
    167 
 

ЖОБА 

 

 

 «Слесарлық іс» кәсіби стандарты 

 

1. Жалпы ережелер 

 

1. «Cлесарлық іс» кәсіби стандарты білім беру бағдарламаларын 

қалыптастыруға, соның ішінде кәсіпорындардағы персоналды оқытуға, білім 

беру мекемелеріндегі қызметкерлер мен түлектерді сертификаттауға, 

персоналды басқару саласындағы кең ауқымды міндеттерді шешуге 

арналған. 

Осы кәсіби стандарт негізінде ұйымдар ішкі қолданыс үшін 

қызметкерлердің өндірісті және еңбекті ұйымдастыру, басқару, олардың 

жауапкершілік ерекшеліктерін ескере отырып, кәсіби білімінің деңгейі, еңбек 

функцияларының, білімдерінің, біліктері мен дағдыларының тізбесі 

нақтыланған  корпоративтік кәсіби стандарттар әзірлей алады. 

2. Осы кәсіби стандартта мынадай терминдер мен анықтамалар 

қолданылады: 

1) біліктілік – қызметкердің нақты еңбек функцияларын сапалы 

орындауға дайын болу дәрежесі;  

2) біліктілік деңгейі – еңбек іс-қимылдарының күрделілігі, стандартты 

еместігі, жауапкершілігі мен дербестігі өлшемдеріне қарай сараланатын 

қызметкердің даярлығы мен құзыреті деңгейіне қойылатын талаптар 

жиынтығы; 

3) еңбек функциясы – еңбек үдерісінің бір немесе бірнеше міндеттерін 

шешуге бағытталған өзара байланысты іс-қимылдар жиынтығы; 

4) кәсіби стандарт – кәсіби қызметтің нақты саласында біліктілік 

деңгейіне, құзыреттеріне, еңбек мазмұнына, сапасына және жағдайларына 

қойылатын талаптарды айқындайтын стандарт; 

5) кәсіби кіші топ – еңбек функцияларының және оларды орындау үшін 

қажетті құзыреттердің тұтас жиынымен қалыптастырылған  кәсіптер 

жиынтығы; 

6) кәсіби топ – жалпы интеграциялық негізі бар және оларды орындау 

үшін еңбек функциялары мен құзыреттердің ұқсас жиынтығын көздейтін 

саланың кәсіби кіші топтар жиынтығы; 

7) кәсіп – арнайы дайындық нәтижесінде игерілетін және білім туралы 

тиісті құжаттармен расталатын белгілі бір білімді және тәжірибелік 

дағдыларды талап ететін адамның еңбек қызметіндегі кәсіптердің негізгі 

түрі; 

8) негізгі топ – шығарылатын өнімнің, өндіріс технологиясының, негізгі 

қорлардың және жұмыс істейтіндердің кәсіби дағдыларының ортақтығы тән 

кәсіпорындар мен ұйымдардың жиынтығы; 

9) салалық біліктілік шеңбері – салада танылатын біліктілік 

деңгейлерін құрылымдық жағынан сипаттау; 
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10) ұлттық біліктілік шеңбері – салалық біліктілік шеңберін, кәсіби 

стандарттарды әзірлеу үшін жалпы кәсіби құзыреттердің біліктілік 

деңгейлерінің бірыңғай шкаласын айқындайды;  

3. Осы кәсіби стандартта мынадай қысқартулар пайдаланылады: 

1) БТБА – жұмысшылардың жұмыстары мен кәсіптерінің бірыңғай 

тарифтік-біліктілік анықтамалығы; 

2) БА – басшылардың, мамандардың және басқа да қызметшілер 

лауазымдарының біліктілік анықтамалығы; 

3) СБШ – салалық біліктілік шеңбері; 

4) КС – кәсіби стандарт. 

 

 

2. КС паспорты 

 

4. КС атауы: Слесарлық іс. 

5. КС әзірлеу мақсаты: қызметкерлердің еңбек функцияларының, 

білімдеріне, біліктеріне, дағдыларына және жеке құзыреттеріне қойылатын 

тиісті талаптарды жүйелі түрде және құрылымдық жағынан сипаттау. 

6. КС қысқаша сипаттамасы: машина жасау саласындағы слесарлық 

іске жататын негізгі кәсіптердің сипаттамасы, сондай-ақ агрегаттарды 

жөндеу, монтаждау, жинау және сынауды қамтамасыз ететін 

қызметкерлердің жұмыстарының сипаттамалары мен еңбек функцияларының 

сипаттамасы келтірілген. 

7. Кәсіби топ: машина жасау. 

8. Кәсіби кіші топ: слесарь. 

  

 

3. Кәсіптердің карточкалары 

 

9. Кәсіптердің тізбесі:  

          1) слесарь-жөндеуші, СБШ бойынша 2-5 біліктілік деңгейлері; 

          2) слесарь-құрастырушы (металл құрастырмаларды жинау жөніндегі 

слесарь), СБШ бойынша 2-4 біліктілік деңгейлері; 

3) слесарь-монтаждаушы, СБШ бойынша 2-5 біліктілік деңгейлері; 

4) слесарь-электрик, СБШ бойынша 2-5 біліктілік деңгейлері; 

5) БӨА және А слесары, СБШ бойынша 2-5 біліктілік деңгейлері; 

6) техник-механик, СБШ бойынша 4-5 біліктілік деңгейі; 

7) инженер, СБШ бойынша 5-8  біліктілік деңгейлері. 

10. Кәсіп карточкасы осы кәсіби стандартқа 1-қосымшада келтіріледі. 

11. Кәсіби біліктілік картасы осы КС 2-қосымшасында келтіріледі. 
«Слесарлық іс»  

кәсіби стандартына  

                  1-қосымша 

 

 «Слесарь-жөндеуші» КӘСІБІНІҢ КАРТОЧКАСЫ 
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Кәсіп коды 7232 

Кәсіптің атауы Слесарь-жөндеуші 

СБШ бойынша біліктілік 

деңгейі 

2. 

Негізгі орта білімнен төмен емес жалпы орта білімінің болуы, 

практикалық тәжірибе және/немесе кәсіби даярлық (ұйым 

базасындағы қысқа мерзімді курстар немесе кәсіпорында 

оқыту). 

БТБА бойынша 

біліктілік деңгейі 

БТБА бойынша 2-3 разряд (02-шығарылым, бөлім: Слесарлық 

және слесарлық-құрастыру жұмыстары, 858-859 параграфтар, 

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік 

қорғау министрінің 2012 жылғы 01 наурыздағы № 66-ө-м 

бұйрығымен бекітілген. Қазақстан Республикасы Әділет 

министрлігінің Нормативтік құқықтық актілер тізілімінде  

2012 жылғы 19 наурызда № 7478 тіркелген). 

Еңбек функциялары  1) Жабдықтың қарапайым тораптары мен механизмдерін 

жинау, бөлшектеу, жөндеу  

2) Бөлшектер мен тораптарды слесарлық өңдеу  

1 еңбек функциясы 

 

Жабдықтың қарапайым 

тораптары мен 

механизмдерін жинау, 

бөлшектеу, жөндеу  

Біліктері мен дағдылары: 
1. Бөлшектерді жуу, тазарту, майлау 

2. Пневматикалық, электрлік аспаптарды қолдану. 

3. Такелаждық және жүк көтергіш жабдықтармен жұмыс істеу  

Білімі: 

1. Жабдықтың қарапайым тораптары мен механизмдерін 

бөлшектеу, жинау және жөндеу бойынша жұмыстарды 

орындау тәсілдері. 

2. Слесарлық және бақылау-өлшеу аспаптарын қолданылу 

мақсаты мен қағидалары; 

3. Өңделетін материалдардың негізгі механикалық қасиеттері. 

2 еңбек функциясы 

 

Бөлшектер мен 

тораптарды слесарлық 

өңдеу  

Біліктері мен дағдылары: 

1. Жөнделген арналған қарапайым  құралдарды дайындау. 

2. Өлшеу аспаптарын пайдалану. 

3. Бөлшектерді қол құралдарымен және механикалық 

құралдармен қырғыштау. 

4. Пневматикалық, электрлік құралдармен және бұрғылау 

станоктарымен жұмыстарды орындау. 

5. Еденнен басқарылатын  жүк көтергіш құралдармен және 

механизмдермен жүкті жылжыту бойынша такелаждық 

жұмыстарды орындау. 

Білімі: 

1. Металдардың, майлау материалдарының механикалық 

қасиеттерінің негіздері. 

 2. Шектер мен өлшемдер жүйесі, кедір-бұдырлық параметрі. 

3. Қауіпсіздік техникасы қағидалары. 

4. Жүк көтергіш құралдар мен механизмдерді пайдалану 

қағидалары. 

5. Жүкті ілмектеу, көтеру және жылжыту қағидалары.  

 «Слесарь-жөндеуші» КӘСІБІНІҢ КАРТОЧКАСЫ 

Кәсіп коды 
7233 «Слесарь-механиктер, слесарь-құрастыруылар және 

өнеркәсіп жабдығын жөндеу слесарлары» 

Кәсіптің атауы Слесарь-жөндеуші 

СБШ бойынша біліктілік 3. 
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деңгейі Практикалық тәжірибе және/немесе кәсіби даярлау (білім беру  

ұйымының негізінде бір жылға дейін кәсіби даярлау 

бағдарламалары бойынша курстар немесе кәсіпорында оқыту). 

Практикалық тәжірибесіз негізгі орта білім немесе жалпы орта 

білім негізіндегі техникалық және кәсіби білімі болған 

жағдайда 

БТБА бойынша 

біліктілік деңгейі 

БТБА бойынша 4-6 разряд (02-шығарылым, бөлім: Слесарлық 

және слесарлық-құрастыру жұмыстары, 860-862 параграфтар, 

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік 

қорғау министрінің 2012 жылғы 01 наурыздағы № 66-ө-м 

бұйрығымен бекітілген. Қазақстан Республикасы Әділет 

министрлігінің Нормативтік құқықтық актілер тізілімінде  

2012 жылғы 19 наурызда№ 7478 тіркелген). 

Еңбек функциялары  1) Күрделі жабдықтың тораптары мен механизмдерін 

монтаждау, бөлшектеу, жөндеу, сынау, реттеу  

2) Күрделі бөлшектер мен тораптарды слесарлық өңдеу  

 

1 еңбек функциясы 

 

 

Күрделі жабдықты 

монтаждау, бөлшектеу, 

жөндеу, сынау, реттеу; 

 

СБШ бойынша  біліктілік деңгейі: 3 

Біліктері мен дағдылары: 

1. Күштеп және тығыз отырғызылған  тораптар мен жабдықты 

бөлшектеу,  жөндеу және құрастыру. 

2. Жөндеуге арналған күрделі аспаптарды  әзірлеу және 

пайдалану. 

3. Жөндеу, жинау, дәлдігін тексеру әдістері. 

4. Күрделі жабдықты  туралау және реттеу. 

5. Жабдықты жоспарлы-алдын ала жөндеу графигін құру .  

Білімі: 

 1.Жөнделетін жабдықтың конструкциялық ерекшеліктері. 

2. Жөндеу, жинау, сынаудың техникалық талаптары. 

3. Жабдықты жөндеу, жинау және монтаждаудың  

технологиялық  процесі. 

4. Жабдықты сынау әдістемесі. 

5. Бөлшектердің алдын ала тозуын анықтау және оны қалпына 

келтіру тәсілдері. 

6. ҚТ және өндірістік тазалық бойынша қағидалар.  

2 еңбек функциясы 

 

Күрделі Бөлшектер мен 

тораптарды слесарлық 

өңдеу  

Біліктері мен дағдылары 

1. Бөлшектерді қиыстыру және жетілдірумен 7-10 квалитеттер  

бойынша  слесарлық өңдеу. 

2. Әртүрлі шаблондар, калибрлер, жарақтарды әзірлеу. 

Білімі: 

1.Негізгі және қосалқы жабдықтың құрылысы. 

2. Реттеу бойынша жұмыстарды орындау қағидалары.   

3. Жөнделетін жабдықтың конструкциялық ерекшеліктері, 

кинематикалық және  гидравликалық сызбалары. 

4. Жұмыс істеп тұрған тораптар мен бөлшектерге рұқсат 

етілетін жүктеме. 

5. Ақаулар мен авариялардың алдын алу бойынша 

профилактикалық шаралар.  

 «Слесарь-жөндеуші» КӘСІБІНІҢ КАРТОЧКАСЫ 

Кәсіп коды 7232 «Слесарь-жөндеуші» 

Кәсіптің атауы Слесарь-жөндеуші 

СБШ бойынша біліктілік 4. 
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деңгейі Негізгі орта білім базасында техникалық және кәсіби білімі 

және практикалық жұмыс тәжірибесі болған жағдайда. 

Практикалық тәжірибесіз жоғарылатылған деңгейде (қосымша 

кәсіби даярлық немесе орта білімнен кейінгі білім) техникалық 

және кәсіби білімі болған жағдайда. 

БТБА бойынша 

біліктілік деңгейі 

БТБА бойынша 7-разряд (02-шығарылым, бөлім: Слесарлық 

және слесарлық-құрастыру жұмыстары, 863-параграф, 

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік 

қорғау министрінің 2012 жылғы 01 наурыздағы № 66-ө-м 

бұйрығымен бекітілген. Қазақстан Республикасы Әділет 

министрлігінің Нормативтік құқықтық актілер тізілімінде  

2012 жылғы 19 наурызда № 7478 тіркелген). 

Еңбек функциялары Күрделі, ерекше, эксперименттік жабдықтың диагностикасы, 

профилактикасы және  оларды жөндеу және туралау бойынша 

жұмыстар кешенін орындау 

Еңбек функциясы 

 

 

Күрделі, ерекше, 

эксперименттік 

жабдықтың 

диагностикасы, 

профилактикасы және  

оларды жөндеу және 

туралау бойынша 

жұмыстар кешенін 

орындау 

 

 

Біліктері мен дағдылары: 

1. Күрделі ақаулардың себептерін анықтау және оларды жою 

әдістерін таңдау. 

2. Пайдалану диаграммалары мен сипаттамаларын жазып алып,  

құрастыру дұрыстығын тексеру. 

3. Аса күрделі сериялық механизмдер мен машиналарды 

жөндеу және жетілдіру. 

4. Аса күрделі және дәлдіктегі слесарлық жұмыстарды 

орындау. 

Білімі: 

1.Жоспарлы-алдын ала жөндеу туралы ереже. 

2. Жөнделетін ерекше жабдықтың құрылысы, кинематикалық 

және  гидравликалық сызбасы. 

3. Бақылау-өлшеу аспаптары және диагностикалау мен 

жөндеуге арналған стенділер.  

 «Слесарь-жөндеуші» КӘСІБІНІҢ КАРТОЧКАСЫ 

Кәсіп коды 
7233 «Слесарь-механиктер, слесарь-құрастыруылар және 

өнеркәсіп жабдығын жөндеу слесарлары» 

Кәсіптің атауы Слесарь-жөндеуші 

СБШ бойынша біліктілік 

деңгейі 

5. 

Техникалық және кәсіби (немесе орта білімнен кейінгі) білім,  

практикалық  тәжірибе немесе жоғары білім, практикалық 

тәжірибесіз қосымша кәсіби білім беру бағдарламалары 

БТБА бойынша 

біліктілік деңгейі 

БТБА бойынша 8-разряд (02-шығарылым, бөлім: Слесарлық 

және слесарлық-құрастыру жұмыстары, 864-параграф, 

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік 

қорғау министрінің 2012 жылғы 01 наурыздағы № 66-ө-м 

бұйрығымен бекітілген. Қазақстан Республикасы Әділет 

министрлігінің Нормативтік құқықтық актілер тізілімінде  

2012 жылғы 19 наурызда № 7478 тіркелген). 

Еңбек функциялары Жабдықты пайдалану кезінде ақауларды анықтау және жою. 

Еңбек функциясы 

 

Жабдықты пайдалану 

кезіндегі ақауларды 

анықтау және жөндеу  

Біліктері мен дағдылары: 

1.Аса күрделі жабдықты реттеу және сынау. 

2. Механикалық және электронды өлшеу жүйелерін пайдалану. 

3. Инерциялық жүйені реттеу, баланстау.  

4. Аса күрделі сериялық механизмдер мен машиналарды реттеу 
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және сынау. 

Білімі: 

1.Күрделі машиналар, станоктар, агрегаттардың құрастырмасы, 

жұмыс істеу принципі. 

2.Өлшеу техникасының негіздері. 

3.Статикалық, динамикалық сынау тәсілдері. 

4. Бұйым  паспорттарын, актілерін толтыру қағидалары. 

Жеке құзыреттеріне 

қойылатын талаптар 

Дербестік 

Талпынушылық 

Атқарушылық  

СБШ шеңберінде басқа 

кәсіптермен байланысы 

Слесарь-механик, слесарь-монтаждаушы 

 «Слесарь-құрастырушы (металл конструкцияларды құрастыру жөніндегі слесарь)» 

КӘСІБІНІҢ КАРТОЧКАСЫ 

Кәсіп коды 
7233 «Слесарь-механиктер, слесарь-құрастыруылар және 

өнеркәсіп жабдығын жөндеу слесарлары» 

Кәсіптің атауы 
Слесарь-құрастырушы (металл конструкцияларды құрастыру 

жөніндегі слесарь) 

СБШ бойынша біліктілік 

деңгейі 

2. 

Негізгі орта білімнен төмен емес жалпы орта білімінің болуы, 

практикалық тәжірибе және/немесе кәсіби даярлық (ұйым 

базасындағы қысқа мерзімді курстар немесе кәсіпорында 

оқыту). 

БТБА бойынша  

біліктілік деңгейі 

БТБА бойынша 2-разряд (02-шығарылым, бөлім: Слесарлық 

және слесарлық-құрастыру жұмыстары, 844-параграф, 

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік 

қорғау министрінің 2012 жылғы 01 наурыздағы № 66-ө-м 

бұйрығымен бекітілген. Қазақстан Республикасы Әділет 

министрлігінің Нормативтік құқықтық актілер тізілімінде 2012 

жылғы  

19 наурызда № 7478 тіркелген). 

Еңбек функциялары: 1) Қарапайым тораптар мен механизмдерді құрастыру  және 

реттеу.  

2) Бөлшектерді слесарлық өңдеу.  

1 еңбек функциясы 

 

Қарапайым тораптар мен 

механизмдерді 

құрастыру  және реттеу  

 

Біліктері мен дағдылары: 

1. Қарапайым тораптар мен механизмдерді құрастыру  және 

реттеу. 

2. Шектер мен өлшемдерді анықтау бойынша  қарапайым 

(жеңіл) есептеулер. 

3. Қарапайым ұңғылау станогында кондуктор бойынша 

тесіктерді ұңғылау. 

4. Еденнен көтеру-тасымалдау жабдығын басқару. 

5. Жүктерді көтеру, орнын ауыстыру үшін ілмектеу және 

байлау, орнату және жинау. 

Білімі: 

1. Тораптар мен механизмдерді құрастырудың техникалық 

талаптары. 

2. Жұмыс құралының қолданылу мақсаты. 

3. Металдардың негізгі  механикалық қасиеттері. 

4. Жиналатын тораптар мен механизмдердің шектері мен 
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өлшемдері туралы мәлімет. 

5. Металды термоөңдеу және пәсіру кезіндегі майысқан 

жерлерін түзету. 

6. Өлшеу құралдарының қолданылу мақсаты мен қолдану 

қағидалары.   

7. Такелаждық жұмыстың, жүк көтергіш механизмдерді 

қолдану тәсілдері. 

 

2 еңбек функциясы 

 

Бөлшектерді слесарлық 

өңдеу 

Біліктері мен дағдылары: 

1. Қарапайым бөлшекерді белгілеу. 

2.  Таңбалаушы және бұранда кескішпен бұрама ою.  

3.  Қол қайшы және қол арамен шыбықтан және табақтан 

дайындамалар кесіп жасау. 

4. Белгіленген жерлер, кондуктор бойынша тесіктерді ұңғылау. 

5. Бөлшектер мен тораптарды қырғыштау, ысқылау. 

6.  Жиналған тораптарды гидравликалық қысымды стендтер 

мен престерде сынау.  

7.  Қарапайым конфигурациялы бөлшектерді статикалық және 

динамикалық баланстау. 

8.  Еденнен көтеру-тасымалдау жабдығын басқару. 

9.  Жүктерді көтеру, орнын ауыстыру үшін ілмектеу және 

байлау, орнату және жинау. 

Білімі: 

1. Жұмыс құралының қолданылу мақсаты. 

2. Металдардың негізгі  механикалық қасиеттері. 

3. Шектер мен өлшемдер, бұдырлық квалитеті мен параметрі 

жүйесі. 

4. Слесарлық құралдарды қайрау және жетілдіру қағидалары. 

5. Өлшеу құралдарының қолданылу мақсаты мен пайдалану 

қағидалары.  

6. Такелаждық жұмыстардың тәсілдері, көтергі механизмдерді 

пайдалану. 

 «Слесарь-құрастырушы (металл конструкцияларды құрастыру жөніндегі слесарь)» 

КӘСІБІНІҢ КАРТОЧКАСЫ 

Кәсіп коды 
7233 «Слесарь-механиктер, слесарь-құрастыруылар және 

өнеркәсіп жабдығын жөндеу слесарлары» 

Кәсіптің атауы 
Слесарь-құрастырушы (металл конструкцияларды құрастыру 

жөніндегі слесарь) 

СБШ бойынша біліктілік 

деңгейі 

3. 

Практикалық тәжірибе және/немесе кәсіби даярлау (білім беру  

ұйымының негізінде бір жылға дейін кәсіби даярлау 

бағдарламалары бойынша курстар немесе кәсіпорында оқыту). 

Практикалық тәжірибесіз негізгі орта білім немесе жалпы орта 

білім негізіндегі техникалық және кәсіби білімі болған 

жағдайда. 

БТБА бойынша  

біліктілік деңгейі 

БТБА бойынша 3-6-разряд (02-шығарылым, бөлім: Слесарлық 

және слесарлық-құрастыру жұмыстары, 845-848 параграфтар, 

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік 

қорғау министрінің 2012 жылғы 01 наурыздағы № 66-ө-м 

бұйрығымен бекітілген. Қазақстан Республикасы Әділет 

министрлігінің Нормативтік құқықтық актілер тізілімінде 2012 

жылғы  
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19 наурызда № 7478 тіркелген). 

Еңбек функциялары 

1) Машиналар мен механизмдердің күрделі тораптарын 

құрастыру, реттеу  

2)Құрастырылған тораптар мен механизмдерді гидравликалық, 

статикалық және  динамикалық сынау  

 

 

1 еңбек функциясы 

 

 

Машиналар мен 

механизмдердің күрделі 

тораптарын құрастыру, 

реттеу 

Біліктері мен дағдылары: 

1. Күрделі тораптарды, механизмдерді және агрегаттарды 

жинау, реттеу.  

2. Тораптарды, механизмдерді және агрегаттарды жинау және 

сынау кезінде анықталған ақауларды жою. 

3. Бөлшектерді гидравликалық және винттік механикалық 

престерде прстеу.  

4. Еденнен көтеру-тасымалдау жабдығын басқару. 

5. Жүктерді көтеру, орнын ауыстыру үшін ілмектеу және 

байлау, орнату және жинау. 

Білімі: 

1. Құрастырылатын тораптар, механизмдер, жабдықтың 

конструкциялары, кинематикалық схемалары және жұмыс істеу 

принципі. 

2. Жиналатын тораптарды орнату, реттеу және қабылдаудың 

техникалық талаптары. 

3. Өлшеу құралдарының, аспаптарының және құрылғыларының 

құрылысы, қолданылу мақсаты және қолдану қағидалары. 

4. Шектер мен өлшемдер, бұдырлық квалитеті мен параметрі 

жүйесі. 

5. Қауіпсіздік техникасы қағидалары.  

 

2 еңбек функциясы 

 

 

 

Құрастырылған тораптар 

мен механизмдердің 

гидравликалық, 

статикалық және  

динамикалық сынаулары 

Біліктері мен дағдылары: 

1. Күрделі тораптарды, механизмдерді және агрегаттарды 

жинау мен сынау. 

2. Жауапты машина тораптары мен бөлшектерін арнайы 

баланстау станоктары мен стендтерінде статикалық және 

динамикалық баланстау.  

3. Қысыммен жұмыс істейтін сыйымдылықтарды сынау. 

4. Сынау нәтижелері бойынша қажетті диаграммалар мен 

сипаттамаларды жазып алу. 

Білімі: 

1. Құрастырылатын тораптар, механизмдер, жабдықтың 

конструкциялары, кинематикалық схемалары және жұмыс істеу 

принципі. 

2. Жиналатын тораптарды, машиналарды реттеу және 

сынаудың техникалық талаптары, олардың пайдалану 

деректері. 

3. Машиналарды құрастыру, реттеу тәсілдері және сынау 

режимдері. 

4. Қауіпсіздік техникасы қағидалары. 

 «Слесарь-құрастырушы (металл конструкцияларды құрастыру жөніндегі слесарь)» 

КӘСІБІНІҢ КАРТОЧКАСЫ 
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Кәсіп коды 
7233 «Слесарь-механиктер, слесарь-құрастыруылар және 

өнеркәсіп жабдығын жөндеу слесарлары» 

Кәсіптің атауы 
Слесарь-құрастырушы (металл конструкцияларды құрастыру 

жөніндегі слесарь) 

СБШ бойынша біліктілік 

деңгейі 

4. 

Негізгі орта білім базасында техникалық және кәсіби білімі 

және практикалық жұмыс тәжірибесі болған жағдайда. 

Практикалық тәжірибесіз жоғарылатылған деңгейде (қосымша 

кәсіби даярлық немесе орта білімнен кейінгі білім) техникалық 

және кәсіби білімі болған жағдайда. 

БТБА бойынша  

біліктілік деңгейі 

БТБА бойынша 6-разряд (02-шығарылым, бөлім: Слесарлық 

және слесарлық-құрастыру жұмыстары, 848-параграф, 

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік 

қорғау министрінің 2012 жылғы 01 наурыздағы № 66-ө-м 

бұйрығымен бекітілген. Қазақстан Республикасы Әділет 

министрлігінің Нормативтік құқықтық актілер тізілімінде 2012 

жылғы  

19 наурызда № 7478 тіркелген). 

Еңбек функциялары 
Күрделі эксперименттік  машиналарды, агрегаттарды 

құрастыру, реттеу, сынау 

Еңбек функциясы 

 

 

Күрделі эксперименттік  

машиналарды, 

агрегаттарды құрастыру, 

реттеу, сынау 

Біліктері мен дағдылары: 

1. Күрделі эксперименттік  бірегей машиналарды, 

агрегаттарды құрастыру, реттеу, сынау. 

2. Тораптарды, агрегаттарды, машиналарды құрастыру және 

сынау кезінде анықталған ақауларды жою.  

3. Туралау, реттеу дұрыстығын тексеру.  

4. Газ бен сұйықтыққа арналған жоғары қысымды құбырларды 

монтаждау.  

5. Тісті іліністерді есептеу. 

Білімі: 

1. Күрделі  машиналар, станоктар, агрегаттардың жұмыс істеу 

принципі. 

2. Күрделі  машиналар, станоктар, агрегаттарды сынау, 

дұрыстау және реттеу тәсілдері.  

3. Қауіпсіздік техникасы қағидалары. 

Жеке құзыреттеріне 

қойылатын талаптар 

Дербестік 

Талпынушылық 

Атқарушылық  

СБШ шеңберінде басқа 

кәсіптермен байланысы 

Слесарь-жөндеуші, слесарь-монтаждаушы 

 «Слесарь-монтаждаушы» КӘСІБІНІҢ КАРТОЧКАСЫ 

Кәсіп коды 
7232 «Слесарь-механиктер, слесарь-құрастырушылар және 

өнеркәсіп жабдығын жөндеу слесарлары» 

Кәсіптің атауы Слесарь-монтаждаушы 

СБШ бойынша біліктілік 

деңгейі 

2. 

Негізгі орта білімнен төмен емес жалпы орта білімінің болуы, 

практикалық тәжірибе және/немесе кәсіби даярлық (ұйым 

базасындағы қысқа мерзімді курстар немесе кәсіпорында 

оқыту). 

БТБА бойынша  

біліктілік деңгейі 

БТБА бойынша 2-разряд (02-шығарылым, бөлім: Слесарлық 

және слесарлық-құрастыру жұмыстары, 877-параграф, 
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Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік 

қорғау министрінің 2012 жылғы 01 наурыздағы № 66-ө-м 

бұйрығымен бекітілген. Қазақстан Республикасы Әділет 

министрлігінің Нормативтік құқықтық актілер тізілімінде 2012 

жылғы 19 наурызда № 7478 тіркелген). 

Еңбек функциялары Металл конструкцияларды монтаждау бойынша қарапайым 

операцияларды орындау 

Еңбек функциясы 

Металл 

конструкцияларды 

монтаждау бойынша 

қарапайым 

операцияларды орындау  

Біліктері мен дағдылары: 

1. Күрделілігі орташа металл конструкциялардың тораптарын 

құрастыру. 

2. Кескішпен және электрмен пісіру жабдығымен жұмыс істеу 

дағдысы. 

3. Құрастыру бірізділігін жоспарлау. 

4. Әртүрлі слесарлық құрал-сайманды пайдалана білу, 

станоктарда жұмыс істей білу.  

5. Сызбалар мен белгілемелерді оқу. 

Білімі: 

1.  Күрделі металл конструкцияларды құрастырудың 

техникалық талаптары. 

2.  Өлшеу құралдарының, аспаптарының және 

құрылғыларының құрылысы, қолданылу мақсаты және 

қолдану қағидалары. 

3.  Шектер мен өлшемдер, бұдырлық квалитеті мен параметрі 

жүйесі. 

4. Пісіру жіктерінің шартты белгілері. 

5. Күрделі металл конструкцияларды түзету тәсілдері. 

6.  Қауіпсіздік техникасы қағидалары. 

 «Слесарь-монтаждаушы» КӘСІБІНІҢ КАРТОЧКАСЫ 

Кәсіп коды 
7233 «Слесарь-механиктер, слесарь-құрастырушылар және 

өнеркәсіп жабдығын жөндеу слесарлары» 

Кәсіптің атауы Слесарь-монтаждаушы 

СБШ бойынша біліктілік 

деңгейі 

3. 

Практикалық тәжірибе және/немесе кәсіби даярлау (білім беру  

ұйымының негізінде бір жылға дейін кәсіби даярлау 

бағдарламалары бойынша курстар немесе кәсіпорында оқыту). 

Практикалық тәжірибесіз негізгі орта білім немесе жалпы орта 

білім негізіндегі техникалық және кәсіби білімі болған 

жағдайда. 

БТБА бойынша  

біліктілік деңгейі 

БТБА бойынша 3-5 разряд (02-шығарылым, бөлім: Слесарлық 

және слесарлық-құрастыру жұмыстары, 878-880 параграфтар, 

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік 

қорғау министрінің 2012 жылғы 01 наурыздағы № 66-ө-м 

бұйрығымен бекітілген. Қазақстан Республикасы Әділет 

министрлігінің Нормативтік құқықтық актілер тізілімінде 2012 

жылғы 19 наурызда № 7478 тіркелген). 

Еңбек функциялары Металл конструкцияларды монтаждау бойынша күрделілігі 

орташа операцияларды орындау 

Еңбек функциясы 

Металл 

конструкцияларды 

монтаждау бойынша 

Біліктері мен дағдылары: 

1. Күрделілігі орташа металл конструкциялардың тораптарын 

құрастыру. 

2. Кескішпен және электрмен пісіру жабдығымен жұмыс істеу 
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күрделілігі орташа 

операцияларды орындау  

дағдысы. 

3. Құрастыру бірізділігін жоспарлау. 

4. Әртүрлі слесарлық құрал-сайманды пайдалана білу, 

станоктарда жұмыс істей білу.  

5. Сызбалар мен белгілемелерді оқу. 

Білімі: 

1.  Күрделі металл конструкцияларды құрастырудың 

техникалық талаптары. 

2.  Өлшеу құралдарының, аспаптарының және 

құрылғыларының құрылысы, қолданылу мақсаты және 

қолдану қағидалары. 

3.  Шектер мен өлшемдер, бұдырлық квалитеті мен параметрі 

жүйесі. 

4. Пісіру жіктерінің шартты белгілері. 

5. Күрделі металл конструкцияларды түзету тәсілдері. 

6.  Қауіпсіздік техникасы қағидалары. 

 «Слесарь-монтаждаушы» КӘСІБІНІҢ КАРТОЧКАСЫ 

Кәсіп коды 
7233 «Слесарь-механиктер, слесарь-құрастыруылар және 

өнеркәсіп жабдығын жөндеу слесарлары» 

Кәсіптің атауы Слесарь-монтаждаушы 

СБШ бойынша біліктілік 

деңгейі 

4. 

Негізгі орта білім базасында техникалық және кәсіби білімі 

және практикалық жұмыс тәжірибесі болған жағдайда. 

Практикалық тәжірибесіз жоғарылатылған деңгейде (қосымша 

кәсіби даярлық немесе орта білімнен кейінгі білім) техникалық 

және кәсіби білімі болған жағдайда. 

БТБА бойынша  

біліктілік деңгейі 

БТБА бойынша 6-разряд (02-шығарылым, бөлім: Слесарлық 

және слесарлық-құрастыру жұмыстары, 881-параграф, 

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік 

қорғау министрінің 2012 жылғы 01 наурыздағы № 66-ө-м 

бұйрығымен бекітілген. Қазақстан Республикасы Әділет 

министрлігінің Нормативтік құқықтық актілер тізілімінде 2012 

жылғы  

19 наурызда № 7478 тіркелген). 

Еңбек функциялары Әмбебап құрастыру және арнайы құрылғылар мен 

шаблондарды қолдана отырып, күрделі металл 

конструкцияларды құрастыру. 

Әмбебап құрастыру және 

арнайы құрылғылар мен 

шаблондарды қолдана 

отырып, күрделі металл 

конструкцияларды 

құрастыру 

Біліктері мен дағдылары: 

1. Аса күрделі және жауапты металл конструкциялар 

тораптарын дайындау және құрастыру. 

2. Әмбебап жабдықты қолданумен сызбалар, эскиздер 

бойынша металл конструкциялар тораптарын  пісіруге және 

жапсыруға құрастыру. 

3. Бөлшектер мен тораптарды түзету. 

4. Такелаждық жұмыс тәсілдері. 

5. Эскиздер, схемалар құру. 

Білімі: 

1. Күрделі металл конструкциялардың қолданылу мақсаты. 

2. Құрастыру кезінде қолданылатын аспаптардың 

конструкциялық  құрылысы және ерекшеліктері. 

3. Шектер, өлшемдер, кедір-бұдырлық квалитеттері және 

параметрлері жүйесі,  олардың сызбаларда белгіленуі. 



    178 
 

4. Болат сұрыптамасы және маркалары. 

5. Қыздырудың майысуға әсер және күрделі металл 

конструкцияларды түзету тәсілдері. 

6. Қауіпсіздік техникасы қағидалары және  жеке қорғану 

құралдарының қолданылу мақсаты. 

 «Слесарь-монтаждаушы» КӘСІБІНІҢ КАРТОЧКАСЫ 

Кәсіп коды 
7233 «Слесарь-механиктер, слесарь-құрастырушылар және 

өнеркәсіп жабдығын жөндеу слесарлары» 

Кәсіптің атауы Слесарь-монтаждаушы 

СБШ бойынша біліктілік 

деңгейі 

5. 

Техникалық және кәсіби (немесе орта білімнен кейінгі)  білім,  

практикалық  тәжірибе немесе жоғары білім, практикалық 

тәжірибесіз қосымша кәсіби білім беру бағдарламалары 

БТБА бойынша  

біліктілік деңгейі 

БТБА бойынша 6-разряд (02-шығарылым, бөлім: Слесарлық 

және слесарлық-құрастыру жұмыстары, 881-параграф, 

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік 

қорғау министрінің 2012 жылғы 01 наурыздағы № 66-ө-м 

бұйрығымен бекітілген. Қазақстан Республикасы Әділет 

министрлігінің Нормативтік құқықтық актілер тізілімінде 2012 

жылғы 19 наурызда № 7478 тіркелген). 

Еңбек функциялары 1) Әмбебап құрастыру және арнайы құрылғылар мен 

шаблондарды қолдана отырып, күрделі металл 

конструкцияларды жинау 

2) Сынау және ақауларды жою. 

1 еңбек функциясы 

 

Әмбебап құрастыру және 

арнарйы құрылғылар 

мен шаблондарды 

қолдана отырып, күрделі 

металл 

конструкцияларды 

жинау  

Біліктері мен дағдылары: 

2. Аса күрделі және жауапты металл конструкциялар 

тораптарын дайындау және құрастыру. 

2. Әмбебап жабдықты қолданумен сызбалар, эскиздер 

бойынша металл конструкциялар тораптарын  пісіруге және 

жапсыруға құрастыру. 

3. Бөлшектер мен тораптарды түзету. 

4. Такелаждық жұмыс тәсілдері. 

5. Эскиздер, схемалар құру. 

Білімі: 

7. Күрделі металл конструкциялардың қолдалыну мақсаты. 

8. Құрастыру кезінде қолданылатын аспаптардың 

конструкциялық  құрылысы және ерекшеліктері. 

9. Шектер, өлшемдер, кедір-бұдырлық квалитеттері және 

параметрлері жүйесі,  олардың сызбаларда белгіленуі. 

10. Болат сұрыптамасы және маркалары. 

11. Қыздырудың майысуға әсер және күрделі металл 

конструкцияларды түзету тәсілдері. 

12. Қауіпсіздік техникасы және  жеке қорғану құралдары 

қағидалары. 

 

 

2 еңбек функциясы 

 

 

Сынау және ақауларды 

жөндеу 

Біліктері мен дағдылары: 

1. Аса күрделі және жауапты металл конструкцияларды реттеу 

және сынау. 

2. Қысыммен жұмыс істейтін металл конструкциялардың 

тораптарын гидравликалық және пневматикалық сынау. 

3. Сынақтардан кейін табылған ақауларды жою. 

Білімі: 



    179 
 

1. Күрделі металл конструкциялардың қолданылу мақсаты. 

2. Сынақ жүргізу әдістемесі.  

3. Арнайы сынақтарға қолданылатын талаптар  

4. Құралдар, құрылғылар және аспаптардың техникалық 

сипаттамасы. 

5. Жылу техникасы,  механика, геометрия негіздері. 

6. Металдың созылуы, иілуі, сығылуына рұқсат етілетін 

күш салу, оның механикалық қасиеттері   

Жеке құзыреттеріне 

қойылатын талаптар 

Кеңінен ойлау. Командада жұмыс істеу. Мұқияттыық, 

табандылық, желілік және ауқымды көзбен шамалау 

СБШ шеңберінде басқа 

кәсіптермен байланысы 

Слесарь-құрастырушы 

Слесарь-жөндеуші 

Техник-технолог 

 «Слесарь-электрик» КӘСІБІНІҢ КАРТОЧКАСЫ 

Кәсіп коды 
7137 «Құрылыс слесарлары және электр слесарлары, электр 

монтаждаушыла және тектес кәсіптер»  

Кәсіптің атауы Слесарь-электрик 

СБШ бойынша біліктілік 

деңгейі 

2. 

Негізгі орта білімнен төмен емес жалпы орта білімінің болуы, 

практикалық тәжірибе және/немесе кәсіби даярлық (ұйым 

базасындағы қысқа мерзімді курстар немесе кәсіпорында 

оқыту). 

БТБА бойынша  

біліктілік деңгейі 

БТБА бойынша 2-разряд (02-шығарылым, бөлім: Слесарлық 

және слесарлық-құрастыру жұмыстары, 870-параграф, 

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік 

қорғау министрінің 2012 жылғы 01 наурыздағы № 66-ө-м 

бұйрығымен бекітілген. Қазақстан Республикасы Әділет 

министрлігінің Нормативтік құқықтық актілер тізілімінде 2012 

жылғы  

19 наурызда № 7478 тіркелген). 

Еңбек функциялары Қарапайым және күрделілігі орташа аппаратура тораптарының, 

электр жарықтандырудың электр жабдықтарына қызмет 

көрсету және жөндеу.  

 

 

 

Еңбек функциясы 

 

 

Қарапайым және 

күрделілігі орташа 

аппаратура 

тораптарының, электр 

жарықтандырудың 

электр жабдықтарына 

қызмет көрсету және 

жөндеу  

 

 

Біліктері мен дағдылары: 

1.Таратушы коробкалар, клеммник, сақтандырғыш қалқан және 

жарықтандыру арматурасын бөлшектеу, монтаждау және 

жөндеу. 

2.Сымдарды біріктіру, оқшаулау және дәнекерлеу.   

3.Электр жабдықтарын қарау және техникалық қызмет көрсету.  

4 Электр схемаларындағы ақауларды табу және жою тәсілдері.  

5.Электр  схемаларын оқи білу. 

Білімі: 

1. Электр техникасы негіздері, тұрақты және айнымалы ток 

туралы мәліметтер. 

2. Жұмыс істеу принципі.  

3. Электр қондырғыларға біліктілік тобында қызмет жасау 

кезіндегі қауіпсіздік техникасы қағидалары. 

4. Электр тогы соққанда алғашқы көмек көрсету қағидалары. 

5. Жабдықтар мен қондырғылардың конструкциялық 

ерекшеліктері, жұмыс істеу принципі. Электр жабдықтарын 

реттеу тәсілдері және қағидалары  
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 «Слесарь-электрик» КӘСІБІНІҢ КАРТОЧКАСЫ 

Кәсіп коды 
7137 «Құрылыс слесарлары және электр слесарлары, электр 

монтаждаушыла және тектес кәсіптер»  

Кәсіптің атауы Слесарь-электрик 

СБШ бойынша біліктілік 

деңгейі 

3. 

Практикалық тәжірибе және/немесе кәсіби даярлау (білім беру  

ұйымының негізінде бір жылға дейін кәсіби даярлау 

бағдарламалары бойынша курстар немесе кәсіпорында оқыту). 

Практикалық тәжірибесіз негізгі орта білім немесе жалпы орта 

білім негізіндегі техникалық және кәсіби білімі болған 

жағдайда. 

БТБА бойынша  

біліктілік деңгейі 

БТБА бойынша 3-6 разряд (02-шығарылым, бөлім: Слесарлық 

және слесарлық-құрастыру жұмыстары, 871-874 параграфтар, 

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік 

қорғау министрінің 2012 жылғы 01 наурыздағы № 66-ө-м 

бұйрығымен бекітілген. Қазақстан Республикасы Әділет 

министрлігінің Нормативтік құқықтық актілер тізілімінде 2012 

жылғы  

19 наурызда № 7478 тіркелген). 

Еңбек функциялары 
Электр жабдығының күрделі бөлшектері мен  тораптарын 

бөлшектеу, жөндеу және құрастыру.  

Еңбек функциясы 

 

 

Электр жабдығының 

күрделі бөлшектері мен  

тораптарын бөлшектеу, 

жөндеу және жинау 

Біліктері мен дағдылары: 

1. Күрделі электр жабдығын бөлшектеу және жинау, 

жиынтықтау және жөндеу тәсілдері. 

2. Көтеру-тасымалдау механизмдерін еденнен басқару және 

жүкті  ілмектеу. 

3.Ақаулық ведомостарын толтыру.  

4.Кабельдерді қалайылау, дәнекерлеу, оқшаулау, біріктіру. 

5.Электр қондырғыларын жерлендіру және нөлдеу.  

Білімі: 

1. Күрделі электрлік монтаждау схемалары және іске қосу 

және реттеу аппаратурасы. 

2. Айнымалы және тұрақты токтың электр машиналарының 

құрылысы және жұмыс істеу принципі. 

3. Қауіпсіздік техникасы және өрт қауіпсіздігіқағидалары. 

4. Қалыпты технологиялық режимнен ауытқудың негізгі 

түрлері және оларды жою тәсілдері.  

5. Жөнделген тораптарды құрастыру және сынаудың 

техникалық талаптары. 

 «Слесарь-электрик» КӘСІБІНІҢ КАРТОЧКАСЫ 

Кәсіп коды 
7137 «Құрылыс слесарлары және электр слесарлары, электр 

монтаждаушыла және тектес кәсіптер»  

Кәсіптің атауы Слесарь-электрик 

СБШ бойынша біліктілік 

деңгейі 

4. 

Практикалық тәжірибесіз жоғарылатылған деңгейде (қосымша 

кәсіби даярлық немесе орта білімнен кейінгі білім) техникалық 

және кәсіби білімі болған жағдайда. 

БТБА бойынша  

біліктілік деңгейі 

БТБА бойынша 7-разяд (02-шығарылым, бөлім: Слесарлық 

және слесарлық-құрастыру жұмыстары, 875-параграф, 

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік 

қорғау министрінің 2012 жылғы 01 наурыздағы № 66-ө-м 
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бұйрығымен бекітілген. Қазақстан Республикасы Әділет 

министрлігінің Нормативтік құқықтық актілер тізілімінде 2012 

жылғы  

19 наурызда № 7478 тіркелген). 

Еңбек функциялары Әртүрлі жүйелердің күрделі электронды блоктарын 

диагностикалау, сынау және реттеу   

1 еңбек функциясы 

 

Әртүрлі жүйелердің 

күрделі электронды 

блоктарын 

диагностикалау, сынау 

және реттеу   

Біліктері мен дағдылары: 

1. Күрделі электронды жүйелердің электрлі параметрлерін 

тексеру, жөндеу  

2. Ақауларды жою үшін іздеулер 

3. Күрделі тексеру жүйелері, блоктарының  өзара 

алмастырылуын талдай білу.  

4. Сынақ жүргізе отырып, іске қосу мен баптау жұмыстарын 

орындау. 

Білімі: 

1. Күрделі электронды блоктардың конструкциялық 

ерекшеліктері. 

2. Электронды сызбаларды  электрлік сызбалармен 

байланыстыру құрылғыларының принципі. 

3. Әртүрлі электронды-есептеу машинасын пайдалану 

бағдарламасын білу. 

4. Қауіпсіздік техникасы және өрт қауіпсіздігі қағидалары. 

 «Слесарь-электрик» КӘСІБІНІҢ КАРТОЧКАСЫ 

Кәсіп коды 
7137 «Құрылыс слесарлары және электр слесарлары, электр 

монтаждаушыла және тектес кәсіптер»  

Кәсіптің атауы Слесарь-электрик 

СБШ бойынша біліктілік 

деңгейі 

5. 

Техникалық және кәсіби (немесе орта білімнен кейінгі)  білім,  

практикалық  тәжірибе немесе жоғары білім, практикалық 

тәжірибесіз қосымша кәсіби білім беру бағдарламалары. 

БТБА бойынша 

біліктілік деңгейі 

БТБА бойынша 8-разряд (02-шығарылым, бөлім: Слесарлық 

және слесарлық-құрастыру жұмыстары, 876-параграф, 

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік 

қорғау министрінің 2012 жылғы  01 наурыздағы № 66-ө-м 

бұйрығымен бекітілген. Қазақстан Республикасы Әділет 

министрлігінің Нормативтік құқықтық актілер тізілімінде  

2012 жылғы 19 наурызда № 7478 тіркелген). 

Еңбек функциялары Түрлі жүйелердің күрделі электронық блоктарын 

диагностикалау, сынау және реттеу 

1 еңбек функциясы 

 

Әртүрлі жүйелердің 

күрделі электронды 

блоктарын 

диагностикалау, сынау 

және реттеу   

Біліктері мен дағдылары: 

1. Жылжымалы құрамның қозғалысы мен тежеуін 

автоматты басқару жөніндегі іске қосу баптау 

жұмыстарын орындау. 

2. Есептеу техникасының негізіндегі құрылғыларды 

пайдалану. 

3. Жылдамдықты автоматты реттеу жүйесімен электр 

схемасының жанасу ақауларын анықтау және жою. 

Білімі: 

1. Күрделі және бірегей электронды аппаратура мен 

аспаптардың конструкциялық ерекшеліктері. 
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2. Диагностикалауға арналған бақылау-өлшеу аспаптары мен 

стенділері. 

3. Логикалық схемаларды құру негіздері. 

4.  Схемаларды микроэлементті базада іске асыру. 

5. Электрондық есептеуіш машиналары құрылғыларының 

жекелеген блоктарының ақаулықтарын тексеру және жою 

әдістері. 

Жеке құзыреттеріне 

қойылатын талаптар 

Жауапкершілік 

Бастамашылдық 

Тіл тапқыштық 

СБШ шеңберінде басқа 

кәсіптермен байланысы 

БӨА және А слесарі, слесарь-монтаждаушы 

 «БӨАжәнеА слесарі»  КӘСІБІНІҢ КАРТОЧКАСЫ 

Кәсіп коды 
7137 «Құрылыс слесарлары және электр слесарлары, электр 

монтаждаушыла және тектес кәсіптер»  

Кәсіптің атауы БӨАжА слесары 

СБШ бойынша біліктілік 

деңгейі 

2. 

Негізгі орта білімнен төмен емес жалпы орта білімінің болуы, 

практикалық тәжірибе және/немесе кәсіби даярлық (ұйым 

базасындағы қысқа мерзімді курстар немесе кәсіпорында 

оқыту). 

БТБА бойынша 

біліктілік деңгейі 

БТБА бойынша 2-разряд (02-шығарылым, бөлім: Слесарлық 

және слесарлық-құрастыру жұмыстары, 797-параграф, 

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік 

қорғау министрінің 2012 жылғы 01 наурыздағы № 66-ө-м 

бұйрығымен бекітілген. Қазақстан Республикасы Әділет 

министрлігінің Нормативтік құқықтық актілер тізілімінде 2012 

жылғы  

19 наурызда № 7478 тіркелген). 

Еңбек функциялары: 1) Бақылау-өлшеу аспаптары және жүйесі бар жабдықтарға 

қызмет көрсету.  

2) Әртүрлі қарапайым аспаптар мен механизмдерді жөндеу 

және  жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіру  

 

1 еңбек функциясы 

 

Бақылау-өлшеу 

аспаптары және жүйесі 

бар жабдықтарға қызмет 

көрсету  

 

 

 

 

Біліктері мен дағдылары: 

1.Жоспарлы-алдын алу жұмыстары.  

2. Өлшеу аппаратурасын (мульти-метрлер, осциллографтар, 

генераторлар) пайдалана білу. 

3. Слесарлық өңдеу және дәнекерлеу жұмыстарының дағдысы. 

Білімі: 

1. Бақылау-өлшеу аспаптарының жұмыс істеу принципі.  

2. Электр техникасы, физика, радиотехника, электроника 

туралы базалық білім. 

3. ЖК пайдаланушы деңгейінде білу . 

2 еңбек функциясы 

Әртүрлі қарапайым 

аспаптар мен 

механизмдерді жөндеу 

және  жұмысқа 

қабілеттілігін  қалпына 

келтіру 

Біліктері мен дағдылары: 

2. Ақаулар себебін анықтау және жөндеу.  

3. Қосылу схемаларын құру және монтаждау.  

4. Ақаулық ведомостарын толтыру.  

5. Шкала, тор, эскиздер құру. 

6. Жеке қорғану құралдарын пайдалану . 

Білімі: 
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 1. Жөнделетін аспаптар мен механизмдердің қолданылу 

мақсаты  және жұмыс істеу принципі.  

2. Әмбебап және арнайы құрылғылар мен бақылау-өлшеу 

құралдарының қолданылу мақсаты  және қолдану қағидалары. 

3. Технологиялық  карталар, схемаларға сай регламенттік 

жұмыстардың бірізділігі.  

4. Орындалатын жұмыс ауқымындағы механика, электроника 

негіздері. 

 «БӨАжәнеА слесары»  КӘСІБІНІҢ КАРТОЧКАСЫ 

Кәсіп коды 
7137 «Құрылыс слесарлары және электр слесарлары, электр 

монтаждаушыла және тектес кәсіптер»  

Кәсіптің атауы БӨАжА слесары 

СБШ бойынша біліктілік 

деңгейі 

3. 

Практикалық тәжірибе және/немесе кәсіби даярлау (білім беру  

ұйымының негізінде бір жылға дейін кәсіби даярлау 

бағдарламалары бойынша курстар немесе кәсіпорында оқыту). 

Практикалық тәжірибесіз негізгі орта білім немесе жалпы орта 

білім негізіндегі техникалық және кәсіби білімі болған 

жағдайда. 

БТБА бойынша 

біліктілік деңгейі 

БТБА бойынша 3-6 разряд (02-шығарылым, бөлім: Слесарлық 

және слесарлық-құрастыру жұмыстары, 798-801 параграф, 

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік 

қорғау министрінің 2012 жылғы 01 наурыздағы № 66-ө-м 

бұйрығымен бекітілген. Қазақстан Республикасы Әділет 

министрлігінің Нормативтік құқықтық актілер тізілімінде  

2012 жылғы 19 наурызда № 7478 тіркелген). 

Еңбек  функциялары 
Күрделі бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматиканы жөндеу, 

реттеу, сынау, монтаждау, дәлдеу,  туралау 

Еңбек  функциясы 

 

Күрделі бақылау-өлшеу 

аспаптары мен 

автоматиканы жөндеу, 

реттеу, сынау, 

монтаждау, дәлдеу,  

туралау  

 

 

 

 

 

СБШ бойынша   біліктілік деңгейі:3 

(біліктілік  разряды 4-6) 

Біліктері мен дағдылары: 

1.Күрделі қосылыс схемаларын құру. 

2. Аспаптар жұмысындағы ақауларды анықтау және жөндеу. 

3.Шкала, тор құру және күрделі эскиздер құру. 

4. БӨА барлық түрлерінің жұмысын реттеу және тексеру. 

Білімі: 

1.Жөнделетін күрделі және дәл аспаптардың конструкциялық 

ерекшеліктері және оларды реттеу және дәлдеу тәсілдері. 

2. Кинематика, электрлік  схемалар, аспаптардың жұмыс істеу 

принципі, оларды тексеру әдістері. 

3. Күрделі аспаптар мен автоматтарды жөндеу, тексеру және 

дәлдеу қағидалары. 

4.Орындалатын жұмыстар ауқымындағы электр техникасы, 

жылу техникасы, радиотехника және  оптика бойынша теория 

негіздері. 

 «БӨАжәнеА слесары»  КӘСІБІНІҢ КАРТОЧКАСЫ 

Кәсіп коды 
7137 «Құрылыс слесарлары және электр слесарлары, электр 

монтаждаушыла және тектес кәсіптер»  

Кәсіптің атауы БӨАжА слесары 

СБШ бойынша біліктілік 

деңгейі 

4. 

Негізгі орта білім базасында техникалық және кәсіби білімі 
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және практикалық жұмыс тәжірибесі болған жағдайда. 

Практикалық тәжірибесіз жоғарылатылған деңгейде (қосымша 

кәсіби даярлық немесе орта білімнен кейінгі білім) техникалық 

және кәсіби білімі болған жағдайда. 

БТБА бойынша 

біліктілік деңгейі 

БТБА бойынша 7-разряд (02-шығарылым, бөлім: Слесарлық 

және слесарлық-құрастыру жұмыстары, 802-параграф, 

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік 

қорғау министрінің 2012 жылғы 01 наурыздағы № 66-ө-м 

бұйрығымен бекітілген. Қазақстан Республикасы Әділет 

министрлігінің Нормативтік құқықтық актілер тізілімінде 2012 

жылғы 

19 наурызда № 7478 тіркелген). 

Еңбек функциялары 

Күрделі жүйелер, аспаптар және басқару жүйелеріне кешенді 

техникалық қызмет көрсету, оларды туралау, жөндеу, тексеру, 

сынау 

Еңбек  функциясы 

 

Күрделі жүйелер, 

аспаптар және басқару 

жүйелеріне кешенді 

техникалық қызмет 

көрсету, оларды туралау, 

жөндеу, тексеру, сынау 

Біліктері мен дағдылары:  

1.Тестілік бағдарламалар мен стенділердің көмегімен  

диагностикалау; 

2.Тестілік бағдарламаларды құру, оларды есептеу техникасын 

қолданып түзету; 

3.Күрделі жүйелерді туралау, реттеу және пайдалануға беру  

Білімі: 

1.Бағдарламалау негіздері және автоматтандырылған электр  

жетек теориясы. 

2.Бақылау-өлшеу аспаптары мен диагностикалық 

аппаратураның құрылысы. 

3.Технологиялық және тестілік бағдарламаларды түзету 

тәсілдері. 

4. Стандарттардың, нұсқаулықтардың тексерілетін өлшеу 

аспаптарына қойылатын талаптары. 

 «БӨАжәнеА слесары»  КӘСІБІНІҢ КАРТОЧКАСЫ 

Кәсіп коды 
7137 «Құрылыс слесарлары және электр слесарлары, электр 

монтаждаушыла және тектес кәсіптер»  

Кәсіптің атауы БӨАжА слесары 

СБШ бойынша біліктілік 

деңгейі 

5. 

Техникалық және кәсіби (немесе орта білімнен кейінгі)  білім,  

практикалық  тәжірибе немесе жоғары білім, практикалық 

тәжірибесіз қосымша кәсіби білім беру бағдарламалары 

БТБА бойынша 

біліктілік деңгейі 

БТБА бойынша 8-разряд (02-шығарылым, бөлім: Слесарлық 

және слесарлық-құрастыру жұмыстары, 803-параграф, 

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік 

қорғау министрінің 2012 жылғы 01 наурыздағы № 66-ө-м 

бұйрығымен бекітілген. Қазақстан Республикасы Әділет 

министрлігінің Нормативтік құқықтық актілер тізілімінде 2012 

жылғы  

19 наурызда № 7478 тіркелген). 

Еңбек функциялары 

Күрделі жүйелер, аспаптар және басқару жүйелеріне кешенді 

техникалық қызмет көрсету, оларды туралау, жөндеу, тексеру, 

сынау 

Еңбек  функциясы 

 

Біліктері мен дағдылары:  

1. Бағдарлайтын контроллерлерді, микро және мини ЭЕМ 
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Күрделі жүйелер, 

аспаптар және басқару 

жүйелеріне кешенді 

техникалық қызмет 

көрсету, оларды туралау, 

жөндеу, тексеру, сынау 

және басқа да электронды-есептеу техника құралдарын, 

сондай-ақ периферия жабдықтарын пайдаланумен жұмыс 

істеу. 

2. Есептеуіш техника құралдарын пайдалана отырып, 

тестілік бағдарламалар мен стенділердің көмегімен оларды 

диагностикалау.  

3. Есептеуіш техникасы құралдарын пайдалана отырып, 

технологиялық бағдарламалар мен стенділердің тестілері мен 

түзетулерін құрастыру 

Білімі: 

1. Микропроцессорлық техника базасында басқару жүйелерін 

құру тәсілдері. 

2. Бағдарламалық контроллерлердің, микро және мини ЭЕМ-

нің принципиалды схемалары. 

3. Технологиялық және тестілік бағдарламаларды түзету 

тәсілдері. 

4.  есептеу техникасы құрылғылары мен жүйелеріндегі 

ақаулықтарды баптау және іздеу жұмыстары кешенін 

ұйымдастыру. 

5. Бірегей өлшеу және басқару жүйелері мен кешендерінің 

құрылысы мен диагностикасы. 

6. Автоматты реттеу теориясы. 

7. Нақты технологиялық жабдықта пайдаланылатын 

бағдарламалаудың негізгі «тілдері» 

Жеке құзыреттеріне 

қойылатын талаптар 

Бастамашылдық.  

Дербестік. 

Жауапкершлікті сезіну 

СБШ шеңберінде басқа 

кәсіптермен байланысы 

Слесарь-электрик 

Слесарь-монтаждаушы 

 «Техник-механик» КӘСІБІНІҢ КАРТОЧКАСЫ 

Кәсіп коды 3115 «Техник-механик» 

Кәсіптің атауы Санатсыз техник-механик 

СБШ бойынша біліктілік 

деңгейі 

4. 

Негізгі орта білім базасында техникалық және кәсіби білімі 

және практикалық жұмыс тәжірибесі болған жағдайда. 

Практикалық тәжірибесіз жоғарылатылған деңгейде (қосымша 

кәсіби даярлық немесе орта білімнен кейінгі білім) техникалық 

және кәсіби білімі болған жағдайда. 

КС бойынша біліктілік 

деңгейі 

Тиісті мамандық (біліктілік) бойынша орта техникалық және 

кәсіби (арнайы орта, орта кәсіби) білім және санатсыз техник 

лауазымында кемінде 2 жыл жұмыс істеу өтілі (Қазақстан 

Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау  

министрінің 2012 жылғы 21 мамырдағы № 201-ө-м бұйрығымен 

бекітілген Басшылар, мамандар және басқа қызметшілер 

лауазымдарының біліктілік анықтамалығының 174-тармағы. 

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Нормативтік 

құқықтық актілер тізілімінде                                  2012 жылғы 25 

маусымда № 7755 тіркелген). 

Еңбек  функциялары Әртүрлі жабдықты іске қосу-туралау жұмыстарымен 

ұйымдастыру-техникалық қамтамасыз ету   

 

Еңбек  функциясы Біліктері мен дағдылары: 
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Әртүрлі жабдықты іске 

қосу-туралау 

жұмыстарымен 

ұйымдастыру-

техникалық қамтамасыз 

ету   

 

2. Жекелеген құрылғылар мен тораптарды техникалық 

тексеруді, жабдық блоктарының параметрлері мен дұрыстығын 

бақылауды қоса алғанда, жабдықты жұмысқа дайындау. 

3. Жабдықтың ақауларын уақытында анықтау және жөндеу 

мақсатында  оларға тестілеу жүргізу. 

  

Білімі: 

1.  Монтаждау және туралау жұмыстарын жүргізу бойынша 

нормативтік және әдістемелік материалдар  

2.  Іске қосу-туралау жұмыстарын ұйымдастыру бойынша 

стандарттар, техникалық шарттар, ережелер мен 

нұсқаулықтар  

3.  Қазіргі заманғы ақпараттық-есептеу жүйелерін ұйымдастыру 

принциптері. 

4.  Еңбек қорғау, қауіпсізік техникасы және өрттен қорғау 

қағидалары мен нормалары  

Еңбек  функциясы 

 

Әртүрлі жабдықты іске 

қосу-туралау 

жұмыстарымен 

ұйымдастыру-

техникалық қамтамасыз 

ету   

 

Біліктері мен дағдылары: 

4. Жекелеген құрылғылар мен тораптарды техникалық 

тексеруді, жабдық блоктарының параметрлері мен дұрыстығын 

бақылауды қоса алғанда, жабдықты жұмысқа дайындау. 

5. Жабдықтың ақауларын уақытында анықтау және жөндеу 

мақсатында  оларға тестілеу жүргізу. 

6. Техникаға техникалық қызмет жасауды ұйымдастыру. 

7. Іске қосу-туралау жұмыстарының графиктерін  және 

актілерді құра білу   

Білімі: 

5.  Монтаждау және туралау жұмыстарын жүргізу бойынша 

нормативтік және әдістемелік материалдар  

6.  Іске қосу-туралау жұмыстарын ұйымдастыру бойынша 

стандарттар, техникалық шарттар, ережелер мен 

нұсқаулықтар  

7.  Қазіргі заманғы ақпараттық-есептеу жүйелерін ұйымдастыру 

принциптері. 

8.  Еңбек қорғау, қауіпсізік техникасы және өрттен қорғау 

қағидалары мен нормалары  

 «Техник-механик» КӘСІБІНІҢ КАРТОЧКАСЫ 

Кәсіп коды 3115 «Техник-механик» 

Кәсіптің атауы Санатсыз техник-механик 

СБШ бойынша біліктілік 

деңгейі 

4.1. 

Негізгі орта білім базасында техникалық және кәсіби білімі 

және практикалық жұмыс тәжірибесі болған жағдайда. 

Практикалық тәжірибесіз жоғарылатылған деңгейде (қосымша 

кәсіби даярлық немесе орта білімнен кейінгі білім) техникалық 

және кәсіби білімі болған жағдайда. 

КС бойынша біліктілік 

деңгейі 

Тиісті мамандық (біліктілік) бойынша орта техникалық және 

кәсіби (арнайы орта, орта кәсіби) білім және санатсыз техник 

лауазымында кемінде 2 жыл жұмыс істеу өтілі (Қазақстан 

Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау  

министрінің 2012 жылғы 21 мамырдағы № 201-ө-м бұйрығымен 

бекітілген Басшылар, мамандар және басқа қызметшілер 

лауазымдарының біліктілік анықтамалығының 174-тармағы. 

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Нормативтік 
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құқықтық актілер тізілімінде                                  2012 жылғы 25 

маусымда № 7755 тіркелген). 

Еңбек  функциялары Әртүрлі жабдықты іске қосу-туралау жұмыстарымен 

ұйымдастыру-техникалық қамтамасыз ету   

 

Еңбек  функциясы 

 

Әртүрлі жабдықты іске 

қосу-туралау 

жұмыстарымен 

ұйымдастыру-

техникалық қамтамасыз 

ету   

 

Біліктері мен дағдылары: 

8. Техникаға техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастыру. 

9. Іске қосу-туралау жұмыстарының графиктерін  және 

актілерді құра білу   

Білімі: 

9.  Монтаждау және туралау жұмыстарын жүргізу бойынша 

нормативтік және әдістемелік материалдар  

10.  Іске қосу-туралау жұмыстарын ұйымдастыру бойынша 

стандарттар, техникалық шарттар, ережелер мен 

нұсқаулықтар  

11.  Қазіргі заманғы ақпараттық-есептеу жүйелерін 

ұйымдастыру принциптері. 

12.  Еңбек қорғау, қауіпсізік техникасы және өрттен қорғау 

қағидалары мен нормалары  

Еңбек  функциясы 

 

Әртүрлі жабдықты іске 

қосу-туралау 

жұмыстарымен 

ұйымдастыру-

техникалық қамтамасыз 

ету   

 

Біліктері мен дағдылары: 

10. Жекелеген құрылғылар мен тораптарды техникалық 

тексеруді, жабдық блоктарының параметрлері мен дұрыстығын 

бақылауды қоса алғанда, жабдықты жұмысқа дайындау. 

11. Жабдықтың ақауларын уақытында анықтау және жөндеу 

мақсатында  оларға тестілеу жүргізу. 

12. Техникаға техникалық қызмет жасауды ұйымдастыру. 

13. Іске қосу-туралау жұмыстарының графиктерін  және 

актілерді құра білу   

Білімі: 

13.  Монтаждау және туралау жұмыстарын жүргізу бойынша 

нормативтік және әдістемелік материалдар  

14.  Іске қосу-туралау жұмыстарын ұйымдастыру бойынша 

стандарттар, техникалық шарттар, ережелер мен 

нұсқаулықтар  

15.  Қазіргі заманғы ақпараттық-есептеу жүйелерін 

ұйымдастыру принциптері. 

16.  Еңбек қорғау, қауіпсізік техникасы және өрттен қорғау 

қағидалары мен нормалары  

 «Техник-механик» КӘСІБІНІҢ КАРТОЧКАСЫ 

Кәсіп коды 3115 «Техник-механик» 

Кәсіптің атауы 1-санатты техник-механик 

СБШ бойынша біліктілік 

деңгейі 

5. 

Техникалық және кәсіби (немесе орта білімнен кейінгі)  білім,  

практикалық  тәжірибе немесе жоғары білім, практикалық 

тәжірибесіз қосымша кәсіби білім беру бағдарламалары 

КС бойынша біліктілік 

деңгейі 

Тиісті мамандық (біліктілік) бойынша орта техникалық және 

кәсіби (арнайы орта, орта кәсіби) білім және 2-санатты техник 

лауазымында кемінде 2 жыл жұмыс істеу өтілі (Қазақстан 

Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау  

министрінің 2012 жылғы 21 мамырдағы № 201-ө-м бұйрығымен 

бекітілген Басшылар, мамандар және басқа қызметшілер 
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лауазымдарының біліктілік анықтамалығының 174-тармағы. 

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Нормативтік 

құқықтық актілер тізілімінде                                  2012 жылғы 25 

маусымда № 7755 тіркелген). 

Еңбек функциялары Жабдықты жөндеуден кейін сынау 

Еңбек  функциясы 

 

 

Жабдықты жөндеуден 

кейін сынау 

Біліктері мен дағдылары:  

2. Аспаптарды іске қосу, қажетті сипаттамалары мен 

параметрлерін  тіркеу  

3. Алынған нәтижелерді талдау, өңдеу  

4. Математикалық қамтамасыз ету және бағдарламалау  

әдістерін қолдану. 

Білімі: 

1. Ақпараттандыру саласындағы құжаттаманы құру және 

ресімдеу бойынша халықаралық және мемлекеттік 

стандарттар, техникалық шарттар, ережелер мен 

нұсқаулықтар. 

2. Ақпаратты техникалық тасымалдағыштар  түрлерін білу. 

3. Қолданыстағы есептеу жүйелерін, шифрларды, кодтарды 

білу. 

4. Стандартты бағдарламаларды, командаларды білу. 

Жеке құзыреттеріне 

қойылатын талаптар 

Дербестік.  

Тіл тапқыштық. 

Мәселені тиімді шеше білу. 

СБШ шеңберінде басқа 

кәсіптермен байланысы 

Слесарь-монтаждаушы, слесарь-жөндеуші, слесарь-

құрастырушы, техник-технолог, техник-конструктор 

 «Инженер» КӘСІБІНІҢ КАРТОЧКАСЫ 

Кәсіп коды 2149 «Инженер» 

Кәсіптің атауы Санатсыз инженер  

СБШ бойынша біліктілік 

деңгейі 

5. 

Жоғары білім, практикалық тәжірибесіз қосымша кәсіби білім 

беру бағдарламалары 

БТБА бойынша  

біліктілік деңгейі 

Жұмыс өтіліне талап қоймай тиісті мамандық (біліктілік) 

бойынша жоғары (немесе жоғарыдан кейінгі) білім (Қазақстан 

Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау  

министрінің 2012 жылғы 21 мамырдағы № 201-ө-м бұйрығымен 

бекітілген Басшылар, мамандар және басқа қызметшілер 

лауазымдарының біліктілік анықтамалығының 115-тармағы. 

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Нормативтік 

құқықтық актілер тізілімінде 2012 жылғы 25 маусымда № 7755 

тіркелген). 

Еңбек  функциялары: Жабдықты пайдалануды қамтамасыз ету бойынша 

ұйымдастыру-басқару қызметтері.  

Еңбек  функциясы 

 

Жабдықты пайдалануды 

қамтамасыз ету бойынша 

ұйымдастыру-басқару 

қызметтері 

Біліктері мен дағдылары: 

2. Әдістемелік және нормативтік құжаттарды, техникалық 

құжаттаманы әзірлеу  

3. Техникалық есеп құру дағдысы  

4. Қажетті есептеулер жүргізу  

5. Қажетті техникалық  деректермен, құжаттармен, 

материалдармен, жабдықтармен қамтамасыз ету   

6. Жабдықтың жай-күйін және пайдаланылуын бақылау және 

қадағалау  



    189 
 

7. Қолданыстағы ережелер, нормалар мен стандарттардың 

орындалуын бақылау  

Білімі:  

1. Директивтік және басқаратын құжаттар.  

2. Әдістемелік және  нормативтік  материалдар. 

3. Кәсіпорынның техникалық даму перспективасы.  

4. Техникалық құжаттамаға, материалдарға, бұйымдарға 

қойылатын негізгі талаптар.  

5. Экономика, еңбекті ұйымдастыру, еңбек заңнамасы 

негіздері.   

6. Еңбек қорғау және қауіпсіздік техникасы қағидалары мен 

нормалары.  

 «Инженер» КӘСІБІНІҢ КАРТОЧКАСЫ 

Кәсіп коды 2149 «Инженер» 

Кәсіптің атауы 2-санатты инженер  

СБШ бойынша біліктілік 

деңгейі 

6. 

Жоғары білім. Бакалавриат, резидентура, практикалық 

тәжірибе. 

БТБА бойынша  

біліктілік деңгейі 

Тиісті мамандық (біліктілік) бойынша жоғары (немесе 

жоғарыдан кейінгі) білім және санатсыз инженер лауазымында 

кемінде 3 жыл жұмыс өтілі (Қазақстан Республикасы Еңбек 

және халықты әлеуметтік қорғау  министрінің 2012 жылғы 21 

мамырдағы № 201-ө-м бұйрығымен бекітілген Басшылар, 

мамандар және басқа қызметшілер лауазымдарының біліктілік 

анықтамалығының 115-тармағы. Қазақстан Республикасы 

Әділет министрлігінің Нормативтік құқықтық актілер 

тізілімінде 2012 жылғы 25 маусымда № 7755 тіркелген). 

Еңбек  функциялары: Жабдықты пайдалануды қамтамасыз ету бойынша 

ұйымдастыру-басқару қызметтері.  

Еңбек  функциясы 

 

Техника-экономикалық 

қызметтер 

Біліктері мен дағдылары: 

8. Жабдықтың жай-күйін және пайдаланылуын бақылау және 

қадағалау  

9. Қолданыстағы ережелер, нормалар мен стандарттардың 

орындалуын бақылау  

 

Білімі:  

7. Директивтік және басқаратын құжаттар.  

8. Әдістемелік және  нормативтік  материалдар. 

9. Кәсіпорынның техникалық даму перспективасы.  

10. Техникалық құжаттамаға, материалдарға, бұйымдарға 

қойылатын негізгі талаптар.  

11. Экономика, еңбекті ұйымдастыру, еңбек заңнамасы 

негіздері.   

12. Еңбек қорғау және қауіпсіздік техникасы қағидалары мен 

нормалары. 

 «Инженер» КӘСІБІНІҢ КАРТОЧКАСЫ 

Кәсіп коды 2149 «Инженер» 

Кәсіптің атауы 1-санатты инженер  

СБШ бойынша біліктілік 

деңгейі 

7.  

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім. Магистратура (игерілген 

бакалавриат бағдарламасы негізінде), практикалық тәжірибе. 



    190 
 

Бакалавриат және қосымша кәсіби білім, практикалық 

тәжірибе. 

БТБА бойынша  

біліктілік деңгейі 

Тиісті мамандығы бойынша жоғары (немесе жоғары оқу 

орнынан кейінгі) білім немесе жерге ІІ санатты инженер 

лауазымында кемінде 2 жыл жұмыс істеу өтілі (Қазақстан 

Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 

министрінің 2012 жылғы 21 мамырдағы №201-ө-м бұйрығымен 

бекітілген Басшылар, мамандар мен өзге қызметшілер 

лауазымының кәсіби анықтамалығының 115-тармағы. 

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2012 жылы 25 

маусымда №7755 тіркелген). 

Еңбек  функциялары: Техникалық-экономикалық қызмет 

Еңбек  функциясы 

 

Ғылыми-техникалық 

қызмет  

Біліктері мен дағдылары: 

1. Ақпаратты, техникалық деректерді, жұмыс көрсеткіштері 

мен нәтижелерін талдау  

2.Графиктерді, өтінімдердң, түсіндірме жазбаларды, есептерді 

құра білу. 

3.Электронды тасығыштарда ақпарат жинау  және сақтау 

дағдылары.  

Білімі: 

1.Зерттеулер мен әзірлемедердің техникалық есептеулерін 

жүргізу және  экономикалық тиімділігін анықтау әдістері. 

2.Жоспарлау негіздері. 

3. Экономика негіздері. 

4.  Техникалық құжаттаманы ресімдеу тәртібі 

 «Инженер» КӘСІБІНІҢ КАРТОЧКАСЫ 

Кәсіп коды 2149 «Инженер» 

Кәсіптің атауы Жоғары санатты инженер  

СБШ бойынша біліктілік 

деңгейі 

8.  

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім (тиісті мамандық бойынша 

магистрдің академиялық  дәрежесін, философия 

ғылымдарының  докторы (PhD) және бейіні бойынша 

докторлар дәрежесін  алуға бағытталған бағдарламалар 

және/немесе практикалық тәжірибе). Игерілген магистр немесе 

маман даярлау бағдарламасы, қосымша кәсіби білім, 

практикалық тәжірибе және салалық, салааралық және 

халықаралық деңгейде қоғамдық-кәсіби тұрғыдан танылу.  

БТБА бойынша  

біліктілік деңгейі 

Тиісті мамандығы бойынша жоғары (немесе жоғары оқу 

орнынан кейінгі) білім немесе І санатты инженер лауазымында 

кемінде 2 жыл жұмыс істеу өтілі (Қазақстан Республикасы 

Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2012 

жылғы  

21 мамырдағы №201-ө-м бұйрығымен бекітілген Басшылар, 

мамандар мен өзге қызметшілер лауазымының кәсіби 

анықтамалығының 115-тармағы. Қазақстан Республикасы 

Әділет министрлігінде 2012 жылы 25 маусымда №7755 

тіркелген). 

Еңбек  функциялары: Ғылыми-техникалық қызмет  

 

Еңбек  функциясы 

 

Біліктері мен дағдылары: 

1.Өндірісте озық отандық және шетелдік тәжірибені қолдана 

білу.  
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Ғылыми-техникалық 

қызмет  

 

2.Өндірістік персоналдың ғылыми-техникалық білімін 

жоғарылату бойынша жұмыстарды ұйымдастыру дағдысы.  

3.Ғаламторды ғылыми мақсатта қолдана білу.  

4. Өндіріске ұтымды өнертапқыштық ұсыныстарды әрі қарай 

дамыту қабілеті.  

Білімі: 

1.Зерттеулер мен әзірлемелердің  экономикалық тиімділігін 

анықтау әдістері. 

2.Қазіргі заманғы есептеуіш, электронды техниканың 

бағдарламалары.  

3.Қазіргі заманғы техникалық әдебиетті білу.  

Жеке құзыреттеріне 

қойылатын талаптар 

Дербестік.  

Ұжымда  жұмыс істей білу.  

Тіл тапқыштық. 

СБШ шеңберінде басқа 

кәсіптермен байланысы 

Инженер-технолог, инженер-конструктор,  бас инженер, ЕҚ 

бойынша инженер, инженер-механик 

Кәсіби стандарттың техникалық деректері 

Әзірлеген 
 «Personnel Recruitment Center «Career-Holdings» 

жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 

Нұсқаның нөмірі мен 

шығатын жылы 
1-нұсқа, 2015 жыл 

Болжамды қайта қарау 

күні 
2018 

 



    192 
 

«Слесарлық іс» кәсіби стандартына  

2-қосымша 

 

Кәсіби біліктілік картасы 

 

* 2015 жылғы қолданыстағы ҰБШ сәйкес кәсіптер 

 

 

 

№ 

р/р 

Қызметкердің кәсібі Ұлттық біліктілік 

шеңберіне (салалық 

біліктілік шеңберіне) 

сәйкес біліктілік 

деңгейлері  

 

 инженер 8 

 инженер 7 

 инженер 6 

5 техник-механик 5 

5.1 инженер 

5 инженер 

5 слесарь-жөндеуші 

5 слесарь-монтаждаушы 

5 слесарь-электрик 

5 БӨАжА слесары 

4.1 техник-механик 4 

4 техник-механик 

4 БӨАжА слесары 

4 слесарь-электрик 

4 слесарь-құрастырушы (металл құрастырмаларды 

жинау жөніндегі слесарь) 

4 слесарь-жөндеуші 

3 БӨАжА слесары 3 

3 слесарь-электрик 

3 слесарь-монтаждаушы 

3 слесарь-құрастырушы (металл құрастырмаларды 

жинау жөніндегі слесарь) 

3 слесарь-жөндеуші 

2 БӨАжА слесары 

2 

2 слесарь-электрик 

2 слесарь-монтаждаушы 

2 слесарь-құрастырушы (металл құрастырмаларды 

жинау жөніндегі слесарь) 

2 слесарь-жөндеуші 

 - 1 


