
ЖОБА   

 

 

«Петрофизика» 

кәсіби стандарты 

 

1. Жалпы ережелер 

 

1. «Петрофизика» кәсіби стандарты білім беру бағдарламаларын 

қалыптастыруға, оның ішінде персоналды кәсіпорындарда оқыту, білім беру 

ұйымдарының қызметкерлері мен түлектерін сертификаттау, персоналды 

басқару саласында кең шеңбердегі міндеттерді шешуге арналған. 

2. Осы кәсіби стандартта төмендегі терминдер мен анықтамалар 

қолданылады: 

1) Біліктілік – қызметкердің нақты еңбек функцияларын сапалы 

орындауға дайын болуы; 

2) біліктілік деңгейі – күрделілік, еңбек іс-қимылдарының стандарттан 

тыс болуы, жауапкершілік және дербестік параметрлері бойынша 

сараланатын қызметкердің даярлық деңгейі мен құзыретіне қатысты 

талаптар жиынтығы; 

3) ұлттық біліктілік шеңбері (ҰБШ) – салада қолданылатын біліктілік 

деңгейлерінің құрылымдалған сипаттамасы; 

4) ұлттық біліктілік жүйесі (ҰБЖ) – мамандардың біліктілігіне еңбек 

нарығы тұрғысынан сұраныс пен ұсыныстарды құқықтық және 

институционалдық реттеу тетіктерінің жиынтығы; 

  5) салалық біліктілік шеңбері (СБШ) – салада танылатын біліктілік 

деңгейлерінің құрылымдалған сипаттамасы; 

6) сала/негізгі топ – шығарылатын өнімнің ортақтығы, өндіріс 

технологиясы, жұмыс істейтіндердің негізгі қорлары мен кәсіби 

дағдыларында ортақ мақсаты бар кәсіпорындар мен ұйымдардың 

жиынтығы; 

7) кәсіби топ – жалпы ықпалдасқан негізі (ұқсас және мақсаттылығы 

жақын объектілер, технологиялар, оның ішінде еңбек құралдары) бар және 

оларды орындау үшін ұқсас құзыреттер мен еңбек функцияларының 

жинағын болжайтын еңбек сала қызметінің жиынтығы; 

8) кәсіби кіші топ – кәсіби қызмет саласының еңбек функцияларын 

және оларды орындау үшін қажетті құзыреттердің тұтас жиынтығынан 

қалыптастырылған құрамдас бөлігі; 

9) кәсіби  стандарт (КС) – кәсіби қызметтің нақты саласында 

біліктілік, құзыреттілік деңгейіне, еңбек мазмұнына, сапасына және 

жағдайларына қойылатын талаптарды айқындайтын стандарт 

10) кәсіп – арнайы даярлықтың нәтижесінде пайда болған және білімі 

туралы тиісті құжаттармен расталатын арнайы теориялық білім мен 

практикалық дағдылар кешенін білуді талап ететін еңбек қызметінің түрі; 



11) еңбек функциясы – еңбек процесінің бір немесе бірнеше 

міндеттерін шешуге бағытталған өзара байланысты іс-қимылдар жиынтығы; 

 12) БТБА – ҚР Жұмыс және жұмысшылар кәсіптерінің бірыңғай 

тарифтік-біліктілік анықтамалығы. 

 

 

2. Кәсіби стандарттың паспорты 

 

3. Кәсіби стандарттың атауы: Петрофизика. 

4. Кәсіби стандартты әзірлеудің мақсаты: тау жыныстарының 

минералдардың және пайдалы қазбалардың физикалық қасиеттерін 

(сипаттамаларын) анықтау. 

5. Кәсіби стандартының қысқаша сипаттамасы: тау жыныстарының 

минералдардың және пайдалы қазбалардың физикалық-механикалық 

қасиеттерін пайдалану. 

6. Негізгі топ: Техникалық сынақтар мен талдаулар. 

Кәсіптердің жіктеуіші бойынша кәсіби топ: 0700000 – Геология, тау-кен 

өндірісі және пайдалы қазбаларды өндіру.  
 

 

3. Кәсіптердің карточкалары 

 

7. Кәсіптердің тізбесі: 

  Петрфоизик; СБШ бойынша 5 біліктілік деңгейі;   

8. Кәсіп карточкалары осы кәсіби стандартқа Қосымшада келтірілген. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «Петрофизика»  

кәсіби стандартына қосымша 

 

 

 «Петрофизик» КӘСІБІНІҢ КАРТОЧКАСЫ 

Код:  

Кәсіп: Петрофизик 

СБШ бойынша біліктілік 

деңгейі: 

5 

БТБА бойынша біліктілік 

деңгейі: 

 

Кәсіби білімінің деңгейі СБШ 5-деңгейі 

Техникалық және кәсiби бiлiм (орта буын маманы), ортадан кейiнгi бiлiм, практикалық тәжiрибе, немесе 

жоғары бiлiм. 

Еңбек функциялары 1. Жабдықты және тау жыныстарының (минерал) үлгілерін петрофизикалық зерттеулерге дайындау. 

2. Тау жыныстарының (минералдардың) тығыздық қасиеттерін анықтау. 

3.  Тау жыныстарының (минералдардың) серпімділік және беріктік қасиеттерін анықтау. 

4. Тау жыныстарының (минералдардың) магниттік қасиеттерін анықтау. 

5. Тау жыныстарының (минералдардың) электрлік қасиеттерін анықтау. 

6. Тау жыныстарының (минералдардың) жылуфизикалық қасиеттерін анықтау. 

7. Тау жыныстарының (минералдардың) ядролық-физикалық қасиеттерін анықтау. Радиоактивтік 

элементтердің құрамын анықтау. 

8. Тау жыныстарының коллекторлық қасиеттерін анықтау. 

9. Петрофизикалық деректерді статистикалық өңдеу 

10. Петрофизикалық карталарды, қималарды және модельдерді жасау 

1 еңбек функциясы 

Жабдықты және тау 

жыныстарының (минерал) 

үлгілерін петрофизикалық 

зерттеулерге дайындау  

Біліктері мен дағдылары 

Петрофизикалық зерттеулер жүргізу үшін өлшеу техникасын (аппаратура, аспаптар), жабдық пен 

механизмдерді қосу мен баптау. Қажетті құрал-сайман мен шығыс материалды дайындау. Зерттеу үшін тау 

жыныстары үлгілерін алу 

Білімі  

 Минералогия, петрография және литология негіздері. Аппаратураға, аспаптарға, жабдыққа және 

петрофизикалық зерттеу механизмдеріне қойылатын негізгі талаптар мен олардың жұмыс істеу принциптері, 



құрылысы 

 Біліктері мен дағдылары 

2 еңбек функциясы 

Тау жыныстарының 

(минералдардың) тығыздық 

қасиеттерін анықтау. 

 

Тау жынысы үлгісінің көлемі, салмағы және ылғалдылығы. Зертханалық өлшеулер әдістемесі, тау 

жынысының тығыздығын, кеуектігін және ылғалдылығын анықтауға арналған техника мен аппаратура. 

Ұңғымалардағы тау жынысының тығыздығын, кеуектігін анықтау 

Білімі  

 Тау жынысының тығыздығы, кеуектігі және ылғалдылығы. Магматикалық және шөгінді тау жыныстарының 

тығыздығы мен кеуектілігінің түрлері. Тау жынысының тығыздығы, кеуектігі және ылғалдылығын 

зертханалық жағдайда және ұңғымаларда өлшеудің физикалық негіздері. Өлшеу ақаулықтарын бағалау.  

3 еңбек функциясы 

Тау жыныстарының 

(минералдардың) 

серпімділік және беріктік 

қасиеттерін анықтау. 

Біліктері мен дағдылары 

Тау жыныстарының (минералдардың) серпімділік және беріктік қасиеттерін зертханалық өлшеу. Тау 

жыныстарының серпімділік және беріктік қасиеттерін өлшеудің статикалық және динамикалық әдістерінің 

техникасы мен аппаратурасы. Статикалық және динамикалық әдістердің өлшеу әдістемесі 

Білімі 

Тау жыныстарының (минералдардың) серпімділік және беріктік қасиеттері. Тығыздық пен кеуектікті өлшеу 

әдістерінің физикалық негіздері. Зертханалық өлшеу ақаулықтарын бағалау. Сейсмобарлау және каротаж 

деректері бойынша серпімді толқындардың жылдамдығын анықтау 

4 еңбек функциясы 

Тау жыныстарының 

(минералдардың) магниттік 

қасиеттерін анықтау 

Біліктері мен дағдылары 

Тау жыныстарының (минералдардың) магниттік қасиеттерін зертханалық өлшеу. Тау жыныстарының 

индукцияланған және қалдық магнитілігін, тау жыныстарының магниттік сезімталдығын өлшеу аппаратурасы 

мен әдістемесі 

Білімі 

Тау жыныстарының (минералдардың) магниттік қасиеттері. Тау жыныстарының магниттік қасиеттерін өлшеу 

әдістерінің физикалық негіздері. Зертханалық өлшеу ақаулықтарын бағалау. Магниттік барлау және каротаж 

деректері бойынша тау жыныстарының магниттік қасиеттерін анықтау 

5 еңбек функциясы 

Тау жыныстарының 

(минералдардың) электрлік 

қасиеттерін анықтау 

Біліктері мен дағдылары 

Тау жыныстарының үлесті электрлік кернеуін, диэлектрлік өткізгіштігін және бұрыш тангенсін өлшеу. ИЭМС 

аспаптарында электрлік параметрлерді кешенді өлшеу. Тау жыныстарының тартылған поляризациясын 

зертханалық өлшеу аппаратурасы мен әдістемесі. Тау жыныстарының пьезоэлектрлік тиімділігін өлшеу 

аппаратурасы мен техникасы  



Білімі 

Тау жыныстарының (минералдардың) электрлік қасиеттері. Тау жыныстарының электрлік қасиеттерін өлшеу 

әдістерінің физикалық негіздері. Зертханалық өлшеу ақаулықтарын бағалау. Электрлік барлау және каротаж 

деректері бойынша тау жыныстарының электрлік кедергісін анықтау 

6 еңбек функциясы 

Тау жыныстарының 

(минералдардың) 

жылуфизикалық 

қасиеттерін анықтау 

 

Біліктері мен дағдылары 

Жылуфизикалық қасиеттері мен жылу ағынын өлшеу аппаратурасы мен әдістемесі. Ұңғымалардағы жылу 

ағыны мен геотермикалық градиенттің тығыздығын өлшеу 

Білімі 

Тау жыныстарының (минералдардың) жылуфизикалық қасиеттері. Тау жыныстарының жылуфизикалық 

қасиеттерін өлшеу әдістерінің физикалық негіздері. Кедергіу термометрлерінің техникалық сипаттамалары 

7 еңбек функциясы 

Тау жыныстарының 

(минералдардың) ядролық-

физикалық қасиеттерін 

анықтау. Радиоактивтік 

элементтердің құрамын 

анықтау 

Біліктері мен дағдылары 

Тау жыныстарының (минералдардың) құрамындағы радиоактивтік элементтердің өлшеу техникасы мен 

әдістемесі 

Білімі 

Тау жыныстарының (минералдардың) ядролық-физикалық қасиеттері. Табиғи және техногендік өнімдердің 

радиоактивтік қасиеттерін зерттеу әдістерінің физикалық негіздері. Табиғи (алғашқы) және жасанды (екінші 

реткі) радиоактивтілікті анықтаудың ядролық-физикалық әдістері. Радиометриялық аппаратура мен олардың 

техникалық сипаттамалары. Жасанды радионуклидтердің сипаттамасы 

8 еңбек функциясы 

Тау жыныстарының 

коллекторлық қасиеттерін 

анықтау 

Біліктері мен дағдылары 

Тау жыныстарының коллекторлық қасиеттерін анықтаудың зертханалық әдістері техникасы мен әдістемесі 

Білімі 



 Тау жыныстарының коллекторлық қасиеттері (мұнай-газ қанықтылығы, кеуектілігі, сіңіргіштігі, саздылығы). 

Тау жыныстарының коллекторлық қасиеттерін анықтау әдістерінің физикалық негіздері. Мұнай-газ 

қанықтылығын анықтау әдістері - экстракциялық-дистилляциялық әдіс, «кептіру» әдісі, қалдықты су 

қанықтылығын бағалау әдістері, капилляриметриялық әдіс. Саздылықты анықтау. Ұңғымаларды 

геофизикалық зерттеу деректері бойынша тау жыныстарының коллекторлық қасиеттерін анықтау 

9 еңбек функциясы 

Петрофизикалық 

деректерді статистикалық 

өңдеу 

 

Біліктері мен дағдылары 

Петрофизикалық өлшеуді қамтамасыз ету аппаратурасы мен метрологиялық қамтамасыз ету (бір немесе 

бірнеше физикалық параметрлердің берілген қасиеттері бар стандартты үлгілердің жинағы). Жыныстардың 

петрофизикалық топтарын бөлудің статистикалық деректерін пайдалану 

Білімі 

Петрофизикалық өлшеулерге арналған аппаратураның негізгі көрсеткіштері. Петрофизикалық зерттеулердің 

метрологиялық қамтамасыз ету жүйесі. Физикалық параметрлерді өлшеудің рұқсат етілген салыстырмалы 

және абсолюттік орташа арифметикалық кемшіліктер. Петрофизикалық ақпаратты ұйымдастыру, сақтау және 

іздеу тәсілдері. Петрофизикалық деректерді өңдеудің әдістері мен жүйесі (кластерлік және дискриминанттық 

талдау; бас компонент әдісі; факторлық, дисперсиондық және тренд-талдау; сараптамалық және болжау 

жүйелері) 

10 еңбек функциясы 

Петрофизикалық 

карталарды, қималарды 

және модельдерді жасау 

Біліктері мен дағдылары 

Петрофизикалық карталарды, қималарды және модельдерді жасау 

Білімі 

Петрофизикалық карталарды, қималарды және модельдерді белгілеу. Карталардың – физикалық 

параметрлердің (тығыздығы, магниттік сезгіштігі, магниттелуі, радиоактивтілігі және басқа параметрлері) 

үлгілері, петрофизикалық (петротығыздықты, петромагниттік, петрожылдамдықты және басқа) мен арнайы 

(физикалық қасиеттердің аномалды мәндері). Түрлі масштабтағы (ірі, орташа және шағын) петрофизикалық 

карталарды жасау әдістемесі. 

Петрофизикалық қима үлгілері -   құрылымдық, жеке ұңғымалар, бейіндік. 

Петрофизикалық модельдерді жасау әдістемесі 

Жеке құзыреттеріне 

қойылатын талаптар 
СБШ 5-деңгейі 

Дербестігі: кәсіпорын қызметінің технологиялық процесс учаскесі мен стратегиясы шегіндегі  басқарушылық 



қызмет. Петрофизикалық зерттеулердің технологиялық процестерін басқару 

Жауапкершілігі: өз еңбегін бағалау және жетілдіру, өзі оқу және басқаларды оқыту, өз қауіпсіздігі және 

басқалардың қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау талаптарының орындалуы, өндірістік және технологиялық 

процестердің орындалуы үшін 

Күрделілігі: әр түрлі өзгермелі жұмыс жағдайында шешім табу тәсілдерін таңдап алу негізінде  практикалық 

міндеттерді шешу 

СБШ шеңберіндегі басқа 

кәсіптермен байланысы 

 

 Кәсіби стандарттың техникалық деректері 

Әзірленді «Personnel Recruitment Center «Career-Holdings»  ЖШС 

Нұсқасының нөмірі мен 

шыққан жылы 
1-нұсқасы, 2014 жыл 

Болжамды қайта қарау күні 2017 

 


