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(Жалғасы 14-бетте) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭНЕРГЕТИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2018 жылғы 28 сәуір               №156            Астана қаласы

«Сот шешімімен республикалық меншікке түсті деп 
танылған иесіз қауіпті қалдықтарды басқару қағидаларын 

бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Энергетика 
министрінің 2015 жылғы  20 наурыздағы № 229 бұйрығына 

өзгеріс енгізу туралы

бұйырамын: 
1. «Сот шешімімен республикалық меншікке түсті деп танылған иесіз қауіпті 

қалдықтарды басқару қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Энергетика 
министрінің 2015 жылғы 20 наурыздағы № 229 бұйрығына (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде  № 11475 болып тіркелген, «Əді лет» ақпараттық-
құқықтық жүйесінде  2015 жылғы 28 шілдеде жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

 көрсетілген бұйрықпен бекітілген Сот шешімімен республикалық меншікке түсті 
деп танылған иесіз қауіпті қалдықтарды басқару қағидалары осы бұйрыққа қосымшаға 
сəйкес жаңа редакцияда жазылсын. 

  2. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Қалдықтарды басқару 
департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркеуді;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 
қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмелерін ресми жа-
риялау жəне Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық 
бақылау банкіне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық 
жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді; 

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның 
көшірмелерін мерзімді баспасөз басылымдарына ресми жариялауға жіберуді;

4) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Энергетика 
министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

5) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркегеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Энергетика 
министрлігінің Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 2), 3) жəне 4) тармақша-
ларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді беруді қамтамасыз 
етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республика-
сының энергетика вице-министріне жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен 
соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының 
Энергетика министрі Қ. Бозымбаев

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрі
Е. Біртанов__________
2018 жылғы 11 мамыр

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі 
Б. Сұлтанов __________
2018 жылғы 11 мамыр

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика министрі 
Т. Сүлейменов __________
2018 жылғы 10 мамыр

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 
2018 жылғы 28 сəуір №156 бұйрығына  қосымша 

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 
2015 жылғы 20 наурыздағы  № 229 бұйрығымен  бекітілді

Сот шешімімен республикалық меншікке түсті деп танылған иесіз қауіпті 
қалдықтарды басқару қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Сот шешімімен республикалық меншікке түсті деп танылған иесіз қауіпті 

қалдықтарды басқару қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) Қазақстан Республикасының 
2007 жылғы 9 қаңтардағы Экологиялық кодексінің (бұдан əрі – Кодекс) 17-бабының 
38-8) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне сот шешiмiмен республикалық меншiкке 
түстi деп танылған иесiз қауiптi қалдықтарды (бұдан əрі – қалдықтар) басқару тəртiбiн 
айқындайды.

2.  Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады:
1) əлеуетті қатысушы – қалдықтарды сату жөніндегі конкурсқа қатысуға өтінім беруге 

үміткер жеке немесе заңды тұлға, заңды тұлғалардың уақытша бірлестігі (консорциум); 
2) кворум – дауыс беру кезінде конкурстық комиссия мүшелерінің үштен екі бөлігінен 

астамының қатысуы;
3) конкурстық баға ұсынысы – конкурсқа қатысушының ұсынған бағасы;
4) конкурстық комиссия – үш адамнан кем емес, тақ саннан тұратын уəкілетті ор-

ган құрған алқалы орган; 
5) иесіз қауіпті қалдықтарды басқару – қоршаған ортаны қорғау саласындағы 

уəкілетті органның ведомстволық бағынысты ұйымының қалдықтарды бағалау, сату, 
оларды кəдеге жарату жəне жою жөнінде əрі қарай əдісті айқындау үшін құжаттама 
əзірлеу, қалдықтар орналасқан аумақтарды рекультивациялау жобасын іске асыру, 
қалдықтарды кəдеге жарату жəне жою бойынша қызметі; 

6) қалдықтарды сату жөніндегі конкурс – осы Қағидаларда көзделген тəртіппен 
жүзеге асырылатын қалдықтарды сату нысаны; 

7) қатысушы - қалдықтарды сату жөніндегі конкурсқа қатысуға өтінім берген жеке 
немесе заңды тұлға, заңды тұлғалардың уақытша бірлестігі (консорциум);

8) қоршаған ортаны қорғау саласындағы уəкілетті орган – қоршаған ортаны қорғау 
жəне табиғат пайдалану саласындағы басшылықты жəне салааралық үйлестіруді 
жүзеге асыратын орталық атқарушы орган, сондай-ақ оның аумақтық органдары; 

9) ұйым – қалдықтарды басқаруды жүзеге асыратын қоршаған ортаны қорғау 
саласындағы уəкілетті органның ведомстволық бағынысты ұйымы.

3. Қалдықтарды республикалық меншікке беру сот шешімінің негізінде жүзеге  асы-
рылады.  Қалдықтарды республикалық меншікке беру үшін облыстың (республикалық 
маңызы бар қаланың, астананың) жергілікті атқарушы органы немесе қоршаған ор-
таны қорғау саласындағы уəкілетті орган (бұдан əрі – уəкілетті орган) немесе оның 
аумақтық бөлімшесі комиссия құрады, оның құрамына уəкілетті органның немесе 
оның аумақтық бөлімшесінің, жергілікті атқарушы органның, халықтың санитариялық-
эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы ведомство органының жəне қоршаған 
ортаны қорғау саласындағы уəкілетті органның ведомстволық бағынысты ұйымының 
(бұдан əрі – ұйым) өкілдері кіреді.

Қалдықтарды республикалық меншікке беру кезінде осы Қағидаларға  1-қосымшаға 
сəйкес нысан бойынша сот шешімімен республикалық меншікке түсті деп танылған 
иесіз қауіпті қалдықтарды республикалық меншікке қабылдау-тапсыру актісі жасалады. 

4. Сот шешімімен республикалық меншікке түсті деп танылған, құрамында жойы-
луы қиын органикалық ластауыштар бар қалдықтарға халықаралық конвенциялардың 
(Қазақстан Республикасының 2007 жылғы  7 маусымдағы №259 Заңымен ратификация-
ланған Орнықты органикалық ластағыштар туралы Стокгольм конвенциясы, Қазақстан 
Республикасының 2007 жылғы 20 наурыздағы №239 Заңымен ратификацияланған 
Халықаралық саудадағы жекелеген қауіпті химиялық заттар мен пестицидтерге қатысты 
алдын ала негізделген келісім рəсімі туралы Роттердам конвенциясы, Қазақстан 
Республикасының 2003 жылғы 10 ақпандағы № 389 Заңы, Қауіпті қалдықтарды 
трансшекаралық тасымалдауды жəне оларды аулаққа шығаруды бақылау туралы 
Базель конвенциясы) ережелері қолданылады.

5.  Сот шешімімен республикалық меншікке түсті деп танылған радиоактивті қалдық-
тарды баға лау, сату, оларды кəдеге жарату жəне жою жөнінде əрі қарай əдісті айқындау 
үшін құжаттама əзірлеу бойынша осы Қағидалардың нормалары қолданылмайды. 
Радиоактивті қалдықтар көмілуге жатады.

6. Ұйымның басқаруына берілген қалдықтарға халықтың қолжетімдігін болдыр-
маудың алдын алуды, оларды оқшаулауды, олардың топырақ жамылғысына, су ре-
сурстары мен атмосфералық ауаға теріс əсерiн азайту жөнiндегі шараларды ұйым 
қамтамасыз етеді.

7. Ұйым жыл сайын есепті жылдан кейінгі жылдың 1 ақпанына дейін өндіріс жəне 
тұтыну қалдықтарының мемлекеттік кадастрында есепке алу үшін уəкілетті органға 
ұйымның басқаруына берілген қалдықтардың көлемi, түрлерi, орналасқан жерi, жай-
күйi жəне оларды басқару жөнiндегi қабылданып жатқан шаралар туралы ақпаратты 
электрондық жəне қағаз жеткізгіштерде есепті жылдан кейінгі жылдың 1 қаңтарындағы 
жағдай бойынша береді.

2-тарау. Сот шешімімен республикалық меншікке түсті деп танылған иесіз 
қауіпті қалдықтарды басқару тəртібі

1-параграф. Қалдықтарды бағалау
8. Ұйым Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы қолданыстағы 

заңнамасына сəйкес дербес немесе тиісті лицензиялары бар жеке жəне (немесе) заңды 
тұлғаларды тарта отырып:

1) қалдықтардың қауіпті қасиеттерін зерделеу;
2) қалдықтардың (улылық дəрежесі бойынша) адамға жəне қоршаған ортаға 

əсерін анықтау;
3) қалдықтардың қауіптілік деңгейін анықтау; 
4) Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрінің  2007 жылғы 

31 мамырдағы № 169-п бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4775 тіркелген) Қалдықтар сыныптауышының негізінде, 
Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрінің 2007 жылғы 30 сəуірдегі 
№ 128-п бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 4720 болып тіркелген) нысан бойынша қауіпті қалдықтар паспортын жасай 
отырып, кодын анықтау жұмыстарын жүргізеді.  Сонымен қатар ұйым бағалаушылар 
палатасы берген «бағалаушы» біліктілігін иелену туралы куəлігі бар жəне бағалаушылар 
палаталары бірінің мүшесі болып табылатын заңды тұлғаларды тарта отырып, 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы қолданыстағы заңнамасына 
сəйкес қалдықтардың құнын анықтау жұмыстарын жүргізеді. 

9. Осы Қағидалардың 8-тармағында көрсетілген жұмыстарды, қызметтерді көрсету 
нəтижелері бойынша ұйым осы Қағидалардың  18-тармағының 1), 2), 3), 4) жəне 5) 
тармақшаларында аталған құжаттарды дайындайды. 

 2-параграф. Қалдықтарды сату тəртібі
10. Осы Қағидалардың 8-тармағында көрсетілген рəсімдерді жүргізу нəтижелері 

бойынша осы Қағидалардың 4 жəне 5-тармақтарында көрсетілген қалдықтардан басқа 
қалдықтар осы Қағидаларда көзделген тəртіппен сатылады. 

11. Қалдықтарды сату жөніндегі конкурсты (бұдан əрі – Конкурс) өткізу тəртібі осы 
Қағидалармен анықталады жəне Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу 
туралы қолданыстағы заңнамасымен реттелмейді.

12. Конкурсты дайындауды жəне өткізуді ұйым жүзеге асырады. Уəкілетті ор-
ган конкурстық комиссияның құрамын уəкілетті органның, мүдделі мемлекеттік 
органдардың, ұйымдардың өкілдерін енгізе отырып , қалыптастырады.

Конкурстық комиссияны төраға, төрағаның орынбасары, комиссия мүшелері 
құрайды. 

13. Қалдықтарды ұйым осы Қағидалардың 43-тармағында көзделген жағдайды 
қоспағанда, Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы қолданыстағы 
заңнамасына сəйкес анықталатын бағалау құнынан төмен емес баға бойынша жеке 
жəне заңды тұлғаларға, заңды тұлғалардың уақытша бірлестіктеріне (консорциум) 
конкурс өткізу арқылы сатады.

14. Егер Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы қолданыстағы 
заңнамасына сəйкес қалдықтардың қорытынды құны нөлге тең деп анықталса, онда 
бұл қалдықтар осы Параграфпен көзделген тəртіппен қатысушы мəлімдеген баға 
бойынша сатылады.

15. Конкурс əлеуетті қатысушылардың аясы шектелмеген тобы арасында ашық 
тəсілмен екі кезеңде өткізіледі.

16. Конкурс өткізу туралы мемлекеттік жəне орыс тілдеріндегі хабарландыру 
уəкілетті органның жəне ұйымның интернет-ресурсында орналастырылады.

17. Конкурс өткізу туралы хабарландыру мыналарды:
1) конкурсты ұйымдастырушының атауын жəне конкурсқа қатысуға өтінімді қабылдау 

орнының  мекенжайын;
2) конкурсты өткізу уақыты мен орнын;
3) конкурсқа қатысуға өтінім қабылдаудың басталуы мен аяқталуын;
4) конкурстың негізгі шарттарын;
5) конкурсқа шығарылатын қалдықтар объектісінің орналасқан жері мен қысқаша 

сипаттамасын;
6) ақы төлеу үшін деректемелерді көрсете отырып, конкурсқа қатысу құқығы үшін 

қалдықтар объектісін бағалау құнының бір пайызын құрайтын жарнаның мөлшерін;
7) құжаттар то птамасын алу үшін электрондық сілтемені қамтиды.
18. Құжаттар топтамасын ұйым қалыптастырады жəне ол конкурстық өтінімді əзірлеу 

үші н əлеуетті қатысушыға қажетті мынадай ақпараттан тұрады:
1) қалдықтар  туралы тарихи анықтама;
2) қалдықтардың сандық-сапалық сипаттамасы туралы ақпарат;
3) қалдықтардың қауіпті қасиеттері туралы ақпарат;
4) қалдықтардың (улылық дəрежесі бойынша) адамға жəне қоршаған ортаға 

əсерін анықтау
5) қоршаған ортаға əсері туралы мəліметтер;
6) шарттары уəкілетті органмен келісілетін Қауіпті қалдықтарды сату туралы 

келісімшарт (бұдан əрі - Келісімшарт) жобасы.
19. Қалдықтарды сату жөніндегі конкурсқа қатысуға əлеуетті қатысушылар 

конкурстық өтінімдерін осы Қағидалардың  2 жəне 3-қосымшаларына сəйкес нысан 
бойынша барлық растау құжаттарын қоса беріп, беттерін нөмірлеп, тігілген түрде 
ұсынады, соңғы бетіне өтініш берушінің немесе сенімхат бойынша тұлғаның (жеке 
тұлғалар үшін) немесе бірінші басшының, не болмаса қол қоюға уəкілеттік берілген 
адамның (заңды тұлғалар үшін) қолдары қойылып, куəландырылады. 

20. Конкурстық өтінімдер мыналарды:
1) өкілдер туралы деректер, егер олар бар болса, ондай тұлғалардың өкілеттіктері 

туралы мəліметтерді қоса;
2) қалдықтарды бағалау, сату, оларды кəдеге жарату жəне жою жөнінде əрі 

қарай əдісті айқындау үшін құжаттама əзірлеу бойынша, қалдықтар орналасқан 
аумақтарды рекультивациялау, қалдықтарды жою жəне кəдеге жарату бойынша 
əлеуетті қатысушының бұрынғы қызметі туралы мəліметтерді (бар болған жағдайда);

3) тіркеме жəне құрылтай құжаттарының көшірмесін (заңды тұлғаны мемлекеттік 
тіркеу туралы анықтама, бірінші басшыға, не болмаса қол қоюға уəкілеттік берілген 
адамға жарғы жəне бұйрық) (заңды тұлғалар үшін); 

4) жұмыстарды орындау немесе қызметтер көрсету үшін қосалқы мердігерлердің 
тізбесін, қосалқы мердігерлерге берілетін жұмыстардың, көрсетілген қызметтердің 
көлемі мен түрлерін (жұмысқа тартылған жағдайда);

5) консорциум қатысқан жағдайда, консорциумға қатысушылардың құрылтай 

құжаттарының көшірмелерін (заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы анықтама, 
бірінші басшыға, не болмаса қол қоюға уəкілеттік берілген адамға жарғы жəне бұйрық), 
бірлескен шаруашылық қызметі туралы шартты (консорциумдық келісім – заңды тұлға-
лар үшін) ұсынады;

6) осы Қағидалардың 14-тармағында көзделген жағдайды қоспағанда, конкурсқа 
қатысу құқығына кепілдік жарна төлемін растайтын құжатты;

7) Кодекстің талаптарына жəне Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрінің 2015 жылғы 28 ақпандағы № 176 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10936 болып тіркелген) «Өндіріс 
жəне тұтыну қалдықтарын жинауға, пайдалануға, қолдануға, залалсыздандыруға, 
тасымалдауға, сақтауға жəне көмуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық 
талаптар» санитариялық қағидаларына (бұдан əрі – Санитариялық қағидалар) сəйкес 
келетін келісімшартты іске асыруға бағытталған бағдарлама туралы мəліметтерді, 
технологияны(ларды) қолдану, іске асыру мерзімі(дері) туралы мəліметтерді; 

8) құжатталып расталған конкурстың жəне келісімшарттың шарттарын орындауға 
қажетті əлеуетті қатысушының мүмкіндіктері туралы деректерді, мынадай қосымша-
лармен:

қалдықтарды қауіпсіз кəдеге жарату (қайта өңдеу), сондай-ақ конкурстың жəне 
келісімшарттың шарттарын орындау үшін қажетті техникалық мүмкіндіктері (Қазақстан 
Республикасының аумағында меншік, шаруашылық жүргізу немесе же дел басқару 
жəне (немесе) жалдау құқығында (келісімшарт бойынша міндеттемелерді орындаудың 
барлық кезеңінде жалдау мерзімімен) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
пайдалануға рұқсат етілген құжатпен ұсынылған технологияларға қажетті жабдықтың 
болуы) туралы мəліметтерді;

қалдықтарды қауіпсіз кəдеге жарату (қайта өңдеу), сондай-ақ конкурстың жəне 
келісімшарттың шарттарын орындау үшін қажетті басқару мүмкіндіктері (еңбек ресурс-
тарының, оның ішінде персоналдың тиісті біліктілігі, санаты, разряды, сыныбы жəне 
еңбек өтілінің бар болуы, тиісті растаушы құжаттарды қоса бере отырып) туралы 
мəліметтерді; 

қалдықтарды қауіпсі з кəдеге жарату (қайта өңдеу), сондай-ақ конкурстың жəне 
келісімшарттың шарттарын орын дау үшін қажетті қаржылық мүмкіндіктері (Қазақстан 
Республикасы Қаржы министрінің  2008 жылғы 29 желтоқсандағы № 622 бұйрығымен 
бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде тіркелген 
№ 5446) нысан бойынша (салық берешегі,  міндетті зейнетақы жарналары, міндетті 
кəсіптік зейнетақы жарналары бойынша берешегі жоқ (бар) екендігі жəне əлеуметтік 
аударымдары туралы мəліметтер ақшалай қаражаты туралы банктің анықтамасы) 
туралы мəліметтерді қамтиды. 

21. Əлеуетті қатысушы егер конкурс шарттарында өзгеше көзделмесе, жұмыстарды 
орындау немесе қызмет көрсету үшін қосалқы мердігерлерді тарта алады, бірақ 
көрсетілген қызмет, жұмыс көлемінің үштен екі бөлігінен артық болмауы тиіс.

22. Конкурсқа қатысушы конкурстық өтінімдерді қабылдаудың аяқталуына дейін 
үш сағаттан кешіктірмей ұйымға жазбаша түрде хабарлай отырып, конкурстық өтінімін 
кері қайтара алады. 

23. Конкурстық өтінімдер оларды қабылдау күні аяқталған күннен бастап он жұмыс 
күні ішінде қаралады. 

24. Конкурстық өтінімдерді қарау нəтижелері бойынша конкурстық комиссияның хат-
шысы алдын ала рұқсат беру хаттамасын дайындайды, оған барлық қатысып отырған 
конкурстық комиссияның мүшелері жəне хатшысы қол қояды.

Ұйым барлық қатысушылардың конкурстық өтінімде көрсетілген заңды жəне 
электрондық мекенжайларына алдын ала рұқсат беру хаттамасынан үзінді-көшірме 
жібереді.

25. Осы Қағидалардың талаптары бұзыла отырып, ресімделген конкурстық 
өтінім дер анықталған жағдайда, қатысушылар алдын ала рұқсат беру хаттамасынан 
үзінді-көшірме жіберілген күннен бастап үш жұмыс күні ішінде конкурстық өтінімдерін 
сəйкестікке келтіреді. 

Ескертулер болған жағдайда, қатысушы конкурстық өтінімге қажетті өзгертулерді 
жəне толықтыруларды енгізеді.

26. Қатысушылардың конкурстық өтінімдерін қарау қорытындысы бойынша 
конкурстық комиссия жойылған бұзушылықтарды ескере отырып, (олар болған 
жағдайда), конкурстың екінші кезеңіне жі  беру немесе жіберуден бас тарту туралы 
шешім қабылдайды.

27. Конкурстық комиссия алдын-ала рұқсат беру хаттамасында көрсетілген 
ескертулерді жоймай берген қатысушылардың конкурстық өтінімдерін конкурстың 
екінші кезеңіне жіберуден бас тарту туралы шешім қабылдайды. 

28.  Конкурстық комиссияның шешімі кворум болған кезінде ашық дауыс беру 
арқылы қабылданады жəне конкурстық комиссия мүшелерінің жалпы санының ба-
сым көпшілігі дауыс берген кезде қабылданды деп саналады. Дауыстар тең болған 
жағдайда, конкурстық комиссияның төрағасы дауыс берген шешім қабылданды деп 
есептелінеді.

Конкурстық комиссияның кез келген мүшесі конкурстық комиссияның шешімімен 
келіспеген жағдайда жазбаша нысанда баяндалатын өз пікірін білдіреді жəне ол хат-
тамада тіркелінеді. 

29.  Ұйым конкурстық комиссия шешім қабылданған күннен бастап үш жұмыс 
күні ішінде конкурстық өтінімде көрсетілген барлық қатысушылардың заңды жəне 
электрондық мекенжайларына рұқсат беру хаттамасынан үзінді көшірмені жолдайды.

30. Конкурсқа қатысуға дайындық бойынша шығынды қоса алғанда, конкурсқа 
қатысушылардың жұмсаған шығындары қайтаруға не өтелуге жатпайды. Ұйым 
конкурстың қорытындысы жарияланған күнінен бастап он жұмыс күні ішінде жеңімпаз 
деп танылмаған конкурсқа қатысушыларға жарналарын қайтарады.

31. Конкурстың екінші кезеңіне жіберілген қатысушы осы Қағидаларға  4-қосымшаға 
сəйкес нысан бойынша конкурстық баға ұсынысын жасайды, оны ұйымға рұқсат беру 
хаттамасынан оған үзінді көшірме жолданған күнінен бастап, үш жұмыс күні ішінде 
конверттерді ашу рəсіміне бір сағатқа дейінгі уақыттан кешіктірмей ұсынады.

32. Конкурстық баға ұсынысына баға ұсынысы кіреді жəне ол қатысушының (жеке 
тұлғалар үшін) қолымен немесе бірінші басшының немесе қол қоюға уəкілеттік берілген 
адамның (заңды тұлғалар үшін) қолымен расталады.

Конкурстық баға ұсынысын конвертке мөр  соғып бекітеді. Конвертте қатысушының 
атауы (заңды тұлғалар үшін) немесе тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда) (жеке 
тұлға үшін) жəне мекенжайы көрсетіледі. 

33. Конкурстық ұсыныс жəне конкурстық баға ұсынысы əлеуетті қатысушыға 
грамматикалық немесе арифметикалық қателерді түзету қажет болған жағдайды 
есепке алмағанда, тармақтардың арасында ешқандай да бір артық жазусыз, өшірусіз 
немесе қоса жазуларсыз ұсынылады.

Ұйымға келіп түскен конкурстық өтінімдер мен конкурстық баға ұсыныстары кері 
қайтаруға жатпайды. 

34. Конкурстық баға ұсыныстарын қарауды жəне қорытындыларын шығаруды 
конкурстық комиссия үш сағат ішінде жүргізеді. 

Баға ұсыныстары бар конверттерді ашу кезінде ұйым бейне-аудиожазба жүргізеді.
35. Конкурс жеңімпазын ең жоғары баға беру негізінде конкурстық комиссия 

айқындайды. Бірнеше қатысушылар бірдей ең жоғары баға берген жағдайда, ұйым 
олардың заңды жəне электрондық мекенжайларына конкурстық баға ұсыныстарын 
ашу хаттамасын жіберген күннен бастап үш жұмыс күні ішінде оларға баға ұсынысын 
қайтадан беру құқығын ұсынады.

Қайта конкурстық баға ұсыныстары осы Қағидалардың 33-тармағының талапта-
рына сəйкес ұсынылады. 

Қайта конкурстық баға ұсыныстарын қарау жəне қорытындыларын шығару осы 
Қағидалардың 34-тармағына сəйкес жүзеге асырылады. 

36. Конкурстық комиссияның шешімі хаттама түрінде ресімделеді, оған отырысқа 
қатысып отырған конкурстың барлық комиссия мүшелері мен хатшысы қол қояды.

37.  Конкурстың нəтижелері шешім қабылданған күннен бастап үш жұмыс күні 
мерзімінен кешіктірмей, уəкілетті органның жəне ұйымның интернет-ресурстарында 
орналастырылады.

38. Конкурс мынадай жағдайларда:
1) конкурстық өтінімдер болмаған кезде;
2) конкурстың екінші кезеңіне бір ғана қатысушы қатысқан кезде;
3) егер конкурстық өтінімдерді қарау қорытындылары бойынша конкурсқа алдын 

ала рұқсат беру кезеңінде конкурс талаптарына сəйкес бірде бір өтінім ұсынылмаған 
жағдайда, конкурс өткізілген жоқ деп танылады.

39. Конкурс өткізілген жоқ деп танылған кезде конкурстық комиссия объектіні кон-
курстан алып тастайды немесе қайта конкурс өткізуді белгілейді.

40. Конкурстың екінші кезеңіне жіберілген бір ғана өтінім берушінің қатысуына 
байланысты конкурс қайта өткізілген жоқ деп танылған кезде, ұйым конкурстық 
комиссияның ұсынысы бойынша мұндай қатысушымен келіссөздер жəне конкурстық 
баға ұсынысында қатысушылар ұсынғаннан кем болмайтын баға бойынша талаптар 
негізінде келісімшарт жасайды. 

41. Конкурс жеңімпазымен Келісімшарт жасалады. Келісімшарт қауіпті 
қалдықтармен жұмыс істеу кезінде Кодекстің жəне Санитариялық қағидалардың 
талаптарын сақтау жəне жалпы қауіпсіз жұмыс жүргізу бойынша, сондай-ақ конкурс 
жеңімпазының ұйым бекіткен үлгісімен орындаған жұмыстары туралы есеп беруі бой-
ынша міндеттемелерді қарастырады.

Орындалған жұмыстар туралы есеп ұйымға тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі 
айдың оныншы күніне дейін ұсынылады.

42. Келісімшарт талаптары сақталмаған жағдайда, ұйым оны Қазақстан 
Республикасының азаматтық заңнамасында белгіленген тəртіппен бұзады жəне кон-
курс өткізуді қайта жариялайды.

43. Осы Қағидалардың 38-тармағының 1) жəне 3)-тармақшаларына сəйкес кон-
курс екі рет өткізілген жоқ деп танылған жағдайда, ұйым осы Қағидаларда көзделген 
тəртіппен қатысушылар мəлімдеген баға бойынша қалдықтарды сату үшін конкурс 
өткізеді. 

44. Қатысушылар мəлімдеген бағамен қалдықтарды сату бойынша конкурс өткізілген 
жоқ деп танылған жағдайда, осы Қағидалардың 38-тармағының 1)-тармақшасына 
сəйкес қалдықтар талап етілмеген деп саналады. 

45. Қалдықтарды сатудан түскен қаражат мемлекет кірісіне жіберіледі.
3-параграф. Қалдықтарды кəдеге жарату жəне жою бойынша əрі қарай əдісті 

айқындау жөнінде құжаттама əзірлеу
46. Ұйым Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы қолданыстағы 

заңнамасында көзделген тəртіппен қалдықтарды кəдеге жарату жəне жою бойынша əрі 
қарай əдісті айқындау үшін құжаттаманы əзірлеуге арналған жұмыстарды, қызметтерді 
сатып алу бойынша жұмыстарды ұйымдастырады жəне (немесе) жүргізеді.

47. Қалдықтарды кəдеге жарату жəне/немесе жою бойынша əрі қарай əдісті 
айқындау жөнінде құжаттама қолданыстағы Қазақстан Республикасы заңнамасының 
талаптарына сəйкес келуі тиіс.

4-параграф. Қалдықтарды кəдеге жарату жəне жою
48. Ұйым талап етілмеген қалдықтарды қауіпсіз кəдеге жарату жəне жоюды Кодекске 

жəне Санитариялық қағидаларға сəйкес республикалық бюджет қаражатының есебінен 
жүзеге асырады.

5-параграф. Қалдықтар орналасқан аумақтарды рекультивациялау бойынша 
жобаларды іске асыру

49. Ұйым Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасында 
көзделген тəртіппен қалдықтар орналасқан аумақтарды рекультивациялау бойынша 
мемлекеттік сараптамадан өткен жобаларды іске асыру үшін жеке жəне (немесе) 
заңды тұлғаларды тартады.

50. Қалдықтардың объектілері орналасқан     аумақтарды рекультивациялау 
жұмыстары қалдықтар сатылғаннан, кəдеге жаратылғаннан жəне жойылғаннан кейін 
Қазақстан Республикасының жер заңнамасындағы талаптарға сəйкес жүргізіледі.

3-тарау. Қорытынды ережелер
51. Иесіз қауіпті қалдықтармен жұмыс iстеу процесінде Қазақстан Республикасының 

экологиялық заңнамасында көзделген талаптар сақталады.

Сот шешімімен республикалық  меншікке түсті деп танылған иесіз қауіпті 
қалдықтарды басқару  қағидаларына 1-қосымша 

Нысан

Сот шешімімен республикалық меншікке түсті деп танылған иесіз қауiптi 
қалдықтарды республикалық меншiкке қабылдау-тапсыру актісі

20__ жылғы «___»___________   _____________________ 
        (актіні жасаған орын)
Комиссия құрамында
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
20____ жылғы «____» _________ № _____ сот шешiмiнiң негiзiнде 
республикалық меншiкке мынадай құрамдағы:

№ 
р/с

Қалдық 
түрi

Саны 
(масса, 
көлемі)

Ала-
тын 

алаңы

Қалдықтың қауіптілік 
деңгейі жəне коды 

(қалдықтар сыныпта-
уышы бойынша)

Қалдық-
тардың 
орналас-
қан жері

Қалдық-
тардың жай-
күйi туралы 
түсiндірме

иесiз қауiптi қалдықтардың қабылданғаны туралы осы актiнi жасады.
 
Комиссия мүшелерi:
___________  ___________________________  ____________
 (лауазымы)       (Т.А.Ə.бар болған жағдайда)            (қолы)
 
 Мөрдің орны (бар болған жағдайда)

Сот шешімімен республикалық  меншікке түсті деп танылған иесіз қауіпті 
қалдықтарды басқару  қағидаларына 2-қосымша 

Нысан
Заңды тұлғалар үшін

Қалдықтарды сату жөніндегі конкурсқа қатысуға конкурстық өтінім

Атауы
__________________________________________________________________
Орналасқан жері 
__________________________________________________________________ 
                                        (Заңды, негізгі жəне электрондық мекенжайы)
БСН______________________________________________________________
Мемлекеттік тиістілігі________________________________________________
Мəліметтер:
- Заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу туралы ________________________
- басшылар туралы 
__________________________________________________________________
- атысушылар немесе акционерлер туралы:
__________________________________________________________________
           (жарғылық капиталдағы олардың үлес мөлшерін көрсете отырып 
                               (жарғылық капиталдың жалпы мөлшерінен))

осы конкурстық өтінімді келесі құжаттармен қоса жібереді:
1)_________________________________________________________________
2)_________________________________________________________________
3)_________________________________________________________________
4)_________________________________________________________________

Талап етілетін құжаттар қатаң реттілікпен қалыптастырылады жəне _____парақта 
қоса беріледі.

Ұсынылатын ақпараттың дұрыстығына кепілдік беремін. 
_____________________________________                 ________ 
(бірінші басшы немесе қол қоюға уəкілеттік                      (қолы)
берілген адам)   
 
Мөрдің орны (бар болған жағдайда)

Сот шешімімен республикалық  меншікке түсті деп танылған иесіз қауіпті 
қалдықтарды басқару  қағидаларына 3-қосымша 

Нысан
Жеке тұлғалар үшін

Қалдықтарды сату жөніндегі конкурсқа қатысуға конкурстық өтінім

ТАƏ(бар болған жағдайда) 
__________________________________________________________________
ЖСН:_____________________________________________________________
Мекенжайы:________________ _______________________________________
                                (тұрғылықты жері бойынша тіркелу мекенжайы жəне
                 электрондық мекенжайы)
Азаматтығы__________________________________________________

осы конкурстық өтінімді келесі құжаттармен қоса жібереді:
1)_________________________________________________________________
2)_________________________________________________________________
3)_________________________________________________________________
4)_________________________________________________________________

Талап етілетін құжаттар қатаң реттілікпен қалыптастырылады жəне _____парақта 
қоса беріледі.

Ұсынылатын ақпараттың дұрыстығына кепілдік беремін. 

_____________________________    ___________  
  (конкурсқа қатысушының Т.А.Ə.)                 (қолы) 

Сот шешімімен республикалық  меншікке түсті деп танылған иесіз қауіпті 
қалдықтарды басқару  қағидаларына 4-қосымша 

Нысан
Баға ұсынысы 

Конкурстың атауы__________________________________________________

Конкурқа қатысушының атауы/ Т.А.Ə._______________________________ 
БСН/ЖСН/ _____________________________________________________
Қатысушының банктік  деректемелері ________________________________
Қалдықтардың атауы ___________________________________________
Өлшем бірлігі__________________________________________________ 
Саны  (көлемі) ________________________________________________ 
Жалпы бағасы ____________________________________________________

____________________________________   _______ 
   (конкурсқа қатысушының атауы/ Т.А.Ə.)     (қолы) 

 Мөрдің орны (бар болған жағдайда)

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы         
7 маусымда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізі-
ліміне №17014 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭНЕРГЕТИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2018 жылғы 26 маусым           №250         Астана қаласы

«Қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің
2015 жылғы 22 мамырдағы № 369 бұйрығына өзгерістер 

енгізу туралы

бұйырамын:
1. «Қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 

регламенттерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 
жылғы 22 мамырдағы № 369 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 11565 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 
2015 жылғы 20 қазанда жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Қоршаған ортаны қорғау саласындағы 
жұмыстарды орындауға жəне қызметтерді көрсетуге лицензия беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет регламентінде: 

5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына кіретін əрбір рəсімнің (іс-

қимылдың) мазмұны, оның орындалу ұзақтығы:
қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыстарды орындауға жəне қызметтерді 

көрсетуге лицензия жəне (немесе) лицензияға қосымша (бұдан əрі – лицензия жəне 
(немесе) лицензияға қосымша) алу үшін:

көрсетілетін қызметті беруші кеңсесі қызметкерінің өтінішті келіп түскен күні тіркеуі 
жəне оны көрсетілетін қызметті берушінің басшылығына 1 (бір) сағат ішінде беруі;

көрсетілетін қызметті беруші басшылығының 2 (екі) сағат ішінде құжаттың 
мазмұнымен танысуы жəне бұрыштама жазуы. Көрсетілетін қызметті берушінің тиісті 
құрылымдық бөлімшесінің басшысына (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысы) құжатты беруі;

көрсетілетін қызметті беруші басшысының 2 (екі) сағат ішінде құрылымдық 
бөлімшенің жауапты орындаушысын таңдауы (бұдан əрі – орындаушы);

орындаушының құжаттар толықтығын 3 (үш) сағат ішінде тексеруі;
ұсынылған құжаттардың толық еместігі жəне (немесе) əрекет ету мерзімі өткендігі 

анықталған жағдайда орындаушы жоғарыда көрсетілген мерзімде өтінішті одан əрі 
қараудан бас тарту туралы дəлелді жауапты 3 (үш) сағат ішінде дайындайды;

көрсетілетін қызметті беруші басшысының 2 (екі) сағат ішінде өтінішті одан əрі 
қараудан бас тарту туралы дəлелді жауапты келісуі;

көрсетілетін қызметті беруші басшылығының 2 (екі) сағат ішінде өтінішті одан əрі 
қараудан бас тарту туралы дəлелді жауапқа қол қоюы;

көрсетілетін қызметті берушінің басшылығы өтінішті одан əрі қараудан бас тарту 
туралы дəлелді жауапқа қол қойған соң өтініш беруші автоматты түрде берілген 
нөмірмен порталда, жеке кабинетінде жауапты алады;

ұсынылған құжаттар толық болған жағдайда, орындаушы келесі бірізділік іс-
қимылдарды жүзеге асырады:

орындаушы 3 (үш) сағат ішінде көрсетілетін қызметті берушінің тиісті аумақтық 
бөлімшесіне рұқсат беру талаптарына сəйкестігіне тексеріс жүргізу үшін сұрату 
дайындайды;

көрсетілетін қызметті берушінің тиісті аумақтық бөлімшесіне сұратуды көрсетілетін 
қызметті беруші басшысының 1 (бір) сағат ішінде келісуі;

көрсетілетін қызметті беруші басшылығының 1 (бір) сағат ішінде сұратуға қол қоюы;
көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің қызметкері аумақтық бөлімшеге сұратуды 

Электрондық құжат айналымының бірыңғай жүйесінде 1 (бір) сағат ішінде тіркейді;
аумақтық бөлімше 5 (бес) жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың сəйкестігін 

тексереді жəне оның нəтижесі бойынша қорытынды ұсынады;
орындаушы аумақтық бөлімшенің қорытындысы негізінде 2 (екі) жұмыс күні ішінде 

қорытынды келіп түскеннен кейін мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін дайындайды;
көрсетілетін қызметті беруші басшысының 2 (екі) сағат ішінде лицензияны жəне 

(немесе) лицензияға қосымшаны келісуі;
көрсетілетін қызметті беруші басшылығының 1(бір) сағат ішінде лицензия жəне 

(немесе) лицензияға қосымша қол қоюы;
лицензияға жəне (немесе) лицензия қосымшасына көрсетілетін қызметті берушінің 

басшылығы қол қойған соң өтініш беруші автоматты түрде берілген нөмірмен порталда, 
жеке кабинетінде жауапты алады;

лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта рəсімдеу үшін:
көрсетілетін қызметті беруші кеңсесі қызметкерімен өтінішті келіп түскен күні тіркеу 

жəне оны көрсетілетін қызметті берушінің басшылығына 1 (бір) сағат ішінде беруі;
көрсетілетін қызметті беруші басшылығының 2 (екі) сағат ішінде құжаттың 

мазмұнымен танысуы жəне бұрыштама жазуы. Көрсетілетін қызметті берушінің бас-
шысына құжаттарды беруі;

көрсетілетін қызметті беруші басшысының 2 (екі) сағат ішінде орындаушыны 
таңдауы;

орындаушының құжаттар толықтығын 3 (үш) сағат ішінде тексеруі;
ұсынылған құжаттардың толық еместігі жəне (немесе) əрекет ету мерзімі өткендігі 

анықталған жағдайда орындаушы жоғарыда көрсетілген мерзімде өтінішті одан əрі 
қараудан бас тарту туралы дəлелді жауапты 4 (төрт) сағат ішінде дайындайды;

көрсетілетін қызметті беруші басшысының 2 (екі) сағат ішінде өтінішті одан əрі 
қараудан бас тарту туралы дəлелді жауапты келісуі;

көрсетілетін қызметті беруші басшылығының 2 (екі) сағат ішінде өтінішті одан əрі 
қараудан бас тарту туралы дəлелді жауапқа қол қоюы;

қызметті берушінің басшылығы өтінішті одан əрі қараудан бас тарту туралы дəлелді 
жауапқа қол қойған соң өтініш беруші автоматты түрде берілген нөмірмен порталда, 
жеке кабинетінде жауапты алады;

ұсынылған құжаттар толық болған жағдайда, орындаушы 4 (төрт) сағат ішінде ли-
цензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта рəсімдеуді жүзеге асырады;

көрсетілетін қызметті беруші басшысы 2 (екі) сағат ішінде қайта рəсімделген ли-
цензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны келісуі;

көрсетілетін қызметті беруші басшылығының 2 (екі) сағат ішінде қайта рəсімделген 
лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қол қоюы;

лицензияға жəне (немесе) лицензия қосымшасына көрсетілетін қызметті берушінің 
басшылығы қол қойған соң өтініш беруші оны автоматты түрде берілген нөмірмен пор-
талда, жеке кабинетінде алады.»;

8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын көрсете отырып, көрсетілетін қызметті 

берушінің құрылымдық бөлiмшелерінің арасындағы рəсiмдердің  (iс-қимылдардың) 
бірізділігі сипаттамасы:

көрсетілетін қызметті беруші кеңсесі қызметкерінің өтінішті келіп түскен күні 1 
(бір) сағат ішінде тіркеуі жəне тіркелген өтінішті көрсетілетін қызметті берушінің 
басшылығына беруі;

көрсетілетін қызметті беруші басшылығының 2 (екі) сағат ішінде құжаттың 
мазмұнымен танысуы жəне бұрыштама жазуы. Көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысына құжаттарды беруі;

көрсетілетін қызметті беруші басшысының 2 (екі) сағат ішінде орындаушыны 
анықтауы;

орындаушының  3 (үш)  сағат ішінде құжаттардың толықтығын тексеруі;
өтінішті одан əрі қараудан бас тарту туралы дəлелді жауапты 1 (бір) жұмыс күні 

ішінде дайындау  жəне беру;
лицензияны 8 (сегіз) жұмыс күні ішінде сəйкестігіне қарау жəне беру, 1 (бір) жұмыс 

күні ішінде лицензияны қайта рəсімдеу.»;
мемлекеттік көрсетілген қызмет регламентінің қосымшасы осы бұйрықтың  

1-қосымшасына сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Озонды бұзатын заттарды жəне құрамында 

озонды бұзатын заттар бар өнiмдердi Кеден одағына кірмейтін елдерден Қазақстан 
Республикасының аумағына əкелуге жəне Қазақстан Республикасының аумағынан 
осы елдерге əкетуге лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентінде:

5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына кіретін əрбір рəсімнің (іс-

қимылдың) мазмұны, оның орындалу ұзақтығы:
озонды бұзатын заттарды жəне құрамында озонды бұзатын заттар бар өнiмдердi 

Кеден одағына кірмейтін елдерден Қазақстан Республикасының аумағына əкелуге жəне 
Қазақстан Республикасының аумағынан осы елдерге əкетуге лицензия (бұдан əрі – 
лицензия) алуға өтінішті көрсетілетін қызметті беруші кеңсесі қызметкерінің оның келіп 
түскен күнінен бастап тіркеуі жəне оны көрсетілетін қызметті берушінің басшылығына 
1 (бір) сағат ішінде беруі;

көрсетілетін қызметті беруші басшылығының 2 (екі) сағат ішінде құжаттың 
мазмұнымен танысуы жəне бұрыштама жазуы. Көрсетілетін қызметті берушінің тиісті 
құрылымдық бөлімшесінің басшысына (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысы) құжаттарды беруі;

көрсетілетін қызметті беруші басшысының 1 (бір) сағат ішінде құрылымдық 
бөлімшенің жауапты орындаушысын таңдауы (бұдан əрі – орындаушы);

орындаушының құжаттар толықтығын 3 (үш) сағат ішінде тексеруі;
ұсынылған құжаттардың толық еместігі жəне (немесе) əрекет ету мерзімі өткендігі 

анықталған жағдайда орындаушы 4 (төрт) сағат ішінде өтінішті одан əрі қараудан бас 
тарту туралы дəлелді жауап дайындайды;

көрсетілетін қызметті беруші басшысының 2 (екі) сағат ішінде өтінішті одан əрі 
қараудан бас тарту туралы дəлелді жауапты келісуі;

көрсетілетін қызметті беруші басшылығының 2 (екі) сағат ішінде өтінішті одан əрі 
қараудан бас тарту туралы дəлелді жауапқа қол қоюы;

көрсетілетін қызметті берушінің басшылығы өтінішті одан əрі қараудан бас тарту 
туралы дəлелді жауапқа қол қойған соң өтініш беруші автоматты түрде берілген 
нөмірмен порталда, жеке кабинетінде жауапты алады;

лицензия алуға ұсынылған құжаттар толық болған жағдайда орындаушы 4 (төрт) 
жұмыс күні ішінде сəйкестігіне қарастырады;

орындаушы 1 (бір) жұмыс күні ішінде лицензияны дайындауды жүргізеді;
көрсетілетін қызметті беруші басшысының 4 (төрт) сағат ішінде лицензияны келісуі;
көрсетілетін қызметті беруші басшылығының 4 (төрт) сағат ішінде лицензияға 

қол қоюы;
мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсету нəтижесіне көрсетілетін қызметті 

берушінің басшылығы қол қойған соң өтініш беруші оны автоматты түрде берілген 
нөмірмен порталда, жеке кабинетінде алады.»;

8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын көрсете отырып, көрсетілетін қызметті 

берушінің құрылымдық бөлiмшелерінің арасындағы рəсiмдердің (iс-қимылдардың) 
бірізділігі сипаттамасы:

көрсетілетін қызметті беруші кеңсесі қызметкерінің 1 (бір) сағат ішінде өтінішті 
келіп түскен күні тіркеуі жəне оны көрсетілетін қызметті берушінің басшылығына беруі;

көрсетілетін қызметті беруші басшылығының 2 (екі) сағат ішінде құжаттың 
мазмұнымен танысуы жəне бұрыштама жазуы. Көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысына құжаттарды беруі;

көрсетілетін қызметті беруші басшысының 2 (екі) сағат ішінде орындаушыны 
анықтауы;

орындаушының 3 (үш) сағат ішінде құжаттардың толықтығын тексеруі;

өтінішті одан əрі қараудан бас тарту туралы дəлелді жауапты 1 (бір) жұмыс күні 
ішінде дайындау жəне беру;

сəйкестігіне қарау жəне лицензияны 6 (алты) жұмыс күні ішінде беру.»;
мемлекеттік көрсетілген қызмет регламентінің қосымшасы осы бұйрыққа  

2-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Экологиялық реттеу жəне 

бақылау комитеті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен: 
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 

тіркеуді;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап  күнтізбелік он күн ішінде 

оның қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесін ресми 
жариялау жəне Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық 
бақылау банкіне енгізу үшін «Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің 
Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді

3) осы бұйрықты мемлекеттік тіркегеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның 
көшірмесін ресми жариялау үшін мерзімді баспасөз басылымдарына жіберуді;

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің ресми интер-
нет-ресурсында орналастыруды; 

5) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Энергетика 
министрлігінің Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) тармақша-
ларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды 
қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республика-
сының энергетика вице-министріне жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір 
күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Энергетика министрі Қ. Бозымбаев

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің
2018 жылғы 26 маусымдағы №250 бұйрығына 1-қосымша

«Қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыстарды орындауға жəне 
қызметтерді көрсетуге лицензия беру» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет регламентіне қосымша

«Қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыстарды орындауға жəне 
қызметтерді көрсетуге лицензия беру» мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-

процестерінің анықтамалығы

 Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2018  жылғы  
26 маусымдағы №250 бұйрығына 2-қосымша 

«Озонды бұзатын заттарды жəне құрамында озонды бұзатын заттар бар 
өнiмдердi Кеден одағына кірмейтін елдерден Қазақстан Республикасының 

аумағына əкелуге жəне Қазақстан Республикасының аумағынан осы елдерге 
əкетуге лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне

қосымша

«Озонды бұзатын заттарды жəне құрамында озонды бұзатын заттар бар 
өнiмдердi Кеден одағына кірмейтін елдерден Қазақстан Республикасының 
аумағына əкелуге жəне осы елдерге Қазақстан Республикасының аумағынан 
əкетуге лицензия беру» мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің 

анықтамалығы

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы          
12 шілдеде Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізі-
ліміне №17189 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
ЭНЕРГЕТИКА МИНИСТРЛІГІ

2018 жылғы 15 мамыр           №182         Астана қаласы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛАР 
ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІ

2018 жылғы 24 мамыр           №376         Астана қаласы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ IШКI IСТЕР 
МИНИСТРЛІГІ

2018 жылғы 19 мамыр           №374         Астана қаласы

БІРЛЕСКЕН БҰЙРЫҚ

Теңізде, Қазақстан Республикасының ішкі су 
айдындарында және сақтық аймағында мұнай төгілуі 

салдарын жоюға арналған дайындықты және 
іс-қимылдарды қамтамасыз етудің ұлттық жоспарын 

бекіту туралы 

«Жер қойнауы жəне жер қойнауын пайдалану туралы» 2017 жылғы 27 желтоқ-
сандағы Қазақстан Республикасының Кодексі 62-бабының 12) тармақшасына сəйкес 
БҰЙЫРАМЫЗ:

1. Қоса беріліп отырған Теңізде, Қазақстан Республикасының ішкі су айдындарын-
да жəне сақтық аймағында мұнай төгілуі салдарын жоюға арналған дайындықты жəне 
іс-қимылдарды қамтамасыз етудің ұлттық жоспары бекітілсін.

2. «Теңізде жəне Қазақстан Республикасының ішкі су айдындарында мұнай 
төгілуінің алдын алу жəне оларға ден қою жөніндегі ұлттық жоспарды бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасының Энергетика министрінің 2015 жылғы 23 ақпандағы № 134 
бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10908 
болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 12 мамырда 
жарияланған) күшi жойылды деп танылсын.

3. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Мұнай өнеркəсібін дамы-
ту департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) осы бірлескен бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемле-
кеттік тіркеуді;

2) осы бірлескен бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн 
ішінде оның қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесін 
ресми жариялау жəне Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкіне енгізу үшін «Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің 
Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бірлескен бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде 
оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарына ресми жариялауға жіберуді;

4) осы бірлескен бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы 
Энергетика министрлігінің ресми интернет-ресурсында орналастыруды;

5) осы бірлескен бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде 
мемлекеттік тіркегеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Энергетика 
министрлігінің Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 2), 3) жəне 4) тармақ ша-
ларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамта-
масыз етсін.

4. Осы бірлескен бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан 
Республикасының энергетика вице-министріне жүктелсін.

5. Осы бірлескен бұйрық 2018 жылғы 29 маусымнан бастап қолданысқа енгізіледі 
жəне ресми жариялануға тиіс. 

Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының
Энергетика министрі   Инвестициялар жəне даму министрі
______________Қ.Бозымбаев ______________ Ж.Қасымбек 

Қазақстан Республикасының
Iшкi iстер министрі  ______________ Қ. Қасымов

«КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ» 
Қазақстан Республикасы  Қазақстан Республикасының 
Премьер-Министрінің орынбасары- Ауыл шаруашылығы министрiнің
Қазақстан Республикасының міндетін атқарушы 
Ауыл шаруашылығы министрi  ______________А. Евниев
______________Ө. Шөкеев  2018 жылғы 6 маусым
2018 жылғы «___»_________ 

«КЕЛІСІЛДІ»    «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрі Қаржы министрі
______________Е. Біртанов ______________Б. Сұлтанов
2018 жылғы 1 маусым  2018 жылғы 28 мамыр 

«КЕЛІСІЛДІ»    «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының
Қорғаныс министрі   Қорғаныс жəне аэроғарыш
______________С. Жасұзақов өнеркəсібі министрі
2018 жылғы 11 маусым  ___________Б. Атамқұлов
   2018 жылғы 7 маусым
 
«КЕЛІСІЛДІ»    «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасы Ұлттық
Сыртқы істер министрі  қауіпсіздік комитетінің төрағасы 
___________Қ.Əбдірахманов ______________К.Мəсімов
2018 жылғы 4 маусым  2018 жылғы 15 маусым 

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика министрі
____________Т. Сүлейменов
2018 жылғы 13 маусым
 

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 
2018 жылғы 15 мамыр №182 

жəне Қазақстан Республикасы  Ішкі істер министрінің
2018 жылғы 19 мамыр №374  жəне Қазақстан Республикасы

Инвестициялар жəне даму министрінің 2018 жылғы 24 мамыр №376
 бірлескен бұйрығымен бекітілген

Теңізде, Қазақстан Республикасының ішкі су айдындарында жəне сақтық 
аймағында мұнай төгілуі салдарын жоюға арналған дайындықты жəне іс-

қимылдарды қамтамасыз етудің ұлттық жоспары
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Теңізде, Қазақстан Республикасының ішкі су айдындарында жəне сақтық 
аймағында мұнай төгілуі салдарын жоюға арналған дайындықты жəне іс-қимылдарды 
қамтамасыз етудің ұлттық жоспары (бұдан əрі – Ұлттық жоспар) «Жер қойнауы 
жəне жер қойнауын пайдалану туралы» 2017 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасының Кодексі (бұдан əрі – Кодекс) 62-бабының 12) тармақшасына сəйкес 
əзірленді.

2. Осы Ұлттық жоспар су қабатының бетін қоса алғанда Қазақстан Республикасының 
барлық аумақтарында, сондай-ақ Каспий мен Арал теңіздерінің қазақстандық бөлігі 
шегіндегі түбінде, ішкі су айдындары мен сақтық аймақтарына қолданылады.

3. Осы Ұлттық жоспардың талаптары мұнайдың төгілу тəуекелі бар объектілерінің 
меншік иелеріне, Қазақстан Республикасының орталық мемлекеттік жəне жергілікті 
атқарушы органдарына жəне мұнайдың төгілуін жою жөніндегі мамандандырылған 
ұйымдарға, 1978 жылғы Хаттамамен (МАРПОЛ 73/78) өзгертілген түзетулері бар 1973 
жылғы Кемелерден ластанудың алдын алу жөніндегі халықаралық конвенцияның күші 
қолданылатын тұлғаларды қоспағанда, теңізге мұнайдың төгілу тəуекелімен байла-
нысты қызметті жүзеге асыратын жеке жəне заңды тұлғаларға қатысты қолданылады.

Мұнайдың төгілу қаупі бар объектілерге мыналар жатады:
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(Жалғасы. Басы 13-бетте) 

(Соңы 15-бетте) 

1) теңіз объектілері (теңізде көмірсутектерді барлауды жəне (немесе) өндіруді 
жүргізу кезінде пайдаланылатын жасанды аралдар, бөгеттер, құрылыстар, қондыр-
ғылар, құбыржолдар жəне өзге де объектілер);

2)  теңіз порттары;
3)  кемелер. 
4. Ұлттық жоспардың талаптары сондай-ақ шығарылған жері белгісіз мұнайдың 

төгілуіне қатысты да қолданылады.
5. Осы Ұлттық жоспарда мынадай терминдер мен анықтамалар қолданылады: 
1) шығарылған жері белгісіз мұнайдың төгілуі - белгісіз кемеден немесе қандай 

да бір келісімшарттық аумақтан тыс мұнай дағы болған жағдайда мұнайдың төгілуі;
2)  кеме жоспарлары - МАРПОЛ 73/78 сəйкес əзірленетін мұнаймен ластауға қарсы 

күрес жөніндегі төтенше шаралардың кеме жоспарлары; 
3) мұнай төгілуі – мұнайдың тасталуына, төгілуіне əкелетін немесе əкелуі мүмкін, 

теңіз ортасына қауіп төндіретін немесе төндіруі мүмкін жəне жедел шараларды та-
лап ететін мұнаймен жəне (немесе) мұнай өнімдерімен ластануды туғызатын тосын 
оқиға немесе авария;

4) мұнайдың төгілуіне қарсы күрес бойынша кеме жиынтығы (бұдан əрі – МТК кеме 
жиынтығы) – суға құйылған мұнайды жинауға жəне оқшалауға арналған жабдық жəне 
материалдар жиынтығы;

5) бірінші деңгей – мұнайдың төгілу қаупі бар объектідегі ресурстар арқылы жойы-
латын мұнайдың шамалы төгілуі (он тонна мұнайдан аспайтын);

6) екінші деңгей – мұнайдың төгілу қаупі бар объект ресурстарына қосымша 
жағалаудан ресурстар тартыла отырып жойылатын мұнайдың елеулі (орташа) төгілуі 
(он тоннадан екі жүз елу тоннаға дейін);

7) үшінші деңгей – мұнайдың төгілу қаупі бар объект ресурстарына жəне жағалау 
ресурстарына қосымша елдегі ресурстар мен халықаралық ресурстар тартыла оты-
рып жойылатын мұнайдың көп көлемде төгілуі (екі жүз елу жəне одан да көп тонна);

8) т еңізде, ішкі су айдындарында жəне сақтық аймағында мұнайдың төгілуін жоюға 
арналған дайындықты жəне іс-қимылдарды қамтамасыз етудің ұлттық жүйесі (бұдан 
əрі – ұлттық жүйе) – орталық жəне жергілікті мемлекеттік органдардың, авариялық-
құтқару қызметтерінің, мұнайдың төгілу қаупі бар объектілері меншік иелерінің, теңізде 
мұнайдың төгілуін жою жөніндегі мамандырылған ұйымдардың жəне теңізде, ішкі су 
айдындарында жəне сақтық аймағындағы мұнайдың төгілуі кезіндегіе басқа да мүдделі 
тараптардың өзара іс-қимыл жүйесі;

9) төтенше жағдай – адам шығынына, адамдардың денсаулығына немесе қоршаған 
ортаға зиян келтіруге, елеулі материалдық нұқсанға жəне адамдардың тыныс-тіршілігі 
жағдайларының бұзылуына əкеп соғуы мүмкін немесе əкеп соққан аварияның, өрттің, 
қауіпті өндірістік факторлардың зиянды əсерінің, қауіпті табиғи құбылыстың, апаттың, 
дүлей немесе өзге де зілзаланың салдарынан қалыптасқан белгілі бір аумақтағы 
жағдай;

10) аумақтық жоспарлар – ұлттық жоспар негізінде азаматтық қорғау саласындағы 
уəкілетті орган ведомствосының аумақтық бөлімшелері əзірлейтін жəне тиісті 
облыстардың жергілікті атқарушы органдары бекітетін облыстардың теңізде, ішкі су 
айдындарында жəне сақтық аймағында мұнайдың төгілуін жою бойынша əзірлікті жəне 
іс-қимылдарды қамтамасыз етудің аумақтық жоспарлары;

11) объектілік жоспарлар – кемелерді қоспағанда, ұлттық жəне тиісті облыстардың 
аумақтық жоспарлары, сондай-ақ мұнайдың төгілу қаупін бағалау негізінде қоршаған ор-
таны қорғау жəне азаматтық қорғау саласындағы уəкілетті органдардың тиісті аумақтық 
бөлімшелерімен келісілетін, мұнайдың төгілу қаупі бар объектілердің меншік иелері 
əзірлеген теңізде, ішкі су айдындарында жəне сақтық аймағында мұнайдың төгілуін 
жою бойынша əзірлікті жəне іс-қимылдарды қамтамасыз ету жөніндегі жоспарлар;

 12) жеделдетілген тəртіп – неғұрлым қысқа мерзімде жүзеге асырылатын жəне 
рəсімдерді аз талап ететін ресімдеу, шешім қабылдау, мұнай төгілуін жою жəне ден 
қою үшін қажетті қызметтерді, жұмыстарды, құжаттарды қарау, келісу тəртібі;

 13) сақтық аймағы – теңіздің жағалау сызығынан құрлыққа қарай бес километрге 
созылып жатқан, теңізге жəне ішкі су қоймалары мұнайдың төгілуі салдарынан ласта-
нуы немесе теңіздің ластану көзі болуы мүмкін құрлық аймағы.

Осы Ұлттық жоспарда қолданылатын өзге де ұғымдар мен терминдер Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес қолданылады.

2-тарау. Теңізде, Қазақстан Республикасының ішкі су айдындарында жəне 
сақтық аймағында мұнай төгілуі салдарын жоюға арналған дайындықты 
жəне іс-қимылдарды қамтамасыз етудің ұлттық жоспарының мақсаты мен 

міндеттері
6. Ұлттық жоспардың мақсаты экологиялық сипаттағы ластануға əкеліп соғатын 

теңізде, Қазақстан Республикасының ішкі су айдындарында жəне сақтық аймағында 
мұнайдың төгілуіне (бұдан əрі – мұнайдың төгілуі) жедел, тиімді жəне білікті ден 
қоюды жəне олардың зардаптарын жою жөніндегі тиісті операцияларды орындауды 
қамтамасыз ету болып табылады.

7. Ұлттық жоспардың негізгі міндеттері:
1) тəуекелдерді бағалау жəне экологиялық жиынтық пайданы талдау негізінде 

қоршаған ортаға жəне əлеуметтік-экономикалық объектілерге зиянын тигізуге əкеп 
соқтыратын немесе əкеп соқтырған мұнайдың төгілуіне ден қою жəне даярлықтың 
уақтылы, кешенді жəне тиімді алдын алу шараларын қамтамасыз ету;

2) орталық жəне жергілікті атқарушы органдар, өзге де мүдделі ұйымдар мен 
мекемелер, сондай-ақ мұнайдың төгілу тəуекеліне əкелетін объектілердің меншік 
иелері, авариялық-құтқару қызметтері, теңізде мұнайдың төгілуін жою жөніндегі 
мамандандырылған ұйымдардың арасындағы өзара іс-қимыл тəртібін жəне өкілеттігін 
айқындау. 

8. Мұнайдың төгілуін жою бойынша əзірлікті жəне іс-қимылдарды қамтамасыз ету: 
1) тұрғындардың, сондай-ақ мұнайдың төгілуін жою бойынша əзірлікті жəне іс-

қимылдарды қамтамасыз етуге тартылған адамдардың қауіпсіздігі мен денсаулығын 
қорғау; 

2) тəуекелдерді бағалау жəне экологиялық жиынтық пайданы талдау (бұдан əрі 
– ЭЖПТ);

3) Қазақстан Республикасының заңнамасына жəне мұнайдың төгілуін жою бойынша 
əзірлікті жəне іс-қимылдарды қамтамасыз ету жөніндегі ең үздік тəжірибеге сəйкестік 
қағидаттары негізінде жүзеге асырылады.

9. Теңізде, ішкі су айдындарында жəне сақтық аймағында мұнайдың төгілуін 
жою бойынша əзірлікті жəне іс-қимылдарды қамтамасыз ету осы Ұлттық жоспарға 
1-қосымшаға сəйкес бекітілетін жоспарларға сай ұлттық, аумақтық, объектілік деңгейде 
жүзеге асырылады.

10. Ұлттық, аумақтық жəне объектілік жоспарларға мынадай тиісті өзгерістер мен 
толықтырулар енгізіледі:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасы өзгерген жағдайда;
2) оқу-жаттығуларды жəне жаттығуларды жүргізу нəтижесі бойынша;
3) мұнайдың төгілуін жою кезінде іс-қимылдарды бағалау мен  іс-шараларды 

жүргізу нəтижесі бойынша.
11. Ұлттық жоспар мына жағдайларда:
1) мұнайдың төгілуі үшінші деңгейге жеткенде жəне мұнайдың төгілуін жою үшін 

халықаралық ресурстардың келуін ұйымдастыруға жəрдемдесу қажет болғанда;
2) мұнайдың төгілуі үшінші деңгейге жетпегенде, бірақ Каспий теңізінің қорық 

аймағының ластануына қатер төндіргенде;
3) мұнайдың төгілуі шектес мемлекеттің аумағына тарала бастаған жағдайда 

қолданысқа енгізіледі.
1-параграф. Аумақтық жоспар

12. Аумақтық жоспар жергілікті атқарушы органның, орталық мемлекеттік орган-
дардың аумақтық бөлімшелерінің, кəсіби авариялық-құтқару қызметтерінің, мұнайдың 
төгілу тəуекеліне əкелетін объектілердің меншік иелерінің, сондай-ақ мұнайдың төгілуін 
жою жөніндегі мамандандырылған ұйымдардың, МАРПОЛ 73/78 күші қолданылатын 
тұлғаларды қоспағанда, теңізде мұнайдың төгілу тəуекелімен байланысты қызметті 
жүзеге асыратын жеке жəне заңды тұлғалардың тиісті облыс аумағында авария 
нəтижесінде туындаған мұнайдың төгілуіне уақтылы ден қою жəне оның зардап-
тарын жою саласында басқа да ұйымдардың өзара іс-қимылы мен ресурстары 
интеграциясының тəртібін айқындайды.

13. Аумақтық жоспарларды осы Ұлттық жоспарға 2-қосымшаға сəйкес нысан бо-
йынша Атырау, Маңғыстау, Батыс Қазақстан, Қызылорда, Шығыс Қазақстан, Павлодар, 
Алматы, Жамбыл жəне Қарағанды облыстарының азаматтық қорғау саласындағы 
уəкілетті органның аумақтық бөлімшелері əзірлейді жəне жергілікті атқарушы орган-
дары бекітеді. 

 Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 14-бабы 1-тармағына сəйкес жер ресурс-
тарын басқару жөніндегі орталық уəкілетті орган айқындайтын Аумақтық сулар алып 
жатқан жер учаскелерін жасанды ғимараттар салу үшін беру қағидаларына сай Каспий 
теңізіндегі Қазақстан Республикасының аумақтық сулар шегіндегі облыстардың шека-
ралары Атырау жəне Маңғыстау облыстарының Каспий теңізі жағалауы құрлығындағы 
əкімшілік шекараларының түйіскен нүктесін ескере отырып, солтүстік ендіктің 46 градус 
сызығына параллель сызық ретінде анықталады.

14. Аумақтық жоспар бойынша ұсыныстар əзірлеу үшін қоршаған ортаны қорғау 
саласындағы уəкілетті органдары аумақтық бөлімшелерінің, сондай-ақ авариялық-
құтқару қызметтерінің, мұнай төгілу қаупі бар объектілері меншік иелерінің, мұнайдың 
төгілуін жою бойынша мамандандырылған ұйымдардың жəне өзге де мүдделі 
тараптардың өкілдері тартылады.

15. Аумақтық жоспарды əзірлеу кезінде жергілікті атқарушы органдардан, уəкілетті 
органның тиісті аумақтық бөлімшелерінен тиісті облыс аумағында орналасқан мұнайдың 
төгілу қаупі бар объектілер, теңізде жəне сақтық аймағында өздігінен ағып жататын 
иесіз ұңғымалар туралы ақпарат сұратылады.

16. Аумақтық жоспарға өзгерістер мен толықтырулар осы Ұлттық жоспардың 
10-тармағына сəйкес енгізіледі жəне жергілікті атқарушы органмен бекітіледі.

17. Аумақтық жоспар мына жағдайларда:
1) мұнайдың төгілуі екінші деңгейге жеткенде жəне оны жою үшін жер қойнауын 

пайдаланушының, теңіз объектінің, теңіз портының жəне (немесе) ол тартып отырған 
теңізде мұнайдың төгілуін жою жөніндегі мамандандырылған ұйымның ресурстары 
жеткіліксіз болса;

2) мұнай кемеден төгілген немесе кемедегі мұнайдың төгілу қатері болса;
3) шығарылған жері белгісіз мұнайдың төгілуі анықталса; 
4) мұнайдың төгілуі Каспий теңізінің қорық аймағының ластануына қатер төндіргенде;
5) мұнайдың төгілуі шектес облыстың аумағына тарала бастаған жағдайда қолда-

нысқа енгізіледі.
2-параграф. Объектілік жоспар

18. Объектілік жоспарды қоршаған ортаны қорғау саласындағы жəне азаматтық 
қорғау саласындағы уəкілетті органдардың аумақтық бөлімшелерімен келісілгеннен 
кейін теңіз объектілері мен теңіз порттарының меншік иелерімен бекітеді жəне бекітілген 
күннен бастап үш жұмыс күні ішінде хабарлама тəртібімен көмірсутектер саласындағы 
уəкілетті органға жіберіледі.

19. Объектілік жоспарды қоршаған ортаны қорғау саласындағы жəне азаматтық 
қорғау саласындағы уəкілетті органдардың аумақтық бөлімшелерімен келісу мерзімі 
жүгінген күннен бастап күнтізбелік отыз күннен аспайды.

20. Егер меншік иесінде бірнеше теңіз объектілері мен теңіз порттары бар болса, 
онда объектілік жоспарлар біріктіріледі.

21. Объектілік жоспарды Ұлттық жəне тиісті облыстық аумақтық жоспарлар, сондай-
ақ мұнай төгілуі тəуекелдерін бағалау негізінде осы Ұлттық жоспардың 3-қосымшасына 
сəйкес нысан бойынша əзірлейді.

22. Объектілік жоспар, оған түзету енгізілген жағдайда, көмірсутектер, қоршаған 
ортаны қорғау жəне азаматтық қорғау саласындағы уəкілетті органдарға хабарлан-
дыру тəртібімен жіберіледі.

23. Теңіз объектілері мен теңіз порттарының меншік иелері объектілік жоспар əзірлеу 
мақсатында мұнай төгілу қаупін бағалау мен ЭЖПТ өткізеді. 

Мұнай төгілуі қаупін бағалау өткізу кезінде Халықаралық теңіз ұйымы (IMO), 
Мұнай-газ өнеркəсібі өкілдерінің экология жəне əлеуметтік мəселелер жөніндегі 
халықаралық қауымдастығы (IPIECA), Теңізде мұнайдың, химиялық өнімдердің жəне 
өзге де зиян заттардың төгілуін жою жөніндегі танкерлік флот иелерінің федерациясы 
(ITOPF), Материалдар жəне оларды сынау бойынша америкалық қоғамдастық (ASTM), 
Стандарттау жөніндегі халықаралық ұйым (ISO) əзірлеген халықаралық тəжірибелер 
мен стандарттарды пайдаланылады.

Теңізде, Қазақстан Республикасының ішкі су айдындарында жəне сақтық аймағында 
мұнайдың төгілуін жоюдың ЭЖПТ негізінде оңтайлы əдістерін айқындау қоршаған ор-
таны қорғау саласындағы уəкілетті орган Кодекстің 156-бабының 5-тармағына сəйкес 
анықтаған тəртіппен жүзеге асырылады.

24. Теңіз объектілері мен теңіз порттарының меншік иелері:
 теңізде мұнайдың бірінші жəне екінші деңгейдегі төгілуін жоюға арналған 

ресурстардың Кодекстің 156 - бабы 2-тармағына сəйкес теңізде, ішкі су айдындарында 
жəне сақтық аймағында мұнайдың төгілуін жою үшін қажетті ресурстарға қойылатын 
ең төменгі нормативтер мен талаптарда көмірсутектер саласындағы уəкілетті орган 
белгілегеннен кем емес болуын;

теңізде мұнайдың бірінші деңгейдегі төгілуін жою үшін – теңіз объектісінде жəне 
теңіз портында не отыз минуттық қолжетімді шекте осындай мұнайдың төгілуін толық 
жою үшін қажетті ресурстардың болуын;

теңізде мұнайдың екінші деңгейдегі төгілуін жою үшін – теңіз объектісінде не отыз 
минуттық қолжетімді шекте жергілікті жағалау қызметтерінің ресурстары келгенге дейінгі 
кезеңге жеткілікті болатын көлемде осы тармақтың үшінші абзацында көрсетілген 
ресурстардың болуын қамтамасыз етеді.

25. Кемелерді қоспағанда, мұнайдың төгілу тəуекелі бар объектілердің меншік 
иелері мұнайдың бірінші жəне екінші деңгейдегі төгілуін жою үшін өздерінің жеке ре-
сурстары болмаған кезде теңізде мұнайдың төгілуін жою жөніндегі мамандандырылған 
ұйымдармен шарт жасайды. 

26. Кемелерді қоспағанда, мұнайдың төгілу тəуекелі бар объектілердің меншік 
иелері мұнайдың үшінші деңгейдегі төгілуін жою үшін ресурстармен қамтамасыз ету 
мақсатында халықаралық деңгейде танылған, білікті персоналы жəне тиісті жабдығы 
бар, теңізде мұнайдың төгілуін жою жөніндегі мамандандырылған ұйыммен шарт 
жасайды.

27. Қажет болған жағдайда, мұнайдың төгілу тəуекелі бар объектілердің меншік 
иелері мұнайдың төгілуін жою кезінде ынтымақтастық жəне өзара көмек туралы 
келісімдер шеңберінде ресурстарды тартады. 

3-параграф. Кеме жоспарлары
28. Кемелерге қатысты кеме иесі жалпы сыйымдылығы 150 регистрлік тонна жəне 

одан да көп əр мұнай танкерінің бортында жəне жалпы сыйымдылығы 400 регистрлік 
тонна жəне одан да көп мұнай танкері болып табылмайтын əр кеменің МАРПОЛ 73/78 
1-қосымшасының 5-тарауы 37-ережесінің 1-тармағына сəйкес мұнаймен ластануға 
қарсы күрес бойынша төтенше шаралардың кеме жоспарының болуын қамтамасыз 
етеді.

29. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жалауы астында жүзетін кемелерге 
қатысты кеме иесі теңіздегі мұнайдың екінші деңгейдегі төгілуін жою үшін керек уақытта 
жағадан келетін ресурстарды қамтамасыз етеді.

30. Жүккөтерімділігі 2000 тоннадан жоғары өздігінен жүретін мұнай құюға арналған 
кемелерде МТК кеме жиынтығы – мұнай төгілуін оқшаулауға арналған құрал көзделеді. 
МТК кеме жиынтығына қойылатын талаптар Қазақстан Республикасы Көлік жəне 
коммуникациялар министрінің міндетін атқарушының 2011 жылғы 21 сəуірдегі № 216 
бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 6991 болып тіркелген) Пайдаланылатын кемелерді куəландыру қағидаларының 
556-577 тармақтарымен белгіленеді. 

3-тарау. Мұнай төгілуін жою кезіндегі ұлттық басқару құрылымы
31. Мұнайдың үшінші деңгейдегі төгілуін жою кезіндегі басқару құрылымы осы 

Ұлттық жоспарға 4- қосымшада көрсетілген.
32.  Консультациялық-кеңесші органның функциялары мұнайдың үшінші деңгейдегі 

төгілуін жою кезінде Ұлттық жоспар шеңберінде Төтенше жағдайлардың алдын алу 
жəне оларды жою жөніндегі ведомствоаралық мемлекеттік комиссияға (бұдан əрі - 
ВМК) жүктеледі. 

33. ВМК өкілеттігін «Азаматтық қорғау туралы» Заңның 7-бабына сəйкес жүзеге 
асырады.

34. Мұнай төгілуін жою жөніндегі іс-қимылдың басшысы:
1) мұнайдың бірінші деңгейдегі төгілуі кезінде - мұнайдың төгілу тəуекелі бар 

объектінің меншік иесі немесе теңізде мұнайдың төгілуін жою жөніндегі ол тартқан 
мамандандырылған ұйымдар;

2) мұнайдың екінші деңгейдегі төгілуі кезінде:
тиісті облыстың аумақтық жоспары қолданысқа енгізілгенге дейін - мұнайдың төгілу 

тəуекелі бар объектінің меншік иесі немесе теңізде мұнайдың төгілуін жою жөніндегі 
ол тартқан мамандандырылған ұйымдар; 

тиісті облыстың аумақтық жоспары қолданысқа енгізілгеннен кейін - облыс əкімі 
тағайындайтын лауазымды тұлға;

3) мұнайдың үшінші деңгейдегі төгілуі кезінде - Қазақстан Республикасының 
Премьер-Министрі тағайындайтын азаматтық қорғаныс саласындағы уəкілетті органның 
лауазымды тұлғасы болып табылады.

35. Мұнай өнімдерінің төгілуін жою жөніндегі іс-қимылдардың басшысы мынадай 
өкілеттіктерді жүзеге асырады:

1) авариялық-құтқару жəне жедел жұмыстарын ұйымдастыру жəне басшылық ету, 
мұнайдың төгілуін жоюға тартылған күш пен құралдарды басқару, олардың өзара іс-
қимылын ұйымдастыру;

2) мүдделі мемлекеттік органдарды жəне ұйымдарды қабылданған шешімдері ту-
ралы кідірмей ақпараттандыру бойынша шаралар қабылдау; 

3) авариялық-құтқару жəне жедел жұмыстарын жүргізу мүмкіндігі болмаған 
жағдайда, бірінші кезекте төтенше жағдай аймағында қалған адамдарды құтқару 
бойынша барлық мүмкіндіктерді қолдана отырып, жұмыстың толық немесе бөлігінің 
тоқтатылуы туралы шешім қабылдайды;

4) жедел штабты құру туралы шешім қабылдайды жəне жедел топтарының қажетті 
санын құруды келіседі жəне олардың төтенше жағдай аймағындағы жұмысын үлестіреді; 

5) «Азаматтық қорғау туралы» Заңның 50-бабының 9 жəне 10-тармақтарында 
көзделген тəртіппен өкілеттікті жүзеге асырады.

36. Мұнайдың төгілуін жою жөніндегі жедел штабы (бұдан əрі – Жедел штаб):
1) мұнайдың төгілу сипатын бағалауды, мұнайдың төгілуін жою жөніндегі іс-

қимылдардың басшысына мұнайды оқшаулау жəне жою бойынша ұсыныстарды 
əзірлеуді жүзеге асырады;

2) орталық жəне жергiлiктi атқарушы органдардың жəне басқа да мүдделi ұйымдар 
мен мекемелердiң, сондай-ақ мұнайдың төгілу тəуекелі бар объектінің меншік 
иелерінің, теңізде мұнайдың төгілуін жою жөніндегі мамандандырылған ұйымдардың 
iс-əрекеттерiн үйлестiредi. 

37. Жедел штабының бастығы мұнайдың төгілуін жою жөніндегі іс-қимылдар 
басшысының орынбасары болып табылады. 

Жедел штабының бастығы мынадай функциялар жəне міндеттерді жүзеге асырады:
1) жедел штаб мүшелерінің жұмыстарын ұйымдастырады жəне үйлестіреді;
2) топтарды ұйымдастырады; 
3) жедел топтарының қажетті санын құрайды жəне олардың мұнай төгілуінің төтенше 

жағдай аймағындағы жұмысын бөледі;
4) мұнайдың төгілуін жою жөніндегі іс-қимылдар басшысын жедел жағдай 

жəне мұнай төгілу салдарын жою бойынша атқарылып жатқан авариялық-құтқару 
жұмыстарының барысы туралы хабардар етеді;

5) орталық жəне жергілікті атқарушы органдарының жəне басқа да мүдделі ұйымдар 
мен мекемелердің, сондай-ақ мұнайдың төгілу тəуекелі бар объектілердің меншік 
иелерінің, теңізде мұнайдың төгілуін жою жөніндегі мамандандырылған ұйымдарының 
өзара іс-қимылын ұйымдастырады жəне қызметін үйлестіреді.

Жедел штабы мынадай топтардан тұрады:
1) ақпарат өңдеу;
2) шешімдерді дайындау жəне күш пен тəсіл есептеу;
3) өзара іс-қимыл;
4) ақпараттандыру жəне байланыс;
5) мониторинг жəне болжау;
6) баспасөз қызметі.
Жедел штабының құрамы осы Ұлттық жоспарға 5-қосымшада көрсетілген. 
Мұнайдың үшінші деңгейдегі төгілуі кезіндегі жедел штабының бастығы болып 

азаматтық қорғаныс саласындағы уəкілетті органы ведомствосының лауазымды 
тұлғасы тағайындалады.

38. Ақпарат өңдеу тобы төтенше жағдай жəне қабылданып жатқан шаралар тура-
лы ақпаратты жинауды жəне дайындауды, кен орнынан толық жəне уақтылы хабар 
жеткізілуін бақылауды жүзеге асырады. Жоғары тұрған органдарға хабарламалар мен 
ақпарларды дайындайды.

39. Шешімдерді дайындау жəне күш пен тəсіл есептеу тобы келіп түскен ақпаратты 
жинақтайды жəне жағдайды талдайды, қажетті есептерді дайындайды, қалыптасқан 
жағдайды ескере отырып төтенше жағдайларды жою жөнінде ұсыныстар əзірлейді.

40. Өзара іс-қимыл тобы орталық жəне жергілікті атқарушы органдармен, өзге де 
мүдделі ұйымдар жəне мекемелермен, сондай-ақ мұнай төгілуінің қаупі бар объектілері 
меншік иелерімен, сондай-ақ авариялық-құтқару қызметтерімен, мұнайдың төгілуін 
жою жөніндегі мамандандырылған ұйымдармен жəне өзге де мүдделі тараптармен 
өзара іс-қимылды жүзеге асырады.

41. Ақпараттандыру жəне байланыс тобы байланысты, жедел штабтың ақпаратты-
техникалық қамтамасыз етеді, байланыс ұйымдастыру туралы өкімдер мен есептер 
əзірлейді.

42. Мониторинг жəне болжау тобы жағдайдың даму болжамын жүзеге асырады, 
шешімдер қабылдау үшін бастапқы деректерді дайындайды.

43. Баспасөз қызметі бұқаралық ақпарат құралдарымен өзара іс-қимыл жасайды, 
баспасөз хабарламаларын, мақалалар мен басқа материалдарды дайындайды, веб-
сайттарда жəне бұқаралық ақпарат құралдарында ақпарат орналастырады, штабқа 
ақпараттық қолдауды қамтамасыз етеді.

44. Азаматтық қорғау саласындағы уəкілетті орган: 
1) мұнайдың төгілуі туралы ақпарат алуды жəне жіберуді жүзеге асырады;
2)  оқулар мен жаттығулар өткізеді; 
3) мұнайдың үшінші деңгейдегі төгілуін жою жөніндегі жедел іс-қимылдарды 

ұйымдастырады; 
4) халықаралық көмек алуға бағытталған жəне тиісті сұраныс болған жағдайда басқа 

елдерге көмек көрсету бойынша іс-қимылдарды ұйымдастырады;
5) іргелес мемлекеттерді хабарландыру бойынша іс-шараларды ұйымдастырады.
45. Қазақстан Республикасының көлік, көлік кешенінің қызметін үйлестіру жəне рет-

теу саласында мемлекеттік саясатты іске асыруды жүзеге асыратын уəкілетті орган:
1) мұнайдың төгілуін жəне оның зардаптарын жою үшін қажетті көлікті қамтамасыз 

етуге байланысты барлық іс-қимылдарды үйлестіреді;
2) мұнайдың төгілуін жəне оның зардаптарын жою, эвакуациялық іс-шараларды 

өткізу үшін қажетті персонал жəне жабдықтардың, материалдар мен техникалық 
ресурстардың тасымалдауын қамтамасыз етеді.

46. Порттың теңіз əкімшілігі кеме жоспарларының болуын тексереді.
47. Кедендік іс саласындағы уəкілетті орган Еуразиялық экономикалық одақтың 

жəне (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сəйкес кедендік баж-
дарды, салықты төлемей, сондай-ақ тарифтік реттеу шараларын қолданбай, бірінші 
кезектегі тəртіппен мұнайдың төгілуін жою үшін қажетті тауарларға қатысты кедендік 
операцияларды жүргізеді.

48. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уəкілетті орган:
1) мұнай төгілген жерде гидрометеорологиялық жағдайларға жедел болжамды 

жүзеге асырады;
2) қоршаған орта жай-күйіне мониторингті ұйымдастырады;
3) қазіргі заманғы ғарыштық түсірудің жедел деректерін пайдалана отырып, мұнай 

мен газды өндіру, қайта өңдеу, тасымалдау ауданындағы, мұнаймен ластанған аудан-
ды анықтау, мұнайдың төгілуіне мониторинг жүргізу аумағының экологиялық ахуалына 
мониторинг жүзеге асырады;

4) жағалау аймағында ластану жəне (немесе) мұнай төгілуінің таралу сипатын, көзін 
жəне ареалын анықтау мақсатында талдау жүргізу үшін қоршаған орта объектілеріне 
іріктеу сынағын жүргізеді.

5) ЭЖПТ өткізілуін жəне оның негізінде мұнайдың үшінші деңгейдегі төгілуін жою 
кезеңінде мұнай төгілуін жоюдың оңтайлы əдiстерiн айқындауды ұйымдастыруды 
үйлестіреді;

6) мұнайдың үшінші деңгейдегі төгілуін жою кезеңінде ЭЖПТ негiзiнде мұнайдың 
төгілуін жоюдың оңтайлы əдiстерiн келіседі;

49. Сыртқы саясат қызметі саласындағы уəкілетті орган бірінші кезекте заңнамада 
белгіленген тəртіппен мұнайдың төгілуін жəне оның зардаптарын жоюға көмек көрсету 
мақсатында Қазақстан Республикасының аумағына келетін шетел қызметкерлеріне 
тиісті визалар ресімдейді.

50. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметі 
төтенше жағдайлар туындаған кезде Қазақстан Республикасының ратификациялаған 
халықаралық шарттарында айқындалатын тəртіппен төтенше жағдайларды оқшаулау 
жəне жою үшін авариялық-құтқару құралымдарының мемлекеттік шекарасы арқылы 
өткізуді жүргізеді.

51. Қорғаныс саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыратын уəкілетті орган, 
Қазақстан Республикасы Қарулы күштерінің əскери-саяси жəне əскери экономикалық 
басқармасы:

1) көлік саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруды, Қазақстан Республика-
сының көлік кешеніндегі қызметті үйлестіруді жəне реттеуді жүзеге асыратын уəкілетті 
органның келісімімен ден қою персоналы жəне жабдығы бар əуе кемелеріне қауіпсіз 
дəлізді қамтамасыз етеді;

2) авариялық-құтқару құралымдарының əуе кеңістігіндегі мемлекеттік шекарасы 
арқылы төтенше жағдайларды оқшаулау жəне жою үшін жедел өткізуді жүргізеді; 

3) төтенше жағдайларды жою үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес төтенше жағдайды жою басшысының қарамағына Қазақстан Республикасы 
Қарулы Күштерінің күштері мен құралдарын береді.

52. Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту жəне пайдалану саласындағы 
уəкілетті орган:

1) мұнайдың төгілуін жою кезінде ЭЖПТ негiзiнде мұнайдың үшінші деңгейдегі 
төгілуін жоюдың оңтайлы əдiстерiн келіседі;

2) мұнай төгілген кезде олардың жойылуына қауіп төнген жағдайда жануарларға 
жəне құстарға көмек көрсетуді жəне тазалауды ұйымдастырады; 

3) жануарлар мен құстарды тазалауға арналған орындарды ұйымдастырады;
4) жануарлар мен құстарды тазалаудан кейiн қалпына келтiруге қадағалауды 

ұйымдастырады; 
5) қажет болған жағдайда зоология, ихтиология, жануарлар дүниесін қорғау жəне 

құтқару жөніндегі ұйымдар саласындағы мамандар туралы ақпарат ұсынады. 
53. Көмірсүтектер саласындағы уəкілетті орган: 
1) мұнайдың үшінші деңгейдегі төгілуін жою жөніндегі мамандандырылған ұйым-

дарды тарту бойынша өзара іс-қимылды үйлестіреді;
2)  мұнай төгілуін жою жөніндегі мамандандырылған ұйымдардың жабдықтарын 

есепке алуды жүргізеді;
3) Ақтау хаттамасының шеңберінде күнделікті қызмет түрінде ақпаратты табыстау 

жəне алмасу бойынша жұмыстарды жүзеге асырады;
4) теңізде, ішкі су айдындарында жəне сақтық аймағында мұнайдың төгілуін 

жою үшін қажетті ресурстарға қойылатын ең төменгі нормативтер мен талаптарды 
анықтайды. 

54. Ғарыш қызметі саласындағы уəкілетті орган ғарыштық мониторинг – ғарыштан 
жерді қашықтықтан зондтау арқылы қоршаған ортаның жағдайын бақылау жүйелерінің 
жұмысын ұйымдастырады.

55. Жергілікті атқарушы орган:
1) оқулар мен жаттығулардың өткізілуіне қатысады;
2) ведомствоаралық үйлестіруді жүзеге асыруға, сондай-ақ мұнай төгілуін жою 

жөніндегі жедел іс-қимылдарды ұйымдастыруға жəне үйлестіруге қатысады;
3) халықаралық көмек алуға бағытталған іс-қимылдарды ұйымдастыру мен үйлес-

тіруге қатысады;
4) сақтық аймағындағы ластану зардаптарын жою, сондай-ақ облыс аумағындағы 

қоршаған ортаны қалпына келтіру бойынша қызметті үйлестіруді жүзеге асырады;
5) мұнайдың төгілуі нəтижесінде жəне зардаптарды жою барысында зиян шеккен 

персоналға көмек көрсету үшін ден қоюдың барлық уақытында жедел медициналық 
жəрдем көмегінің болуын қамтамасыз етеді;

6) медициналық ұйымдарға зиян шеккендерді эвакуациялауды ұйымдастырады;
7) қалдықтарды, жиналған мұнайды уақытша сақтау жəне жинау орындарын 

анықтайды;
8) аумақтық жоспарды бекітеді;
 9) мұнайдың төгілуін жоюға дайындықты қамтамасыз ету үшін мұнайдың төгілуін 

жою жөніндегі мамандандырылған ұйымдарымен шарт жасасады;
10) жұртшылық өкілдерімен өзара іс-қимылды жəне қажет болған жағдайда ерікті 

волонтерлердің жұмысын ұйымдастырады. 
56. Кемелерді қоспағанда, мұнайдың төгілу тəуекеліне əкелетін объектілердің 

меншік иелері:
1) мұнай төгілуін жою кезінде басқа объектілерге көмек көрсетеді;
2) өз объектілерінде мұнай төгілуін жоюды жүзеге асырады;
3) Қазақстан Республикасының жер қойнауын пайдалану, азаматтық қорғаныс, сауда 

мақсатында теңізде жүзу саласындағы заңнамасының жəне Ұлттық жоспар талапта-
рына сəйкес мұнайдың бірінші, екінші, үшінші деңгейдегі төгілуін жоюға дайындықты 
жəне ескертуді қамтамасыз етеді;

4) өз объектілеріндегі барлық қолжетімді тəсілдермен теңіз ластануын жою немесе 
деңгейін азайту үшін барлық мүмкін шараларды қабылдайды;

5) облыстың төтенше жағдайлар жөніндегі комиссия, жедел штабының жұмысына 
қатысады, сондай-ақ сараптамалық қолдау көрсетеді;

6) ЭЖПТ жасайды.
57. Мұнайдың төгілуін жою жөніндегі мамандандырылған ұйымдар: 
1) мұнай төгілуін жою жөніндегі қызметтерді уақтылы қамтамасыз етеді; 
2) төтенше жағдайларды алдын алу жəне жою жөніндегі комиссияның, жедел 

штабтың жұмысына қатысады, сондай-ақ сараптамалық қолдау көрсетеді;
3) кемелерден жəне шығарылған жері белгісіз мұнай төгілуін жою кезінде ЭЖТП 

жасайды. 
4-тарау. Теңізде, ішкі су айдындарында жəне сақтық аймағында мұнайдың 

төгілуін жою бойынша əзірлікті қамтамасыз ету
1 -параграф. Бірлескен оқулар мен жаттығулар

58. Оқу мен жаттығулар мынадай мəселелер бойынша жүргізіледі: 
1) мемлекеттік органдардың, жергiлiктi атқарушы органдар мен мұнай төгілу 

тəуекеліне əкелетін объектілердің меншік иелерінің жəне мұнайдың төгілуін жою 
жөніндегі мамандандырылған ұйымдардың, объектілеріне МАРПОЛ 73/78 күші 
қолданылатын тұлғаларды қоспағанда, теңіздегі мұнайдың төгілу қаупіне байланысты 
қызметті жүзеге асыратын жеке жəне заңды тұлғалардың өзара іс-қимылы;

2) мұнай төгілуіне ден қою жəне жою;
3) хабарлау мен коммуникация, ақпарат алмасу;
4) мұнай төгілуін жою кезінде көмек көрсету үшін халықаралық жабдық пен пер-

соналды əкелу жəне əкету;
5) жабдықты жұмылдыру жəне орналастыру тəртiбi;
6) ЭЖПТ жүргізу.
59. Шет мемлекеттердің жалауы астында жүзетін кемелерді қоспағанда, мұнайдың 

төгілу тəуекеліне əкелетін объектілердің меншік иелері, мұнай төгілуін жою жөніндегі 
мамандандырылған ұйымдар уəкілетті органдармен, жергiлiктi атқарушы органдар 
мен басқа мұнай төгілу тəуекеліне əкелетін объектілердің меншік иелерімен, сондай-
ақ мұнайдың төгілуін жою жөніндегі мамандандырылған ұйымдармен, объектілеріне 
МАРПОЛ 73/78 күші қолданылатын тұлғаларды қоспағанда, теңіздегі мұнайдың 
төгілу қаупіне байланысты қызметті жүзеге асыратын жеке жəне заңды тұлғалармен 
бірлескен оқу мен жаттығуларды қоса алғанда, жыл сайынғы оқу мен жаттығулар 
графигін əзірлейді.

2-параграф. Мұнай төгілуін жою əдістері
60. ЭЖПТ негiзiнде теңізде, ішкі су айдындарында жəне сақтық аймағында мұнай 

төгілуін жоюдың оңтайлы əдiстерiн таңдау 2017 жылғы 9 қаңтардағы Қазақстан 
Республикасы Экологиялық кодексiнiң 17-бабы 29) тармақшасына сəйкес қоршаған 
ортаны қорғау саласындағы уəкiлеттi орган айқындайтын тəртiппен жүзеге асырылады.

61. ЭЖПТ негiзiнде мұнайдың үшінші деңгейдегі төгілуін жоюдың оңтайлы əдiстерiн 
қолдану мүмкіндігі туралы шешімді қоршаған ортаны қорғау, жануарлар дүниесін қорғау, 
өсімін молайту жəне пайдалану, сондай-ақ су қорын қорғау жəне пайдалану, сумен 
жабдықтау, су бұру саласындағы уəкілетті органдар жүзеге асырады. ЭЖПТ негiзiнде 
мұнай төгілуін жоюдың оңтайлы əдiстерiн таңдау жəне шешім қабылдау кезінде 
адамның денсаулығы мен қоршаған ортаны барынша қорғауды басшылыққа алу қажет. 

62. Мына жағдайларда:
1) ЭЖПТ негiзiнде мұнай төгілуін жоюдың келісілген оңтайлы əдiстерiне арналған 

мұнай төгілуінің шарттары мен сценарийлері мұнай төгілуінің іс жүзіндегі шарттары-
на сəйкес келмесе;

2) бұған дейін ЭЖПТ негiзiнде мұнай төгілуін жоюдың оңтайлы əдiстерi қаралмаса, 
ЭЖПТ негiзiнде мұнай төгілуін жоюдың оңтайлы əдiстерiн қолдану мүмкіндігі туралы 
шешім жеделдетілген тəртіпте қабылданады.

63. Мұнай төгілуін жою стратегиясының негізгі қағидаттары: 
1) мұнайды жинау жəне тазарту мұнайдың төгілуін жоюдың механикалық əдістерімен 

жүзеге асырылады, егер бұл əдіс іс жүзінде қолданылса;
2) мұнайды жинау төгілу көзіне мүмкіндігінше жақын жасалады;
3) мұнайдың жағаға жақын жерге жəне қауіпсіздік аймағына таратылуына жол бермеу;
4) егер механикалық жинау жəне тазалау тиімсіз болса немесе оларды қолдану 

мүмкін болмаса, химиялық заттардың пайдаланылуы жəне мұнай дағының жағылуы 
қарастырылады;

5) жағалау ресурстарын жəне сақтық аймағын қорғау кезінде мұнайдың төгілуіне 
экологиялық тұрғыдан аса сезімтал аймақтар басым болып табылады;

6) қоршаған ортаға зиян келтiрудiң əсерін азайту жəне əлеуметтiк-экономикалық 
зардаптарын кеміту;

7) мұнайдың төгілуі жəне оның зардаптарын жою бойынша барлық шаралар ЭЖПТ 
негізінде жүзеге асырылады.

64. Теңізде, Қазақстан Республикасының ішкі су айдындарында жəне сақтық 
аймағында мұнайдың төгілуін жою үшін мына əдістер қолданылады:

 1) қадағалау жəне бағалау;
2) су бетінен мұнайды механикалық тежеу жəне жинау (сезімтал ресурстардан 

мұнай дағының ауытқуын қоса алғанда);
3) мұнай дағын бақылап жағу;
4) химиялық құралдарды қолдану;
5) сақтық аймағын қорғау жəне тазарту.

5-тарау. Теңізде, ішкі су айдындарында жəне 
сақтық аймағында мұнайдың төгілуіне ден қою жəне оны жою

65. Теңізде, мұнай төгілу тəуекелі бар объектілерде мұнай төгілуі немесе кез кел-
ген байқалған мұнай дағы туралы ақпарат осы Ұлттық жоспарға 6-қосымшаға сəйкес 
нысан бойынша, 7-қосымшаға сəйкес бірізділікпен беріледі.

66. Сақтық аймағында мұнай төгілген жағдайда ақпаратты жеткізу үшін жағалау 
аймағындағы басқару пункті ұйымдастырылады.

67. Мұнай төгілуі кезінде немесе төгілу қаупі болғанда өзара іс-қимыл ету жəне бай-
ланыс үшін радиожиіліктердің мынадай номиналдары пайдаланылады:
Жиілік (МГЦ) 156.500 156.375 156.675 156.800 156.300 156.400
Қолдану Мұнай төгілуін жою апат/

қауіпсіздік
іздеу жəне 
құтқару

кемелер 
арасында

68. Халықты қауіп дəрежесі, қажетті қауіпсіздік, салдарлар, мұнайдың төгілуінің 
алдын алу жəне оларды жою жөніндегі шаралар туралы хабардар ету бұқаралық 
ақпарат құралдары, атап айтқанда:

1) «Телерадио хабарларын тарату туралы» 2012 жылғы 18 қаңтардағы Қазақстан 
Республикасы Заңы 27-бабының 5-тармағына сəйкес телерадио хабарларын тара-
ту желісі;

2) сауда мақсатында теңізде жүзу, көмірсутектер, қоршаған ортаны қорғау 
саласындағы уəкілетті органдардың, азаматтық қорғау саласындағы уəкілетті орган 
ведомствосының аумақтық бөлімшелерінің интернет-ресурстары;

3) «Байланыс туралы» 2004 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 
14-бабының 3-тармағына сəйкес ұялы байланыс;

4) мерзімді баспасөз басылымдары арқылы жүзеге асырылады.
69. Ұлттық жоспардың 11-тармағына сəйкес мұнайдың үшінші деңгейдегі төгілуі 

жағдайында теңіз объектісінің жəне теңіз портының иелері мынадай əрекеттерді 
жүзеге асырады:

объектілік жоспарға сəйкес мұнай төгілуін жою жөніндегі халықаралық ұйымнан 
үшінші деңгейдегі ден қою ресурстарын жұмылдыруды сұрайды;

бұл туралы азаматтық қорғау саласындағы уəкілетті орган ведомствосының 
аумақтық бөлімшесіне хабарлайды.

6-тарау. Мұнай төгілуін жоюға тартылған персонал мен тұрғындардың 
денсаулығы мен еңбегін қорғау

70. Мұнай төгілуін жоюға тартылған персонал мен тұрғындардың денсаулығы мен 
еңбегін қорғау мұнай төгілуін жою жөніндегі іс-шараларды іске асыру кезіндегі бірінші 
кезектегі мəселе болып табылады. 

 Мұнай төгілуін жою жөніндегі іс-шараларды өткізу мұнай төгілуін жоюға тартылған 
персонал мен тұрғындардың денсаулығы мен еңбегіне төнетін қатерді тиісті баға-
лағаннан кейін жəне осындай қатерді төмендету жөніндегі шараларды іске асыр ғаннан 
кейін жүзеге асырылады.

71. Қатерді төмендету жөніндегі шаралар көлеміне мыналар кіреді:
1) мұнаймен ластану немесе ілеспе газдың шығуы мұнай төгілуін жоюға тартылған 

персонал мен тұрғындардың денсаулығы үшін қауіп туғызатын аумақтарды оқшаулау;
2) мұнай төгілуін жоюға тартылған бүкіл персонал үшін нұсқамалар өткізу;
3) арнайы жабдықтарды немесе химиялық заттарды қолданған кездегі техника 

қауіпсіздігіне оқыту;
4) ластанған заттардан тікелей байланыстан аулақ болу жəне қоршаған ортаның 

қауіпті факторларының əсерін бақылау үшін мұнайдың төгілуін жоюға тартылған 
персоналдың жеке қорғау құралдарын пайдалануы;

5) тиісінше демалыспен қамтамасыз ету үшін персоналдың ауысымды жұмысы;
6) персоналдың денсаулық пен еңбекті қорғауға қолданылатын заңнама талап-

тарын сақтауы. 
7-тарау. Жиналған мұнай қалдықтары жəне оны кəдеге жарату

72. Мұнай төгілуін жою кезінде көп мөлшерде қоқыс жəне су мен жиналған мұнай 
қалыптасады.

73. Жиналған мұнайды жинау жəне орналастыру үшін арнайы тұрақты сақтау резер-
вуарларына одан əрі қотару үшін пластикалық қапшықтарды, бактар мен бөшкелерді 
қоса алғанда, ауыспалы жəне жылжымалы сыйымдылықтар пайдаланылады. 
Жиналған мұнайды көп мөлшерде жинау үшін неғұрлым ірі кемеге одан əрі тиеу жəне 
арнайы жағалау объекттеріне тасымалдауға арналған баржалар мен ірі қалқымалы 
резервуарларға жиналатын мұнайды қотару жүзеге асырылады.

74. Жағалауда қоқыс жəне су мен мұнайдың қоспасын уақытша сақтау орындары 
жасалады. Қалдықтарды уақытша сақтау орындарын жергілікті атқарушы органдар 
айқындайды. 

75. Уақытша сақтауды ұйымдастыру кезінде қайталама ластануға жол бермеу қажет.
76. Жиналған мұнайды жəне басқа да улы заттарды, сондай-ақ ластанған 

мате риалдарды түпкілікті орналастыру Қазақстан Республикасының халықтың 
санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы мен қоршаған ортаны қорғау 
саласындағы заңнамасына сəйкес орындалады.

77. Мұнаймен қаныққан құмды жəне басқа да қалдықтарды, сондай-ақ жиналған 
мұнайды кəдеге жарату қоршаған ортаны қорғау жəне халықты санитариялық-
эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы уəкілетті органдар ведомстволарының 
аумақтық бөлімшелерін хабардар ете отырып құрлықта жүзеге асырылады.

8-тарау. Мұнайдың төгілуін жоюды аяқтау жəне есептілік
78. Мұнайдың төгілуін жою жөніндегі операция басталған сəттен бастап ол 

аяқталғанға дейін жедел штаб барлық жедел іс-қимылдарға жəне қадағалауларға 
құжаттама жүргізеді. 

79. Жедел іс-қимылдар мен қадағалау жазбасына, сондай-ақ қаржылық есепке 
алуға мыналар кіреді:

1) мұнайдың төгілуін сипаттау (фотолар мен мүмкіндігінше бейнематериалдарды 
қоса алғанда);

2) қабылданған шешімдер мен жүзеге асырылған ден қою шаралары;
3) ден қою операциялары кезінде жұмсалған барлық шығыстар туралы есептер;
4) ден қою операциясының барысы туралы (орны, уақыты, мақсаты);
5) жабдықтар жəне басқа да пайдаланылған құралдар туралы (орны, уақыты, 

мақсаты);
6) жалданған персонал туралы (орны, саны, уақыты);
7) пайдаланылған ден қою материалдары мен басқа да пайдаланылған материал-

дар туралы (мысалы, отынның түрі, оның мөлшері, пайдалану мақсаты).
80. Аталған құжаттама кейіннен оларды құжаттамалық растау, сондай-ақ мұнайдың 

төгілуіне ден қою шараларын кейін бағалау мақсатында шығындарды өтеуді есептеу 
үшін пайдаланылады.

81. Жергілікті атқарушы органның жедел штабы мұнайдың төгілуін жою бойынша 
операция аяқталғаннан кейін мұнайдың төгілуін жою жөніндегі іс-қимыл басшысының 
келісімі бойынша есеп дайындайды.

Жергілікті атқарушы органның жедел штабы есепте:
1) мұнайдың төгілуіне əкеп соққан аварияның сипаттамасы жəне оның дамуын;
2) қабылданған ден қою шараларының сипаттамасын;
3) шетел мемлекеттері ұсынған көмекті сипаттау мен бағалауды;
4) ден қоюдың барлық операциясын бағалауды;
5) ден қою кезінде туындаған проблеманы сипаттау мен талдауды;
6) қазіргі шараларды, атап айтқанда Ұлттық жоспардың ережелерін жақсарту 

мүмкіндігі туралы ұсынымдарды;
7) мұнайдың төгілуіне ден қою уақытында келтірілген шығындарды есептеуді;
8) мұнайдың төгілуінен болған экологиялық жəне экономикалық зиянды бағалауды 

көрсетеді.
82. Жергілікті атқарушы органның жедел штабы басшысы мұнайдың төгілуін жою 

жұмысы аяқталғаннан кейін барлық жедел іс-қимылдар мен қадағалау құжаттамасын 
қоршаған ортаны қорғау саласындағы, азаматтық қорғау саласындағы уəкілетті 
органдарға тапсырады.

83. Мұнайдың төгілу көзін оқшаулау жəне мұнайдың төгілуін жою жөніндегі іс-
шараларды, авариялар, тосын оқиғалар себептерін тергеп-тексеру жүргізілгеннен 
кейін мұнайдың төгілу тəуекелі бар объектілердің меншік иелері жəне (немесе) 
мұнайдың төгілуін жою жөніндегі мамандандырылған ұйымдар қоршаған ортаны қорғау 
саласындағы жəне азаматтық қорғау саласындағы уəкілетті органдарға жүргізілген 
жұмыс туралы есепті ұсынады.

84. Теңіз объектілері мен теңіз порттарының меншік иелері қоршаған ортаға жəне 
үшінші тұлғаларға келтірілген зиянды, сондай-ақ мемлекеттің мұнайдың төгілуін жою 
жөніндегі шығыстарын өтейді.

85. «Сауда мақсатында теңізде жүзу туралы» 2002 жылғы 17 қаңтардағы Қазақстан 
Республикасы Заңының 171-178-баптарына сəйкес қауіпті жүктерді тасымалдау 
кезінде келтірілген зиян үшін жəне кемелерден мұнаймен ластану үшін кеме иесі 
жауапты болады.

86. Мұнайдың үшінші деңгейдегі төгілу себептерін тергеп-тексеру, мұнайдың 
төгілуінен қоршаған ортаға келтірілген ысыраптарды өтеу жəне қалпына келтіру тəртібі 
үшін: теңіз объектілерінде мұнай төгілген жағдайда – көмірсутектер саласындағы 
уəкілетті органның, кемелер мен порттардан мұнай төгілген жағдайда – сауда мақса-
тында теңізде жүзу саласындағы уəкілетті органның, теңізде жəне сақтық аймағында 
өздігінен ағып жататын иесіз жəне апаттық ұңғымалар болған жəне шығарылған жері 
белгісіз мұнайдың төгілуі кезінде – жер қойнауын зерттеу саласындағы уəкілетті 
органның бастамасы бойынша ведомствоаралық комиссия құрылады.

87. Қоршаған ортаны қалпына келтіру шаралары мен тəртібі қоршаған ортаны 
қорғау саласындағы заңнамаға сəйкес анықталады.

9-тарау. Мұнайдың төгілуіне ден қоюдың халықаралық аспектілері
88. Каспий теңізі мұнаймен ластанған жағдайда жəне Каспий теңізіне мұнайдың 

төгілуін жоюға дайындық пен іс-қимылды қамтамасыз етуде тараптар арасындағы 
ынтымақтастық пен өзара көмекті талап ететін табиғи жəне техногендік сипаттағы 
төтенше жағдайлар туындаған кезде Ақтау хаттамасын жəне Астрахань келісімін 
басшылыққа алу қажет.

89. Халықаралық келісімдер шеңберінде көмек көрсету жəне көмек алуға байла-
нысты шығындарды өтеу осы халықаралық келісімдер талаптарына сəйкес жүзеге 
асырылады.

90. Сауда мақсатында теңізде жүзу саласындағы уəкілетті орган Мұнайдың төгілуін 
жою мəселелері жөніндегі халықаралық теңіз ұйымының қарарларын, шешімдері мен 
басшылық құжаттарын мүдделі мемлекеттік органдарды, жергілікті атқарушы орган-
дарды, мұнай төгілу тəуекеліне əкелетін объектілердің меншік иелерін жəне мұнай 
төгілуін жою жөніндегі мамандандырылған ұйымдарды кейіннен хабардар ету үшін 
көмірсутектер саласындағы уəкілетті органға жібереді жəне қадағалайды.

Теңізде, Қазақстан Республикасының ішкі су айдындарында жəне сақтық
аймағында мұнайдың төгілуін жою бойынша дайындықты жəне іс-қимылдарды

қамтамасыз етудің ұлттық жоспарына 1-қосымша

Теңізде, Қазақстан Республикасының ішкі су айдындарында жəне сақтық 
аймағында мұнайдың төгілуін жою бойынша дайындықты жəне іс-

қимылдарды қамтамасыз ету
Мұнай 

төгілуінің 
деңгейі

Жоспар Мұнай төгілуін жою бойынша іс-
қимылдар басшысы

1 2 3

1
1

Объектілік жоспарлар мұнай төгілу қаупі бар объектінің меншік 
иесі тағайындаған тұлға немесе ол тар-
тып отырған мұнай төгілуін жою жөніндегі 
мамандандырылған ұйым

Кеме жоспарлары кеме капитаны 

2
Аумақ-
тық жо-
спарлар 

Аумақтық 
жоспар 
қолданысқа 
енгізілгенге 
дейін

 кемелерді қоспағанда, мұнай төгілу қаупі 
бар объектінің меншік иесі тағайындаған 
тұлға кемеден шыққан жəне шығарылған 
жері белгісіз мұнай төгілуін жою жөніндегі 
мамандандырылған ұйымның басшысы 
тағайындаған тұлға

Аумақтық 
жоспар қол-
данысқа енгі-
зілгеннен 
кейін

облыс əкімі тағайындаған лауазымды тұлға

3 Ұлттық жоспар 
Қазақстан Республикасының Премьер-
Министрі тағайындаған азаматтық қорғау 
саласындағы уəкілетті органның лауазым-
ды тұлғасы

Теңізде, Қазақстан Республикасының ішкі су айдындарында жəне сақтық 
аймағында мұнайдың төгілуін жою бойынша дайындықты жəне іс-қимылдарды 

қамтамасыз етудің ұлттық жоспарына 2-қосымша
Нысан

Теңізде, Қазақстан Республикасының ішкі су айдындарында 
жəне сақтық аймағында мұнайдың төгілуін жою бойынша дайындықты жəне 

іс-қимылдарды қамтамасыз етудің аумақтық жоспары

1. Кіріспе
1. Жалпы ережелер
2. Географиялық қолдану шекаралары
3. Авариялық мұнай төгілуі туындаған кезде ықтимал ортаны бағалау
2. Мұнайдың төгілуін жою бойынша дайындықты жəне іс-қимылдарды қамтамасыз 

ету бойынша аумақтық (облыстық) басқару деңгейі

4. Мұнай төгілуін жою жөніндегі іс-шараларға басшылық
5. Мұнайдың төгілуін жою бойынша дайындықты жəне іс-қимылдарды қамтамасыз 

ету бойынша аумақтық (облыстық) басқару деңгейінде функциялар мен міндеттерді 
бөлу

6. Мұнайдың төгілуі туралы ақпаратты беру тəртібі
3. Жедел басқару
7. Мұнайдың төгілуі туындаған кезде жүргізілетін іс-шаралар
8. Авариялық-құтқару жəне жедел жұмыстарды жүргізуді ұйымдастыру
9. Жедел штаб жұмыстарын ұйымдастыру
10. Мұнай төгілуін жою кезіндегі негізгі іс-шаралардың күнтізбелік жоспары
11. Мұнайдың төгілуін жою жөніндегі іс-шараларды тоқтату жəне есептілік
12. Мұнайдың төгілуін тергеп-тексеру 
4. Дайындықты қамтамасыз ету
13. Мұнай төгілуіне дайындықты, уақтылы ден коюды жəне тиімді жоюды қамтамасыз 

ету үшін тартылатын ұйымдармен (меншік нысанына қарамастан) өзара іс-қимыл 
тəртібі.

14. Мұнай төгілуін жою үшін тартылатын күштер мен құралдардың есебі.
15. Жаттығулар мен оқулар
16. Ақпараттық деректер

Теңізде, Қазақстан Республикасының ішкі су айдындарында жəне сақтық 
аймағында мұнайдың төгілуін жою бойынша дайындықты жəне іс-қимылдарды 

қамтамасыз етудің ұлттық жоспарына 3-қосымша
Нысан

Теңізде, ішкі су айдындарында жəне сақтық аймағында мұнайдың төгiлуiн 
жою бойынша дайындықты жəне іс-қимылдарды қамтамасыз етудің 

объектілік жоспары

1. Кіріспе
1. Жоюдың жалпы басымдықтары мен міндеттері;
2. Жоспардың қолданылу саласы (операциялар мен тəуекелдердің қысқаша си-

паттамасын қоса алғанда);
3. Жоспардың географиялық қолдану шекаралары;
4. Басқа жоспарлармен өзара іс-қимыл;
5.  Құжаттаманы басқару (жоспарды сақтауға жауапты тұлғаны анықтау, таралуы, 

қаралуы жəне жаңартылуы туралы жазба жүргізу).
2. Алдын алу мен жоспарлаудың бастапқы шаралары

6. Бастапқы кезеңдегі стратегиялық шешімдерді қабылдау жөніндегі бастапқы іс-
қимылдар басшылық;

7. Объектідегі бастапқы қауіпсіздік талаптары жəне мұнайдың төгілу оқиғасы 
болған жерді бағалау;

8. Ден қоюдың бастапқы басымдықтары мен мақсаттары;
9. Негізгі қызметкерлерге арналған бастапқы кезеңдегі іс-қимылдар тізбесі;
10. Шұғыл хабарлау жəне есептілік;
11. Мұнай төгілуін жою жөніндегі басқару командасын іске қосу;
12. Мұнай төгілуіне сезімтал экологиялық аудандар мен əлеуметтік-экономикалық 

объектілерді анықтау;
13. Бірінші деңгейдегі ресурстар жəне байланыс;
14. Бірінші деңгейдегі ресурстарды іске қосу жəне өрістету;
15. Мұнайдың төгілуі жөнінде, олардың таралуы жағдайындағы іс-қимыл тəртібі;
16. Объект туралы негізгі ақпарат. 

3. Хабарлама жəне есептілік
17. Ішкі хабарлама бойынша талаптар мен тəртібі;
18. Сыртқы хабарлама бойынша талаптар мен тəртібі;
19. Егер талап етілсе, қосымша хабарлама;
20. Байланыс деректері жəне нысандары (жоспарда көрсетілуі немесе жиі 

жаңартуларды енгізуді жеңілдету үшін қосымшаға жеке құжатпен енгізілуі мүмкін).
4. Бағалау

21. Денсаулықты жəне объектідегі қауіпсіздікті бағалау;
22. Мұнайдың төгілуін қадағалау тəсілдері (əуеден қадағалау, қалқыма белгiлері 

жəне и т.б.);
23. Мұнайдың төгілуін қадағалау жəне оны бағалау бойынша басшылық;
24. Метеорологиялық жəне гидродинамикалық болжамдар;
25. Төгілулердің траекториясы жəне оларды үлгілеу;
26. Төгілу деңгейін жəне төгілудің таралу қатерін бағалау.

5. Жою үшін ресурстар
27. Ресурстар тізбесі жəне қызметтер тізімі, қажетті материалдық-техникалық 

қамтамасыз етуді, байланыс деректері жəне өрістету уақытын қоса алғанда (жос-
парда көрсетілуі немесе жиі жаңартуларды енгізуді жеңілдету үшін қосымшаға жеке 
құжатпен енгізілуі мүмкін);

28. Ресурстарды бөлу тəртібі;
29. Тартылатын кемелер (кемелердің талап етілетін сипаттамасы, мұнай төгілген 

орындағы кемелер тізбесі жəне т.б.);
30. Жергілікті еңбек ресурстары;
31. Ерекше бір бағытта мамандандырылған сарапшылар.

6. Мұнайдың төгілуін жою жөніндегі басқармасы
32. Басқарманың ұйымдық құрылымы;
33. Функциялары мен өкілеттіктері;
34. Басқару процестері мен рəсімдері;
35. Объектіде мұнайдың төгілуін жою жөніндегі басқарманы іске қосу жəне оның 

орналасуы. 
7. Сезімтал аумақтар

36. Жағалаудың, теңіз биоталары мен инфрақұрылым объектілерінің мұнаймен 
ластануына сезімтал аймақтарын анықтау жəне оларды картаға түсіру (қауіп картасы); 

37. Қорғау басымдығы;
38. Жағалаудың, теңіз биоталары мен инфрақұрылым объектілерінің мұнаймен 

ластануына сезімталдық картасы (карталардың көлемдеріне, өлшемдеріне жəне 
түрлеріне қарай карталар жоспар мəтінінде немесе қосымшада орналастырылады); 

39. Операциялық сезімталдық картасы жəне (немесе) оқиға болған жердегі 
іс-қимылдар жоспары жəне (немесе) географиялық жою картасы (карталар мен 
жоспарлардың көлемдеріне, өлшемдеріне жəне түрлеріне қарай карталар мен жоспар-
лар жоспардың мəтінінде немесе қосымшада орналастырылады).

8. Жою стратегиясы
40. Стратегиялық шешімдер қабылдау жөніндегі басшылық (диаграммалар, ықтимал 

сценарийлердің матрицасы, экологиялық жиынтық пайданы талдау негізінде шешімдер 
қабылдау жөніндегі басшылық жəне т.б.);

41. Нақты сценарийлерге қарай мұнайдың төгілуін жою стратегиялары туралы 
жиынтық ақпарат;

42. Қажетіне қарай теңізде, теңіздің жағалау аймағында, жаға бойында жəне ішкі су 
жолдарында мұнайдың төгілуінің зардаптарын жою үшін қажетті ресурстар;

43. Мұнай төгілуін жоюдың қолайлы əдістері;
44. Қажетіне қарай жалпы тактикалық жоспарлар (жоспар мəтінінде немесе 

қосымшада орналастырылады).
9. Қалдықтарды басқару

45. Заңнама талаптары; 
46. Тəртібі (жеке сақтау, көлемін азайту, əкету жəне т.б. қосқанда);
47. Нақты төгілуге қалдықтарды басқару жоспарын əзірлеу жөніндегі басшылық;
48. Уақытша сақтауға алдын ала белгіленген орындар;
49. Қалдықтарды өңдеу жəне түпкілікті жою іс-шаралары немесе қалдықтармен 

жұмыс істеудің басқа да нұсқалары.
10. Тазарту

50. Денсаулық сақтау жəне қауіпсіздік талаптары;
51. Тəртібі жəне рұқсат етілген тазарту заттары;
52. Тазарту бойынша іс-шараларды жүргізу үшін алдын ала белгіленген орындар;
53. Нақты төгілуді тазарту бойынша жоспарды əзірлеу жөніндегі басшылық.

11. Жұмылдыру
54. Жабдықтар мен кемелерді қорытынды тексеру, персоналды əкету, шығыс ма-

териалдарды қайтару, жалға алынған мүлікті қайтару тəртібі жəне т.б.;
55. Нақты төгілу кезінде объектіден техника мен қызметкерлерді əкету жоспарын 

əзірлеу жөніндегі басшылық. 
12. Ден қою шараларын аяқтау

56. Төгілуді кəдеге жаратудың түпкілікті деңгейін анықтау жөніндегі басшылық жəне 
мұнайдың төгілуін жою жөніндегі операциялардың аяқталу өлшемшарттары;

57. Аймақты тазарту бойынша жұмыстарды қабылдайтын жəне мұнай төгілуін жою 
жөніндегі операциялардың аяқталуын растайтын жауаптыны анықтау. 

13. Мұнайдың төгілуін жою жөнінде жүргізілген шаралар мен операциялар тура-
лы есеп

58. Есеп əзірлеуге жауапты тұлғалар жəне мұнайдың төгілуін жою яқталғаннан кейін 
талдау жүргізу жөніндегі басшылық. 

Теңізде, Қазақстан Республикасының  ішкі су айдындарында жəне сақтық 
аймағында мұнайдың төгілуін жою бойынша дайындықты жəне іс-қимылдарды 

қамтамасыз етудің ұлттық жоспарына 4-қосымша

Теңізде, ішкі су айдындарында жəне сақтық аймағында мұнайдың үшінші 
деңгейдегі төгілуін жою кезіндегі басқарманың құрылымы

Теңізде, Қазақстан Республикасының ішкі су айдындарында жəне сақтық 
аймағында мұнайдың төгілуін жою бойынша дайындықты жəне іс-қимылдарды 

қамтамасыз етудің ұлттық жоспарына 5-қосымша

Мұнайдың үшінші деңгейдегі төгілуі кезіндегі жедел штабының құрамы

Мұнайдың үшінші деңгейдегі төгілуі кезіндегі жедел штабының құрамына мына 
уəкілетті органдардың өкілдері енгізіледі:

№ Топтың жəне уəкілетті органның атауы
11 Ақпарат өңдеу тобы
1.1 Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің 

Төтенше жағдайлар комитеті
1.2 Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі
1.3 Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі
2 Шешімдерді дайындау жəне күш пен тəсіл есептеу тобы

2.1 Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің 
Төтенше жағдайлар комитеті

2.2 Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі 
2.3 Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі
2.4 Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Экологиялық реттеу 

жəне бақылау комитеті
2.5 Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман 

шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитеті
3 Өзара іс-қимыл тобы

3.1 Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің
 Төтенше жағдайлар комитеті 
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(Соңы. Басы 13-14-беттерде) 

(Жалғасы 16-бетте) 

3.2 Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі
3.3 Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі
4 Ақпараттандыру жəне байланыс тобы

4.1 Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігі
4.2 Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі
4.3 Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің

Төтенше жағдайлар комитеті
5 Мониторинг жəне болжау тобы

5.1 Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Экологиялық реттеу 
жəне бақылау комитеті

5.2 Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі
5.3 Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман 

шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитеті
6 Баспасөз қызметі 

6.1 Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігі
6.2 Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі
6.3 Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі
6.4 Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Төтенше жағдайлар 

комитеті 

Теңізде, Қазақстан Республикасының ішкі су айдындарында жəне сақтық
аймағында мұнайдың төгілуін жою бойынша дайындықты жəне іс-қимылдарды

қамтамасыз етудің ұлттық жоспарына 6-қосымша
Нысан

Теңізде, Қазақстан Республикасының ішкі су айдындарында жəне сақтық 
аймағында мұнайдың төгілуі туралы ақпарат 

КІМГЕ: Ақпарат берудің реттік нөмірі (еселік)
1-бөлім. Алғашқы ескертпе*
1. Кімнен (Аты-жөні мен ұйым)
2. Күні кк/аа/жж уақыт (жергілікті):
3. Оқиға
4. Байланыс деректері Телефон: Факс:
5. Учаске/орналасуы
6. Объектінің/кеменің атауы
7. Болжамды көлем (өлшем бірлігін көрсету)
8. Төгілу жалғасады Иə/Жоқ
9.  Қолы

2-бөлім. Толық сипаттама **
1. Күні кк/аа/жж уақыт (жергілікті):
2. Орналасуы (ендік пен бойлық)
3. Желдің жылдамдығы (өлшем бірлігін көрсету)
4. Желдің бағыты
5.  Теңіздің жай-күйі жəне көрінуі (өлшем бірлігін көрсету)
6. Ағыс немесе судың көтерілуі мен қайтуы
7.  Теңіз суының температурасы (өлшем бірлігін көрсету)
8. Ауаның температурасы (өлшем бірлігін көрсету)
9. Дақтың қалқуы  (жылдамдық пен бағытын көрсету)
10. Мұнайдың төгілу көзі

Мұнайдың төгілу көзінің алдын ала 
болжамы

11. Оқиға түрі
12. Дақтың сыртқы түрі
13. Сынама алынды Иə/Жоқ
14. Фотосуреттер жасалды Иə/Жоқ
15. Зардапты болжау Сезімтал учаскелерді көрсету
16. Ден қою бойынша қабылданған ша-

ралар
17. Қолы

Ескертпе: 
*1-бөлім мұнай төгілуінің табылуынан кейін толтырылады
**2-бөлім ақпарат жинағы бойынша толтырылады.

Теңізде, Қазақстан Республикасының ішкі су айдындарында жəне сақтық
аймағында мұнайдың төгілуін жою бойынша дайындықты жəне

іс-қимылдарды қамтамасыз етудің ұлттық жоспарына 7-қосымша

Теңізде, Қазақстан Республикасының ішкі су айдындарында жəне сақтық 
аймағында мұнайдың төгілуі туралы ақпарат берудің реттілігі

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы           
27 маусымда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізілі-
міне №17128 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭНЕРГЕТИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2018 жылғы 15 маусым                  №239              Астана қаласы

Жер қойнауын ұтымды және кешенді пайдалану жөніндегі 
бірыңғай қағидаларды бекіту туралы

«Жер қойнауы жəне жер қойнауын пайдалану туралы» 2017 жылғы 27 желтоқ-
сандағы Қазақстан Республикасының Кодексі 121-бабының 11-тармағына жəне 
184-бабының 3-тармағына сəйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Жер қойнауын ұтымды жəне кешенді пайдалану жөніндегі 
бірыңғай қағидалар бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Мұнай өнеркəсібін дамыту 
департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен: 

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркеуді;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде 
оның қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесін ресми 
жариялау жəне Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық 
бақылау банкіне енгізу үшін «Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің 
Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның 
көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарына ресми жариялауға жіберуді;

4) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Энергетика 
министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

5) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркегеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Энергетика министр-
лігінің Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 2), 3) жəне 4) тармақша ларында 
көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республика-
сының энергетика вице-министріне жүктелсін.

5. Осы бұйрық 2018 жылғы 29 маусымнан бастап қолданысқа енгізіледі жəне рес-
ми жариялауға жатады.

Қазақстан Республикасының
Энергетика министрі Қ.БОЗЫМБАЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының
Инвестициялар жəне даму министрі Қаржы министрі
_____________ Ж.Қасымбек _____________ Б.Сұлтанов
18 маусым 2018 жылғы  20 маусым 2018 жылғы

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика министрі
_____________ Т.Сүлейменов
19 маусым 2018 жылғы

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің
2018 жылғы 15 маусымдағы №239 бұйрығымен бекітілген

Жер қойнауын ұтымды жəне кешенді пайдалану 
жөніндегі бірыңғай қағидалар 
I БӨЛІМ. НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕЛЕР
1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1. Осы Жер қойнауын ұтымды жəне кешенді пайдалану жөніндегі бірыңғай қағидалар 
(бұдан əрі – Қағидалар) «Жер қойнауы жəне жер қойнауын пайдалану туралы» 2017 
жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Кодексі (бұдан əрі – Кодекс) 
121-бабының 11-тармағына жəне 184-бабының 3-тармағына сəйкес əзірленді. 

2. Осы Қағидалар Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан көмірсутек 
кен орындарын барлау мен игеруге жəне уран кен орындарын игеруге қойылатын 
талаптарды белгілейді жəне Қазақстан Республикасының құзыретті органының, 
көмірсутектер саласындағы уəкілетті органның, уран саласындағы уəкілетті органның 
жəне олардың аумақтық органдарының, жер қойнауын пайдаланушылардың 
(операторлардың, сенімгерлік басқарушылардың) жəне ұйымдардың пайдалануына 
арналған. 

Осы Қағидалардың талаптары пайдалы қазбалардың басқа түрлеріне қолда-
нылмайды.

3. Осы Қағидалардың ережелері осы Қағидаларда көзделген жағдайларды 
қоспағанда, меншік нысанына жəне жер қойнауын пайдалануға арналған келісім-
шарттардың, оның ішінде өнімді бөлу туралы келісімдердің жасалған күніне қарамастан 
барлық жер қойнауын пайдаланушыларға (операторларға, басқару компанияларына, 
сенімгерлік басқарушыларға) қолданылады. 

4. Осы Қағидалар күшіне енгенге дейін бекітілген көмірсутектер бойынша жер 
қойнауын пайдалану саласындағы жəне уран өндіру саласындағы жобалау құжаттары 
олардың қолданыс мерзімі аяқталғанға дейін қолданылады жəне осы жобалар бойынша 
барлау мен игеруді жүргізу тəртібі 4, 6, 10 -тарауларды қоспағанда, осы Қағидалардың 
ережелерімен реттеледі. 

5. Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады: 
1) көмірсутектер - мұнай, шикі газ жəне табиғи битум;
2) мұнай – шикі мұнай, газ конденсаты, сондай-ақ шикі мұнайды тазартудан жəне 

жанғыш тақтатастарды, мұнай-битуминозды жыныстарды немесе шайырлы құмдарды 
өңдегеннен кейін алынған көмірсутектер;

3) көмірсутектер кенжатыны - коллектор-жыныста жəне өткізбейтін жыныстар 
жапқыштарында түзілген тұтқыштағы көмірсутектердің табиғи оқшау жинақталуын 
қамтитын жер қойнауының бір бөлігі;

4) көмірсутектер кен орны - есептеу бойынша есеп осы Кодексте көзделген жер 
қойнауы мемлекеттік сараптамасының оң қорытындысын алған бірыңғай құрылымдық 
элементпен бақыланатын жəне жергілікті бір алаңда орналасқан, бір немесе бірнеше 
тұтқыштарға жататын кенжаты немесе кенжатындар жиынтығы; 

5) геологиялық қорлар – кенжаттағы көмірсутектер қорлары; 
6) көмірсутектер қорлары – қалыпты (0,1 МПа жəне 20°С) жағдайларға келтірілген, 

кенжаттағы мұнайдың, конденсаттың массасы, сондай-ақ газ көлемі;

7) қабатты сынамалау – қабаттан ағынды шақырту, қабат сұйықтығының 
сынама ларын іріктеу, қабаттың қанықтығының сипатын бағалау, қабаттың негізгі 
гидродинамикалық параметрлерін жəне ұңғымалардың дебитін айқындау мақсатындағы 
жұмыстар кешені. Қабаттарды сынамалау ашық оқпанда ұңғымаларды бұрғылау 
процесінде, əрі пайдалану бағанасында жүргізіледі;

8) ұңғыманы сынау – зерттеу мақсатында өндіру кезеңінде өндіру учаскесін барлау 
жəне жете барлау кезінде ұңғыманы уақытша пайдалану;

9) тəуелсіз ұңғымалар –  кенжатын (кенжатындар жиынтығы) құрылысының 
негізгі сипаттарын айқындау үшін бұрғыланатын жəне геофизикалық зерттеулердің 
деректеріне, іздестіру мақсатындағы бұрғылау нəтижелеріне қарай орналастыру 
көзделетін алғашқы кезектегі іздестіру немесе бағалау ұңғымалары;

10) тəуелді ұңғымалар – кенжатынның геологиялық құрылысын нақтылау 
мақсатында барлау жұмыстарының жобасында көзделген тəуелсіз ұңғымаларды 
бұрғылаудың немесе басқа де геологиялық зерттеулердің нəтижелері бойынша бұрғы-
лау орындылығы жəне орналасу нүктелері анықталатын іздестіру немесе бағалау 
ұңғымалары;

11) сынамалап пайдалану –  қабаттар мен кенжатынның, кен орнын əзірлеу жобасын 
жасау үшін ұңғымаларды кешенді геологиялық-геофизикалық жəне гидродинамикалық 
зерттеудің геологиялық-кəсіпшілік сипаты туралы қолда бар ақпаратты нақтылау жəне 
қосымша ақпарат алу мақсатында жүргізілетін жұмыстар. Сынамалап пайдалану 
ұңғымалар мен көмірсутектерді өндіруді зерттеу мақсаттарында уақытша пайдалануды 
көздейді;

12) көмірсутектер кен орнын игеру (өнеркəсіптік игеру) – өндіру кезеңінде жүргізілетін 
көмірсутектерді өндіру;

13) көмірсутектерді барлаудың күрделі жобалары – барлауға жəне өндіруге арналған 
келісімшарттар шеңберіндегі жобалар, олардың параметрлері мыналардың бірі:

бес мың метрден астам тереңдіктегі ұңғымаларды бұрғылау; 
қабаттық флюидіндегі күкіртті сутек 3,5 жəне одан жоғары пайызда болатын; 
аномальдық коэффиценті 1,5 жəне одан жоғары кенжатынның қабаттық қысымы 

аномальдық жоғары.
14) көмірсутектер бойынша жер қойнауын пайдалану саласындағы базалық 

жобалау құжаттары – барлау жұмыстарының жобасы; сынамалап пайдалану жобасы; 
көмірсутектер кен орнын игеру жобасы;

15) техникалық жобалау құжаттары – базалық жобалау құжаттарының негізінде 
əзірленетін, мына жобалау құжаттарын қамтитын, бірақ олармен шектелмейтін 
құжаттар: сейсмикалық жұмыстар жобасы, ұңғымаларды бұрғылау жөніндегі техникалық 
жоба; ұңғымаларды консервациялау немесе жою жобасы; жайластыру жобасы, жер 
қойнауы учаскесін консервациялау жобасы; технологиялық объектілерді жою немесе 
консервациялау жобасы; көмірсутектер бойынша жер қойнауын пайдалану салдарын 
жою жобасы;

16) көмірсутектер қорларын есептеу – көмірсутектердің кенжатындарын іздестіру, 
бағалау, сынамалап пайдалану жəне өнеркəсіптік игеру процесінде алынған барлық 
мəліметтерді біріктіретін жер қойнауын егжей-тегжейлі зерттеу, оның нəтижелері 
бойынша көмірсутектер қорларының саны есептеледі жəне сапасына баға беріледі;

17) көмірсутектердің қорларын жедел есептеу – көмірсутектердің кенжатындарын 
іздестіру жəне бағалау жүргізу процесінде алынған бастапқы мəліметтердің негізінде 
жаңадан табылған көмірсутектердің кенжатындары бойынша көмірсутектердің 
қорларын бағалау;

18) уранның геологиялық қорлары – кенжатындағы уран қорлары;
19) өңдеуге қабылданған уран қорлары – кен орындарын игеру кезінде 

пайдаланылатын қолданыстағы жүйелермен жəне технологиялармен жер қойнауынан 
алуға болатын теңгерімдік геологиялық қорлардың бөлігі. Өндіруге дайындық деңгейі 
бойынша қорлар төмендегідей бөлінеді:

ашылған – технологиялық ұңғымалармен бұрғыланған пайдалану блоктарындағы 
өнеркəсіптік қорлардың бөлігі;

дайындалған – өңдеу жобасында көзделген дайындық жұмыстарының бүкіл көлемі 
орындалған шегінде ашылған қорлар бөлігі (технологиялық ұңғымаларды бұрғылау, 
оларды үстіңгі жəне жерасты коммуникацияларымен байлау, блокты қышқылдандыру);

өндіруге дайын – металл өндіру басталған, дайындалған қорлардың бөлігі.
20) уран – масса бойынша уран-238 изотопының шамамен 99,28 пайызын, уран-

235 изотопының шамамен 0,71 пайызын жəне уран-234» изотопының шамамен 0,01 
пайызын қамтитын табиғи уран;

21) уранды тəжірибелік-өнеркəсіптік өндіру – минералды шикізаттың қасиеттері мен 
кендердің түрлері, оларды жер қойнауынан алу жағдайларында тау-кен геологиялық 
шарттары жəне оларды қайта өңдеу, қышқылдану параметрлері мен кен орнын 
пайдалану тəсілін таңдау технологиялары туралы қосымша ақпарат алу мақсатында 
өндіру кезеңінің бастапқы кезеңінде өткізілетін уран өндіру;

22) уран кенжатыны – разрезде əрі жоспарда  жиектері борттық қамтуды жəне 
борттық метропайызды ескере отырып сынамалаудың деректері бойынша өтетін нақты 
геологиялық шекаралары жоқ кенжатын;

23) уран кен орны – қорлары есептелген жəне барлау жүргізу нəтижесінде 
бағаланған уранның табиғи кенжатынын қамтитын жер қойнауы бөлігі.

II БӨЛІМ. КӨМІРСУТЕКТЕРДІ БАРЛАУ ЖƏНЕ ӨНДІРУ
2-тарау. КӨМІРСУТЕКТЕР КЕНЖАТЫНДАРЫ МЕН КЕН ОРЫНДАРЫНЫҢ 

ҮЛГІЛЕРІ ЖƏНЕ ТҮРЛЕРІ 
6. Жер қойнауындағы кенжатындар көмірсутектердің бастапқы табиғи фазалық күйі 

бойынша бір фазалық жəне екі фазалық болып бөлінеді. 
7. Бір фазалыққа мыналар жатады:
1) ерітілген газы бар мұнайдан ғана құралатын мұнай кенжатындары;
2) төмен молекулярлы көмірсутектерден құралатын, тек қана табиғи газды қамтитын 

газ кенжатындары;
3) газ күйіндегі көмірсутек конденсаты бар газдан тұратын газконденсатты 

кенжатындар. 
8. Екі фазалық кенжатындар бастапқы табиғи түрінде қабаттарда бір мезгілде газ 

бүркемесі түрінде мұнайдың үстінде жатқан мұнай мен бос газды немесе кенжатынның 
газ конденсатты бөлігін жəне мұнай шоғыршағын қамтиды.

9. Көмірсутек кенжатыны жалпы көлемінің мұнайға қаныққан Vн бөлігі көлемінің 
үлесіне қарай тұтастай алғанда екі фазалық кенжатындарға мыналар жатады:  

1) Vн≥0,75 кезінде газды немесе газ конденсатты бүркемесі бар мұнай кенжатын-
дары;

2) 0,5≤Vн<0,75 кезінде мұнай-газ немесе газ конденсатты мұнай кенжатындары;
3) 0,25<Vн<0,50 кезінде мұнай-газ немесе мұнай-газ конденсатты кенжатындар;
4) Vн≤0,25 кезінде газ немесе мұнай шоғыршағы бар газ конденсатты кенжатындар. 
10. Екі фазалық кенжатындар үшін игерудің бастапқы жүйесі бірінші кезекті фазаны 

алуға бағытталады, оның көлемінің үлесі кенжатынның жалпы көлемінде басым болады 
(50 пайыздан жоғары). Фазаларды іріктеу кезегі бойынша түпкілікті шешімдер көмірсутек 
кен орнын игеру жобасымен негізделеді.

11. Көмірсутек кен орындары кен орнының барлық кенжатындарындағы көмірсутек-
тердің жалпы көлемінде мұнайға қаныққан Vн бөлігі көлемінің үлесіне байланысты 
мыналарға бөлінеді: 

1) 0,5≤Vн≤1 кезінде мұнай (оның ішінде газ-мұнай) кен орындары;
2) 0,25≤Vн<0,50 кезінде мұнай-газды (оның ішінде мұнай-газ конденсатты) кен 

орындары;
3) Vн <0,25 кезінде газ немесе газ конденсатты кен орындар. 
12. Газ конденсатты бөліктің қорлары кенжатын қорларының жалпы көлемінің 70 

пайызынан астам болған жағдайда, қабат қысымын агентті айдау арқылы ұстау түрінде 
теңдестірілген іріктеудің өтмеақысымен, мұнай-газ конденсатты кен орнының мұнай 
жəне газ конденсатты бөліктерін бір мезгілде игеруге жол беріледі. 

3-тарау. КӨМІРСУТЕКТЕРДІ БАРЛАУ ТƏРТІБІ
13. Сынамалап пайдалануды қоса алғанда, көмірсутек кенжатындарын іздестірумен 

жəне бағалаумен байланысты жұмыстар кешені көмірсутектерді барлау болып 
табылады.

14. Барлау жұмыстары барлау кезеңінде орындалады жəне  іздестіру жəне бағалау 
жұмыстары болып бөлінеді.

15. Іздестіру жұмыстары ретінде көмірсутек кенжатындарын табу, болжалды 
ресурстарды айқындау, оларды алдын ала геологиялық-экономикалық бағалау 
жəне одан əрі геологиялық барлау жұмыстарын негіздестіру мақсатында жүргізілетін 
жұмыстар танылады.

16. Іздестіру жұмыстары мыналарды қамтиды:
1) далалық геологиялық-геофизикалық зерттеулер;
2) іздестіру ұңғымаларын бұрғылау жəне зерттеу:
3) кернді, флюидтер сынамаларын іріктеу жəне оларды зертханалық зерттеу.
17. Тəуелсіз жəне тəуелді ұңғымаларды бөліп көрсетіп, іздестіру жəне/немесе 

бағалау ұңғымаларының жалпы саны мен орналасу нүктелері жұмыстардың базалық 
жобалау құжаттарында негізделеді жəне белгіленеді.

18. Барлау жұмыстарының жобасы жоспарланып отырған жұмыстардың мақсатына 
қарай іздестіру немесе бағалау ұңғымаларын бұрғылауды жəне/немесе сынауды 
қамти алмайды.

19. Іздестіру жəне бағалау ұңғымаларын бұрғылау кезінде жобалау құжатқа сəйкес 
көлемде мақсатты деңгейжиектерде міндетті түрде керн іріктеледі.

20. Ұңғымаларды сынамалау жəне сынау кезінде əрбір өнімді қабат жеке-дара 
тестілеуден өткізіледі, ал əртүрлі режимдерде негізгі параметрлердің жеке өлшенуі 
қамтамасыз етілсе – бірнеше қабатты бір мезгілде бірлесіп тестілеуге жол беріледі. 
Бұл ретте мынадай деректер алынады:

1) бастапқы қабат қысымы мен температурасы;
2) одан əрі игеру жағдайларында ұңғымалардың ықтимал дебиттері жəне кенжарлық 

қысымдар;
3) əрбір ұңғыма үшін мұнай жəне сұйықтық бойынша деңгейжиектерді зерттеу 

өнімділігінің жалпы жəне меншікті (яғни мұнайға қаныққан қалыңдықтың 1 метріне) 
коэффициенттері;

4) деңгейжиектің құрғатылатын бөлігі үшін орташа өткізгіштік коэффициенті;
5) деңгейжиектің өткізгіштік коэффициенті;
6) газ өткізгіштігінің коэффициенті;
7) қысымөтімділік коэффициенті.
21. Іздестіру немесе барлау ұңғымалары бөлінісінде өнімді қабаттар (ұңғымадағы 

сынау объектілері) бөлінген кезде барлау жұмыстарының жобасында белгіленген 
мерзімде ұңғымалардың объектілерін сынау жүргізіледі. Əрбір өнімді қабатты 
(ұңғымадағы сынау объектісін) сынауды əрбір сынау объектісі үшін кəсіптік-геологиялық 
жəне гидродинамикалық зерттеулер кешенін жүргізе отырып, 90 (тоқсан) күннен аспай-
тын мерзімде сынауға жол беріледі. 

22. Əрбір жаңа кенжатын (кенжатындар жиынтығы) табылған сайын  жер қойнауын 
пайдаланушы осындай табу болған күннен бастап бір айдың ішінде жер қойнауын 
зерттеу жөніндегі уəкілетті органға табуды растау туралы өтініш жібереді. 

23. Жер қойнауын пайдаланушы жер қойнауын зерттеу жөніндегі уəкілетті 
орган табуды растаған күннен бастап бір айдың ішінде құзыретті органды жазбаша 
түрде хабардар етуге жəне бағалау жұмыстарының жүргізілуін көздейтін барлау 
жұмыстарының жобасына толықтыруды əзірлей бастауға міндетті.

24. Барлау жұмыстарын жүргізу кезінде жер қойнауын пайдаланушы: 
1) жер қойнауын пайдаланудың зерттелетін объектісіне сəйкес барлау жүргізу 

кезінде қолданылатын технологиялық құралдың оңтайлылығын;
2) геологиялық құжаттамада жұмыстардың, алынатын деректер мен зерттеу 

нəтижелерінің барлық мəн-жайының уақтылы жəне анық көрсетілуін қамтамасыз 
етуге міндетті.

25. Бағалау жұмыстары ретінде табылған кенжатындарды контурлау жəне бағалау, 
өнеркəсіптік санаттар бойынша қорларды есептеу жəне оларды игеруге тартудың 
тиімділігін бағалау мақсатында жүргізілетін жұмыстар танылады.

26. Бағалау жұмыстары барлау жұмыстарының жобасында белгіленген 
тереңдік бойынша учаскенің (учаскелердің) шекараларын ескере отырып, табылған 
кенжатынның (кенжатындар жиынтығының) болжалды жиектері шегінде жер қойнауы 
учаскесінде (учаскелерінде) жүргізіледі.

27. Жер қойнауын пайдаланушы барлау кезеңінде жер қойнауын пайдаланушы 
бекіткен жəне Кодекс пен Қазақстан Республикасының басқа заңдарында көзделген 
сараптамалардың оң қорытындыларын алған сынамалап пайдалану жобасына 
сəйкес табылған кенжатынды (кенжатындар жиынтығын) сынамалап пайдалануды 
жүргізуге құқылы. 

28. Көмірсутек кенжатындарын сынамалап пайдалану қажеттілігін жер қойнауын 
пайдаланушы айқындайды. Көмірсутектердің қорларын есептеу жəне кен орнын игеруді 
жобалау үшін деректер жеткілікті болса, сынамалап пайдалануды жүргізбеуге болады. 

29. Сынамалап пайдалану қабаттар мен кенжатынның, кен орнын əзірлеу жобасын 
жасау үшін ұңғымаларды кешенді геологиялық-геофизикалық жəне гидродинамикалық 
зерттеудің геологиялық-кəсіпшілік сипаты туралы қолда бар ақпаратты нақтылау жəне 
қосымша ақпарат алу мақсатында жүргізіледі. 

30. Сынамалап пайдалану игеру жүйесін жобалау кезінде қажетті параметрлерді алу 
үшін зерттеу мақсаттарында ұңғымаларды уақытша пайдалануды жəне көмірсутектерді 
өндіруді көздейді.

31. Сынамалап пайдалануды жүргізу үшін жер қойнауын пайдаланушы көмірсутек-
тердің қорларын жедел есептеуге жəне мемлекеттік жер қойнауы сараптамасының оң 
қорытындысын алуға міндетті.

32. Көмірсутек кенжатынын (кенжатындар жиынтығын) сынамалап пайдалану жер 
қойнауын пайдаланушы бекіткен жəне Кодекс пен Қазақстан Республикасының басқа 
заңдарында көзделген сараптамалардың оң қорытындыларын алған сынамалап 
пайдалану жобасына сəйкес жүргізіледі.

33. Осы Қағидалардың 9-тармағында көзделген көмірсутек кенжатыны жалпы 
көлемінен мұнайға қаныққан бөлік көлемінің үлесіне қарай сынамалап пайдалану 
жобасы:

1) мұнай жəне газ-мұнай кенжатындарын сынамалап пайдалану жобасы;
2) газ, газ конденсатты жəне мұнай-газ конденсатты кенжатындарды сынамалап 

пайдалану жобасы болып бөлінеді.
34. Көмірсутек кенжатынын (кенжатындар жиынтығын) сынамалап пайдалану 

кезінде, қажеттілік болса, жер қойнауын зерттеу жөніндегі уəкілетті орган бекіткен 
Геологиялық барлау кезеңділігінің қағидаларында көрсетілген қорлардың жəне 
болжалды ресурстардың сыныптамасына сəйкес өндіру үшін дайындалған қорлары 
бар кенжатындар учаскелерінде озық өндіруші жəне айдау ұңғымаларын бұрғылау 
мен пайдалануды көздейді. 

35. Барлау кезеңінде орындалған геологиялық-барлау жұмыстарының нəтижелері 
бойынша қорларды есептеу бойынша есеп жасалады жəне жер қойнауына мемлекеттік 
сараптама жүргізіледі. Алынған деректер күйлерді дұрыс негіздестіру, белгіленген 
тəртіппен бекітумен қорларды есептеу үшін жəне көмірсутек кен орындарын игеруді 
жобалау үшін жеткілікті болуға тиіс. 

4-тарау. БАРЛАУ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ЖОБАСЫ
36. Барлау жұмыстарының жобасы көмірсутектерді барлауға жəне өндіруге арналған 

келісімшарт тіркелген күннен бастап бір жылдың ішінде жасалады.
37. Барлау жұмыстарының жобасы бүкіл барлау кезеңіне əзірленеді.
38. Барлау жұмыстарының жобасында:
1) əрбір блок бойынша көмірсутектерді барлау жөніндегі жұмыстар түрлерінің, 

тəсілдерінің, технологияларының, көлемі мен орындау мерзімдерінің сипаттамасы;
2) жер қойнауын ұтымды пайдалануды жəне қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі 

іс-шаралар;
3) көмірсутектерді барлау салдарын жою жөніндегі жұмыстарды орындау мерзімдері, 

шарттары мен құны туралы ақпарат болуы тиіс.
39. Барлау жұмыстарының жобасы жер қойнауын пайдаланушы жұмыс 

бағдарламасында  көрсеткен жұмыстардың толық көлемін жəне орындау мерзімдерін 
қамтуға тиіс.

40. Барлау жұмыстарының жобасында мыналар негізделеді: 
1) қолда бар тарихи деректердің көлемі жəне мəні, барлау жұмыстарын жүргізу 

үшін барлау учаскесінің зерттелу дəрежесі;
2) барлау жұмыстарының міндеттері;
3) далалық геологиялық-геофизикалық зерттеулердің жоспарлы көлемдері мен 

əдістемесі, жобалау ұңғымалардың саны мен орналасқан жері, олардың жобалау 
тереңдіктері жəне осындай жұмыстарды жобалау кезінде бұрғылау реттілігі;

4) осындай жұмыстарды жобалау кезінде кернді жəне қоқырды іріктеу аралықтары, 
зертханалық зерттеулер (кернге стандартты жəне арнайы талдау жүргізу);

5) бұрғылау процесінде мұнай-газы бар деңгейжиектерді сынау жəне бағанда 
сынамалау тəртібі; 

6) ұңғымаларды ашық оқпанда жəне бағанда геофизикалық зерттеу кешені, 
ұңғымаларды гидродинамикалық зерттеу кешені, тереңдіктегі жəне үстіңгі флюидтер 
сынамаларын іріктеу жəне зертханалық зерттеу; 

7) барлау жұмыстарын жүргізу кезінде жер қойнауын жəне қоршаған ортаны қорғау 
жөніндегі іс-шаралар; 

8) барлау жұмыстарын орындау көлемдері мен мерзімдері;
9) инвестициялар жəне геологиялық барлау жұмыстарының күтілетін тиімділігі;
10) сынамалау кезінде əрбір жобалау ұңғыма бойынша мұнай мен газдың 

болжанатын дебиті;
11) жер қойнауын пайдаланушының жер қойнауын пайдаланудың салдарын жою 

жөніндегі міндеттемелерді орындауын қамтамасыз ету сомасының мөлшері;
12) барлау учаскелерін көрсетілген жоспарлы жұмыстар көлемінің негіздемесі.
Барлау жұмыстарының жобасына қоршаған ортаға əсер етуді алдын ала бағалау 

жасалады (алдын ала ҚОƏБ).
41. Барлау жұмыстарының жобасы жоспарланып отырған жұмыстарға сəйкес 

мыналарды зерттеу жөніндегі талаптарды қамтуға тиіс:
1) литологиялық-стратиграфиялық қиманы, мұнай-газы бар өнімді қабаттардың, 

жиектердің жəне өткізбейтін бөлімдердің оның ішінде орналасуын, өнімді қабаттардың 
орналасу жағдайларындағы негізгі заңдылықтарды;

2) суағынды жүйелерді белгілеумен жəне барлық сыналған сулы қабаттар 
суларының физикалық-химиялық қасиеттерін бөліп көрсетумен кен орны қимасының 
гидрогеологиялық сипаттамасын;

3) кенжатындар жабындарының сипаттамасын, олардың заттық құрамы мен 
қасиеттерін;

4) кен орны қимасындағы термобарийлық заңдылықтарды;
5) флюидаралық байланыстардың қалыптарын;
6) қабат-коллекторлардың литологиялық қасиеттерін;
7) қабат-коллекторлардың сүзу-сыйымдылық жəне өнімділік қасиеттерін, олардың 

кенжатын көлеміндегі жəне ауданындағы өзгергіштігін, қабат-коллекторлардың 
гидрофобтылығы мен гидрофильділігін;

8) бастапқы қабат қысымдары мен температураларының мөлшерлерін;
9) қабат жағдайындағы мұнайдың физикалық-химиялық қасиеттерін жəне 

қысымның, температураның, көлемнің өзгеруіне байланысты, оның ішінде стандарттық 
жəне сатылы сепарация, сондай-ақ дифференциалды газсыздандыру деректері 
бойынша мұнайдың негізгі қасиеттерінің өзгерістерін;

10) үстіңгі сынамаларды іріктеу мен зерттеудің жəне қабат мұнайының сынамаларын 
газсыздандырудың деректері бойынша стандарттық жағдайларда мұнайдың 
физикалық-химиялық қасиеттерін;

11) жыныстардың жəне оларды қанықтандыратын флюидтердің жылуөткізгіштігінің, 
меншікті жылу кедергісінің, меншікті жылу сыйымдылығы коэффициенттерінің орташа 
мəндерін, температурадан тұтқырлықтың өзгеруін, реологиялық қасиеттерін анықтау 
(мұнайдың тұтқырлы көтеріңкі жəне жоғары кенжатындар үшін); 

12) қабаттық жəне үстіңгі қабаттық жағдайлардағы (стандартты жəне/немесе 
қалыпты) газдың физикалық-химиялық қасиеттерін (компоненттік құрамы, ауа 
бойынша тығыздығы, сығылуы, конденсация басталуының қысымы, дифференциалды 
конденсацияның серпіні жəне басқалар);  

13) конденсаттың физикалық-химиялық қасиеттері (шикі конденсаттың кемуі, 
тығыздық, молекулалық масса, орнықты конденсаттың қайнауының басталуы жəне 
аяқталуы, компонентті жəне фракциялық құрам); 

14) қабат суының физикалық-химиялық қасиеттері жəне химиялық құрамы. 
42. Аталған мəліметтерді далалық геофизикалық зерттеулер, ұңғымаларды 

бұрғылау, ұңғымаларда қабаттарды геофизикалық зерттеу жəне сынамалау, 
жыныстарды литологиялық зерттеу, көмірсутектер мен керннің қасиеттерін зертханалық 
зерттеу, ұңғымаларды (ұңғымадағы объектілерді) сынау деректері жəне барлау 
жұмыстарының барлық кезеңі ішінде жинақталған өзге де ақпарат бойынша алады. 

43. Табылған кенжатынды (кенжатындар жиынтығын) бағалау қажет болған 
жағдайда, осындай жұмыстар барлау жұмыстарының жобасына қосымшада көзделеді.

44. Барлау жұмыстарының жобасы (оған өзгерістер мен толықтырулар) 
көмірсутектер саласындағы уəкілетті орган бекітетін нормативтік-техникалық 
құжаттарда белгіленген мазмұны, құрылымы жəне ресімдеу жөніндегі талаптарға 
сəйкес жасалады. 

45. Көмірсутектерді барлау жөніндегі жұмыстар барлау жұмыстары жобасының 
ережелерін жəне осы Қағидалардың талаптарын сақтай отырып жүзеге асырылады.
5-тарау. КӨМІРСУТЕКТЕРДІ БАРЛАУ КЕЗІНДЕ ЖОБАЛАУ ШЕШІМДЕРІНІҢ ІСКЕ 

АСЫРЫЛУЫНА ЖҮРГІЗІЛЕТІН АВТОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ
46. Жер қойнауын пайдаланушының барлау жұмыстарының жобасын жəне 

сынамалап пайдалану жобасын орындауына жүргізілетін мониторингті жыл сайынғы 
авторлық қадағалау арқылы жобалау ұйым жүзеге асырады.

 Бұл ретте ұңғымаларды бұрғылауды жəне (немесе) сынауды көздемейтін 
барлау жұмыстарының жобасы бойынша авторлық қадағалау жүргізілмейді.

47. Барлау жұмыстары жобасының жобалау шешімдеріне жүргізілетін мониторинг 
көмірсутектер саласындағы уəкілетті органға авторлық қадағалау жөніндегі жыл 
сайынғы ақпараттық есеп бере отырып, жер қойнауын пайдаланушының жобалау құжат 
бойынша жұмыстарды сүйемелдеуін қамтиды. Бұл ретте ұңғымаларды бұрғылауды 
жəне (немесе) сынауды көздемейтін барлау жұмыстарының жобасы бойынша авторлық 
қадағалау жүргізілмейді.

48. Көмірсутектерді барлау кезінде жобалау шешімдердің іске асырылуына 
авторлық қадағалауды барлау жұмыстарының жобасын жасауға тартылатын жобалау 
ұйым жүргізеді. 

49. Жер қойнауын пайдаланушы осыдан бұрын тартқан жобалау ұйымды басқаға 
ауыстыру қажеттілігі туындаса, авторлық қадағалауды жүргізу кезінде осындай 
ауыстыруды жобалау құжат авторының келісімімен ғана жүргізуге жол беріледі.

50. Геологиялық барлау жұмыстары барысында көмірсутектерді барлау кезінде 
жобалау шешімдердің іске асырылуына жүргізілетін авторлық қадағалау шеңберінде:

1) базалық жобалау құжатта көзделген жобаланатын тəуелсіз ұңғымалардың санын 
азайтпай, бұрғылау графигін өзгертуге;

2) жобаланатын ұңғымалардың орналасу жерін түзетуге;
3) зерттеу жұмыстарының түрлері мен көлемдерін өзгертуге;
4) сынау объектілерін жəне бұрғыланған жəне жобаланатын іздестіру жəне бағалау 

ұңғымаларындағы санын түзетуге жол беріледі.
51. Авторлық қадағалау кезінде жобалау көрсеткіштерді түзету жер қойнауын 

пайдаланушы мен жоба авторы арасындағы бірлескен хаттамамен ресімделеді.
52. Авторлық қадағалау бойынша жыл сайынғы есеп кезінде  жұмыстарды жүргізу 

барысында алынған ақпарат пайдаланылады, ал нəтижелер ақпараттық есеп түрінде 
ресімделеді.

53. Авторлық қадағалау жөніндегі ақпараттық есепте мына ережелер көрсетіледі:
1) технологиялық параметрлердің іс жүзінде қол жеткізілген мəндерінің жобалау 

мəндерге сəйкестігі;
2) нақты жəне жобалау көрсеткіштер арасындағы айырмашылықтардың жəне 

(немесе) жобалау шешімдерді орындамаудың себептері;
3) жобалау шешімдерге қол жеткізу жəне барлау жұмыстарын жүргізу кезінде 

анықталған кемшіліктерді жоюға бағытталған ұсынымдар.
54. Авторлық қадағалау жөніндегі жыл сайынғы есеп көмірсутектер саласындағы 

уəкілетті орган əзірлейтін жəне бекітетін базалық жобалау құжаттардың іске 
асырылуына авторлық қадағалауларды жасау жөніндегі нормативтік-техникалық 
құжаттамаға сəйкес орындалады.

55. Көмірсутектерді барлау кезінде жобалау шешімдердің іске асырылуына 
жүргізілген авторлық қадағалау жөніндегі жыл сайынғы есеп  базалық жобалау 
құжаттардың мемлекеттік сараптамасынан өткізілмейді жəне жер қойнауын пайдала-
нушы оны көмірсутектер саласындағы уəкілетті органға хабарлама тəртібінде 
электрондық түрде жолдайды.

6-тарау. КЕНЖАТЫНДАРДЫ (КЕНЖАТЫНДАР ЖИЫНТЫҒЫН) СЫНАМАЛАП 
ПАЙДАЛАНУ ЖОБАСЫ

56. Барлау кезеңінде табылған көмірсутек кенжатынын (кенжатындар жиынтығын) 
сынамалап пайдалану көмірсутектердің қорларын жедел есептеу жөніндегі есептің 
негізінде əзірленетін сынамалап пайдалану жобасына сəйкес жүргізілуге тиіс.

57. Сынамалап пайдалану жобасы жер қойнауын пайдаланушы оны жүргізу 
қажеттілігі туралы шешім қабылдаған күннен бастап үш айдың ішінде жасалады.

58. Көмірсутектердің фазалық күйіне байланысты кенжатынды (кенжатындар 
жиынтығын) сынамалап пайдалану жобасы төмендегідей бөлінеді:

1) мұнай жəне газ-мұнай кенжатындарын сынамалап пайдалану жобасы;
2) газ, газконденсатты жəне мұнай-газ конденсатты кенжатындарды сынамалап 

пайдалану жобасы.
59. Кенжатынды (кенжатындар жиынтығын) сынамалап пайдалануға мына 

жағдайларда жол беріледі:
1) сынамалап пайдалану жобасы бекітілсе жəне Кодекс пен Қазақстан Респуб-

ликасының басқа заңдарында көзделген сараптамалардың оң қорытындысы алынса;
2) егер табылған кенжатынның (кенжатындар жиынтығының) контурымен 

көмірсутектердің қорларын жедел есептеу жөніндегі есеп бекітілсе жəне мемлекеттік 
жер қойнауы сараптамасының оң қорытындысы алынса;

3) кенжатынды сынамалап пайдалану мақсатында табылған кенжатынның 
контурлары белгіленсе;

4) газ жəне газ конденсатты кенжатындарда мұнай жұлындысы бар болған жағдайда, 
оның өнеркəсіптік мақсатының мен шоғырдың газ бөлігімен байланыс сипатының 
бағасы бекітілсе;

5) газ жəне газконденсатты кенжатындарда өнеркəсіптік мақсаттағы мұнай шоғыры 
бар болған жағдайда кенжатынның газ жəне мұнай бөліктерін игеру тəртібі туралы 
мəселе шешілсе;

6) сынамалап пайдалану жобасы қажетті кəсіпшілік құрылыстарды орнатуды 
көздесе;

7) газды тасымалдау жəне/немесе өткізу мəселелері реттелсе (газ, газ-конденсатты 
жəне мұнай-газ конденсатты кенжатындар үшін);

8) газда 10 ppm асатын мөлшерде күкіртті сутек жəне күкірт органикасы бар болған 
жағдайда, қажетті тазарту қондырғылары енгізілсе.

60. Сынамалап пайдалану жобасында сынамалап пайдалану түрлерінің, əдістерінің, 
тəсілдерінің жəне технологияларының сипаттамасы, сондай-ақ сынамалап пайдалану 
барысында көмірсутектерді өндірудің болжалды көлемдері болу қажет. Сонымен қатар 
сынамалап пайдалану жобасында мыналар көрсетілуге тиіс:

1) сынамалап пайдаланудың мақсаттары, міндеттері мен мерзімдері;
2) ұңғымаларды геологиялық-геофизикалық жəне гидродинамикалық зерттеулердің, 

керн мен қабат флюидтерін зертханалық зерттеудің ұсынылатын кешенінің түрлері, 
көлемдері мен мерзімдері, кернді, мұнайдың, газ бен судың тереңдіктегі, үстіңгі 
сынамаларын іріктеу;

3) ұңғымалар жұмысының  технологиялық тұрғыдан негізделген шарттарын белгілеу 
мақсатында арнайы режимдік зерттеулер бағдарламасы: мұнай ұңғымалары бойынша 
кенжарлық қысым қанығу қысымынан жоғары жəне төмен болғанда, ал газ конденсатты 
ұңғымалар бойынша - кенжарлық қысым конденсацияның басталу қысымынан жоғары 
жəне төмен болғанда; газ факторы жəне конденсатты-газ факторы, сулану жəне 
басқа параметрлер бойынша, сондай-ақ жыныстың қаңқасын бұзбай ұйғарынды 
депрессияларды бағалау үшін;

4) көмірсутек кенжатынының (кенжатындар жиынтығының) статикалық геологиялық-
кəсіпшілік үлгісі;

5) бұрын бұрғыланған іздестіру жəне бағалау ұңғымаларының саны мен нөмірлері 
жəне сынамалап пайдалануға қатысатын ұңғымалардың саны мен нөмірлері;

6) озық жобалау өндіруші жəне қысыммен айдау, сондай-ақ жобалау бағалау 
ұңғымаларының саны мен орналасу орындары, олардың арасындағы қашықтық, кернді 
іріктеу аралықтары мен оларды зертханалық зерттеу;

7) көмірсутектерді өндірудің болжалды көлемдері, жұмыс агентін айдау көлемдері; 
ұңғымаларды пайдалану тəсілдері, сағалық жəне ішкі ұңғымалық жабдық;

8) жинау жүйесіне жəне ұңғымалардың өнімін кəсіпшілік дайындауға, шикі газды 
кəдеге жаратуға жəне (немесе) қайта өңдеуге, қысыммен айдау ұңғымаларының 
қабылдағыштық коэффициентін анықтауға қойылатын талаптар мен ұсынымдар; 

9) газ жəне газ конденсатты кенжатындар үшін, өндіру кезеңіне ұсынылатын игеру 
нұсқасының техникалық-экономикалық көрсеткіштері жəне оның тиімділігін бағалау 
өлшемшарттары;

10) кенжатынды (кенжатындар жиынтығын) жете барлау жөніндегі іс-шаралар;
11) жер қойнауын пайдаланушының жер қойнауын пайдаланудың салдарын жою 

жөніндегі міндеттемелерді орындауын қамтамасыз ету сомасының мөлшері.
61. Бекітілген сынамалап пайдалану жобасы жəне көмірсутектер бойынша жер 

қойнауын пайдалану саласындағы мемлекеттік сараптамасының оң қорытындысы 
алынған базалық жобалау құжаттар іске асырыла бастаған күн сынамалап пайда-
ланудың басталуы болып саналады. 

62. Ұңғымаларды сынау жəне кенжатынды сынамалап пайдалану кезеңдерінде 
алынатын көмірсутек шикізаты барлау кезінде өндірілген болып табылады. Бұл 
ретте қорларды есептеу мақсаттары үшін көмірсутек шикізатын өндіруді есепке алу 
барлаудың басынан бастап жүргізілуге тиіс.

63. Жер қойнауын пайдаланудың оң тəжірибесіне сəйкес өндіру базалық жобалау 
құжатта көзделмеген көмірсутектердің ысырабын болдырмайтын əдістермен жəне 
тəсілдермен жүргізілуге тиіс.

64. Көмірсутектерді өндіруді жүргізу кезінде жер қойнауын пайдаланушы: 
1) қолданылатын техникалық құралдардың оңтайлылығын жəне қауіпсіздігін;
2) көмірсутек кен орнын кедергілерге əкелетін қауіпті техногендік процестердің 

көрінісінен қорғауды;
3) өндірілген жəне жер қойнауында қалатын көмірсутек қорларын дұрыс есепке 

алуды;
4) сынамалап пайдалану жобасында көзделген тəртіппен көмірсутектерді шығаруды 

қамтамасыз етеді.
65. Сынамалап пайдалану жобасын іске асыру кезінде жылдық өндіру көлемдері 

реттелмейді жəне сынамалап пайдалану жобасымен немесе оған жүргізілетін 
авторлық қадағалаумен белгіленген ұңғымаларды пайдалану режимдері сақталған 
кезде, ұңғымаларды сынамалап пайдаланудың нақты нəтижелеріне байланысты 
өзгеруі мүмкін.

66. Сынамалап пайдалану кезеңінде технологиялық шешімдер жете барлаудың 
міндеттерін жəне игеру нысанын меңгеру стратегиясын ескере отырып қабылдануы тиіс. 

67. Кенжатынның (кенжатындар жиынтығының) сынамалап пайдалану жобасы (оған 
өзгерістер мен толықтырулар) көмірсутектер саласындағы уəкілетті орган бекітетін 
нормативтік-техникалық құжаттарда белгіленген мазмұны, құрылымы жəне ресімдеу 
жөніндегі талаптарға сəйкес жасалады.

68. Жер қойнауын пайдаланушы бекіткен жəне Кодекс пен Қазақстан 
Республикасының өзге заңдарында көзделген сараптамалардың оң қорытындысын 
алған сынамалап пайдалану жобасында көрсетілмеген, сондай-ақ осындай сынамалап 
пайдалану жобасы болмағанда сынамалап пайдалану жөніндегі жұмыстарды жүргізуге 
тыйым салынады.

69. Сынамалап пайдалану сынамалап пайдалану жобасының ережелерін жəне осы 
Қағидалардың талаптарын сақтай отырып жүзеге асырылады.

7-тарау. КЕНЖАТЫНДЫ (КЕНЖАТЫНДАР ЖИЫНТЫҒЫН) СЫНАМАЛАП 
ПАЙДАЛАНУ КЕЗІНДЕ ЖОБАЛАУ ШЕШІМДЕРІНІҢ ІСКЕ АСЫРЫЛУЫНА 

ЖҮРГІЗІЛЕТІН АВТОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ
70. Сынамалап пайдалануға арналған жобалау құжаттардың орындалуына 

жүргізілетін мониторинг көмірсутектер саласындағы уəкілетті органға жыл сайынғы 
ақпараттық есепті ұсынумен авторлық қадағалау шеңберінде жобалау құжат бойынша 
жер қойнауын пайдаланушының жұмысын сүйемелдеуді қамтиды. 

71. Сынамалап пайдалану кезінде жобалау шешімдердің іске асырылуына 
жүргізілетін жыл сайынғы авторлық қадағалауды сынамалап пайдалану жобасын 

жасаған тартылатын жобалау ұйым жүргізеді. Жер қойнауын пайдаланушы осыдан 
бұрын тартқан жобалау ұйымды басқаға ауыстыру қажеттілігі туындаса, авторлық 
қадағалауды жүргізу кезінде осындай ауыстыруды жобалау құжат авторының 
келісімімен жүргізуге жол беріледі.

72. Кенжатынды (кенжатындар жиынтығын) сынамалап пайдаланудың жобалау 
шешімдерінің іске асырылуына жүргізілетін авторлық қадағалаудың шеңберінде 
мыналарға:

1) базалық жобалау құжатта көзделген жобаланатын ұңғымалардың санын 
азайтпай, бұрғылау графигін өзгертуге;

2) жобаланатын ұңғымалардың орналасу жерін түзетуге;
3) ұңғымаларды пайдалану режимдерін түзетуге;
4) зерттеу жұмыстарының түрлері мен көлемдерін өзгертуге;
5) сынау объектілерін жəне бұрғыланған жəне жобаланып отырған бағалау жəне 

озық өндіруші ұңғымалардағы олардың санын түзетуге жол беріледі.
73. Жобалау көрсеткіштерді түзету жер қойнауын пайдаланушы мен жоба авторы 

арасындағы бірлескен хаттамамен ресімделеді.
74. Авторлық қадағалау бойынша жыл сайынғы есеп кезінде сынамалап пайдалану 

жөніндегі жұмыстарды жүргізу барысында алынған ақпарат пайдаланылады, ал 
нəтижелер ақпараттық есеп түрінде ресімделеді.

75. Сынамалап пайдалану жобасының  іске асырылуына жүргізілетін авторлық 
қадағалау жөніндегі жыл сайынғы есепте мына ережелер көрсетіледі: 

1) технологиялық параметрлердің іс жүзінде қол жеткізілген мəндерінің  жобалау 
мəндерге сəйкестігі;

2) нақты жəне жобалау көрсеткіштер арасындағы ауытқушылықтардың жəне 
(немесе) жобалау шешімдерді орындамаудың себептері;

3) жобалау шешімдерге қол жеткізу жəне сынамалап пайдалану кезінде анықталған 
кемшіліктерді жою жөніндегі ұсынымдар.

76. Авторлық қадағалау көмірсутектер саласындағы уəкілетті орган əзірлейтін 
жəне бекітетін базалық жобалау құжаттардың іске асырылуына жүргізілетін авторлық 
қадағалауды құрастыру жөніндегі нормативтік-техникалық құжаттамаға сəйкес 
орындалады. 

77. Сынамалап пайдалану кезінде жобалау шешімдердің іске асырылуына 
жүргізілетін авторлық қадағалау жөніндегі жыл сайынғы есеп базалық жобалау 
құжаттардың мемлекеттік сараптамасынан өткізілмейді жəне жер қойнауын 
пайдаланушы оны көмірсутектер саласындағы уəкілетті органға хабарлама тəртібінде 
электрондық түрде жолдайды.

8-тарау. КӨМІРСУТЕКТЕР ҚОРЛАРЫН ЕСЕПТЕУ 
(ЖЕДЕЛ ЕСЕПТЕУ)

78. Көмірсутектер қорын есептеу (жедел есептеу) мемлекеттік жер қойнауы 
сараптамасына ұсынылатын геологиялық материалдар көмірсутектер қорларының 
санына жəне сапасына əділ баға бере алатын шартпен барлау жəне өндіру кезеңінде 
жүргізіледі.

79. Көмірсутектер қорларын есептеу (жедел есептеу) жер қойнауын зерттеу 
жөніндегі уəкілетті орган бекітетін нормативтік-техникалық құжатқа сəйкес жасалады. 

80. ҚР ҚМК қызметін ұйымдастыру, оның құрамы, жұмыс регламенті жəне іс 
қағаздарын жүргізу жер қойнауын зерттеу жөніндегі уəкілетті орган бекітетін Қазақстан 
Республикасының пайдалы қазбаларының қорлары жөніндегі мемлекеттік комиссиясы 
туралы ережеде айқындалады. 

9-тарау. КӨМІРСУТЕКТЕР КЕН ОРЫНДАРЫН ИГЕРУ ТƏРТІБІ
81. Көмірсутек кен орындарын мына жағдайларда игеруге енгізуге рұқсат етіледі:
1) барлау жұмыстары жүргізілсе; 
2) шығарылатын қорлары 3 млн. тоннадан асатын кен орындары үшін цифрлық 

үлгілерді құруды қоса алғанда, көмірсутек шикізаты кенжатындарының статикалық 
геологиялық үлгілері жасалса;

3) сынамалап пайдалану жүргізілсе (қажеттілік болғанда);
4) көмірсутектердің қорларын есептеу жөніндегі есеп жасалса жəне мемлекеттік 

жер қойнауы сараптамасының оң қорытындысы алынса;
5) өндіру учаскесінің кеңістіктік шекаралары айқындалса;
6) көмірсутектер кен орнын игеру жобасы жасалса жəне Кодекс пен Қазақстан 

Республикасының басқа заңдарында көзделген сараптамалардың оң қорытындысы 
алынса;

7) кен орнын жайластыру орындалса;
8) күкіртті сутекті жəне күкіртті органиканы қамтитын газдарды күкірттен тазарту 

жəне экологиялық қауіпсіз пайдалану жөніндегі барлық мəселелер шешілсе, сондай-ақ 
кен орнын игеруге беру басында өнеркəсіптік құрамда этан, пропан-бутан, көміртектің 
қостотығы, гелий жəне газдың басқа құрамдастары болған жағдайда, оларды пайдалану 
тиімділігі мен бағыттары анықталса;

9) газ конденсатты кен орнын қабат қысымын сақтамай өнеркəсіптік игеруге беру 
тиімділігі негізделсе;

10) көмірсутектер кен орындары үшін шикі газды қайта өңдеу бағдарламасы 
бекітілсе;

11) Кодекс пен Қазақстан Республикасының басқа заңдарында көзделген 
техникалық жобалау құжат сараптамаларының оң қорытындысы бекітілсе жəне алынса.

82. Ілеспе газды кəдеге жаратпай мұнай кен орындарын (кенжатындарын), ал 
өндірілетін газды қайта өңдемей (кəдеге жаратпай) газ кен орындарын игеруге жол 
берілмейді. 

Кодекстің 147-бабының 4-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, 
өндірілетін шикі газдың бүкіл көлемін қайта өңдемей көмірсутектерді өндіруге тый-
ым салынады.

83. Жер қойнауын пайдаланудың оң тəжірибесіне сəйкес өндіру базалық жобалау 
құжатта көзделмеген көмірсутектердің ысырабын болдырмайтын əдістермен жəне 
тəсілдермен жүргізілуге тиіс.

84. Көмірсутектерді өндіру кезінде жер қойнауын пайдаланушы:
1) өндірудің техникалық құралдарының оңтайлылығын жəне қауіпсіздігін;
2) көмірсутек кен орнын өндіру кезінде қиындықтарға, көмірсутектерді өндіру 

бойынша экономикалық тиімділіктің азаюына əкелетін қауіпті техногендік процестердің 
көріністерінен қорғауды;

3) өндірілген жəне жер қойнауында қалдырылатын көмірсутектердің қорларын, 
оларды қайта өңдеу өнімдерін жəне өндіру кезінде түзілетін өндіріс қалдықтарын 
дұрыс есепке алуды;

4) нормалар мен стандарттарды, қолданылатын өндіру əдістері мен тəсілдерін 
сақтауды;

5) өндіру қалдықтарын жəне көмірсутектерді қайта өңдеу өнімдерін қаттау жəне 
орналастыру кезінде экологиялық жəне санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды 
орындауды;

6) көмірсутектерді кен орнын игеру жобасында көзделген тəртіппен шығаруды 
қамтамасыз етеді. 

85. Игеру жобасы, оған толықтырулар жəне/немесе өзгерістер шеңберінде кен орнын 
қайта бұрғылаудан кейін немесе геологиялық құрылым туралы түсінік айтарлықтай 
өзгергенде, алынған жаңа деректердің негізінде қорлар қайта есептеледі жəне жаңа 
жобалау құжат жасалады. 

86. Көмірсутектерді барлауға жəне өндіруге арналған келісімшарт бойынша барлау 
кезеңі аяқталған соң өндіру учаскесін (учаскелерін) бекіту кезінде көмірсутектерді өндіру 
учаскесінің (учаскелерінің) кеңістіктік шекаралары (жоғарғы шекараны қоспағанда) жер 
қойнауын пайдаланушы бекіткен жəне мемлекеттік жер қойнауы сараптамасының оң 
қорытындысын алған қорларды есептеу жөніндегі есепке сəйкес анықталады.

87. Көмірсутек кен орнын игеру көмірсутек кен орнын игеру жобасына жəне оған 
өзгерістер мен толықтыруларға немесе кен орнының игерілуіне жүргізілген талдауға 
сəйкес жүргізіледі.

88. Көмірсутек кен орнын игеру жобасы барлау жұмыстарының нəтижелеріне жəне 
көмірсутек қорларын есептеуге негізделеді.  

89. Егер техникалық-экономикалық есептеулердің нəтижелері бойынша шығарудың 
түпкілікті коэффициенттерінің өзгеруі болжанса, ҚР ҚМК шығарудың түпкілікті 
коэффициенттерін қайта бекітеді.

90. Газ жəне мұнай кенжатындарын қамтитын кен орындары үшін бірыңғай игеру 
жобасын немесе, орынды болса, осы Қағидалардың 9-тармағында көрсетілген 
кенжатындардың əр түрлері үшін жеке игеру жобаларын жасауға болады. 

91. Көмірсутектерді өндіру кезеңінде көмірсутек кен орнының геологиялық құрылымы 
мен қорларын нақтылау мақсатында өндіру учаскесін жете зерттеуге (жете барлауға) 
жол беріледі.

92. Жаңа кенжатын немесе  кенжатындар учаскелері табылған өндіру учаскесінде 
жете барлау жүргізілсе, көмірсутектерді барлау кезінде ұңғымада объектілерді сынау 
кезінде көзделген шарттармен, анықталған өнімді қабаттарды сынауға жол беріледі. 

93. Жете барлау жөніндегі жұмыстар көмірсутек кен орнын игеру жобасына 
сəйкес жүргізіледі. Бұл ретте жер қойнауын пайдаланушы өндіру учаскесінде жаңа 
кенжатынды тапқан болса, оны игеру қорлар есептелген соң жəне белгіленген тəртіппен 
бекітілгеннен кейін кен орнын игеру жобасына қосымшаға сəйкес жүргізіледі. 

94. Көмірсутек кен орындарын өнеркəсіптік игеру үшін кен орнын игеру жобасына 
негізделетін техникалық жобалау құжаттар да жасалады.

95. Кен орнын игеру жобасына енгізілетін, олардың негізінде жасалған техникалық 
жобалау құжаттардың параметрлерін қозғайтын өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар 
тиісті техникалық жобалау құжаттарға өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар енгізу 
қажеттілігіне əкеледі. 

96. Кен орнын жайластыру жөніндегі техникалық жоба Кодекске сəйкес құрылыс 
саласындағы тиісті уəкілетті органның талаптарына сəйкес сынамалап пайдалану 
жобасының, кен орнын игеру жобасының немесе кен орнының игерілуіне жүргізілген 
талдаудың негізінде орындалады. 

97. Кен орнын жайластыру көмірсутектерді өндіру, дайындау, сақтау жəне өндіру 
мен сақтау орнынан магистральді құбырға ауыстырып тиеу орнына жəне (немесе) 
басқа көлік түріне дейін тасымалдау үшін қажетті кəсіпшілік жəне өзге объектілердің 
құрылысын көздейді. 

98. Көмірсутек кен орнын жайластыру объектілерін жобалау жəне салу кезінде 
осы объектілердің қауіпсіз жұмыс істеуі, ықтимал авариялық жағдайлардың салдарын 
оқшаулау жəне барынша азайту бойынша шаралар сақталуға тиіс.

99. Жер қойнауын пайдаланушы бекіткен жəне Кодекс пен Қазақстан 
Республикасының заңдарында көзделген сараптамалардың оң қорытындыларын 
алған  кен орнын игеру жобасында көрсетілмеген көмірсутектерді өндіру  жөніндегі 
жұмыстарды жүргізуге тыйым салынады.

Осы тармақтың бірінші бөлігінің ережесі сынамалап пайдалану барысында жүзеге 
асырылатын көмірсутектерді өндіру жөніндегі операцияларға қолданылмайды.

10-тарау. КӨМІРСУТЕКТЕР КЕН ОРНЫН ИГЕРУ ЖОБАСЫ
100. Көмірсутектердің фазалық күйіне байланысты, кен орнын игеру жобасы 

төмендегідей бөлінеді:
1) мұнай жəне мұнай-газ кен орындарын игеру жобасы;
2) газ жəне газ конденсатты кен орындарын игеру жобасы.
101. Көмірсутек кен орнын игеру жобасы мыналарды қамтиды:
1) кен орнының геологиялық-физикалық ерекшелігін;
2) гидродинамикалық үлгіні не талдамалы үлгіні немесе материалдық теңгерім 

үлгісін қоса алғанда, жобалау үшін геологиялық-кəсіпшілік жəне технологиялық негізді;
3) игеру нұсқаларының технологиялық көрсеткіштерін;
4) жобалау шешімдерге жүргізілген техникалық-экономикалық талдауды;
5) көмірсутектерді өндіру техникасы мен технологиясын;
6) ұңғымалардың құрылымдарына, қабаттарды ашу əдістеріне жəне ұңғымаларды 

игеруге қойылатын базалық талаптарды;
7) қабаттардың игерілуіне жəне ұңғымалардың жай-күйіне жүргізілетін зерттеулер 

кешенін;
8) кен орнын жете зерттеу (жете барлау) жөніндегі іс-шараларды;
9) газ конденсатты кен орнын қабат қысымын сақтамай өнеркəсіптік игеруге енгізу 

тиімділігінің негіздемесі;
10) шикі газды қайта өңдеу (кəдеге жарату) бойынша бөлімді.
102. Кен орнын игеру жобасы осындай кен орнында көмірсутектерді пайдалы 

өндірудің бүкіл кезеңіне жасалады.
103. Кен орнын игеру жобасы кен орнын өнеркəсіптік игеру түрлерінің, тəсілдерінің, 

технологияларының, көлемдері мен мерзімдерінің сипаттамасын қамтуға тиіс.
104. Көмірсутектер кен орындарын игеруді жобалау барлау жұмыстарының 

жəне белгіленген тəртіпке сəйкес есептелген қорлардың жəне қорларды есептеу 
жөніндегі есеп бойынша жер қойнауына мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы 
нəтижелеріне  негізделеді. 

105. Кенжатындарды сынамалап пайдалану кезінде ұңғымаларға жүргізілген арнайы 
режимдік зерттеулердің деректері бойынша, кенжар қысымдарының сəйкесінше қанығу 
қысымынан жəне конденсация басталғандағы қысымнан төмен түсуі салдарынан мұнай 
жəне конденсат бойынша өнімділік коэффициенті азаюының дəрежесі (тəуелділігі) 
анықталуға тиіс. 

106. Көмірсутектер кен орнын игерудің ұтымды жүйесін таңдау игеру технологиясы 
жəне басқа параметрлер бойынша түрлі нұсқаларды қарау арқылы жəне осы 
нұсқаларды техникалық-экономикалық бағалау арқылы жүзеге асырылады. 

107. Көмірсутектер кен орнын игеру жобасында мыналар негізделеді:
1) пайдалану объектілерін бөлу;
2) ұңғымаларды пайдалану тəсілдері мен режимдері;
3) ұңғымалар торын орналастыру жəне тығыздығының жүйелері;
4) қабатқа əсер етудің түрлері;
5) өндіруші жəне қысыммен айдау ұңғымаларының кенжарлық қысымдары;
6) қабатқа айдау үшін агентті таңдау;
7) мұнай кен орындарында шикі газды қайта өңдеу (кəдеге жарату) қажеттілігі жəне 

газ/газ конденсатты кен орындарында қабат газын тауарлық күйге дейін қайта өңдеу;
8) пайдалану ұңғымалары торының тығыздығы;
9) əрбір пайдалану объектісі бойынша  қолданыстағы өндіруші жəне қысыммен 

айдау ұңғымаларының арақатынасы;
10) кенжатындар бойынша компенсация коэффициенті;
11) қабат жəне кенжарлық қысымның қанығу қысымына немесе конденсация 

қысымына арақатынасы;
12) қабат қысымының кенжарлық қысымға арақатынасы;
13) ұңғымалар бойынша газ факторының барынша рұқсат етілетін мəні;
14) көмірсутектерді өндіру көлемдері;
15) қабат қысымын арттыру үшін жұмыс агентін кері айдау көлемдері;
16) пайдалану ұңғымаларын іске қосу көрсеткіштері.
Кен орнын игеру жобасын жəне оған өзгерістерді жəне/немесе толықтыруларды 

жобалау немесе игеруді талдау кезінде осы тармақтың 10)-16) тармақшаларында 
көрсетілген көрсеткіштердің диапазондарын немесе шекті рұқсат етілетін мəндерін 
негіздеу қажет.

108. Кен орындарында пайдалану объектілерін бөлу – игеруді жобалаудың бірінші 
кезеңі – оңтайлы тапсырма түрінде геологиялық-физикалық, техникалық, экологиялық 
жəне экономикалық факторларды ескере отырып шешіледі. Нəтижесінде бір, екі жəне 
одан артық объектілерді бөлуге жол беріледі. 

109. Мұнайлылықтың бір қабатына ие, мұнайдың физикалық-химиялық қасиеттері, 
коллекторлық қасиеттер, кенжатындардың жұмыс режимі, қабат қысымдарының 
шамалары бар өнімді қабаттар немесе деңгейжиектер  пайдаланудың бірыңғай 
объектілеріне біріктіріледі. 

110. Көп қабатты кен орын қимасында екі немесе одан артық игеру объектісін 
бөлу кезінде олардың арасында аудан бойынша жаппай бақыланатын өткізбейтін 
жыныстар орналасу қажет. 

111. Мұнай жəне мұнай-газ кен орындарын игеру екі түрлі режиммен: қабат 
энергиясын толтырудың табиғи жəне жасанды режимдерімен жүзеге асырылады. 

112. Режимдердің бірінші түрі табиғи су айдау режимін қамтиды, бұл режимде жиек 
сыртындағы су сақтағыш аймақтан келетін су мұнай немесе газ кенжатына түседі 
жəне мұнай немесе газды ығыстырады, сондай-ақ түрлі ара қатынаста: серпінді жəне 
газағындық режимдер, серпінді су айдау, ерітілген газ режимі жəне т.б.

113. Негізгі өнімді (сұйық көмірсутектер) шығару коэффициентінің азаюына 
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(Жалғасы 17-бетте) 

əкелетін газ бүркемесінен газды негізсіз шығаруға жəне мұнайды қабат жағдайында 
газсыздандыруға жол берілмейді. 

114. Режимдердің екінші түрі қабатқа əсер ету процестерін іске асырудың əр түрлі 
схемалары кезінде қабаттарға түрлі ығыстырғыш агенттерді айдауға негізделеді. 

115. Ығыстырғыш агент ретінде мыналар қолданылады:
1) химиялық құрам бойынша зертханалық зерттеулердің нəтижелеріне, əр түрлі 

сулардың бір бірімен жəне керндегі есептік жəне тəжірибелік үйлесімділігіне, қабат 
жағдайларында мұнай ығыстыру коэффициентіне сүйене отырып, талап етілетін 
сапаға дейін дайындалғаннан кейін əр түрлі табиғи көздерден алынған су жəне ілеспе 
кəсіпшілік су;

2) түрлі химиялық реагенттермен өңделген су, ыстық су, бу, жəне жыныстың сазды 
құрамын, қабат жағдайларында мұнай ығыстыру коэффициентін анықтау жөніндегі 
зертханалық зерттеулерге сүйене отырып, сумен ығыстырылатын, əдетте шоғыршақ 
түріндегі басқа энергия тасымалдаушылары;

3) Газдың құрамы мен қасиеттерін, оның мұнайда ерігіштігін, қабат жағдайларында 
мұнай ығыстыру коэффициентін анықтау жөніндегі зертханалық зерттеулерге сүйене 
отырып, көмірсутек газы жəне басқа газдар (əдетте газ жəне газ конденсатты кен 
орындарын игеру кезінде).

116. Игеруді жобалау кезінде ұңғымалардың негізгі торы (негізгі қордың ұңғымалары) 
жəне қосалқы ұңғымалар көзделеді.

117. Негізгі қордың ұңғымаларын барлық ұңғымалар арасындағы арақашықтық 
тең болғанда шаршы немесе үшбұрышты геометриялық торлар бойынша немесе 
ұңғымалар қатары арасындағы арақашықтық ұлғайтылған жəне азайтылған  қатарлар 
арасындағы арақашықтық тең болғанда  - қатарлардағы ұңғымалар арасында 
пайдалану объектісінің бүкіл ауданы бойынша орналастырады.

118. Қосалқы ұңғымалар көмірсутектерді алудың жобалау коэффициентіне қол 
жеткізу үшін қабаттың құрылымы талдап тексерілген сайын қосымша барлау барысында 
объектінің ауданы бойынша орналастырылады.

119. Пайдалану-бағалау ұңғымалары коллектордың сүзу-сыйымдылық қасиеттерін 
зерттеу бойынша, оларда кенжаттың параметрлерін анықтау жөніндегі кəсіпшілік-
зерттеу жұмыстарын орындау, өнеркəсіптік қорларды растау, сондай-ақ қорлардың 
игерілуін бағалау үшін тар бағыттағы тапсырмаларды орындайды.

120. Ұңғымалар торының тығыздығы төмендегі негізгі геологиялық-физикалық 
факторларды ескере отырып таңдалады:

1) аудан бірлігіне шаққандағы мұнайдың меншікті қорлары;
2) қабаттың (мұнайдың жəне газ конденсатты қоспаның) флюидінің қасиеттері;
3) өнімді қабаттардың сипаты жəне əртектілігінің дəрежесі;
4) жыныс-коллекторлардың сүзгіштік қасиеттері.
121. Ұңғымалар торының ұтымды тығыздығы гидродинамикалық есептеулердің 

негізінде алынған игерудің бірнеше нұсқасы бойынша техникалық-экономикалық 
көрсеткіштерді талдау арқылы анықталады. Көмірсутектер қорларын неғұрлым толық 
алу мүмкіндігі кезінде ең жоғары экономикалық əсерге қол жеткiзетiндей ұңғымалардың  
тығыздығы мен сəйкесінше жалпы саны бар тор ұтымды болып есептеледi.

122. Екi жəне одан да көп объектiлері бар кен орындарында өндіруші жəне айдау 
ұңғымаларын орналастыру жүйелері ұңғымаларды объектіден объектіге көшіруге 
жəне кен орнын жоғарыда жайластыруға оңтайлы жағдайлар жасайтындай етіп бір-
бірімен байланысу қажет.

123. Су жəне басқа агенттерді айдау кезінде қысыммен айдау ұңғымаларын 
орналастыру сипаты мына жағдайларда қолданылатын суландыру жүйесінің түрін, 
ал жалпы жағдайда қабатқа əсер ету түрін айқындайды:

1) қысыммен айдау ұңғымаларын бүкіл ауданы бойынша біркелкі орналастырғанда 
объектінің бес нүктелік, айналдырылған жеті нүктелік жəне тоғыз нүктелік жəне қабатқа 
аудандық ішкі контурлық əсер етудің басқа жүйелері қалыптасады;

2) қысыммен айдау ұңғымалары бүкіл ауданы бойынша əркелкі орналастырылғанда 
ішкі контурлық əсер етудің талғамалы жүйесі қалыптасады; 

3) қысыммен айдау ұңғымалары сыртқы контурлық ауданда қатармен немесе 
мұнайлылық контур бойымен орналастырылғанда сыртқы контурлық немесе контур 
жанындағы əсер ету (сулану) қалыптасады;

4) қысыммен айдау ұңғымалары мұнайлылық контурының ішінде қатармен 
орналастырылғанда кенжатынды бірден беске дейін өндіруші ұңғыма орналастырылатын 
жолақтарға (блоктарға) бөлумен ішкі контурлық суландырудың қатарлық (блоктық), 
тосқауылды жəне басқа түрлері қалыптасады;

5) жеке жағдайларда ішкі контурлық əсер етудің қатарлық (блоктық) жүйелері 
ошақтық жүйелермен толықтырылады жəне/немесе сыртқы контурлық (жиек 
жанындағы) жүйелермен үйлеседі.

124. Қысыммен айдау ұңғымаларын орналастыру жəне жалпы əсер ету түрі 
объектінің геологиялық құрылымының ерекшеліктерімен, қабат флюидтерінің 
қасиеттерімен жəне басқа да геологиялық-физикалық факторлармен айқындалады.

125. Өндіруші ұңғымалардың кенжарлық қысымы  осы Қағидаларға сəйкес 
сынамалап пайдалану кезеңінде ұңғымаларға жүргізілген арнайы зерттеулердің 
деректеріне сəйкес кенжарлық қысым қанығу қысымынан төмен түскен кезде мұнай 
бойынша өнімділік коэффициентінің төмендеуін жəне кенжарлық қысым конденсация 
басталғандағы қысымнан төмен түскен кезде конденсат бойынша өнімділік 
коэффициентінің төмендеуін ескере отырып, жобалау (өндіруші жəне қысыммен 
айдау) ұңғымаға жалпы дебиттің максимумына сүйене отырып анықталады. Өнімділік 
коэффициентінің азаюының қанығу қысымына қатысты кенжарлық қысымының 
төмендеу деңгейіне тəуелділігі сынамалап пайдалану/өнеркəсіптік игерудің басталу 
кезеңінде белгіленген іріктеулер əдісімен гидродинамикалық зерттеулердің нəтижелері 
бойынша анықталады. Осы зерттеулер кезінде мұнай дебиттерін жəне газ факторын 
міндетті түрде өлшеу арқылы кенжарлық қысымдары қанығу қысымынан төмен болатын 
кем дегенде үш режимді көздеу қажет.

126. Мұнай жəне мұнай-газ кен орындарын (кенжатындарын) игеру жөніндегі 
жобалау құжатта өткізілуі сынамалап пайдалану кезеңінде осы Қағидаларда көзделген 
ұңғымалардың арнайы режимдік зерттеулерінің деректері негізінде мұнайдың газбен 
қанығу қысымына қатысты кенжарлық қысымның негіздемесі келтірілуге тиіс. Олай 
болмағанда, кенжарлық қысымы қанығу қысымынан төмен болатын ұңғымаларды 
пайдалануға тыйым салынады. 

127. Тиісті зерттеулер болмағанда, кенжарлық қысымды негіздестіру үшін жобалау 
құжатта Осы кен орнының өндіруші ұңғымаларында ұтымды кенжарлық қысымды 
анықтау жөніндегі зерттеу жұмыстарының эксперименталдық бағдарламасы əзірленуге 
тиіс, оның орындалуын авторлық қадағалау бақылау қажет. Осы бағдарлама іске 
асырылғанға жəне деректердің нəтижелері алынғанға дейін кенжарлық қысымды 
ағымдағы қанығу қысымынан төмен түсірмеу қажет. 

128. Кенжарлық қысымдары кен орнын игеру жобасында, оған толықтыруларда 
жəне кен орнының игерілуіне жүргізілген талдауда көзделген қысымдардан төмен 
болатын өндіруші ұңғымаларды пайдалануға жол берілмейді. 

129. Газ жəне газ конденсатты кен орындарын игеру жобасында газды, конденсатты 
жəне ілеспе құрамдастарды барынша көп алумен жəне пайдаланумен байланысты 
негізгі технологиялық жəне техникалық-экономикалық мəселелердің кешенді шешімі 
берілуге тиіс.

130. Игеруге беру көзделіп отырған мұнай немесе газ конденсатты кенжатында 
өнеркəсіптік мақсаттағы мұнай шоғыры бар болған жағдайда, газ жəне мұнай 
бөліктерінің ықтимал өзара байланысының сипатына сүйене отырып, оларды рет 
ретімен немесе бір мезгілде пайдалану мəселесі шешілуге тиіс.

131. Құрамындағы конденсаты төмен (5 г/м3 кем) газ конденсатты кен орындарын 
игеруді жобалау кезінде оны кəсіпшілік кəдеге жарату орындылығын айқындау қажет.

132. Құрамындағы конденсаты 100 г/м3 асатын газ конденсатты кен орындарын 
жобалау кезінде қабат қысымын қолдайтын игеру əдістері қарастырылады. 

133. Көмірсутек кен орындарын игеру жобасында газ-гидродинамикалық, 
термодинамикалық жəне техникалық-экономикалық есептеулердің негізінде 
негізгі технологиялық жəне экономикалық көрсеткіштердің серпіні анықталады: 
көмірсутектерді жəне ілеспе өндірілетін суды, газды жəне басқа айдау агенттерін 
жылдық өндіру, олардың өнімдегі құрамы, санаттар бойынша ұңғымалардың, оның 
ішінде бұрғылаудағы жаңа ұңғымалардың қоры, агенттерді айдау көлемі, көрсетілген 
көрсеткіштердің жиналған шамалары, күрделі жəне ағымдағы экономикалық шығындар 
жəне басқалары.

134. Көмірсутектер кен орнын игеру жобасында кен орнын игерудің кем 
дегенде үш нұсқасы, оның ішінде мұнай қайтарымдылығын арттыру жөніндегі жаңа 
технологияларды қолдануды ескеретін нұсқа қарастырылады.

135. Бастапқы жобалау құжат үшін қабат энергиясының сарқылу режимінде игеру 
нұсқасы немесе бекітілген жобаның іске асырылып отырған нұсқасы базалық нұсқа 
болып табылады.  

136. Бастапқы жобалау құжат үшін екінші нұсқа қабат қысымын сақтау жүйесін 
көздеуі тиіс.

137. Егер базалық нұсқа бұрын бекітілген жобаның іске асырылуын көздейтін болса, 
онда екінші нұсқа қолданыстағы игеру жобасын оңтайландыруды жəне жетілдіруді 
көздеуге тиіс.

138. Үшінші нұсқа жəне одан кейінгі нұсқалар көмірсутектерді алу коэффициентін 
арттыруға бағытталған жаңа технологияларды қолдануды көздейді. Жаңа 
технологияларды енгізу тəжірибелік-өнеркəсіптік сынау шеңберінде бүкіл кен орны 
немесе оның жекелеген учаскесі ауқымында көзделуі мүмкін. 

139. Кен орнын игеруді іске асыру үшін ұсынылатын нұсқа технологиясы, 
ұңғымалардың саны жəне кен орнын игеру жүйесінің басқа параметрлері бойынша 
ерекшеленетін кен орнын игерудің түрлі нұсқаларының көрсеткіштерін техникалық-
экономикалық  талдау негізінде таңдалады. 

140. Қажеттілік болғанда игеру жобаларында (оған толықтыруда) өнеркəсіптік 
ауқымда игерілетін кен орындарда ірі кенжатындардың шағын учаскелерін пайдалануға 
беруді көздейтін тəжірибелік-өнеркəсіптік сынау жүргізу көзделеді.

141. Тəжірибелік-өнеркəсіптік сынау жаңа жəне бұрыннан танымал, бірақ 
белгіленген тəртіппен бекітілген кен орнын игеру жобасына жəне оған толықтыруға 
сəйкес қарастырылып отырған кен орынның геологиялық-физикалық жағдайларында 
апробациялауды талап ететін технологияларды сынау үшін жүргізіледі.

142. Тəжірибелік-өнеркəсіптік сынау бойынша жобалау шешімдерді əзірлеу алдында 
ұсынылып отырған жаңа немесе бұрыннан танымал технологияның тиімділігін бағалау 
үшін кешенді зертханалық зерттеулер жүргізіледі. Жаңа технологияны енгізу оның 
тиімділігін бағалай отырып, міндетті ғылыми сүйемелдеу кезінде жүзеге асырылады.

143. Кен орнын игеру жобасында (оған толықтыруда) тəжірибелік-өнеркəсіптік 
сынау үшін мыналар негізделеді:

1) жұмыстарды жүргізу үшін кенжатынның көрнекі учаскесін таңдау;
2) өндіруші жəне қысыммен айдау ұңғымаларының саны жəне орналасуы;
3) тəжірибелік-өнеркəсіптік сынау технологиясы;
4) қабатқа əсер ететін арнайы жабдықтарға жəне агенттерге қажеттілік;
5) объектіні игеру жəне оның геологиялық-физикалық қасиеттері туралы қосымша 

деректер алу процесін бақылау жөніндегі зерттеулер кешені;
6) апробацияланатын технологияның тиімділігін бағалау үшін қажетті тəжірибелік-

өнеркəсіптік сынаудың ұзақтығы;
7) тəжірибелік жұмыстарды жүргізу кезеңіндегі мұнай, газ өндіру жəне əсер ететін 

агентті айдау деңгейлері;
8) кəсіпшілік жайластыру жүйесіне қойылатын негізгі талаптар;
9) тəжірибелік-өнеркəсіптік жұмыстардың болжалды технологиялық жəне 

экономикалық тиімділігі.
144. Кен орнын игеру жобасының мемлекеттік сараптамасын Қазақстан 

Республикасының көмірсутек кен орындарын барлау жəне игеру жөніндегі орталық 
комиссия (орталық комиссия) геология жəне игеру саласында арнайы білімдері бар 
жəне сараптама нəтижелеріне мүдделі емес тəуелсіз сарапшыларды тарта отырып 
жүзеге асырады.

145. Кен орнын игеру жөніндегі жұмыстардың шарттарын, түрлері мен көлемдерін 
өзгерту қажет болған жағдайда, өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар енгізу арқылы 
осындай өзгерістер көмірсутектер кен орнын игеру жобасына енгізуге жатады.   

146. Көмірсутектер кен орнын игеру жобасында өндіру салдарын жою жөніндегі 
міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету сомаларының қалыптасу шарттары мен 
тəртібі, аударымдардың мөлшері мен төлемдердің мерзімділігі көрсетіледі.

147. Көмірсутектер кен орнын игеру жобасы (оған өзгерістер мен толықтырулар) 
көмірсутектер саласындағы уəкілетті орган бекітетін көмірсутек кен орнын игеру 
жобасын жасау жөніндегі нормативтік-техникалық құжаттамаға сəйкес əзірленеді.

11-тарау. КӨМІРСУТЕКТЕР КЕН ОРНЫН ИГЕРУ ЖОБАСЫНЫҢ ІСКЕ 
АСЫРЫЛУЫНА ЖҮРГІЗІЛЕТІН АВТОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ

148. Кен орнын игеруге  жобалау  құжаттарды   орындау монитрингі  жыл сайынғы 
авторлық қадағалау шеңберінде  жыл сайынғы  есепті  көмірсутектер  саласындағы 
уəкілетті органға   тапсыра отырып,  жер қойнауын пайдаланушының  жобалау  құжат 
бойынша  жұмысын сүйемелдеуін қамтиды. 

149. Көмірсутектер кен орнын игеру  жобасын авторлық қадағалау кезінде 
мыналарға: 

1) базалық жобалау  құжатта көзделген  ұңғымалардың жалпы жобалау  қорын 
өзгертпей, ұңғыманы енгізу графигін  өзгертуге;

2) негізделген қажеттілік болған кезде  жобаланатын ұңғымалардың орналасқан 
жерін түзетуге;

3) зерттеу жұмыстарының түрлері мен көлемдерін өзгертуге; 
4) сынау объектілерін жəне кен орнын жете барлау жөніндегі іс-шаралар шеңберінде   

бұрғыланған жəне жобаланатын пайдалану ұңғымалары мен бағалау ұңғымаларының 
санын түзетуге жол беріледі. 

150. Жобалау көрсеткіштерін түзету  жер қойнауын пайдаланушы мен  жоба авторы 
арасындағы бірлескен хаттамамен ресімделеді.

151. Авторлық қадағалау кезінде игеруге кезінде  алынған ақпарат қолданылады, 
ал қорытындылары  ақпараттық есеп түрінде ресімделеді. 

152. Авторлық  қадағалауда мынадай ережелер белгіленеді: 
1) жобалық шешімдерді  іске асыру дəрежесі жəне нақты технологиялық 

көрсеткіштердің жəне игеру  жобасында қабылданған  кен орындарының сəйкес келуі 
(ауытқушылықтарға негіз  болған себептер анықталады, жобалық көрсеткіштерге 
жетуге бағытталған ұсынымдар беріледі), сондай-ақ мұнай өндірудің  жобалау деңгейін 
қамтамасыз етуге бағытталған жер қойнауын  пайдаланушылардың  ұсыныстары мен  
іс-шаралары туралы  қорытындылар; 

2) ұңғымаларды пайдаланған кезде туындайтын кедергілермен күресу  жəне 
олардың алдын алу  бойынша  жобаланған  іс-шараларды,  қысыммен айдау 
ұңғымаларын меңгеру жəне енгізу тəртібіне, игеру объектілеріне  сараланған   əсер 
етуге, су басу үшін пайдаланылатын су сапасына, көмірсутектерді алуды көтеру 
технологияларына қойылатын талаптарды орындау дəрежесі;

3) кен орнын жете барлау жөніндегі жобалық іс-шараларды орындау;
4) жұмыс түрлерін жəне (немесе) көлемдерін ұлғайтуға негізделген қажеттілік болған 

кезде, геологиялық құрылым  туралы қандай да бір  түсініктер, гидродинамикалық жəне 
термобарикалық жағдайлар жəне кен орнын игеру жүйесін меңгеруде айқындалған 
кемшіліктер, кен орнының пайдалану объектілері əзірлемесінің нақты көрсеткіштерінің  
жобалық шамалардан шамалы (10% пайыздан кем)  айырмашылығы болмаған 
жағдайларда – жобалау құжатына  өзгерістерсіз жəне  толықтыруларсыз, ұңғымалардың 
орналасқан жерін түзету, оларды бұрғылау кезегін өзгерту (бір ұңғыманы басқаға 
ауыстыру), жаңа зерттеулер жүргізу, қабат интервалынан қосымша кернді алу, қабат 
флюидттерінің зерттеулері,  бағалау ұңғымаларын, сынамалау объектілерінің санын 
жəне т.б. сынамалау ұзақтығын  арттыру бойынша ұсыныстар; 

5) кен орнын игеру түрлерін, тəсілдерін,  технологияларын, көлемдері мен мерзім-
дерін өзгертуге негізделген қажеттілік болған жағдайда, жобаға қосымша ретінде немесе  
жаңа игеру жобасы шеңберінде жобалау шешімдерін  өзгерту  бойынша ұсынымдар;

6) жекелеген жобалау шешімдері мен кен орнын игеру жобасының көрсеткіштерін 
өзгерту қажеттігін анықтау үшін жобалау шешімдеріне қол жеткізу, игеру жүйесін 
меңгеруде айқындалған кемшіліктерді жою жəне (немесе) игерудің кезектен тыс 
талдауын жүргізу бойынша ұсынымдар. 

153. Кен орнын игерудің келесі көрсеткіштерінің орындалуын талдау: 
1) пайдалану ұңғымалары торларының тығыздығы;
2) əрбір пайдалану объектісі бойынша қолданыстағы өндіруші  жəне қысыммен 

айдау ұңғымаларының арақатынасы; 
3) кенжатындар бойынша өтемақы коэффициенті;
4) қабат жəне кенжарлық қысымның қанықтыру қысымына    немесе конденсация  

қысымына қатынасы;
5) кенжарлық  қысымға қабат қысымының қатынасы; 
6) ұңғымалар бойынша газдық фактордың барынша жол берілетін  шамасы;
7) көмірсутектерді өндіру көлемі:
8) қабат қысымын арттыру үшін жұмыс агентін кері айдау көлемі;
9) пайдалану ұңғымаларын іске  қосу көрсеткіштері.

154. Авторлық қадағалау көмірсутектер  саласындағы  уəкілетті орган əзірлейтін 
жəне бекітетін базалық жобалау құжаттарының іске асырылуына авторлық қадағалауды 
жасау жөніндегі нормативтік-техникалық құжаттамаға сəйкес орындалады.

155. Көмірсутектер кен орнын игеру кезіндегі жобалау шешімдерінің іске асыры-
луына авторлық қадағалау бойынша есеп базалық жобалау құжаттарының мемлекеттік 
сараптамасын жүргізуге жатпайды жəне оны жер қойнауын пайдаланушы  көмірсутектер  
саласындағы уəкілетті органға  хабарлама тəртібінде электронды нұсқада  жібереді. 

12-тарау. КӨМІРСУТЕКТЕР КЕН ОРНЫНЫҢ ИГЕРІЛУІН ТАЛДАУ
156. Кен орнын əзірлеуді талдау пайдалану объектісін əзірлеу процесінде ұңғымалар 

мен қабаттарға жүргізілген геологиялық-кəсіпшілік, геофизикалық, гидродинамикалық 
жəне басқа да зерттеулердің нəтижелерін, сондай-ақ өнімді қабаттарда өтетін 
көмірсутектер қорларының ағымдағы орналасуы əзірлеу көрсеткіштерінің серпінін 
жəне процестерді кен орнын игерудің жүйесін жетілдіру қажеттілігін анықтау нысанына 
кешенді түрде зерттеуді білдіреді. 

157. Кен орнын игеруді талдаудың қорытындысында:  
1) көмірсутектер қорының өзгеруін бағалау арқылы кен орнының  геологиялық  

құрылымы туралы деректер; 
2) əзірленетін объектілердің энергетикалық жағдайы, оның ішінде қабат қысымының 

серпіні, айдау  іріктеуінің өтемақысы жəне басқалары;
3) көмірсутектерді өндіру, сұйықтық пен өнімнің сулануы, жұмыс агентін айдау 

жəне т.б. қарқынының сипаттамасы жəне олардың базалық жобалау құжаттарына 
сəйкес келуі;

4) ұңғыма қорының жағдайы мен оның жобалау құжатына сəйкес келуі;
5) əзірлеме объектісінің қабаттары мен қабатшаларының əсер етуімен, олардың 

қорларын өндіру жағдайымен ауданы жəне қимасы бойынша қамту дəрежесі;
6) су-мұнай байланысын  көтеру жəне  мұнайлылық контурын ілгерілету есебінен, ал 

ішкі контурлық сулану кезінде – қабатқа айдалатын жұмыс агентін ілгерілету  есебінен 
суды кенжатынға енгізу сипаты; 

7) ұңғымалар, пайдалану жəне қысыммен айдау ұңғымаларының  кенжарлық 
қысымы  жұмысының режимін бақылау;

8) нақты  кенжатын немесе объектіге қатысты  маңызды өзге де мəселелер: агентті 
айдаудан қабат температурасының  төмендеу сипаты мен салдарын зерделеу; сүзгіштік 
қасиеттерді төмендету, оның ішінде қабатта тұздың, парафиндердің түсуінен, сазды 
бөліктерінің  ісінуінен; қабат қысымының өзгеруі; газ факторының  өзгеруі; сұйықтықты 
үдемелі ажырату  мен ұңғымаларды бұрғылау жəне т.б сияқты іс-əрекеттердің тиімділігі 
мен орындылығы.

158. Игеру талдауы шеңберінде  жеке  кен орындарының учаскелерінде  
көмірсутектерді алу  коэффициентін арттыру  бойынша жаңа технологияларды енгізу  
арқылы   тəжірибелік-өнеркəсіптік  сынақтарды  жобалауға жол беріледі.

159. Игеру талдауы қажеттілік болған кезде кенжатынның (кенжатындар жиын-
тығының) гидродинамикалық модельдерін пайдалана отырып, процесті реттеу бойынша 
ұсынылатын шараларды іске асыруды есепке алып жəне оларды игерудің бекітілген 
нұсқасының жобалық көрсеткіштерімен салыстыра отырып, кен орнын игерудің 
техникалық-экономикалық көрсеткіштерінің есебін  орындау арқылы аяқталады.

160. Кен орнының гидродинамикалық  моделі – белгілі бір күнге кен орнындағы 
пайдалану объектілері əзірлемесінің жағдайын көрсететін картографиялық, 
графикалық, кестелік  жəне басқа да материалдардың  кешені. Гидродинамикалық 
модельді мұнайдың геологиялық қоры 100 млн. тоннадан жоғары жəне  табиғи газ   
қоры – 50 млрд. текше метрден жоғары болатын көмірсутектер кен орындарын жобалау 
жəне игеруді талдау кезінде жасап, пайдалану ұсынылады. Аталмыш модельді  жер 
қойнауын пайдаланушы жыл сайын жаңартуы мүмкін. 

161. Игеруді талдау кезінде міндетті түрде жер қойнауын пайдаланушының  өндіру 
салдарын жою бойынша міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету сомасын қайта 
есептеу, аударымдар мөлшерін жəне төлемдер кезеңділігін қайта есептеу  жүргізіледі. 

162. Кен орнын игерудің нақты жəне жобалау  көрсеткіштерінің арасында елеулі (он 
пайыздан жоғары) айырмашылықтар болған жағдайда жəне кен орнын игеру жобасына 
өзгерістер енгізу  қажеттігі туралы көмірсутектер кен орнының əзірлеме талдауының 
нəтижелері бойынша негізделген тұжырым болған кезде талдау нəтижелері базалық  
жобалау  құжаттарының мемлекеттік  сараптамасын жүргізуге жатады. 

163. Орталық комиссия көмірсутектер  кен орнының  игерілуін талдау бойынша оң 
қорытынды шығарған жағдайда,  жобалау шешімдері мен  мұндай талдау көрсеткіштері 
кен орнын игерудің жобасына өзгерістер мен толықтыруларға мемлекеттік сараптаманы 
əзірлеу, бекіту жəне өткізу кезеңіне кен орнын игерудің жобасына жобалау шешімдері 
мен көрсеткіштері ретінде бағаланады, ол үш жылдан аспауы тиіс.

164. Көмірсутектер кен орны игеруінің  талдауы   көмірсутектер саласындағы 
уəкілетті  орган əзірлейтін жəне бекітетін кен орны игеруінің талдауын жасау бойынша  
нормативтік-техникалық  құжаттамаға сəйкес  орындалады. 

13-тарау. ҰҢҒЫМАЛАРДЫҢ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫ ЖƏНЕ ОЛАРДЫ 
БҰРҒЫЛАУ, ҚАБАТТАРДЫ АШУ

165. Ұңғымаларды бұрғылау жөніндегі барлық операциялар ұңғымаларды 
бұрғылаудың техникалық  жобаларына сəйкес жүзеге асырылады. Ұңғымаларды 
бұрғылауға арналған техникалық  жобаларды тиісті жұмыстарды  орындауға  
лицензиясы бар   жобалау ұйымдары жүзеге асырады. 

166. Ұңғымаларды бұрғылауға арналған техникалық жобалар көмірсутектер  
саласындағы уəкілетті орган бекітетін ұңғымаларды бұрғылауға арналған нормативтік-
техникалық  құжаттамада жазылған талаптарға сəйкес жасалады. Ұңғымаларды 
бұрғылау жөніндегі жұмыстарды бекітілген техникалық жобасыз жүргізуге жол 
берілмейді. 

167. Бекітілген техникалық жобасыз ұңғымаларды бұрғылау жөніндегі жұмыстарды 
жүргізуге жол берілмейді.  

168. Ұңғымаларды бұрғылауды жобалау  мына ережелерге негізделеді: 
1) ұңғымаларды бұрғылау  ұңғымаларды бұрғылауға арналған топтық немесе жеке 

техникалық  жобалар бойынша жүзеге асырылады; 
2) техникалық жоба ұңғымаларды бұрғылау процесін реттейтін негізгі құжат болып 

табылады; 
3) жобаларда өнімді қабаттарды сапалы ашу, ұңғымалардың бекітілуі мен  беріктілігі,  

базалық  жобалау  құжаттарының жəне көмірсутектерді өндіру мен  барлауға арналған   
жобалау құжаттарының  барлық  талаптарының орындалуы көзделеді; 

4) ұңғымаларды  бұрғылауды жобалау кезінде жұмыстар мен қоршаған ортаны  
қорғаудың барлық негізгі түрлері бойынша қолданыстағы нормативтік құжаттар 
басшылыққа алынады. Техникалық жоба ұңғымаларды бұрғылауды жобалауға 
арналған тапсырманың негізінде  əзірленеді, оны жер қойнауын пайдаланушы  базалық  
құжаттар мен  көмірсутектерді барлау мен өндіруге арналған жобалау құжаттарының 
негізінде жасайды;

5) жобалауға арналған бастапқы деректердің толықтығына жəне анықтылығына 
жер қойнауын пайдаланушы жауап береді,  ал жоба сапасы үшін  жер қойнауын 
пайдаланушы мен  жобалау ұйымы жауап береді;

6) ұңғымаларды бұрғылау бұрғылау  ұйымы мен  жер қойнауын пайдаланушы 
арасындағы мердігерлік шарттар негізінде немесе  тиісті лицензиясы болған кезде 
жер қойнауын пайдаланушының өзімен жүзеге асырылады;

7) техникалық  жобаға өзгерістер жұмыстардың сапасы мен қауіпсіздігін  арттыру 
мақсатында  қоршаған ортаны қорғау, көмірсутектер саласындағы уəкілетті  
органдардың, сондай-ақ олардың құзыреті шегінде басқа мемлекеттік органдардың 
талаптары бойынша жүргізіледі; 

8) техникалық  жобаға өзгерістер енгізбей,  жобалау ұйымымен келісу бойынша 
ұңғымалардың оқпаны бойынша тереңдіктің жəне шеген құбыры ұзындығының 
техникалық жобада көзделгеннен ±250 м (көлбеу бағытталған жəне көлденең 
ұңғымалар үшін ±300 м) шамасында ауытқуына жол беріледі; 

9) техникалық жобаның орындалуын  бақылауды  техникалық жобаны əзірлеген  
тапсырыс беруші мен жобалау ұйымы жүзеге асырады; 

10) ұңғымаларды бұрғылау жобасын жүзеге асыру үшін жауапкершілік жер қойнауын 
пайдаланушыға жəне бұрғылау  ұйымына жүктеледі; 

169. Ұңғымаларды бұрғылау жөніндегі техникалық жобаларды жер қойнауын 
пайдаланушы бекітеді. 

170. Ұңғымаларды бұрғылау жөніндегі барлық операциялар ұңғымаларды 
бұрғылауға арналған бекітілген техникалық жобаның талаптарына сəйкес жүргізіледі. 

171. Бұрғылау тəсілдері мен оған сəйкес бұрғылау құбырлары, қашаулары, бұрғылау 
режимі, бұрғылау ерітіндісінің  типі мен  рецептурасы  ұңғымаларды бұрғылауға 
арналған бекітілген техникалық жоба талаптарына сəйкес болуы тиіс. 

172. Ұңғымаларды бұрғылаудың  техникалық  жобасында игерілетін кен 
орындарында  əртүрлі қабат қысымдарымен бұрғылау арқылы өнімді шөгінділерді 
ашу тəсілі көзделеді жəне негізделеді. 

173. Бұрғылау технологиясының  мəселелері базалық  жобалау құжаттарында 
жəне көмірсутектерді барлау мен өндіруге арналған жобалау құжаттарында алдын 
ала келтіріледі жəне ұңғымаларды барлауға арналған техникалық жобаларда жан-
жақты қарастырылады.  

174. Қосалқы бұрғылау ерітіндісінің көлемі техникалық жобада белгіленеді. 
175. Газдық факторы жоғары жəне қабат  қысымдары аномальді жоғары мұнай, 

газ жəне газконденсатты ұңғымалардың  циркуляциялық жүйесі  арнайы жабдықты 
пайдалана отырып, бұрғылау ерітіндісін  үзіліссіз   газсыздандыру мүмкіндігін көздейді. 

176. Құрамында күкірт қышқылының мөлшері жоғары, қатпарларында тұз, 
аномальді жоғары қабат қысымы мен жоғары температурасы бар    кен орындарында 
жəне  теңіз кен орындарындағы ұңғымаларды бұрғылаудың ерекшеліктері базалық 
жобалау құжаттарына жəне көмірсутектерді барлауға жəне өндіруге арналған жобалау 
құжаттарына сəйкес жеке техникалық жобаларда көзделеді.  

177. Ұңғымалардың конструкциялары қажетті диаметрлер мен ұзындықтары бар, 
цементтелген баған сыртындағы кеңістіктері, өнімді қабаттардың ұңғыма жанындағы 
жабдықпен жəне ұңғымалар сағасының жабдығымен шеген құбырларының кешенінен  
тұрады. 

178. Ұңғымалардың конструкциялары  оларды бұрғылау мен пайдалану сенімділігін, 
технологиялылығы мен қауіпсіздігін  қамтамасыз етеді, оның ішінде: 

1) пайдалану бағаналарының жəне кенжар конструкцияларының оңтайлы 
диаметрлері есебінен ұңғымаларды пайдалану барысында игеру объектілерінің 
өнімділігін барынша көп пайдалануды; 

2) қабаттарға əсер етудің жобаланған əдістерін қолдану немесе кенжатындардың 
табиғи режимдерін пайдалану жағдайында ұңғымаларды пайдаланудың оңтайлы 
тəсілдері мен режимдері үшін тиімді жабдықты қолдану мүмкіндігі; 

3) ұңғымаларды бұрғылау мен пайдаланудың барлық кезеңдерінде жұмысты 
авариясыз жəне кедергісіз қауіпсіз жүргізуді; 

4) ашылатын қима бойынша қажетті  тау-кен геологиялық ақпарат алуды;
5) жер қойнауын,  ең алдымен  ұңғымалардың беріктілігі мен тіреулерінің ұзақ 

мерзімділігі, шеген құбырларының жəне флюидті деңгейжиектерді бір бірінен жəне 
күндізгі беттен оқшаулау үшін жабылатын сақиналы кеңістіктердің бітеулігі есебінен 
қорғауды; 

6) шеген құбырларының  жəне ұңғыма оқпанының типтік мөлшері бойынша 
бірегейлендіру;  

7) ұңғымаларды пайдалану кезінде ұңғымаларда жөндеу жəне зерттеу  жұмыстарын 
жүргізу шарттары; 

8) айырғыш клапандарды, пакерлейтін жəне басқа құрылғыларды орнату мүмкіндігі. 
179. Газлифтілік тəсіл арқылы  пайдалануға жобаланған ұңғымалардың 

конструкциялары газ ұңғымаларының  конструкцияларына қойылатын талаптарды 
қанағаттандыру қажет.

180. Ыстық су, бу жəне газ  айдауға арналған қысыммен айдау ұңғымаларының 
конструкциялары  базалық  жобалау құжаттары мен көмірсутектерді барлау мен  
өндіруге арналған жобалау құжаттарында жəне ұңғымаларды  бұрғылауға арналған 
техникалық  жобаларда толық негізделеді. 

181. Көмірсутектер кен орындарында бағалау ұңғымаларының конструкциялары 
оларды пайдалану кезінде қолдану мүмкіндігі үшін қойылатын талаптарға жауап 
беруі тиіс. 

182. Ұңғымалардың  конструкциялары мен бейіндері алдын ала базалық жобалау  
құжаттары мен  көмірсутектерді барлау мен  өндіруге арналған жобалау құжаттарында 
келтіріледі, жəне ұңғымаларды бұрғылауға арналған техникалық жобаларда толық 
қарастырылып, негізделеді. 

183. Ұңғымалар оқпандарының бейіндері ұңғымалардың мақсатына, бұрғылаудың 
нақты геологиялық-техникалық мүмкіндіктеріне, үстіндегі жағдайлар мен күзетілетін 
аймақтардың бар-жоғына сүйене отырып бұрғылау кезінде жобаланады. 

184. Өнімді қабатта оқпанның көлденең учаскесімен тік, көлбеу бағытталған 
бейіндер қолданылады.

185. Ұңғымалардың  көлденең бағытталған бейіндері ұңғымалардың мақсатына 
жə  не бұрғылаудың нақты геологиялық-техникалық шарттарына сүйене отырып 
жобаланады.

186. Ұңғыманың көлбеу бағытталған оқпанының таңдалған бейінінің түрі, бұрғылау 
ба ғанының төменгі бөлігінің құрылысы, бұрғылау режимінің параметрлері, ұңғыма оқпа-
нын тереңдету қарқыны мен басқа іс-шаралар кешендері мыналарды қамтамасыз етеді:

1) ұңғыманы қалыптасқан техника жағдайы мен  технологиялық бұрғылау жұмыс-
тарының қандай да бір ауытқуынсыз жобалау  тереңдігіне дейін жеткізу;

2) барынша аз уақыт пен қаражат шығынымен ұңғыманы сапалы бұрғылау;
3) ұйғарынды ауытқу нормалары шегінде кенжардың белгіленген бағыттағы тік 

сызықтан жобалау ауысуына жеткізу; 
4) ұйғарынды мəндерден аспайтын қисаю радиустармен оқпанның қисаюларының 

барынша көп саны; 
5) бұрғылау бағанының жəне шеген құбырларының төменгі жағының құрылымының 

еркін өту мүмкіндігі, сондай-ақ пайдалану жəне жерасты жөндеу барысында түсірілетін 
жерасты қондырғылардың элементтерін жабдықтау;

6) шеген құбырларының өшірілуін, науалардың түзілуін, аспаптың жəне 
геофизикалық аспаптардың бұралуы мен сыналануын болдырмау. 

187. Өнімді қабатта ұңғымалардың көлденең оқпандарының бейіндері сынамалап 
пайдалану өткізудің жобалау шешімі немесе кен орнын көлденең ұңғымалармен 
өнеркəсіптік игеру кезінде негізделеді. 

188. Көпбағанды, көлбеу бағытталаған ұңғымаларды жəне  оқпанның көлденең 
учаскесі бар ұңғымаларды  бұрғылау зерттеулердің толық геофизикалық кешенін 
орындауды қамтамасыз ететін ұңғымаларды бұрғылаудың жеке техникалық жобалары 
бойынша жүргізіледі. 

189. Жер үстіндегі құрылыстар мен ұңғымалар сағасының жабдықтары бұрғылау 
кезінде нақты геологиялық-техникалық жағдайлардағы бұрғылау шарттарымен тығыз 
жанасады.

190. Бұрғылау қондырғысын таңдау ауадағы бұрғылау бағананың салмағынан 
немесе анағұрлым ауыр шеген бағанасының жəне оның секциясының салмағынан 
ілмектегі барынша көп ұйғарынды жұмыс жүктемесіне сүйене отырып жүргізіледі. 
Ілмектегі ұйғарынды жүктеме ауадағы анағұрлым ауыр бұрғылау бағанының 
салмағынан кем дегенде 40 пайызға асу қажет.

191. Ұңғымаларды механизацияланған бұрғылау ерітіндісін  тазартпай бұрғылауға 
жол берілмейді.

192. Кондуктор немесе аралық  баған түсірілгеннен кейін, егер кезекті баған 
олардан төмен түскенге дейін газ, газ конденсатты, сондай-ақ мұнайлы немесе жəне 
сулы деңгейжиектердің ашылуы күтілсе, ұңғымалардың сағалары превенторлық 
қондырғылармен жабдықталады. 

193. Превенторлық  қондырғыны, манифольдтерді (дроссельдеу мен өшіру сызығы), 
гидробасқару станцияларын, дроссельдеу пультін жəне трап-факелді қондырғыны 
таңдау нақты тау-кен геологиялық жағдайларға байланысты мына технологиялық  
операцияларды орындау үшін жүзеге асырылады: 

1) ұңғыма сағасын түсірілген бұрғылау құбырларымен немесе оларсыз тұмшалау;
2) қабылданған технология бойынша ұңғымаларды флюидтен тазарту; 
3) бұрғылау құбырларының бағанын  оның жабылуынан кейін  төменгі превенторға 

ілу;
4) бұрғылау бағанын кесу;
5) өшіру кезінде ұңғыманың жағдайын бақылау; 
6) бұрғылау бағанының ілестірілуін болдырмау үшін оны теңселту;
7) саға бітеулі жабық тұрған кезде бұрғылау бағанының бөлігін немесе оны 

толығымен түсіру немесе көтеру.
194. Газ, мұнай жəне су деңгейжиектерін қысымы жоғары кезде,   сондай-ақ күкіртті 

сутек болған кезде (көлемдік құрамы үш жарым пайыздан астам) ашқанда ұңғыманың 
сағасында кемінде үш превентор, оның ішінде бір əмбебап превентор орнатылады.  

195. Аномальді жоғары қысым жағдайында жəне күкіртті сутектің көлемдік құрамы үш 
жарым пайыздан астам болғанда қабаттарды ашу кезінде кемінде төрт превентор, оның 
ішінде бұранда кескіштері бар бір превентор мен бір əмбебап превентор орнатылады.  

196. Ұңғымаларды бұрғылау барысында өнімді қабаттардың ашылуы олардың 
кенжар маңындағы аймағының табиғи күйінің барынша көп сақталуын қамтамасыз 
етуге тиіс. 

197. Қабаттарды ашуға арналған бұрғылау ерітіндісінің типі мен параметрлері 
ұңғымаларды бұрғылауға арналған техникалық жобада бұрғылау барысында 
жүргізілетін зерттеулердің мақсаттары мен əдістерін ескере отырып, қабаттардың 
геологиялық-физикалық құрылымының, коллекторлық жəне сүзу сипаттамаларына 
сəйкес негізделеді. Бұрғылау ерітінділері ретінде коллектордың табиғи өткізгіштігін 
жəне мұнайға қанығуын, сондай-ақ геофизикалық зерттеулердің қажетті кешенін жүргізу 
мүмкіндігін қамтамасыз ететін жүйелер қолданылады. 

198. Өнімді қабатты ашудың сапасын бақылауды жер қойнауын пайдаланушы мен 
мердігердің технологиялық жəне  геологиялық қызметтері жүзеге асырады. 

199. Шеген бағандарын цементтеу жөніндегі жұмыстарды жүргізу кезінде кеуекті 
жəне кеуекті-сызатты коллекторлардың табиғи өткізгіштігін сақтау мақсатында осы 
деңгейжиектерді ашу кезінде пайдалнылатын бұрғылау ерітіндісінің минералдануына 
жақын барынша аз ықтимал сүзгілеумен жəне жалпы минералданумен тампонажды 
ерітінділер пайдаланылады.

200. Күкірт сутегін, көмірқышқылды газды жəне өзге агрессивті қосылыстарды 
қамтитын кен  орындарында коррозияға төзімді шеген құбырлар мен тампонажды 
цемент қолданылады.

201. Шеген  бағандарын цементтеудің жəне қабаттарды бөлшектеудің сапасы 
арнайы геофизикалық зерттеулер арқылы бақыланады. Баған артында цемент тасы 
есептік  биіктігінен 50% астам болмаған жағдайда, баған артында цемент тасын қалпына 
келтіру жұмыстарын жүргізу қажет. 

202. Геофизикалық зерттеулер кешені мыналарды қамтамасыз ету қажет:
1) шеген бағанының  нақты диаметрлерін жəне қабырғалардың қалыңдығын 

бақылау жəне тіркеу;
2) түсірілген бағанның технологиялық жабдықтау элементтерінің нақты күйін 

бақылау жəне тіркеу;
3) баған сыртынан цементті үлестіру бойынша деректер алу;
4) цемент тасы мен баған, цемент тасы мен жыныс арасында болуы мүмкін арналар 

мен саңылауларды жəне ағындардың бар болуын анықтау;
5) баған сыртындағы кеңістікте газ бен сұйықтықтың бар болуын анықтау.
203. Шеген бағанын цементтеу жөніндегі  жұмыстар ұңғыма конструкциясының 

бітеулігін сынаумен аяқталады.
204. Өнімді қабаттың ұңғымалардың оқпанымен байланысы цементтелген бағанды 

перфорациялау, оны цементтемей сүзгіні орнату немесе ашық кенжарды қалдыру 
арқылы қамтамасыз етіледі. 

205. Өнімді қабаттарды перфорациялаумен ашу кең таралған əдіс болып табылады. 
206. Пайдалану  бағанын перфорациялау алдында ұңғыманың  сағасы ұңғымаларды 

бұрғылау жөніндегі техникалық жобаға жəне бекітілген схемаға сəйкес перфорациялық 
жапқышпен немесе превенторлық қондырғымен жабдықталады, ал ұңғыма мұнай-газ 
көріністерінің орын алу мүмкіндігін болдырмайтын, бірақ табиғи өткізгіштіктің жəне 
коллектордың мұнайға қанығуын барынша сақталуын қамтамасыз ететін тығыздықпен 
қатты фазаның ең аз құрамы кезінде бұрғылау ерітіндісімен толтырылады.  

207. Қабатты ашу тəсілдері мен перфорациялау аралықтарын баған түсірілгенге 
дейін ұңғыманың нақты қимасына жүргізілген геофизикалық зерттеулердің 
материалдарын алған соң тапсырыс беруші ұйымның геологиялық қызметі белгілейді. 

208. Перфорациялау тəсілі, типі мен тығыздығы перфорациялау əдістерін қолдану 
салалары мен шарттарына сəйкес объектілердің геологиялық-кəсіпшілік ерекшелігін 
ескере отырып таңдалады жəне шеген құбырларында жəне цементтік таста жанама 
бұзушылықтарын туғызбауы қажет. 

209. Оқталған перфораторды түсіру алдында, аспаптардың өткізгіштігін тексеру 
жəне перфорациялау аймағында бағанның қысымын нақтылау үшін ұңғымаға тереңдік 
манометрімен шаблон түсіріледі. 

210. Перфорациялау кезінде ұңғыма сағасындағы сұйықтықтың деңгейін бақылау 
орнатылады. Оның төмендеуіне жол берілмейді. 

211. Ұңғыманың сағасына орнатылғанға дейін фонтандық арматураны алдын ала 
сынама қысымның шамасына тексеру керек, орнатылған соң –пайдалану  бағанының 
тексеру қысымына тең қысыммен тексеру керек. 

212. Пайдалану бағаны түсірілгеннен кейін іздестіру жəне (немесе) бағалау 
ұңғымаларын (ұңғымадағы қабатты) сынамалау ағылу сипаты туралы ақпарат алу 
мақсатында жүргізіледі жəне бұрғылау процесінің құрамдас бөлігі болып табылады. 

213. Өндіруші ұңғымаларды игеру  көмірсутектердің өнеркəсіптік ағындарын алу   
мақсатында жүргізіледі жəне  бұрғылау процесінің құрамдас бөлігі болып табылады.  

214. Ұңғымаларды сынамалау немесе  игеру  жөніндегі жұмыстар ұңғымаларды  
бұрғылауға арналған техникалық жобаларда көзделген технологиялық талаптар 
сақталған жəне  техникалық құралдар мен материалдар қамтамасыз етілген кезде 
басталады. 

215. Ұңғымаларды сынамалау немесе  игеру қабатттардың гидродинамикалық 
сипатын, пайдаланудың тиімді режимін анықтау мақсатында типтік немесе жеке  
жоспарлар бойынша  жүргізіледі. 

216. Ұңғымаларды сынамалау немесе  игеру жөніндегі кешендік  жұмыстар 
мыналарды қамтамасыз етуге тиіс: 

1) қабаттың кенжар аймағын шаю сұйықтығынан барынша тазартуды;
2) кенжар аймақтағы қабаттың қаңқасын сақтап қалуды; 
3) газ бүркемесінен табан суы мен газдың атып ағылуының алдын алуды; 
4) қабаттың сандық  жəне сапалық сипаттамаларын жəне оның геофизикалық 

параметрлерін анықтау бойынша термогидродинамикалық зерттеулерді; 
5) бақыланбайтын  газ-су-мұнай көріністері мен ашық фонтандардың алдын алуды;
6) пайдалану бағанының деформациясының алдын алуды; 
7) жер қойнауы мен қоршаған ортаны  қорғауды. 
217. Күрделі  геологиялық    (аномальді жоғары  қабатты қысым, құрамда күкіртті 

сутектің немесе өзге қышқыл газдардың болуы, жоғары температура мен  ауқымды газ 
факторы) жағдайларда қабаттарды  тесіп шыққан  ұңғымаларды  сынамалау  немесе 
игеру үшін жеке  жоспар жасалады.  

218. Ұңғымаларды сынамалау немесе игеру процесінде термобарлық  жəне 
гидродинамикалық зерттеулер кешені жүзеге асырылады, қабат сұйықтығының  
сынамалары іріктеледі жəне зерттеледі, өнімнің сулануы айқындалады. 

219. Қабат сұйықтығының сынамаларын зерттеу  бұрғылаудан шығарылатын 
əрбір ұңғымаға орындалуы тиіс (игеруден кейін). Зерттеулер кешені параметрлердің 
толық тізбесін, оның ішінде,  қанығу қысымын, газ құрамын, көлемді коэффицентті, 
тұтқырлықты, қабат флюидтерінің  тығыздығын, бөлінген газ бен газсыздандырылған 
мұнайдың құрамдарын, қабат мұнайының негізгі параметрлерінің қабатқа тəуелділігін 
(дифференциалды немесе сатылы газсыздандыру) айқындауды көздеуі тиіс.

220. Жүргізілген жұмыстардың нəтижесінде қабаттың өнімділігі айқындалса жəне 
осы объектіге тəн сұйықтықтың ағыны алынса, ұңғымалар сынамаланған немесе 
игерілген болып саналады. Техникалық жобаның нормалары мен талаптарын 
сақтай отырып бұрғыланған жəне сынамаланған немесе игерілген ұңғымаларды 
сынамалаудың немесе игерудің қорытындысы теріс болғанда,  олардың себептері 
анықталады жəне одан арғы жұмыс жоспары бекітіледі.  

221. Қажеттілік болса, ұңғымалардың өнімділігі қабаттарды  қайтадан перфора-
циялау арқылы немесе  кенжар  аймағын өңдеу арқылы қалпына келтіріледі, олардың 
тəсілдері, технологиялары мен параметрлері кенжатынның геологиялық-физикалық 
қасиеттеріне байланысты таңдалады. 

222. Пайдалану тəсілін таңдау, ұңғымалық жабдықты іріктеу, орнату, сондай-ақ 
іздестіру, бағалау немесе өндіруші ұңғымалардың өнімділігін арттыру жəне қысыммен 
айдау ұңғымаларының межеленген қабылдағыштығына жету жөніндегі жұмыстарды жер 
қойнауын пайдаланушы көмірсутектерді   барлауға жəне өндіруге арналған жобалау 
құжаттарына сəйкес жүргізеді.

223. Ұңғымаларды бұрғылау оларды бұрғылауға арналған техникалық  жобада жəне  
сынамалау немесе  игеру  жоспарында көзделген барлық жұмыстар орындалған соң 
аяқталды деп есептеледі. 

224. Бұрғылаумен аяқталған ұңғымаларды мердігерден тапсырыс берушіге тапсыру  
тəртібі олардың арасында жасалған  ұңғыманы бұрғылауға арналған мердігерлік  
шартта айқындалады.   

225. Бұрғылаумен аяқталған ұңғымалар бойынша бұрғылау ұйымы тапсырыс 
берушіге (жер қойнауын пайдаланушы) жұмыстарды тапсыру-қабылдау актілерімен 
ресімделген келесі құжаттарды тапсырады: 

1) ұңғымаларды орналастыру туралы актілер; 
2) ұңғымаларды бұрғылау жобасы (типтік геологиялық-техникалық жүктелім);
3) ұңғымаларды бұрғылаудың басталуы мен аяқталуы туралы акт; 
4) шеген бағаны сағасының альтитудасын өлшеу туралы актілер; 
5) барлық геофизикалық  зерттеулер бойынша материалдар мен олар бойынша 

қорытындылар; 
6) шегендеу бағанының есебі, олардың параметрлері, диаметрі, қабырғалардың 

қалыңдығы, болат маркасы жəне металл емес бағандар үшін қажетті өзге де 
сипаттамалар; 

7) шегендеу бағанын цементтеу туралы актілер, цементтеу есептеулері, сапаны  
зертханалық талдау мен цементтеу процесінде цемент ерітіндісінің тығыздығын  
өлшеудің нəтижелері, цемент ерітіндісінің сағаға шығарылуы немесе  цемент ерітіндісін  
көтеру биіктігі туралы деректер (цемент өлшегіш диаграммасы), құбыр өлшеміне 
қатысты актілер, бағандардың құрылымы,  цементтеу алдындағы ұңғыманы  бұрғылау 
ерітіндісінің тығыздығы туралы деректер; 

8) барлық шеген бағандарын бітеулігі мəніне сынау актілері; 
9) əрбір объектіні сынамалау немесе игеру жөніндегі жұмыстардың жоспарлары;
10) перфорациялау аралығы, перфорациялау тəсілі мен тесіктер саны көрсетілген 

шеген бағанын перфорациялау актілері; 
11) зерттеу деректері (дебиттер,  қысым,  өнімділік, мұнай, су, газ  талдауы) қоса 

берілген əрбір объектіні сынамалау немесе игеру актілері; 
12) жабдық, іске қосушы клапандардың (тесіктердің) орнатылған тереңдігі 

көрсетілген сорғылық-компрессорлық құбырлардың өлшемі мен типі; 
13) ұңғымаларды игеру мен бұрғылаудың  толық процесі сипатталған  геологиялық 

журнал; 
14) керн сипаттамасы; 
15) бұрғылау  процесі, мұнай-газ көрінісі мен конструкциясы туралы деректері бар 

ұңғымалар паспорты; 
16) бағанды тарту туралы актілер;
17) ұңғымалардың сағасын жабдықтау туралы актілер; 
18) ұңғымалар бойынша геологиялық құжаттарды тапсыру туралы актілер; 
19) жер учаскесін  рекультивациялау актісі. 
226. Ұңғымаларды бұрғылауға арналған техникалық  жоба осы Қағидаларға жəне 

ұңғымаларды бұрғылауға арналған техникалық жобаны жасау жөніндегі нормативтік-
техникалық құжаттамаға сəйкес жер қойнауын пайдаланудың оң тəжірибесі негізінде 
əзірленеді. 

227. Барлау жұмыстарының жобасына, сынамалап пайдалану жобасына немесе 
кен орнын игеру жобасына енгізілетін, олардың негізінде жасалған ұңғымаларды 
бұрғылауға (салуға) арналған техникалық жобалардың параметрлеріне қатысты 
толықтырулар жəне (немесе) өзгерістер тиісті Ұңғымаларды бұрғылауға (салуға) 
арналған жобаларға өзгерістерді жəне (немесе) толықтыруларды енгізу қажеттілігіне 
əкеледі. 

228. Жер қойнауын пайдаланушы бекіткен жəне көзделген сараптамалардың оң 
қорытындыларын алған тиісті Ұңғымаларды барлауға (салуға) арналған жобасыз жер 
қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізуге тыйым салынады. 

229. Көмірсутектерді игеру жəне барлау кезеңінде ұңғымалар өздерінің міндеттеріне 
сай бұрғыланады.

230. Ұңғымалардың міндеті көмірсутектерді барлау жəне өнеркəсіптік игеру кезінде  
базалық жобалау құжаттардағы жəне көмірсутектерді барлауға жəне  игеруге арналған 
жобалау құжаттардағы бекітілген шешімдердің неігізінде өзгеруі мүмкін.

231. Қандай да бір себептерге байланысты экономикалық тұрғыдан пайдалануы 
тиімсіз болып табылатын ұңғымалар  көмірсутектер жəне уран өндіру саласындағы 
уəкілетті  органдар бекітетін Көмірсутектерді барлау жəне өндіру жəне уран өндіру 
кезіндегі консервациялау жəне жою қағидаларына сəйкес белгіленген тəртіппен 
пайдалану қорынан консервациялауға уақытша шығарылады. 

232. Өз міндетін орындаған, одан əрі басқа жолмен пайдалану тиімсіз немесе 
мүмкін емес болып табылатынбарлық ұңғымаларды көмірсутектер жəне уран өндіру 
саласындағы уəкілетті  органдар бекітетін Көмірсутектерді барлау жəне өндіру, жəне 
уран өндіру кезіндегі консервациялау жəне жою қағидаларына сəйкес белгіленген 
тəртіппен жою қажет. 

14-тарау. ҰҢҒЫМАЛАРДЫҢ МІНДЕТІ
233. Көмірсутектерді барлау жəне өндіру кезінде ұңғымаларолардың мақсатына 

сəйкес бұрғыланады жəне бөлінеді.
234. Іздеу ұңғымалары көмірсутектердің кенжатындарын іздеу жəне ашу мақсатында 

алдағы бұрғылаумен жəне геологиялық-физикалық зерттеулермен дайындалған 
перспективалық құрылымдар мен аудандарда жобаланады жəне бұрғыланады.

235. Бағалау ұңғымалары геологиялық зерттеу жəне көмірсутектер кенжатындарын 
контурлау, көмірсутектер қорын санау жəне игеруді жобалау  үшін бастапқы ақпаратты 
алу мақсатында кен орнын ашатын аудандарда жобаланып, бұрғыланады.

236. Пайдалану-бағалау ұңғымалары коллекторлардың                                  сүзу-
сыйымдылық қасиеттерін зерттеу, кенжатын параметрлерін  анықтау бойынша 
кəсіпшілік-зерттеу  жұмыстарын жүргізу жөнінде тар бағыттағы  міндеттерді орындайды.

237. Пайдалану ұңғымалары сынамалап пайдалануды (озық пайдалану ұңғымалары) 
жəне кен орнын өнеркəсіптік игеру кезінде жобаланады жəне бұрғыланады:

1) өндiрушi (мұнай жəне газ) – кенжатындардан мұнайды, газды, конденсатты жəне 
суды алу жəне игеру жүйесiн ұйымдастыру үшiн;

2) қысыммен айдау - суды, газды (олардың қоспасын) немесе басқа ауыстыру жұмыс 
агенттерін айдау жолымен қабатты қысымды ұстап тұру мақсатында  кенжатындарға 
əсер ету үшін, пайдалы қазбалардан уақытша сақтау мақсатында бөлінетін газды 
немесе екінші топтың ілеспе пайдалы компонеттерін айдау үшін, сондай-ақ даму 
кезеңінде көмірсутектерді өндіру үшін.

238. Бақылау қадағалау ұңғымалары кенжатындарды игеру процесінде 
флюидаралық (су-мұнай, газ-мұнай, газ-су) контактілердегі өзгерістерге жəне басқа 
параметрлердегі (оның ішінде қабаттың мұнай-газ-судың мол болуындағы) өзгерістерге 
жүйелі бақылауды жүзеге асыру үшін жобаланады жəне бұрғыланады.

239. Бақылау пьезометрлік ұңғымалар қабатты қысым мен температураның 
өзгерістерін бақылау үшін жобаланады жəне бұрғыланады.

240. Резервтік ұңғымалар бұрғылау процесі кезінде  қабат құрылымын талдап 
тексеру арқылы  көмірсутектерін алудың жобалық коэффициентіне қол жеткізу үшін 
объектінің аумағында орналастырылады.

15-тарау. ҚАБАТҚА ƏСЕР ЕТУ ЖҮЙЕСІН ИГЕРУ ТƏРТІБІ
241. Қабатқа əсер ету жүйесі көмірсутектер қорларын жер қойнауынан алу 

технологиясын əзірлеу үшін көмірсутектерді барлау мен өндіруге арналған негізгі 
жобалау құжаттары мен жобалау құжаттарын ұсынудың техникалық құралдарының 
жиынтығы болып табылады.

242. Қабатқа əсер етудің техникалық құралдарының кешені мыналарды қамтиды: 
жұмыс агентінің көздері, қысыммен айдау ұңғымалары жəне тиісті жерүсті жабдығы.

243. Қабатқа  əсер ету жүйесі:
1) пайдалану  объектіге қабат энергиясын толтыру жəне өндіруші ұңғымалардың 

кенжарына көмірсутектерді бөлек аймақтар, қабаттар жəне толық кен орны бойынша 
толықтыру үшін жұмыс агентінің қажетті көлемін айдауды;

2) құрамы, физикалық-химиялық қасиеттері, механикалық қоспалар, оттегі жəне 
микроорганизмдердің құрамы бойынша жұмыс агентін қажетті кондицияға дейін 
дайындауды;

3) ұңғымалардың қабылдағыштығын жүйелi өлшеу, əрбiр ұңғыма, топ, қабат жəне 
игеру объектілері бойынша, сондай-ақ жалпы кен орны бойынша жұмыс агентін айдау 
есебі мүмкіндігін;

4) жұмыс агентінің сапасы мен қасиеттеріне тұрақты бақылау жүргізу мүмкіндігін;
5) жұмыс істеудің, ең алдымен бітеулігі тұрғысынан сенімділігін қамтамасыз етеді.
244. Қабатқа əсер ету жүйесінің қуаты технологиялық ысыраптарды есепке ала 

отырып, əрбір технологиялық блок пен жалпы кен орнына жұмыс агенті барынша көп 
жобалау айдауы мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. 

245. Жұмыс агенті айдалатын қысыммен айдау ұңғымасықабатқа əсер ету жүйесінің 
негізгі элементі болып табылады.

246. Қысыммен айдау ұңғымасының конструкциясы (қаптама тіректерінің диаметрі, 
болат маркасы, цемент көтеру биіктігі жəне басқалары) мыналарды қамтамасыз етуі 
керек:

1) тиiстi көлемде белгiленген шығарынды қысымы бойынша жұмыс агентiн айдау;
2) қабаттар мен қима объектілерін сенімді бөлу;
3) зерттеулердің барлық түрлерін өндіру, ұңғымаларды қалыптастыру аймағына 

əсер ету іс-шаралары, сондай-ақ жөндеу жұмыстары.
247. Қысыммен айдау ұңғымаларының кенжар конструкциясы қабаттардың 

(қабаттың) қалыңдығы бойынша сүзгі бетінің барынша ашық болуын қамтамасыз 
етуі тиіс.

248. Қысыммен айдау  ұңғымасының тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін 
пайдалану объектінің барлық көрсетілген қалыңдығы бойынша ұңғымалардың 
қажетті көлемде қабылдағыштығын қамтамасыз ету жөнінде шаралар кешені жүзеге 
асырылады, атап айтқанда қабаттық кенжар аймағының табиғи сүзу қасиеттерін 
қалпына келтіру, қажет болған жағдайда оларды жақсарту, сондай-ақ қажетті іске 
қосу айдау қысымын жасау.

249. Ұңғымаларды бұрғылау кезінде нашарлаған қабаттық кенжар аймағының 
сүзгілеу қасиеттерін қалпына келтіру (тазалау) ұңғымаларды бұру арқылы жүзеге 
асырылады. Контур сыртындағы жəне контур аймағындағы қысыммен айдау ұңғыма-
ларын піспектеу (поршеньдеу, сүмбі пайдалану) немесе электрлік центрифугалық 
сорғылардың түсуі арқылы құрғатылады. Контур ішіндегі қысыммен айдау ұңғымаларын 
құрғату оларды тауарлық парктен өнімді жинау жүйесіне қосылу кезінде рұқсат етілген 
ең жоғары дебиттерде  қысқа мерзімді пайдалануға беру арқылы жүзеге асырылады.

250. Қолайлы геологиялық жəне физикалық жағдайларда (қабаттың  жоғары сүзу 
қасиеттері) жəне өткізгіштігін табысты қалпына келтіру кезінде құрғатудан кейінгі 
қысыммен айдау ұңғымалары шоқтық сорғы станцияларынан өнім құбыры жүйесі 
арқылы жұмыс агентін айдау кезінде іске қосылады.

251. Өнімді қабаттардың қолайсыз геологиялық жəне физикалық сипаттамалары 
жағдайында қабылдағыштықты қамтамасыз ету үшін қосымша əсер ету шаралары 
қолданылады, соның ішінде:

1) агентті кейінірек айдау арқылы қалыптастыруға (ұңғымадағы деңгейдің төмен-
деуіне) жол берілетін максималды тоқырауды құру;

2) ұңғыманы қайта жуу кезінде сұйықтықты аэрациялау;
3) агентті жоғары қысымды мерзімде айдау жəне оны өздігінен құю арқылы босату 

(гидропіспектеу əдісі);
4) сығу сорғыларды (цементтейтін агрегаттар) пайдалану арқылы жұмыс қысымы-

ның жоғары қысымы кезінде агентті қабатқа батыру;
5) қабаттың одан кейінгі гидравликалық  бұзылуымен суқұмарынды бұрғылап тесу;
6) қышқылдармен жəне беткі белсенді заттардың ерітінділерімен кенжар  аймағын 

өңдеу;
7) кенжар аймағын жылумен өңдеу жəне басқалары.
252. Ағызу суларын жəне басқа да коррозиялы агенттерді қабаттарға айдау кезінде 

өнім құбырларын (су жəне газ құбырларын), ұңғымаларды жəне басқа жұмыс жабдығын 
коррозиядан қорғау үшін қорғаныс жабындары,коррозияға қарсы ингибиторлар, 
құбырсырты кеңістікті тығыздау жəне осыған ұқсас заттар қолданылады.

253. Қабатқа енгізілген беттік-белсенді заттар, қышқылдар, сілтілер, полимерлер 
жəне басқа да химиялық реагенттерді дайындау үшін реагенттердің жойылуын 
болдырмайтын жəне тұнбалауға қабілетті қосылыстардың пайда болуына алып 
келмейтін суды пайдалану қажет, егер бұл əзірлеуге жобалау құжатында тікелей 
көзделмесе. Сонымен қатар, көмірсутектерді коллекторлардан жылжытуды туындата 
отырып, айдалатын су ағынды сумен химиялық түрде үйлесімді болуы керек.

254. Жұмыс агентін айдау үшін қысыммен айдау ұңғымаларын игеру геологиялық-
техникалық қызмет көрсететін жəне жер қойнауын пайдаланушының басшылығы 
бекіткен жоспар бойынша жүргізіледі.

255. Жұмыс агентін айдауды бастау, бұрғыланған ұңғымаларды қысыммен айдау 
жəне айдау көлемін нормалау кен орнын игеруге жобалау құжатында анықталады.

256. Контур сыртындағы  жəне контур аймағындағы су тасқыны жағдайында жұмыс 
агентін айдау, əдетте, кенді игерудің ең ерте сатысында басталуы тиіс.

257. Контур аймағындағы су тасқыны жағдайында, ұңғымаларды бұрғылау кезінде 
асқынудың алдын алу үшін қысыммен айдау ұңғымаларына айдау оның əсер ету 
радиусында орналасқан ұңғымалардың көпшілігі бұрғыланғаннан кейін ғана басталады.

258. Контур аймағындағы су тасқыны жағдайында, қысыммен айдау бұрғыларын 
жолдарға орналастырған кезде оларды су құю жүйесінің дамуының бастапқы кезеңінде 
айдау жəне мұнай тазарту ұңғымалары бір-бірімен ауысатын етіп ұңғымаға енгізілуге 
тиіс. Жұмыс тəртібінде  жұмыс істейтін ұңғымалар, ең жоғарғы рұқсат етілген іріктеу 
кезін де мұнайға жұмсалуы керек жəне судың жоғары дəрежесі жеткен кезде сорғыға 
жіберіледі.

259. Ұңғымалар жəне ұңғымалардағы қабаттар арқылы жұмыс агентін айдауды 
нормалау тоқсанына бір рет жүргізіледі жəне əрбір қысыммен айдау ұңғымасының 
технологиялық режимі түрінде ресімделеді.

260. Қысыммен айдау ұңғымаларының технологиялық режимінде:
1) жұмыс агентін айдаудың күнделікті көлемі;
2) айдалған агент қасиеттеріне қойылатын негізгі талаптар;
3) қысымның төмендеуі;
4) айдаудың белгіленген нормаларын қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралар 

көрсе тіледі.
261. Қысыммен айдау ұңғымаларын пайдаланудың технологиялық режимін жер 

қойнауын пайдаланушының геологиялық-технологиялық қызметі негізгі жобалау 
құжаттары, көмірсутектерін барлау мен өндіруге арналған жобалау құжаттары жəне 
кен орындарын игеру сараптамасы негізінде жасайды жəне басшылығымен бекітеді.

262. Айдау нормаларын белгілеу мынадай негізгі ережелерге негізделеді:
1) егер сұйықтық алудың жинақталған өтемақысы объект бойынша (учаске) жұмыс 

агентімен айдау арқылы 100 пайыздан аз болса,  жылдамдығының тапшылығын 
қанағаттандыру үшін қолданылатын қысыммен айдау  ұңғыманың қабылдағыштығы 
жəне жабдықты айдауға қолданылатын  негізделген ағымдағы сұйықтықтың үлгілеу 
жылдамдығының 30-50% немесе одан астам нормалары белгіленеді;

2) егер сұйықтық алудың жинақталған өтемақысы объект бойынша (учаске) айдау 
арқылы жеткізілсе, жұмыс агентінің айдау нормасы сол кезеңде немесе одан асатын, 
бірақ 10-20 пайыздан аспайтын өндіріс ұңғымаларының мөлшерлемесі ретінде 
анықталған сұйықтық алу жылдамдығына агенттің ықтимал ысыраптарын ескере 
отырып, тең болуы тиіс;

3) кен орны алаңының үлкен көлемі жəне қабаттың елеулі аймақтық əртектілігі 
кезінде айдау нормасы алдымен ұқсас сүзгілеу-сыйымдылық қасиеттері бар 
учаскелерде орналасқан қысыммен айдау ұңғымалары топтары үшін, содан кейін 
учаске шегінде орналасқан жеке ұңғымалар үшін белгіленеді; 

4) көп қабатты объектілерде объект бойынша айдау нормасы тұтастай алғанда 
жəне учаскелер үшін жеке қабаттар арасында бөлінуі керек.

263. Əртүрлі қолданылатын технологиялардың қабатқа əсерін бағалау үшін 
қалыптасуына (суды айдау, газды айдау, протромбиналық уақыт жəне т.б.) 
əсерін бағалау үшін сұйықтықтың қасиеттерін тұрақты бақылау қажет. Зерттеу 
бағдарламасында негізгі жобалау құжаттаманы əзірлеуді бақылау үшін ұңғымалардың 
саны, іріктеу жиілігі жəне зерттеу түрлері зерттелді.

16-тарау. ӨНДІРУШІ ЖƏНЕ ҚЫСЫММЕН АЙДАУ ҰҢҒЫМАЛАРЫН ПАЙДАЛАНУ
264. Мұнай өндіруші ұңғымаларды пайдалану олардың өнімділігіне жəне сулану 

деңгейіне қарай фонтандық немесе механикаландырылған тəсілдермен жүзеге 
асырылады. Механикаландырылған тəсілдің құрамына сорғылық жəне газлифтілік 
тəсілдер кіреді.

265. Жер қойнауын пайдаланушы жер қойнауы аумағында  орналасқан 
бұрын бұрғыланған ұңғымаларды теңгерімге қабылдауға, Кодекске сəйкес оны 
мониторингілеуге міндетті.

266. Ұңғымалардың өнімі кенжардан жер бетіне көтерілетін фонтандық тəсіл қабат 
энергиясы есебінен жүзеге асырылады, мұнай кенжатындарын игерудің бастапқы 
(сузыз) кезеңінде пайдаланылады.

267. Ұңғымалар табиғи жолмен суланған сайын өндірілетін сұйықтықтың орташа 
тығыздығы артады, ұңғымалар өнімінің құрамындағы еркін газдың үлесі азаяды, бұл 
жиынтықта дебиттің қысқаруына, ал содан кейін қабат қысымы өзінің бастапқы мəні 
деңгейінде тұрғанның өзінде, ұңғымалардың атқылауының тоқтауына əкеледі. 

268. Дебиттердің қысқаруы салдарынан ұңғымаларды фонтандық тəсілмен 
пайдалану экономикалық тұрғыдан тиімсіз болады жəне оларды осы жағдайларда ең 
қолайлы механикаландырылған пайдалану тəсіліне көшіреді.

269. Кен орнын игеру кезінде жабдықтарды пайдалану жəне жөндеу жүйесін 
ұйымдастыруда қалыптасқан өндірудің табиғи-климаттық жағдайларының ерекшелік-
теріне қарай, мынадай арнайы сорғылық жабдық қолданылады:

1) қарнақты тереңдік сорғысының қондырғылары;
2) электр ортадан тепкіш сорғылардың қондырғылары.
270. Ұңғымаларды пайдалану жағдайлары күрделене түскенде (тұтқырлығы жоғары 

сұйықтықтардың тартып шығарылуы, өндірілетін өнімде механикалық қоспалардың 
жоғары құрамы, ұңғымалардың тереңдігі үлкен болғанда сұйықтықтардың төмен 
серпіндік деңгейлері) арнайы сорғылық жабдықты қолдану қажет.

1) электр бұрандалы сорғылар қондырғылары;
2) диафрагмалық сорғылар қондырғылары;
3) гидропоршеньді сорғылар қондырғылары.
271. Тұтқырлығы жоғары сұйықтықтары бар жəне өндірілетін өнімдерде 

механикалық қоспалардың құрамы жоғары болатын ұңғымаларды пайдалану кезінде 
жер қойнауын пайдаланушы күрделі жағдайларда сорғылық қондырғылардың оңтайлы 
режимдерін əзірлеуі жəне қажетті қорғау құралдарын іріктеуі қажет.

272. Ұңғымаларды газлифтілік тəсілмен пайдалану кезінде олардың ерекшеліктеріне, 
газ ресурстарына жəне ұңғымалық жəне газ айдауға арналған жерүсті жабдығының бар 
болуына қарай газлифтілік пайдаланудың мынадай негізгі схемалары  қолданылады:

1) компрессорлық газлифт;
2) компрессорсыз газлифт;
3) ішкі ұңғымалық газлифт;
4) үздіксіз газлифт;
5) мерзімді газлифт.
273. Пайдалану объектілерінен сұйықтықты іріктеу деңгейі мен қарқыны, кен-

жарға түсетін қысым жəне өндіруші ұңғымалардың сағасы, атқылаудың шекті қысымы 
жəне ұңғымалар тобын механикаландырылған өндіруге көшіру, сондай-ақ механика-
ландырылған өндіру тəсілін таңдау кен орнын əзірлеуге арналған жобалау құжаттарда 
негізделеді жəне оны геологиялық-техникалық іс-шаралар жоспарларына сəйкес жер 
қойнауын пайдаланушылар жүзеге асырады.

274. Ұңғымаларды кез келген тəсілмен пайдалану оларда сорғылық-компрессорлық 
құбырлар бар болғанда ғана жүзеге асырылуы тиіс. Осы құбырлардың материалдары, 
өлшемдері жəне түсірілетін тереңдігі тартып шығарылатын сұйықтықтың ерекшелігіне, 
ұңғымалардағы термобарлық жағдайларға, пайдалану тəсіліне тəуелді жəне бекітілген 
əдістемелер мен ұсынымдар бойынша айқындалады.

275. Ұңғымалық жабдықтың типтік өлшемін жəне ұңғымаларды пайдаланудың 
таңдалған тəсілі құрамында түсіру тереңдігін таңдауды жер қойнауын пайдаланушылар 
орындауы тиіс.

276. Өндіруші ұңғымаларды пайдалану үшін жабдықтарды таңдау кезінде мына-
ларды қамтамасыз ету қажет:

1) ұңғымалардың қауіпсіз жəне авариялық жұмыс істеуін;
2) ұңғымалардан сұйықтықты іріктеудің белгіленген нормасын;
3) жабдық жұмысының жоғары пайдалы əсер коэффициенті мен жөндеу аралық 

мерзімін;
4) басқа тəсілдермен салыстырғанда барынша аз шығындарды;
5) ұңғымаларды игеруге жəне жұмыс істеу режиміне бақылау жүргізу жəне реттеу 

мүмкіндігін.
277. Ұңғымаларды фонтандық пайдалану кезінде қабат энергиясын ең ұтымды 

пайдалану, атқылау мерзімін ұзарту жəне ұңғымалар жұмысының бірқалыпты (тербе-
ліссіз) режимін қамтамасыз ету мақсатында ішкі ұңғымалық жабдықтар схемасының 
бірі көзделеді:

1) сорғылық-компрессорлық құбырлар бағанының төменгі бөлігінде құбыр 
сыртындағы кеңістікті тұмшалайтын пакерді немесе мұнай мен газдан бөлінетін ұстап 
алынатын жəне оны осы құбырлардың бағанасына бағыттайтын негізгі бөлік арнайы 
құйғышты орнату;

2) авариялық жағдайлар кезінде құбыр сыртындағы кеңістікті тұмшалайтын жəне 
сорғылық-компрессорлық құбырлар бағаны бойынша газ-мұнай қоспасының ағынын 
бөлетін (жабатын) айырғыш пакерді орнату;

3) ұңғымалар жұмысының режимін реттеуді жəне жер бетіне көтерілген кезде 
мұнай мен газдан бөлінетін энергияны анағұрлым толық пайдалануды қамтамасыз 
ететін кенжар штуцерін орнату;

4) фонтандық пайдалану кезінде құбыр сыртындағы газдың сорғылық-
компрессорлық құбырлар бағанасына құйылуын жəне кенжатындарды игеруге 
арналған жобалау құжаттарда көзделсе, атқылау аяқталған соң газлифтілік тəсілмен 
ұңғымалардың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін газлифтілік клапандарды орналастыру 
үшін бір (немесе бірнеше) ұңғымалық камера орнату.

278. Жұмыс агенті ретінде табиғи жəне (немесе) ілеспе газды пайдалана отырып, 
компрессорсыз газлифтінің көмегімен ұңғымаларды газ кəдеге жаратылған жағдайда 
ғана пайдалануға жол беріледі. Бұл ретте ұңғымалардың конструкциясы газ 
ұңғымаларына қойылатын талаптарға сəйкес келуі қажет.

279. Ұңғымаларды сорғылық пайдалану кезінде сорғылық жабдықты оның ішінде 
газдың, құмның, механикалық қоспалардың түсуінен қорғау үшін, арнайы қондыр-
ғыларды (газ айырғыштарды, газ жəне құм зəкірлерін жəне басқаларын) пайдалану 
қажет.

280. Жылу əсеріне ұшырайтын кенжатындарда ұңғымаларды пайдалану 
кезінде ұңғымалық жабдық оның жоғары температура жəне агрессивті жемірілетін 
компоненттердің (көміртегі  қостотығы, күкіртті сутек жəне басқалары) жоғары құрамы 
жағдайында жұмыс істей алатын мүмкіндіктерін ескере отырып таңдалады.   

281. Бір мезгілде екі немесе одан артық объектіні бір ұңғымамен бөлек пайдалану 
өндірілетін өнімнің бөлек есепке алынуын жəне əр объектіні кəсіпшілік зерттеуді 
қамтамасыз ететін ұңғымалық жəне жерүсті жабдықты қолдану шартымен ғана 
пайдалануға жол беріледі.

282. Қысыммен айдау ұңғымаларын пайдалануға беру тəртібі, мерзімі жəне 
пайдалануы базалық жобалау құжаттарында айқындалады.

283. Мұнайлылық контур ішінде орналасқан қысыммен айдау ұңғымалары оларды 
мұнай коллекторларына қоса отырып, өндіруші ұңғымалар ретінде пайдаланылуы 
мүмкін.

284. Қабат бойынша немесе баған сыртындағы кеңістік бойынша газдың басқа-
рылмайтын атқылауы пайда болған мұнай ұңғымаларын пайдалануға жол берілмейді.

285. Ұңғымаларды құбыр аралық (құбыр сыртындағы) кеңістік арқылы пайдаланудың 
фонтандық немесе механикаландырылған тəсілін пайдалануға жол берілмейді. 

286. Ұңғымаларды көмірсутектерді барлауға жəне өндіруге арналған жобалау 
құжаттарында жəне базалық жобалау құжаттарында көрсетілген жобалау көрсет-
кіштерден асатын газ факторымен пайдалануға жол берілмейді.

287. Жобалау құжатында басқасы көзделмесе, кенжар қысымының ұйғарынды 
мəнінен төмен болатын қысым жағдайында сұйықтықты үдемелі түрде іріктеуге жол 
берілмейді.

17-тарау. ҰҢҒЫМАЛАР ЖҰМЫСЫНЫҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ РЕЖИМДЕРІН 
БЕЛГІЛЕУ ЖƏНЕ БАҚЫЛАУ ТƏРТІБІ

288. Өндіруші жəне қысыммен айдау ұңғымаларының орташа оңтайлы жұмыс істеу 
тəртібі мен саны, пайдалануға енгізу тəртібі мынадай қабылданған көрсеткіштерге 
байланысты көмірсутектерді барлауға жəне өндіруге арналған жобалау құжаттармен 
жəне базалық жобалау құжаттармен анықталады: көмірсутектер мен сұйықтықты 
қабаттан өндірудің деңгейі, қарқыны мен динамикасы жəне оларға ауыстыру агенттерін 
айдау.

289. Жер қойнауын пайдаланушы əзірлеудің қабылданған негізгі көрсеткіштерін, 
сондай-ақ базалық жобалау құжаттарында, көмірсутектерді барлау мен өндіруге 
арналған жобалау құжаттарында немесе əзірлеудің талдауында көзделген шектеулер 
мен ұсынымдарды ескере отырып, əрбір өндіруші ұңғыма үшін – сұйықтықты іріктеудің 
технологиялық нормасын жəне əрбір қысыммен айдау ұңғымасы үшін – ауыстыру 
агентінің  (қабылдағыштық) көлемін белгілейді, олар ұңғымалардың технологиялық 
жұмыс режимдері түрінде ресімделеді.

290. Ұңғымаларды пайдалануды, сондай-ақ өндірілетін өнімді есепке алуды жəне 
орындалатын геологиялық-техникалық іс-шараларды жүзеге асыру үшін жер қойнауын 
пайдаланушы жер қойнауын пайдаланудың барлық кезеңінде электронды жəне қағаз 
түрінде, оның ішінде оның сынамалап пайдалану кезінде мынадай бастапқы құжаттарды 
жүргізуге жəне сақтауға міндетті:

1) осы Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша ұңғымадағы өндірілген 
мұнай, су, газ жəне газ конденсатын есепке алу (өлшеу) туралы тəулік сайынғы рапорт;

2) осы Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша кен орнында өндірілген 
мұнай, су, газ жəне газ конденсатын есепке алу (өлшеу) туралы тəулік сайынғы жəне 
ай сайынғы рапорт.

291. Өндіруші ұңғымаларды пайдаланудың технологиялық режимін жер қойнауын 
пайдаланушы ай сайын немесе тоқсан сайын объектінің даму жағдайының тұрақты-
лығына байланысты жасайды. Өндіруші ұңғымалардың технологиялық режимдерімен 
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бір мезгілде ұңғымалардан жəне жалпы пайдаланылатын қондырғылардан сұйықтықты 
алу жылдамдығын қамтамасыз ету үшін геологиялық-техникалық іс-шаралар жоспары 
жасалып, бекітілді.

292. Өндіруші ұңғымалар жұмысының технологиялық режимдерінде пайдалану 
тəсіліне байланысты мынадай негізгі параметрлер көрсетіледі:

1) сұйықтықтың, мұнайдың, газ конденсатының, газдың, суланудың дебиті, газ факторы;
2) кенжарда жəне ұңғыма сағасында қысымның төмендеуі немесе ұңғымадағы 

сұйықтықтың динамикалық деңгейінің қалпы;
3) штуцер диаметрі жəне сорғылық-компрессорлық құбырлардың диаметрі мен 

түсіру тереңдігі (фонтанды ұңғымалар үшін);
4) плунжердің диаметрі, тербелістердің (жүрістердің) саны, жүріс ұзындығы, 

сорғылардың типтік өлшемі мен түсіру тереңдігі (сорғылық пайдалану үшін);
5) газдың меншікті шығыны мен жұмыс қысымы, іске қосатын жəне жұмыс 

клапандарының тереңдік қондырғылары (газлифтілік пайдалану үшін);
6) пакерлердің, газды зəкірлердің, мөлшерлеуіштердің, кенжар штуцерлерінің жəне 

басқалардың түрі мен тереңдігі;
7) перфорацияның аралықтары, ашық оқпан.
293. Жер қойнауын пайдаланушы ұңғымаларды өндiрудiң белгiленген техноло-

гиялық режимдерiнiң орындалуын бақылауды жүзеге асырады.
294. Өндіруші ұңғымаларды дебитті жеке немесе топтық өлшеуге арналған 

жəне базалық жобалау құжатқа жəне көмірсутектерді барлау мен өндіруге арналған 
жобалау құжатқа сəйкес ұңғымаларды сынауға арналған жабдықсыз пайдалануға 
жол берілмейді.

295. Ұңғымалардың жұмыс режимін бақылау үшін технологиялық процесте 
қолданылатын өлшеу құралдары Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамта-
масыз ету туралы заңнамасына сəйкес келеді.

296. Ұңғымалардың жұмысын бақылау үшін негізгі көрсеткіштерді анықтайтын 
зерттеу кешендері жүргізілуі тиіс: қабаттық флюидтің компоненттік құрамы,  тұтқырлығы, 
тығыздығы, қанықтыру қысымы, газ мөлшері, көлемдік коэффициенті, шығарылған 
газ жəне газсыздандырылған мұнай құрамы, сондай-ақ газ мөлшері, коэффициенттің 
көлемі жəне қабаттық флюидтің тығыздылығының  қысымнан тəуелділігі. Ұңғымалардан 
терең    мұнай/газ конденсаты үлгілерін іріктеу графигін жаңа ұңғымаларды пайдалануға 
енгізу жəне оларды кен орнының бірқалыпты бөлуін есепке ала отырып, геологиялық-
кəсіпшілік қызмет көрсетуі тиіс. Əрбір пайдалану объектісі үшін қабаттық флюидтің 
терең үлгілерін іріктеу жəне зерттеу жүргізілуі тиіс. Тексеруге жататын ұңғымалардың 
жалпы саны өндіруші ұңғымалар қорынан жылына кем дегенде 5% құрайды.

297. Теңіз қайраңында əзірленген кен орындарында іріктеудің жиілігі жəне 
зерттеулердің көлемі барлық қауіп факторларын ескере отырып (жоғары қысым, 
температура жəне болған жағдайда күкіртті сутегі мөлшері) жүргізіледі.

298. Ұңғымалардың жұмыс режимдері туралы материалдар сақтау, талдау 
жəне жалпылауға жатады. Жер қойнауын пайдаланушы белгіленген технологиялық 
режимдердің орындалуына жедел бақылау жүргізуді жəне талдауды жүзеге асырады, 
режимдерді сақтамау себептерін анықтайды жəне ұңғымалар мен жұмыс істейтін 
жабдықтардың тиімділігін арттыру жөніндегі  іс-шараларды жүзеге асырады.

299. Жер қойнауын пайдаланушы игеру объектiлері, алаңдары мен пайдалану 
тəсілдері бойынша ұңғымаларды пайдалану режимдерiн талдау нəтижелерiн 
жинақтайды жəне оларды жылдық есеп беру құжаттарында көрсетедi.

300. Əрбір қысыммен айдау ұңғымасы үшін жер қойнауын пайдаланушылар 
техникалық құжаттаманы жүргізеді, онда пайдаланудың барлық көрсеткіштері, өткізілген 
геологиялық-техникалық іс-шаралар мен олардың тиімділігі, ұңғыма сағасы мен пайда-
лану бағаны жабдығының сенімдігі мен бітеулігін тексеру көрсетіледі.

301. Шегендеу бағанының бітеулігі жəне қысыммен айдау ұңғымаларында 
құбырсырты циркуляциясының болмауы қысымды қалпына келтіру қисықтарын 
талдаумен, терең ағынды есептеуіштер, резистивимерлер, электротермометрлер, 
радиоактивті изотоптарды пайдалана отырып зерттеумен, құбырлардағы пакерлерді 
пайдаланып шегендеу құбырларын үзіліссіз қысыммен сынау жəне т.б.анықталады.

302. Өндіруші ұңғымалардың жəне ұңғымалық жабдықтардың техникалық жағдайы 
мыналарды қамтамасыз етуге тиіс:

1) белгiлi бiр мерзiмге бекiтiлген технологиялық режимдерге сəйкес ұңғыманы 
пайдалану;

2) ұңғымалардың жұмыс режимдерінің параметрлерін бақылау (сағадағы жəне 
құбырсырты кеңістіктегі қысымды өлшеу,  сұйықтық пен газға арналған ұңғымалардың 
шығыны, өндірістегі су басу қысымы, жұмыс қысымы жəне арнайы газ ағыны, 
сорғыларға қысым жəне олардың өнімділігі, сағалық сынамаларын үлгілеу);

3) ұңғымалар мен ұңғымалық жабдықтардың жай-күйін бақылау, қабаттың 
сипаттамалары мен өндіріс динамикасын анықтау, даму процесін бақылау жəне реттеу 
үшін кəсіпшілік-гидродинамикалық зерттеулер жүргізу;

4) ұңғымаларды пайдалану кезінде асқынуларды болдырмау жəне оларға қарсы 
күрес жөніндегі іс-шараларды орындау;

5) қабаттың ұңғыма жанындағы бөлігіне жəне ұңғыманың кенжар аймағына əсер 
ету жөніндегі жұмыстарды орындау.

303. Дебитті жеке өлшеу жəне ұңғымаларды сынау үшін техникалық құралдармен 
жабдықталмаған жаңа ұңғымаларды пайдалануға жол берілмейді.

304. Өндіруші  ұңғымаларды сағалық  жəне құбырсырты қысымы манометрлерсіз 
сағалық сынамалар іріктеу жəне сағада температура өлшеуге арналған құрылғылармен, 
арматуралық алаңдармен жəне ұңғымаларға терең аспаптарды (манометрлер, 
термометрлер, шығын өлшегіштер, сынама алғыштар) түсіру үшін арналған майлауыш-
тармен пайдалануға жол берілмейді, сонымен қатар:

1) пайдаланудың газлифті тəсілі кезінде – сағалық арматуралардың шығу желісі 
жұмыс газының қысымы мен ағынын өлшеу жəне реттеу үшін манометрлермен, шығын 
өлшегіштермен жəне басқа құрылғылармен қосымша жабдықталады;

2) ұңғымаларды штангілік тереңдік сорғы қондырғыларымен пайдалану кезінде 
– сағада ұңғымаларды динамометрлеу, ұңғымадағы сұйықтық деңгейін эхо-сейвер 
немесе толқын өлшеуіш  арқылы өлшеу, аралық бағандар қысымының себептерін 
анықтау үшін газсырты кеңістігінен газды іріктеу жөніндегі операцияларды орындауға 
арналған құрылғылар қарастырылады;

3) сағаларда электрлік центрифугалық сорғыларды орнату арқылы ұңғымаларды 
пайдалану кезінде – сағада осы қондырғылардың жұмыс режимін бақылауға жəне 
өзгертуге мүмкіндік беретін басқару станциясы орнатылады, ал ұңғымалық жабдық 
сорғыны қабылдау кезінде қысым мен температураны өлшеуді қамтамасыз ететін 
телемеханикалық жүйелерге арналған арнайы құрылғымен жабдықталады;

4) ұңғымалық жəне жерүсті аспаптарының көмегімен қысыммен айдау ұңғымаларын 
пайдалану кезінде олардың қабылдағыштығы,  қысым айдауы жəне су қоймасының 
көмегімен қабаттарды қамтуды тұрақты қадағалау жүзеге асырылады.

305. Ұңғымалардың өзара əрекеттестігі жəне қысыммен айдау агентінің қабаты 
бойынша өтетін жолдар гидротыңдаумен, геофизикалық əдістермен, айдау суларына 
индикаторлар қосу жəне өндіруші ұңғымалардың өнімінде олардың пайда болуына 
бақылау арқылы қабаттың əртүрлі бөліктерінде қысым өзгеруі бойынша зерттеледі.

306. Ұңғымаларда зерттеу жұмыстарының кезеңдiлiгi мен көлемiн жер қойнауын 
пайдаланушылар көмiрсутектердi барлау мен өндiруге арналған жобалау құжаттары 
үшiн базалық жобалау құжаттарының талаптарын ескере отырып, бекітілген кəсіпшілік-
геофизикалық жəне гидродинамикалық зерттеулер кешенiне сəйкес белгiлейдi.

307. Өндіруші ұңғымалардың технологиялық режимі бұзылған жағдайда 
жоспарланғаннан нақты ұңғымалардың өнімділік көрсеткіштерін əзірлеудің əртүрлі 
сатыларында (ұңғымадағы құм түйіндерін, газды немесе су құдықтарын, парафиндік 
шөгінділерді, тұздарды, сілемдерді, гидрат, коррозия өнімдері жəне басқалар) 
ауытқушылықтарды тудыратын себептерді анықтау жəне жою жөнінде  шұғыл шаралар 
қабылданады. 

308. Құмды кетіруге арналған ұңғымаларда кенжар аймағын қорғау           іс-шаралары 
жүргізіледі. Бекіту əдістері (сүзгілерді орнату, цементтеу, шайырмен, полимерлермен 
өңдеу жəне т.б.) нақты жағдайларға байланысты таңдалады.

309. Газ немесе су ұңғымаларының кенжарларына осы асқынулардың себептеріне 
байланысты серпілістерді ұңғымалардың технологиялық режимін өзгерту немесе тиісті 
оқшаулау жұмыстарын жүргізу арқылы жоюға болады.

310. Басқа да асқынулармен күресу əдістері мен құралдары (тұздардың, парафин-
дердің, гидраттардың шөгінділері, эрозияның немесе түтік жолдарының жəне 
жабдықтардың тоттану тозуы) белгілі бір жағдайларда олардың тиімділігіне байла-
нысты таңдалады.

311. Қысыммен айдау ұңғымаларды пайдалану кезінде асқынулардың табиғаты 
мен ауырлық дəрежесі (ұңғымалар қабылдағыштығының төмендеуі, қабылдағыштық 
профилінің біркелкі емес болуы, шегендеу бағанның  бітеулігі мен цемент тасының 
бұзылуы) қысыммен айдау ұңғымалардың жұмыс режимі мен қысыммен айдау агенттің 
параметрлері мен сипаттамаларына сəйкес келуі дəрежесі бойынша анықталады.

312. Газды (ауаны) қабатқа айдау кезінде қысыммен айдау  ұңғымаларының 
конструкциялары газ ұңғымаларына қойылатын талаптарға сəйкес болуы керек.

313. Қабатқа  əртүрлі жылу тасымалдағыштарды (ыстық су, бу) айдау кезінде 
шегендеу баған –  цемент сақина жүйесіндегі жылу кернеуін төмендету үшін, атап 
айтқанда, ұңғыманың тұрақсыз жұмыс режимі кезінде арнайы шараларды қолдану 
керек.

314. Ұңғымалардың өнімділігін жəне қабылдағыштығын арттыру, олардың қабатпен 
гидродинамикалық байланысын жақсарту, судың түсу жəне түсіру профильдерін 
теңестіру, олардың дамуын жеделдету жəне іске қосу мақсатында жер қойнауын 
пайдаланушылар ұңғыманың кенжар аймағына жəне қабаттың ұңғыма жанындағы  
бөлігіне əсер етудің түрлі əдістерін жоспарлайды жəне жүзеге асырады (ұңғымаларды 
қышқылмен шаюдың түрлері, қабаттың гидравликалық ажырауы, дірілмен өңдеу, 
жылулық  əдістер, гидродинамикалық əсер ету əдістері жəне олардың əртүрлі 
комбинациялары).

315. Нақты  əсер ету əдісін таңдау ұңғымаларды жөндеуге қарастырылатын ұңғы-
маларға, жер қойнауын пайдаланушыларға немесе қызмет көрсетуші ұйымдарға 
əсер етудің əртүрлі əдістерін қолданудың нəтижелерін жүйелі түрде қорытуға жəне 
зерттеуге, сондай-ақ ұңғымаларды қалыптастыру аймағының күйін, жыныстар мен 
сұйықтықтардың құрамын зерттеуге бағытталған зерттеулер жиынтығы негізінде 
жүзеге асырылады.

316. Ұңғымаларды ағымдағы (жерасты) жөндеу кезінде келесі жұмыстар орын-
далады:

1) ұңғымалық жабдықты оның тозуына немесе кенеттен жұмыс істемеуіне байла-
нысты толық немесе ішінара ауыстыру;

2) əртүрлі шөгінділерден (құм, парафин, тұздар, тоттанудан) ұңғымалардың 
қабырғалары мен кенжарын тазалау.

317. Ұңғымаларды күрделі жөндеу кезінде:
1) жөндеу жəне оқшаулау жұмыстары;
2) басқа горизонттарға көшу немесе қабаттарды енгізу;
3) ұңғымаларды міндеті бойынша санаттан санатқа ауыстыру;
4) ұңғымаларды пайдалану немесе оларды жөндеу (сору-компрессорлық құбыр-

ларды, электр-ортадан тепкіш сорғыларды, тереңдіктің сорғыларын, ұңғымаларды 
тазалау жəне басқаларын) процесіндегі аварияларды жою;

5) пакер-сөндіргіштермен жабдықталған ұңғымаларды жөндеу, екi қабатты бiрiктiрiп-
сұрыптап пайдалануға арналған жабдық, ұңғыманың екiнші оқпанын кесу;

6) қысыммен айдау ұңғымаларын жөндеу: қабылдағыш профилін теңестіру, 
қысыммен айдау суының басқа қабаттарға төгілуін жою, шегендеу бағандарының 
тұтастығы мен тығыздығын қалпына келтіру жəне т.б.

7) қосымша перфорация жəне дүмпу;
8) ұңғымаларды консервациялау немесе жою жұмыстары орындалады.
318. Көмірсутектері шөгінділерінің ашылуын болдырмау мақсатында төмен қуатты 

қақпағы бар қабаттардың гидравликалық ажыратылуына жол берілмейді.
319. Техникалық жарамды ұңғымаларда мұнай өндіруді жандандыру мақсатында 

ұңғыманың кенжар аймағына жəне қабаттың ұңғыма жанындағы  бөлігіне ықпал ету 
үшін жұмыс жүргізілуі мүмкін, гидравликалық сынумен қоса, қабаттардың радиалды 
енуін, ағындарды кетіру технологиясын қолдануды, акустикалық реабилитацияны, 
термобарохимиялық əсерді, электрлік əсерді, қабатқа толқынды бароциклді əсерді, 
химиялық өңдеуді, сондай-ақ қабаттағы жөндеу жəне оқшаулау жұмыстары, ағынды  
ұңғымалар аймағынан судың шығуына жол бермеуге бағытталған.

320. Ұңғыманың кенжар аймағына жəне қабаттың ұңғыма жанындағы əсер 
ету жұмыстары күрделі жəне/немесе ағымдағы (жерасты) ұңғымаларды жөндеу 
жұмыстарына жатқызылмайды.

321. Саға жəне ұңғыма оқпаны  жабдығы, жұмыс сұйықтықтарының тығыздығы 
ашық мұнай мен газдың пайда болуына жол бермеуі тиіс.

322. Ұңғымаларды жөндеу жұмыстары жер қойнауын пайдаланушының (ұйымның) 
басшылығымен бекітілген жоспарға сəйкес жүргізіледі жəне онда ұйымның атауы, 
кен орнының атауы, кен орнын барлау немесе игеру кезеңі мен жобасы, ұңғыманың 
саны мен географиялық координаттары, ұңғыманың жобалық жəне нақты тереңдігі, 
ұңғыманың басталу жəне аяқталу мерзімі, ұңғыманың нақты жобалауы, жоспарланған 
іс-шаралары мен жұмыстың уақытын белгілеу, келісімшарт нөмірі, жұмыстарды жүргізу 
себептерінің қысқаша негіздемесі болады.

323. Жөндеу жұмыстары, оларды күтіп-ұстау, жабдықтар мен ұңғымалар 
жұмыстарының жөндеуаралық кезеңі, сондай-ақ орындалған жұмыстардың техникалық-
экономикалық тиімділігі туралы ақпаратты объектінің барлық пайдалану мерзімі ішінде 
жер қойнауын пайдаланушылар сақтауға тиіс.

18-тарау. КӨМІРСУТЕКТЕР КЕН ОРЫНДАРЫН ИГЕРУ КЕЗІНДЕГІ 
МОНИТОРИНГ

324. Көмірсутектер кен орындарында пайдалану объектілерін игеру процесін 
бақылау қабылданған игеру жүйесінің тиімділігін бағалау, оны жетілдіру іс-шараларын 
əзірлеу үшін қажетті ақпаратты алу үшін жүзеге асырылады.

325. Жер қойнауын пайдаланушы жер қойнауының жай-күйінің мониторингін 
ұйымдастыруды жəне кен орнын игеруді бақылауды қамтамасыз етуге міндетті.

326. Мұнай жəне мұнай-газ кен орындарын игеру саласындағы міндетті зерттеу 
кешені мыналарды қамтиды:

1) тұтас объектіде жəне көп қабатты объектінің жекелеген қабаттарында терең 
манометрлер жəне басқа тəсілдермен қабаттың жəне кенжар қысымының өлшемдері;

2) жер бетіндегі көмірсутегі жəне ұңғымалық сұйықтық ағынының өлшемдерін 
трап пен өлшеуіш сыйымдылығынан тұратын жеке немесе жылжымалы өлшеу 
қондырғыларымен немесе автоматты топтық қондырғы арқылы жинау орнында өлшеу;

3) көп қабатты объектілерді пайдаланатын ұңғымаларда терең ағындық өлшеу 
аспаптарымен немесе дебит өлшегіштермен (PLT) жеке қабаттардың дебиттерін өлшеу;

4) пайдалану объектiлерi бойынша кəсіпшілік газ факторын өлшеу;
5) шығу желісі немесе өлшеу қондырғылары топтарында іріктелген  сұйықтық 

үлгілері бойынша  ұңғымалар өнімдерінің су басуын анықтау;
6) қысыммен айдау ұңғымалары бойынша қысыммен айдау қысымын саға 

манометрлерімен өлшеу жəне ұңғымалардағы жұмыс агентінің шоқтық сорғы 
станцияларында есептеуіштермен немесе шығын өлшеуіштермен айдау көлемі, 
сондай-ақ көп қабатты объектілердің жекелеген кесінділерін өлшеу;

7) тереңдік шығын өлшегіш немесе басқа тəсілдермен;
8) стационарлық жəне стационарлық емес режимдерде өндіруші жəне қысыммен 

айдау ұңғымаларды гидродинамикалық зерттеу;
9) көмірсутектердің жəне сұйықтықтың ағымдағы  жəне жиынтық карталарын, 

изобар карталарын құрастыру;
10) қабаттардың бастапқы жəне ағымдағы мұнай-газды қанықтыруын жəне 

ұңғымалардың техникалық жай-күйін анықтау үшін кəсіпшілік- геофизикалық зерттеулер;
11) ұңғымалардың терең жəне жер бетіндегі үлгілерін іріктеу жəне зертханалық 

зерттеу;
12) айдауға арналған жұмыс агентінің сапа талаптарына сəйкес келуіне монито-

ринг жүргізу.
327. Кəсіпшілік зерттеулерді кешенді түрде іске асыруға дайын емес ұңғымаларды 

пайдалануға жол берілмейді.
328. Жүйелі өлшеулердің жоғарыда аталған тізімінен басқа объектінің темпера-

турасын жəне айдалатын жұмыс агентін бақылау үшін жекелеген жоспарлар бойынша 
арнайы зерттеулер, белгіленген материалдарды сорып алу арқылы қабаттардың 
жұмысын бағалау, қабаттағы парафиннің түсіп қалу мүмкіндігін зерттеу, сульфат-
редукцияға бақылау, гидротыңдау жəне т.б. жүргізіледі. Егер бұл нормативтер 
зертханалық зерттеулерге, соның ішінде кернге негізделген жағдайда, айдалатын 
судың сапасы үшін жеке нормаларды əзірлеуге жол беріледі.

329. Жер қойнауын пайдаланушылар жасаған айлық жоспарына сəйкес пайдалану 
объектілерін игеруді бақылауды жер қойнауын пайдаланушылар немесе олардың 
тапсырмасы бойынша осы қызмет түріне тиісті лицензиялары бар мамандандырылған 
ұйымдар жүзеге асырады.

330. Пайдалану объектілерін əзірлеуге бақылау жүргізудің негізгі материалдары жер 
қойнауын пайдаланушыларда жер қойнауын пайдаланудың бүкіл кезеңінде сақталады.

331. Өлшеу кешенінің ерекшеліктері жəне олардың мерзімділігі олардың 
геологиялық жəне физикалық жағдайларын жəне ұсынылған əзірлеу жүйесін ескере 
отырып, пайдалану объектілерін əзірлеуге арналған жобалау құжаттарында негізделеді.

332. Əрбiр пайдалану объектiсі бойынша əрбiр əзірлеу сатысында кəсіпшілік 
жұмыстарының көлемдерi мен мерзiмдiлiгi жеке белгiленедi.

333. Пайдалану объектілерін игеруді бақылау бойынша кешенді зерттеулер жүйелі 
(мерзімді) жəне бір реттік (біржолғы) өлшемдерді көздейді.

334. Жүйелі зерттеулер жүргізгенде, зерттеудің əрбір түрі бойынша келесі кезеңділік 
ұсынылады:

1) қабаттық қысымын өлшеу:
тоқсанына бір рет - игерудің алғашқы үш сатысында;
жарты жылда бір рет - игерудің соңғы кезеңінде жүргізіледі;
2) кенжар қысымын өлшеу - қолданыстағы өндіруші жəне қысыммен айдау 

ұңғымаларында кем дегенде тоқсанына бір рет;
3) өндіру ұңғымаларының дебитін  жəне қысыммен айдау ұңғымаларының 

қабылдағыштығын өлшеу - апта сайын;
4) ұңғымалардың су басуын өлшеу - апта сайын. 
335. Газ факторын қабатты жəне кенжар қысымы қанықтыру қысымынан асып кеткен 

жағдайда өлшеу жылына бір рет жүргізіледі. Кенжар қысымы қаныққан қысымнан төмен 
болған кезде, газ факторы тоқсан сайын өлшенеді, қысымның төмендеуі кезінде жəне 
одан төмен қысымның қалыптасуымен ай сайын өлшеу жүргізіледі.

336. Аталған өлшеу кешені əрбір жаңа ұңғыма, сондай-ақ қандай да бір 
технологиялық немесе техникалық іс-шараларды (кенжар аймағын өңдеу, гидроажырау, 
оқшаулау жұмыстары жəне т.б.) жүзеге асырғанға дейін жəне кейін жəне одан əрі 
жоғарыда көрсетілген кезеңділікпен жүзеге асырылады.

337. Қысымды (деңгейді) қалпына келтіру əдістерімен гидродинамикалық зерттеулер 
жəне тұрақты күйдегі үлгілерді іріктеу əрбір ұңғыма үшін оны пайдалануға бергеннен 
кейін жəне қажет болған жағдайда жүргізіледі.

338. Айдалатын судағы өлшенетін бөлшектердің, мұнай өнімдерінің жəне басқа да 
қоспалардың мөлшері қажет болған жағдайда жүзеге асырылады.

339. Бір реттік (біржолғы) өлшемдерде зерттеулердің толық ауқымын немесе 
олардың қажетті бөлігін бір мезгілде жəне əрбір жаңа бұрғыланған ұңғымада, сондай-
ақ кез келген технологиялық немесе техникалық іс-шараларды (кенжар аумағын 
тазарту, күрделі жөндеу, жабдықтарды ауыстыру жəне басқалар) жүзеге асырғаннан 
кейін орындау көзделеді.

340. Біржолғы өлшемдерге қажет болған жағдайда орындалатын қабаттардың 
мұнай жəне газбен қанықтыруын бағалау үшін кəсіпшілік-геофизикалық зерттеулер 
жатқызылады, сондай-ақ олардың көлемі əсіресе ұңғымаларда су басу басталуымен 
артуы керек. Бұл жерге  ұңғымалар мен қабаттардың өзара əрекеттесуіндегі 
гидродинамикалық зерттеулер, кенжатындар орындарының фотоколориметриялық 
зерттеуі жəне басқалары жатқызылады.

341. Өндіруші жəне қысыммен айдау ұңғымаларда, сондай-ақ осы мақсатта 
пайдаланылатын байқаушы жəне пьезометрлік ұңғымаларда, оның саны мен 
орналасқан жері өнеркəсіптік игеру жобасымен анықталады.

342. Газ жəне газ конденсаты кен орындарын игерудегі пайдалану объектілерінің 
мониторингі мыналарды қамтиды:

1) қабаттың, кенжардың жəне сағаның қысымын жүйелі жəне бақылап  өлшеу 
жəне анықтау;

2) пьезометрлік ұңғымаларда сұйықтық деңгейлері;
3) газ-су контактісінің жағдайы (мұнай майының бар болуы кезінде газ-мұнай 

жəне мұнай-су);
4) газ, конденсат, су (мұнай) дебиттерінің жəне химиялық құрамының өзгеруi.
343. Жоғарыда аталған барлық зерттеулер сонымен қатар ұңғымаларды игеру 

кезінде жəне оларды тоқтаудан немесе консервациялау кезеңінен кейін пайдалануға 
енгізгенге дейін жүзеге асырылады.

344. Зерттеу нəтижелерінің негізінде мыналар анықталады жəне мерзімді түрде 
нақтыланады:

1) кенжатынның жұмыс режимі жəне оның температуралық режимі;
2) бастапқы жəне ағымдағы көмірсутектерінің қорлары;
3) кенжатын, пайдалану объектiсi бойынша қысымның таралуы;
4 ) кенжатынның жекелеген учаскелерінің өзара іс-қимылы;
5) кенжатынның əртүрлі учаскелеріндегі судың (мұнайдың) қарқындылығы мен 

сипаты;
6) олардың дебиттерін бағалай отырып, газ беру аралықтары;
7) игеру процесімен қорларды қамту;
8) ықтимал баған сыртындағы  ағындарды анықтау.
345. Статикалық қысымды өлшеу ұңғыманың барлық қорлары бойынша мезгіл-

мезгіл жүргізіледі. Игерудің бірінші кезеңінде оларды кем дегенде тоқсанына бір рет 
өткізіп, игерудің соңғы сатыларында жиілігін жылына біртіндеп өзгерту керек.

346. Ұңғымалардың қоры көп жəне қысымы ұзақ қалпына келетін (бес тəуліктен 
артық) кен орындарында өлшемдердің кезеңділігі өзгертілуі мүмкін.

347. Əртекті коллекторларды өңдеу кезінде əртүрлі бөліктеріндегі қабаттық 
қысымның қалыптасуы біртіндеп төмендейді, сондықтан бір мезгілде тоқтата отырып, 
ұңғымалар тобындағы ең үлкен айырмашылықтары бар аймақтардағы статикалық 
қысымды өлшеуді жүзеге асыру ұсынылады.

348. Ұңғыманың сағадағы статикалық қысымды өлшеу мезгіл-мезгіл қысымды 
қалпына келтіру қисықтарын жоюмен біріктірілуі керек. Мерзімділік өнімді көкжиектің 
сипаттамаларына - қабаттқң қысымды қалпына келтіру уақытына байланысты 
белгіленеді.

349. Ұңғымаларда қабаттың қысымын өлшеу кезеңділігі газды іріктеу қарқынына 
жəне қабаттағы қысымның құлдырауының екі сериялы арасындағы кезеңде орта 
есеппен алғанда, өріс үстіндегі қателіктерден асып кетуіне байланысты таңдап алын-
ған қабаттағы қысымның төмендеуіне байланысты өнеркəсіптік игеру жобасында 
белгіленеді. 

350. Өндіруші жəне қысыммен айдау ұңғымаларында, сондай-ақ осы мақсатта 
пайдаланылатын байқау жəне пьезометрлік ұңғымаларда, оның саны мен орналасқан 
жері өнеркəсіптік игеру жобасымен анықталады.

351. Бақыланатын ұңғымаларға газдың қаныққан бөлігінде өнімді көкжиекті ашатын 
ұңғымалар жатқызылады. Бұл ұңғымалар ұзақ уақыт бойы пайдаланылмайды жəне 
қысымды өлшеу, газ-су (газ-мұнай жəне мұнай-су) байланысының ілгерілеуін бақылауға 
арналған. Олардың алдында тұрған міндеттерді шешуге қатысты байқау ұңғымалары 
пайдалану қызметіне ауыстырылуы мүмкін.

352. Пьезометрлік ұңғымаларға су толу бөлігінде өнімді көкжиекті ашатын ұңғымалар 
жатқызылады. Олар контур сыртындағы немесе табан су деңгейінің төмендеуін қада-
ғалайды.

353. Бақыланатын жəне  пьезометрлік ұңғымалардың санын жəне орналасуын 
анықтаған кезде кен орындарында бұрғыланған іздестіру ұңғымалары максималды 
түрде ұлғайтылуы керек. Кішігірім кен орындарында осы мақсаттарда тек осындай 
ұңғымалар ғана пайдаланылуы керек.

354. Бақыланатын жəне пьезометрлік ұңғымалар үшін өлшеу 1,5-2 айда кемінде 
бір рет жасалуы керек.

355. Үлкен газдық қабаты бар, сондай-ақ күрделі құрылымы бар кенжатындарда 
кенжатын аумағы бойынша  ғана қысыммен емес, оның көлемі бойынша, яғни өнімді 
горизонттың тік бөлігіндегі əртүрлі бөліктердегі деректер туралы ақпарат болуы керек.

356. Əр суарылатын газ ұңғымасы үшін су басудың себептерін анықтау үшін 
зерттеулер жүргізу қажет.

357. Игеру процесінде кенжатынға қабаттық сулардың кіруіне мониторинг гидро-
химиялық, кəсіпшілік-геофизикалық жəне гидродинамикалық əдістермен жүзеге 
асырылады.

358. Жедел бақылаудың гидрохимиялық əдiстерi пайдалану ұңғымаларының бүкіл 
қорының шегiндегi сарқынды сулардағы тəн иондардың құрамындағы өзгерiстерге 
жүйелi түрде бақылауды талап етедi. Əртүрлі шөгінділер мен аудандарды бақылауға 
тəн иондар тəжірибе арқылы анықталады. Су үлгілерін тоқсан сайын (жылдам талдау 
үшін), ал су басудың алғашқы белгілері бар ұңғымаларда - ай сайын (толық талдау 
үшін) алуға болады.

359. Кəсіпшілік-геофизикалық бақылау əдістері пайдалану жəне байқау 
ұңғымаларында газ-су байланысының көтерілуін анықтайтын радиоактивті профильді 
арнайы əдістермен жүзеге асырылады. Зерттеулердің мерзімділігі нақты жағдайлармен 
анықталады, бірақ жылына кем дегенде 1-2 рет өткізілуі тиіс.

360. Газ өндіруді есепке алу кəдеге жаратылған газ өндіруді, ұңғымаларды зерттеу 
жəне түрлі үрлеу барысында, сондай-ақ авариялық атқуы  кезінде газды жоғалтуды 
көрсетеді. Бұл жəне басқа ықтимал шығындар жер қойнауын пайдаланушылар жүргізген 
қорлар балансында көрсетіледі.

361. Егер пайдалану басталғанға дейін газдың едəуір шығыны орын алса, онда 
оларды бағалау үшін барлық қол жетімді ұңғымалардағы ауданның қабаттық қысымын 
өлшеу қажет. Бағалаудың нəтижелері шығындардың себебін түсіндіре отырып, қор 
балансына қосылуы тиіс. 

362. Жылына екі рет, əр ұңғыманың жұмыс шарттары бойынша конденсаттың 
құрамын анықтауға, соның ішінде төмен температуралық бөліну кезінде шикі жəне 
тұрақты конденсаттардың құрамын анықтау үшін зерттеулер жүргізіледі. Осы 
зерттеулердің негізінде тəуелділік графикалық түрде жасалады: қабаттың қысымы 
- конденсаттың құрамы.

363. Тұрақты конденсаттын негізгі физикалық-химиялық қасиеттері графикалық 
байланыстарды алу үшін бірдей мерзімділікпен анықталады: қабаттың қысымы жəне 
конденсаттың молекулярлық салмағы.

19-тарау. КӨМІРСУТЕКТЕР КЕН ОРЫНДАРЫН ИГЕРУ ПРОЦЕСІН РЕТТЕУ
364. Əзірлеу процесін реттеу қабат флюидтерінің  сүзу бағыты мен жылдамдығын 

мақсатты түрде өзгерту, қабаттарды дренаждау үшін қолайлы жағдайлар жасау 
болып табылады. Реттеу  кен орындарын игерудің бүкіл кезеңінде жүзеге асырылады.

365. Игеруді реттеу жəне жетілдіру арқылы:
1) жобалау құжатта қарастырылған игеру объектісінен өндірілетін көмірсутектердің 

жылдық өндіру динамикасын қамтамасыз етуге;
2) көмірсутектердіалуға жобаланғанкоэффициенттерге  қол жеткізуге мүмкіндік 

беретін жағдайларға;
3) бұрғыланған ұңғымалардың қорын максималды пайдалану есебінен экономи-

калық көрсеткіштерді жақсарту, ауыстыру агентін айдау шығындарын азайту, мұнайдың 
ілеспе суды іркіліссіз жоғарылатуға жəне т.б.  қол жеткізіледі.

366. Игеруді реттеудің əдісі мен əдісінің негіздемесі таңдау мақсаты мен 
міндеттеріне жəне нақты геологиялық-физикалық жағдайларға байланысты. Реттеу 
əдісі қабылданған қағидатты ескере отырып жасалуы тиіс, яғни ғылыми негізделген 
қызмет бағытынан пайдалану объектінің  даму процесін басқару үшін.

367. Реттеу қағидаттары түрлі геологиялық жəне физикалық жағдайларға сəйкес 
келеді. Су басуын қолданған кезде келесі қағидаттар қолданылуы мүмкін:

1) бір қабатты, салыстырмалы түрде  пайдалану объектілердегі орталық жинау 
қатарына мұнайлылық контурын немесе айдау суының аймағын біркелкі ауыстыру;

2) бір қабатты пайдалану объектілерде айқынды жолақтармен өткізгіштігінің біркелкі 
болмауын ескеру;

3) кенжатынның неғұрлым өнімді бөліктерін тезірек төмендетілген өткізгіштігі бар 
жəне одан кейінгі дамуы бар блоктарға айдау суымен «табиғи» кесу арқылы шығару;

4) осындай сүзу қасиеттері бар топтардан тұратын көп қабатты объектілерде 
мұнайлылық контурлардың (айдау суларының аймағы) бойында біркелкі жылжу 
кезіндегі барлық қабаттардың теңдей өндірісі;

5) қабаттардың қалыңдығы мен өтімділігі төменнен жоғары көтерілген кезде көп 
қабатты объектілерде су басқан қабаттарын кейіннен біртіндеп тоқтатумен, үстіңгі 
қабатымен салыстырғанда əрбір төмен орналасқан қабатын жедел игеру;

6) ірі мұнай қабаты бар массивтік кенжатын орындарында кенжатынның   бүкіл 
аумағында су-мұнай контактісі бойынша салыстырмалы түрде біркелкі өсуін қамта-
масыз ету.

Реттеу қағидаттары кенжатындарды игерудің басқа да геологиялық жəне физикалық 
жағдайларында қолданылады.

368. Таңдалған қағдат бойынша дамуды жетілдіру жөніндегі жұмысты ұйымдастыру 
аз экономикалық шығындармен қойылған міндеттерге қол жеткізуді қамтамасыз етеді.

369. Пайдалану  объектісінің қолданыстағы күйіне қарай дамытуды реттеу бұрғылау 
ұңғымалары арқылы даму жүйесінде елеулі өзгеріссіз немесе оны түзетулермен 
жүзеге асырылуы мүмкін.

370. Іске асырылып отырған игеру  жүйесі шеңберінде, оны өзгертпей игеруді 
реттеудің негізгі əдістері мен тəсілдеріне мыналар жатады:

1) қысыммен айдау ұңғымаларының жұмыс режимдерін өзгерту, соның ішінде жұмыс 
қысымының айдауын арттыру немесе шектеу, қысыммен айдау қысымын өзгерту 
арқылы ұңғымалар арасындағы айдауды қайта бөлу жəне басқалар;

2) ұңғымалардағы топтамаларға сұйықтықты шығаруды ұлғайту немесе шектеу, 
мұнай өндіруді ішкі жолдардан ішкі жолдарға ауыстыру, жоғары су мен газды ластау-
шы ұңғымаларды ажырату, сұйықтықтарды мəжбүрлеп шығару жəне т.б. қоса алғанда, 
өндіруші ұңғымалардың жұмыс режимдерін өзгерту;

3) игеру объектісінің қабаттарын перфорациялау аралығын ашу жəне өзгерту;
4) қышқылдықты өңдеу арқылы гидродинамикалық ұңғыманы жетілдіру, беттік-

белсенді заттарды айдау, қабаттың гидравликалық сынуы жəне т.с.с. арттыру үшін 
ұңғы малардың кенжар аумағына əсер ету;

5) ұңғымаларда ілеспе су ағындарының цементтен жəне басқа толтырулардан, 
əртүрлі экрандар жасаудан, химиялық реагенттерді ерітінділерді енгізу жəне т.б. 
арқылы оқшаулау немесе шектеу;

6) үзік-үзік іздестіру əдісімен сұйықтықтың немесе су ағынының профилін 
бейімдеу, химиялық реагенттер мен механикалық қоспалар арқылы жоғары өткізгіштік 
араластырғыштарды іріктеу, инертті газдарды айдау, қоюландырылған су жəне 
басқалары;

7) өндіруші ұңғымаларды бөлек пайдалану жəне қысыммен айдау ұңғымаларына 
суды енгізу кезінде сенімді жабдықты қолдану;

8) жобалау құжатта көзделген резервтік ұңғымалар есебінен бөлек учаскелерде 
қосымша ұңғымаларды бұрғылау;

9) резервтік ұңғымалардан жаңа қысыммен айдау ұңғымаларды бұрғылау немесе 
қысыммен айдау ұңғымалары ретінде қысыммен айдау ұңғымаларды бұру арқылы 
өндіруші ұңғымаларға қысыммен айдауды жақындату;

10) ошақтық су басуын  ұйымдастыру;
11) сүзу ағындары мен циклдық су басу бағытын өзгерту.
371. Жобаланған даму жүйесін реттеу жəне жетілдіруді жер қойнауын пайдаланушы 

жобалау құжаттамасын əзірлеген жобалық ұйыммен келісім бойынша жүзеге асырады.
372. Мұнайды өндіруді реттеу немесе ұлғайту үшін кенжатынның ең өнімді бөлігінің, 

жұмыс алаңының жəне ең үлкен қалыңдығы бар кенжатындарының   жобалық торын 
таңдап бұрғылау жəне тығыздауға жол берілмейді. 

373. Іске асырылатын  даму жүйесін жетілдіру шаралары мұнай өңдеу процесін 
тиімді басқаруды қамтамасыз етпеген жағдайда, жүзеге асырылып жатқан даму жүйесі 
төмендегілермен өзгертіледі:

1) барлық жерде немесе іріктеп  (қалыптастыру параметрлері нашар жерлерде) 
ұңғыма торын тығыздау;

2) көп қабатты объектіні кішігірім қалыңдығы бар объектілерге бөлу (шағындау) 
жəне олардың əрқайсысында тəуелсіз ұңғымалар торын бұрғылау;

3) қабатқа əсер ету əдісін түзу немесе су басу түріне ауыстыру;
4) қысыммен айдау қысымның айтарлықтай артуы.
374. Игеру жүйесін өзгерту жөніндегі іс-шаралар бұрын бекітілген жобалық құжатқа 

немесе экономикалық жəне технологиялық тиімділікті бағалаумен жаңа жобалық 
құжатқа қосымшада баяндалған.

375. Газ конденсатын қалпына келтіруді арттыру мақсатында газ жəне газ 
конденсатын пайдалану объектілерін (кен орындары, кенжатындар) игеру реттеледі. Газ 
жəне газконденсатты объектілерді игеруді реттеу мынадай қызмет түрлерін қамтиды:

1) газдың өндірілу жылдамдығын төмендету арқылы таужыныстарды жоюдан ба-
стап, су конустарының ұңғымаларына өтіп кетуін болдырмау;

2) ұңғымалардың өнімділігін арттырудың өнімділік аралықтарын, кенжер аймағын 
қышқылдық өңдеуін, қабаттың гидравликалық сынуын жəне басқаларын қосымша 
шығару арқылы арттыру;

3) газ ағыны немесе газ конденсатын өндіру кезінде қысымның сақталуымен 
жұмыс агентін қысыммен айдаудың алдыңғы бөлігін беру, өндіру жəне қысыммен 
айдау ұңғымалардың жұмыс режимдерін өзгерту, циклдік əрекеттер жəне бақалар;

4) бастапқы ұйғарылған тапсырмаларды орындаған жағдайда, бақылау ұңғыма-
ларын жəне ұңғымаларды бұрғылау ұңғымаларына беру жолымен кенжатын дарының 
жылжуы арқылы қамтуды ұлғайту.

376. Көп қабатты объектілерді игеру кезінде мынадай қосымша іс-шаралар жүзеге 
асырылады:

1) пайдалану объектiсінде бiрiктiрiлген су тоғандарының сүзу сипаттамаларының 

айырмашылығын ескере отырып, бiр мезгiлде жекелеген пайдалану немесе агенттердi 
айдау (сенімді жабдықпен) пайдалана отырып;

2) құюды (цемент, химиялық реагенттер жəне басқалар) қолдану арқылы өндіру 
ұңғымалары бойынша қабаттық немесе қабатқа айдау суларының ағындарын оқшаулау.

377. Газ жəне газ конденсатын кен орындарын игеру барысында жобалау құжатын 
дайындаған ұйыммен келісе отырып, бұрын пайдаланылмаған қабаттардың, горизонт-
тардың, соның ішінде жедел бұрғылау немесе барлау жұмыстарын жүргізу барысында 
жаңадан ашылған пайдалану объектілеріне қол жеткізуге болады.

378. Мыналарды қабылдауға жол беріледі:
1) ағымдағы қабаттық қысымының тығыздығы жəне негізгі жəне қабылданатын 

қабаттар (горизонт) арасындағы ағындардың болмауы кезінде ;
2) негізгі объектімен тығыз өнімділік сипаттамалары жəне қабаттық сұйықтығының 

қасиеттері мен құрамы кезінде;
3) қабылдау негізгі объектіден алынатын пайдалы компоненттерді ерітуге əкелмейді;
4) ұңғымада баған артындағы цемент қабылданатын қабаттың үстінде орналасады 

жəне оны сенімді түрде жабады.
379. Дамыту процестерін реттеу бойынша ұсынылған іс-шаралардың жиынтығы 

олардың тиімділігін бағалауға жəне авторлық қадағалау барысында көрсетуге мүмкіндік 
беретін жабдықтар мен мониторинг əдістерін қолдана отырып жүргізілуге тиіс.

380. Игеруді реттеу бойынша жоспарланатын іс-шаралар жəне оларды кезекті 
орындау игеру талдауларының негізгі бөлігі болып табылады жəне игерудің жобасына 
түзетулер мен толықтыруларды енгізу кезінде ескеріледі. 

381. Газды жəне газ конденсатты ұңғымаларды пайдалану тəсілдері геологиялық-
техникалық шарттармен анықталады, оларға мыналар жатады: 

1) қабат қысымының шамасы жəне ұңғыманың жұмыс дебиті;
2) газдың физикалық-химиялық жəне тауарлық сипаттамалары;
3) нəтижелі деңгейжиектің жəне жоғарыда орналасқан жыныстардың физикалық 

сипаттамасы (жалпы нормадан ауытқыған жоғары жəне төмен қабат қысымы);
4) ұңғыма жұмысының термодинамикалық шарттары; 
5) ұңғыма оқпанында жəне газ өндіру кəсібінің желісінде гидраттың пайда болу 

шарттары;
6) бір ұңғыма пайдаланатын қабаттардың саны жəне нəтижелі деңгейжиекті ашу 

шарттары;
7) жазықтықта кəсіпшілік өңдеу жəне газды тұтынушыларға немесе газ өңдейтін 

зауытқа тасымалдау үшін қабат қысымын пайдалану шарттары;
8) газ-су немесе су-мұнай байланысқа жəне ықтимал жыртылыс бұзылыстарға 

қатысты ұңғымалардың орналасуы. 
382. Белгілі бір уақыт мерзіміне орналасудың нақты шарттарына қатысты газды 

жəне газ конденсатты ұңғымалар үшін келесі технологиялық режимдердің біреуі 
тағайындалады: 

1) қысымның тұрақты градиенті – өнімді коллектордың ықтимал бұзылысы 
жағдайында. Бұл режим тұрақты депрессия режимімен өзгертілуі мүмкін, алайда əрбір 
нақты жағдайда осындай алмастыру негізделген болу керек;

2) қабаттың кенжар аймағында  газды сүзгілеудің тұрақты жылдамдығы – өнімді 
коллектордың ықтимал бұзылысы жағдайында, сондай-ақ қабаттың кенжар аймағын 
балшық ерітінділерден тазарту үшін;

3) тұрақты депрессия – конустардың жəне суландыру тілдерінің пайда болу қаупі 
жағдайында;

4) ұңғыманың сағасындағы тұрақты қысым – ұңғыма жалғастықсыз жұмыс істегенде 
немесе табиғи газды кəсіпшілікте бастапқы өңдеуді орнату алдында белгілі бір 
қысымды қолдау үшін;

5) тұрақты дебит – бағанның өткізгіштік қасиетінен басқа қандай да бір шектеулер 
болмағанда. Тұрақты дебит режимі уақытқа шыдамайды, өйткені дебиттің мөлшері 
қабат қысымының түсуі себебінен өзгереді. 

383. Газды ұңғымаларды пайдаланылатын бағандар бойынша оларға фонтандық 
құбырларды түсірмей қолдануға рұқсат етілмейді. Газда тотығу компоненттері 
болмағанда, қабат қысымы пайдаланылатын бағандардың беріктігін тексеретін 
қысымның мөлшерінен аспайтын өнімді қабаттар үшін бірыңғай жағдай ретінде 
қарастырылады, конденсатты жəне қабаттық сұйықтықты ұңғымадан толығымен шығару 
құбырішілік кеңістікпен ауамен үрлеуге жол беріледі, бірақ егер бұл кезекте ұңғыманың 
оқпанында құмды тығындар пайда болмаса ғана. 

384. Фонтандық құбырлардың диаметрі келесі өлшемшарттарға сəйкес анықталады: 
1) ұңғыманың жұмыс дебиті;
2) оқпанда қысымның жəне температураның ықтимал деңгей айырмасы;
3) фонтандық құбырларда қажетті жылдамдықтарды алу;
4) пайдаланылатын бағандардың диаметрі.
385. Газды жəне газ конденсантты ұңғымалардың кенжарынан сұйықтықтарды жəне 

механикалық қоспаларды алу үшін көбік тудырушы  беткі белсенді заттарды, диаметрі 
аздау құбырларды, гидромеханикалық диспергаторларды пайдалану ұсынылады.

386. Фонтандық арматура газды ұңғымаларды пайдаланудың кез келген тəсілінде 
ол жұмыс істеп тұрғанда тереңдетіктегі құрылғыларды ұңғымаға түсіру, сондай-
ақ ұңғыманың сағасында газдың температурасы мен қысымын өлшеу мүмкіндігін 
қамтамасыз ету керек. 

387. Газдың жерасты сақтау қоймалары сарқылған газ кен орнында, су сақтағыш 
қабаттарда жəне жерасты тұзды күмбездерінде құрылады. Газдың жерасты сақтау 
қоймалары газ кен орындары сияқты газды құю жəне алу режимінде газбен буферлік 
көлемін алдын ала құрумен пайдаланылады.

20-тарау. КӨМІРСУТЕКТЕР КЕН ОРЫНДАРЫН БАРЛАУ, ИГЕРУ  КЕЗІНДЕ ЖЕР 
ҚОЙНАУЫН ЖƏНЕ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ

388. Жер қойнауын қорғау жер қойнауынан көмірсутектердің алынуын,  тиімді 
жəне кешенді пайдаланылуын, техногенді процестердің (жер сілкінісі, көшкін, су басу, 
топырақтың шегуі) пайда болуын алдын алатын деңгейде жер қойнауының үстіңгі 
бөліктері жай-күйі қасиеттерінің сақталуын, көмірсутектерінің жəне сұйықтықтың 
өткізу процесінде қабат аралық көшуі, игеру жəне ұңғымаларды кезекті пайдалану 
салдарынан, сондай-ақ өндіріс қалдықтарын жəне ақпа суды жою салдарынан  жерасты 
су көзінің ластануын алдын алуды қамтамасыз ету бойынша  іс-шаралардың кешенін 
іске асыруды қарастырады.

389. Жер қойнауын жəне қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар негізгі жəне 
техникалық жобалау құжаттарында қарастырылады.

390. Талаптарды сақтау жəне табиғатты қорғау іс-шараларының іске асырылуын 
бақылау жер қойнауын пайдаланушыға жүктеледі.  

391. Көмірсутектер кен орындарын əзірлеу инженерлік-геологиялық, гидрогеология-
лық, геоэкологиялық жəне басқа зерттеулер негізінде өткізіледі. Қосымша зерттеулерді 
өткізу қажеттілігін жер қойнауын пайдаланушы жəне/немесе жобалау ұйымы табиғатты 
қорғайтын нормативтік құжаттардың талаптарына сəйкес анықтайды.

392. Мұнай, мұнай-газ, газ жəне газ конденсатты кен орындарын барлау, бұрғылау 
жəне əзірлеу кезінде экологиялық тұрғыдан таза технологиялар жəне химиялық өнімдер, 
Қазақстан Республикасының стандарттарына немесе халықаралық стандарттар 
қазақстандық стандарттардан төмен болмаған жағдайда, халықаралық стандарттарға 
сəйкес келетін, сенімділігі жоғары заманауи технология жəне жабдықтар ғана, соның 
ішінде күкіртті сутекті жоғары деңгейде қамтитын жағдайларда қолданылады.

393. Көмірсутектер кен орындарын əзірлеу жобасы ілеспе газды қайта өңдеу (кəдеге 
жарату) жөніндегі бөлімді қамтиды. 

394. Ұңғымалардың сенімділігі, технологиялығы жəне қауіпсіздігі бөлігіндегі кон-
струкциясы жер қойнауын жəне қоршаған ортаны қорғау шараларын, бірінші кезекте 
ұңғыма бекіткіштерінің беріктігі мен төзімділігі, шеген бағандарының жəне олар жабатын 
сақиналық кеңістіктің бітеулігін, сондай-ақ флюидті қамтитын деңгейжиектердің бір-
бірінен, өтетін жыныстардан жəне күн жарығынан оқшаулануы есебінен қамтамасыз 
ету керек.

395. Ұңғымаларды бұрғылау сыртқы желіден электрлік жетекте бұрғылау қондыр-
ғылары көмегімен іске асырылады. Егер бұрғылау дизель-генераторлы жəне дизельді 
жетекпен бұрғылау қондырғысымен іске асырылса, онда осындай қондырғылардан 
тазартылмаған пайдаланылған газдардың атмосфераға шығарылуы олардың 
техникалық сипаттамаларына жəне экологиялық талаптарына сəйкес келу керек. 

396. Бұрғылау қондырғысына арналған алаң жердің табиғи еңісін жəне ағын 
сулардың тұндырғыш ыдыстарға қарай қозғалысын қамтамасыз етуді, топырақтың 
типін жəне жердің литологиялық құрамын, жерасты суларының орналасқан тереңдігін 
(əсіресе тұщы), қорғалатын аумақтардың, жаңа тектоника бойынша деректердің, 
аймақтың сейсмикалық қауіпінің, аэрокосмостық мониторингтің болуын, жобаланған 
бұрғылау қондырғысының ауыз-су немесе балық шаруашылығының су қоймасына 
жақындығын, оның санаттылығын  ескере отырып жоспарланады. 

397. Ұңғымаларды бұрғылауды бастамас бұрын бу өткізгіштер, циркуляциялық 
жүйе, бұрғылау ерітіндісін дайындайтын жəне тазартатын блок, химиялық реагенттерді 
сақтайтын қойма, бұрғылау мұнарасына арналған аймақ, жанар-жағармай материал-
дарының ыдыстары жəне құрамында улы заттар бар сұйықтықтардың ағуы мүмкін, 
мұнара жанында орналасқан басқа да құрылымдар тексеріледі жəне жарамды күйге 
келтіріледі. 

398. Құнарлы жерлерде жəне ауыл шаруашылығына арналған жерлерде ұңғыма-
ларды бұрғылау кезінде жабдықтарды монтаждау, дайындық жұмыстарын өткізу 
процесіне қоса аймақты кезекті қалпына келтіру үшін құнарлы қабат алынып, бөлек 
сақталады. 

399. Ұңғымаларды бұрғылау кезінде бұрғылауға берілген учаскелердің шегінен 
шығатын өсімдік жəне топырақ қабаттарын бұзуға тыйым салынады. 

400. Бұрғылау қалдықтарының бұрғылау алаңының аумағына түсіп, улы заттардың 
табиғи объектілерге көшуін болдырмау үшін оларды ұйымдық жинайтын, сақтайтын 
жəне технологиялық алаңдарды қалпына келтіретін инженерлік жүйе қарастырылады. 

401. Жер қойнауын пайдалану қалдықтарын  жерүсті су объектілеріне жəне жер 
қойнауына лақтыруға тыйым салынады.  

402. Шаруашылық-ауыз суды қамтамасыз ететін көздер ретінде пайдалануы 
мүмкін сулы деңгейжиекті бұрғылау кезінде бұрғылау жəне цементтік ерітінділерді 
дайындау (өңдеу) үшін пайдаланылатын химиялық реагенттердің қоршаған ортаны 
қорғау жəне халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы 
уəкілетті органдармен келісілген токсикологиялық сипаттамалары болу керек. Сулы 
деңгейжиекпен жанасатын жерлер сенімді оқшауланады.  

403. Сіңіру жағдайында ұңғымаларды бұрғылау кезінде ерітінділер мен материал-
дардың шаруашылық-ауыз суды қамтитын қабаттарға түсуіне тыйым салынады. Бұл 
кезекте тез қататын қоспалар, əртүрлі құрылғылар жəне технологиялық процестер 
пайдаланылады. 

404. Ұңғымаларды сынамас бұрын мыналар тексеріледі жəне қамтамасыз етіледі: 
бақылау-өлшеу құралдары жəне шығу желілері, ұңғымаларды сынайтын өнімдерді 
бөлуге арналған қондырғылар (сепаратор), факел, өлшеу құралдары, ыдыстар-
дың тұмшаланғандығы жəне сенімділігі; мұнайды сақтауға арналған қоймалар, 
сепаратордың астындағы алаң мен оның айналасындағы қорғайтын жиектің судан 
оқшаулануы. 

405. Ұңғымаларды сынау процесінде  өндірілген мұнай, конденсат, минералданған 
су оны кейін шығара отырып, ыдысқа жиналады. Барлау (бағалау) ұңғымалары 
теңізде экологиялық сараптама қорытындысы бойынша сыналған жағдайдан басқа, 
көмірсутектерді факелде өртеу қоршаған орта үшін анағұрлым қауіпсіз тəсіл болып 
табылатыны мойындалған.  

406. Кен орнын игеруге дайындағанда барлық мұнай-газ қабаттарын онда судың 
болуына байқау жұмыстары өткізіледі. Осы қабаттарды байқау кезінде су алынған 
жағдайда, олардың химиялық жəне газды құрамын зерделеу, судың түсу көзін нақтылау 
бойынша зерттеу жұмыстары өткізіледі жəне қажеттілік туындаған жағдайда, оқшаулау 
жұмыстарынан кейін олар қайтадан байқалады.  

407. Ұңғымаларды игеру жəне сынау жұмыстары пайдаланылатын бағанның 
артында орналасқан цемент ерітіндісінің биіктігі жер қойнауын қорғайтын жобаға жəне 
талаптарға сəйкес келсе  ғана орындалады.  

408. Шығарындылар немесе ашық фонтандары қауіпі бар жоғары қысымды 
қабаттарды ашу ұңғыманың сағасында орналастырылған шығарындыға қарсы жабдық 
кезінде ұңғыманы бұрғылаудың техникалық жобасына сəйкес шаю ерітіндісін пайдалана 
отырып, іске асырылуы керек. 

409. Күкіртті сутек құрамды қабаттарды ашу бұрғылау орны тексерілгеннен кейін 
жəне персоналдың қабатты ашуға дайын екені анықталғаннан кейін, көмірсутектердің 
апаттық шығуы (ашық фонтан) жағдайында өндірістік жұмыстарға жауапты тұлғаның 
басшылығымен жұмыскерлерді жəне халықты ықтимал газдалу аймағында қорғау                               
іс-шараларының орындалуы тексерілгеннен кейін іске асырылады. 

410. Мұнай-газ танылғанда ұңғыманың сағасы оқшауланады жəне кейінгі жұмыстар 
аварияны жою жоспарына сəйкес іске асырылады.  

411. Ұңғымада күкіртті сутек болған жағдайда бұрғылау ерітіндісі күкіртті сутекті 
бейтараптандырушымен өңделеді. 

412. Өнімді жоюға мүмкіндік болмаған жағдайда тұрақты жануды қолдаумен газды 
бейтараптандырусыз немесе өрттеусіз барлауға жəне пайдаланылатын ұңғымаларды 
игеруге жəне зерттеуге тыйым салынады. 

413. Ұңғымаларды игеру жəне гидродинамикалық зерттеу жұмыстары аяқталғаннан 
кейін жұмыс аймағының ауасы күкіртті сутектің болуына бақыланады жəне сағалық 
арматураның оқшаулануы тексеріледі. 

414. Мұнай-газ болуының белгілері анықталғанда ұңғымада жөндеу жұмыстары 
бірден тоқтатылады, ұңғыма қайтадан бейтараптандырғыш сұйықтықпен басылады. 

415. Техникалық себептерге (апат немесе нашар сапалы өткізгіш салдарынан) 
байланысты бұрғылау аяқталмаған, мұнай-газ-су қабаттары анықталған ұңғымаларда 
қабаттар арасында көмірсутектердің жəне сұйықтықтың көшуін алдын алу мақсатында 
оқшаулау жұмыстары өткізіледі. 

416. Көмірсутек негізіндегі бұрғылау ерітінділерін (əк-битумды, инвертті-
эмульсиялық жəне басқа) пайдаланған кезде ауа ортасының газдалуын алдын алатын 
шаралар қабылданады. Газдалуды бақылау үшін ротордың, ерітіндіні дайындайтын 
блоктың, дірілектің жəне сорғыш бөлмесінің жанында ауа ортасы өлшенеді, ал газдалу 
анықталса, оны болдырмау шаралары қабылданады.  

417. Ашық фонтанды жою жұмысы штаб əзірлеген, жер қойнауын пайдаланушы 
белгіленген тəртіппен жасалған жоспар бойынша іске асырылады.

418. Бұрғылау қондырғыларының бөлмелері рұқсат етілетін шекті концентрацияға 
жеткенде күкіртті сутекке тетіктерден қосылатын ауа тартқыш желдетумен жабдықталу 
керек. 

419. Ұңғымаларды бұрғылау, игеру (сынау) жəне құрал-жабдықтар демонтаждау 
аяқталғаннан кейін жобалау шешімдеріне сəйкес жер учаскесін қалпына келтіру 
(рекультивация) жұмыстары өткізіледі.  

420. Пайдаланылатын ұңғымалардың шеткі қатарынан, сондай-ақ көмірсутек 
кен орнының əрбір объектісінен санитариялық-қорғау аумағы белгіленеді, оның 
мөлшері қолданыстағы санитариялық ережелерге сəйкес анықталады. Күкіртті сутегі 
бар көмірсутек кен орындары үшін санитариялық-қорғау аумағы ықтимал апаттық 
қалдықтардың мөлшеріне жəне күкіртті сүтектің таралу жағдайына байланысты 
анықталады. 

421. Сейсмикалық белсенділіктің нақты ошақтарын анықтау жəне олардың кеңістікті-
уақыттық көшу заңдылықтарын зерттеу, жер сілкінісінің тетіктерін анықтау, сейсмикалық 
белсенді аймақтардың жолын сенімді  белгілеу, сондай-ақ жер бетінің ықтимал шөкпесін 
анықтау мақсатында кен орнын игеру аумағының сейсмикалық жəне геодинамикалық 
режимдерін бақылау іске асырылады. 

422. Өндіретін жəне айдау ұңғымаларын игеру жəне пайдалану көмірсутектердің 
шығуын жəне ашық бұрқақтау, айдама судың жоғалу ықтималдығының алдын алатын 
ұңғымалардың тиісті жабдықтары болған жағдайда іске асырылады. 

423. Ұңғымаларды пайдалану бағандарының бітеулігін бұзумен, қабат аралық 
ағынның болуымен, бағанның артында цементті тастың болмауымен, сағалық ернемек 
қосылыстарды өткізумен игеруді, сынауды жəне пайдалануды, сондай-ақ  ақауы бар 
ұңғымаларды пайдалануды жер қойнауын пайдаланушы ұңғымалардың тұтастығын 
қалпына келтіру бойынша тиісті іс-шараларды өткізумен жəне пайдалану қауіпсіздігін 
қамтамасыз етумен іске асырады. Осы ұңғымаларды пайдаланудың арнайы режимдері, 
жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарының жоспары бекітіледі, сондай-ақ жер қойнауын 
жəне қоршаған табиғат ортасын қорғауды қамтамасыз ету мақсатымен олардың 
жұмысына үнемі бақылау жүргізіледі. 

424. Бағанның артында көтерілмеген цементі бар ақаулы ұңғымалардың немесе 
жаңа сенімді конструкциялардың дублер-ұңғымаларын бұрғылауы бар кондуктордың 
бөліктерін жоюды қамтитын ұңғымалар қорын сауықтыру іс-шаралары орындалады. 
Ұңғымалардың бұрғыланған қорын  сауықтыру, бірінші кезекте, санитариялық-қорғалған 
аймақтарда орналасқан ақаулы ұңғымаларда іске асырылады. 

425. Əрбір жаңа кен орнында көмірсутектерді өндіруді қарқындатудың кез келген 
тəсілін тəжірибе жүзінде іске асырмас бұрын процестің негізгі өлшемшарттарын 
негіздеу мақсатымен өткізілетін эксперименталдық зерттеулер жасалады, олар сақтау 
ұңғымалар бағанының жəне цементтік сақинасының сақталуын қамтамасыз етеді. 

426. Кенжатынның геологиялық құрылымын жəне гидрогеологиялық шарттарын 
зерттеу химиялық реагенттердің (индикаторлардың) көмірсутектер кен орнын əзірлеу 
кезінде қолданудың қажетті шарты болып табылады. 

427. Қабатқа əсер етуге арналған химиялық реагенттерді таңдаған  кезде олардың 
қауіптілік сыныбын, суда ерігіштігін, ұшпалылығын ескерген жөн. 

428. Ұңғымаларды жəне жабдықтарды негізгі технологиялық операцияға дайындау, 
жөндеу, ұңғымаларды зерттеу, ақаулы немесе тексерілмеген ілмекті реттейтін 
аппа ратураны, механизмдерді, агрегаттарды пайдалану, негізгі процесті жүргізу 
технологиясын бұзғанда, пайдаланылатын бағандар бітелмегенде туындайтын химия лық 
реагенттердің жəне мұнайдың ықтимал ағып кетуінің жəне төгілуінің алдын алған жөн. 

429. Тұз шөгіндісінің жəне парафин шөгінділерінің ингибиторларын, беттік-
белсенді заттарды,  деэмульгаторларды жəне оған ұқсас заттарды қабатқа айдаған 
кезде, олардың төгілуінің алдын алу үшін тек мамандандырылған техника ғана 
пайдаланылады. 

430. Бұрғылаудан, жерасты жəне күрделі жөндеуден кейін ұңғымаларды игеруді 
ұңғымалардың сағаларын сұйықтықтың төгілуінің, ашық бұрқақтаудың алдын алатын 
герметикалық құрылғымен жабдықтағанда іске асырған жөн. 

431. Пайдалану (өндіруші) ұңғымаларды суландырғанда, олардың өнімдерін су-
ландыруды бақылаумен қатар, ұңғымаға баған арқылы судың келу орнын, суланды-
ру көзін жəне оның жату тереңдігін анықтау мақсатында арнайы геофизикалық жəне 
гидрогеологиялық зерттеулер өткізіледі. 

432. Өндіруші ұңғымаларды пайдалануды тоқтату туралы шешімді жер қойнауын 
пайдаланушы көмірсутектер кен орнын əзірлеу жобасын немесе кен орнын игерудің 
талдауын құрастырған жобалық ұйымның келісімімен қабылдайды. 

433. Егер кен орнын игеру процесінде жер қойнауындағы көмірсутектердің 
қайтымсыз жоғалуына алып келуі мүмкін көмірсутектер мен сулардың жерасты ағу 
белгілері немесе қабат аралық ағуы пайда болса, онда жер қойнауын пайдаланушы 
қабат флюидтерінің басқарымсыз қозғалу себептерін анықтайды жəне жояды. 

434. Газды кешенді дайындау қондырғыларына қосылған пайдалану ұңғымалары 
атмосфераға газды шығарусыз жəне өрттеусіз бақылау сепараторын пайдалана 
отырып зерттелуге тиіс. 

435. Күкіртті сутек əсер ететін жағдайда пайдаланылатын технологиялық, 
ұңғымаішілік жабдықты, пайдалану жəне лифтілік бағандарды коррозиядан қорғау 
үшін болаттың коррозияға төзімді маркалары жəне коррозия ингибиторлары, сондай-ақ 
коррозия ингибиторларын пайдаланусыз тот баспайтын коррозияға төзімді болаттар, 
арнайы жабындылар жəне өнімнің коррозиялық белсенділігін азайтатын технологиялық 
тəсілдер қолданылы тиіс. 

436. Ұңғымаішілік жабдық, технологиялық аппараттар, қаптама құбырлар жəне 
коррозиялы-агрессивті ортада пайдаланылатын басқа жабдықтар сульфидті жарылуға 
шыдамды болу керек. 

437. Қондырғыларда, үй-жайларда жəне жұмыс аймағының ауасына күкіртті сутектің 
бөлінуі ықтимал өнеркəсіптік алаңдарда ауа ортасын бақылау автоматты стационарлық 
газбен сигнал бергіштер, сондай-ақ жүйелі түрде күкіртті сутектің жиналуы мүмкін 
жерлерде қозғалмалы газбен сигнал бергіштер немесе газталдағыштар арқылы 
жүзеге асырылады.

438. Қабаттық қысымды қолдау жүйесінің сенімділігін арттыру бойынша шаралар 
қабылданады. Ағын сулардың қызмет көрсету мерзімі айтарлықтай үлкен қолданыстағы 
су таратқыштарын ауыстыру жəне ағын суларды айдау іске асырылатын барлық 
су таратқыштарды ингибиторлық қорғау, сондай-ақ келтіретін су таратқыштарды 
электрхимиялық қорғау  қамтамасыз етіледі. 

439. Мұнаймен бірге өндірілген қабаттық су:
1) қатты өлшенген заттар мен судағы мұнай өнімдерінің ұстау нормаларына сəйкес 

тазалануға тиіс жəне қабат қысымын сақтау жүйесінде пайдаланылады немесе көму 
мақсатында сіңіргіш деңгейжиекке айдалады;

2) экологиялық заңнама нормаларына сəйкес алдын ала тазалануға тиіс жəне 
жасанды тоған-буландырғыштарға, тоған-жинағыштарға жəне конструкциясы топырақ 
пен жерасты суларының ластануына жол бермейтін басқа да сарқынды сулар 
жинақтағыштарына төгіледі.

440. Қажет болған жағдайда ұтымды қабаттарға айдалатын суды оған мұнай мен 
суда күкіртті сутектің пайда болуына алып келетін күкіртті сутек бактериялардың жұғуын 
алдын алу мақсатында антисептиктермен өңдеу жүзеге асырылады.

441. Қабаттық суды булану алаңына, жерүсті су көздеріне шығаруға, жерасты 
суларының ластануына алып келетін жерасты деңгейжиектерге айдауға, 
сондай-ақ құрамында күкіртті сутегі бар сұйықтықтарды кəріздеу ашық жүйесіне 
бейтараптандырмай құюға тыйым салынады. 

442. Құрамында күкіртті сутектің жоғары деңгейі бар қабаттық су өңделу керек жəне 
герметикалық сыйымдылықтарда сақталу керек. 

443. Өнеркəсіптік пайдаланылған суды жерасты көму оларды қысыммен айдау 
ұңғымаларына, шаруашылық-ауыз су, бальнеологиялық мақсаттар үшін пайда-
ланылатын немесе пайдаланылуы мүмкін жерасты суларын қамтымайтын сенімді 
оқшауланған сіңіру деңгейжиектерге айдау арқылы іске асырылады. 

444. Өнеркəсіптік пайдаланылған суды сіңірілетін деңгейжиектерде жерасты көмуге 
мынадай ерекше жағдайларда ғана рұқсат беріледі: 

1) су басуды пайдаланусыз кенжатындарды игеру кезінде;
2) су басу жүйесінің құрылысына дейін игерудің бастапқы кезеңінде өнеркəсіптік 

пайдаланылған сулардың шамалы мөлшері алынғанда;
3) жобалық қажеттілікпен салыстырғанда жəне өнеркəсіптік пайдаланылған 

суларды басқа кен орындарына тасымалдау мақсатсыз болғанда, олардың артық 
мөлшері кезінде;

4) қабат суларын гидроминералды шикізат ретінде пайдаланғанда;
5) мұнайды кешенді дайындау қондырғысында пайда болатын кейбір өнеркəсіптік 

пайдаланылған суларды тазартудың ақталмайтын күрделі технологиялары кезінде.
445. Өнеркəсіптік пайдаланылған сулардың терең көмілуін өткізу үшін арнайы объект 

(полигон) құрылады, оның аумағында қалдықтарды жинауға жəне жоюға, олардың күйін 
жəне жер қойнауында көшуін бақылауға арналған жерүсті жəне жерасты құрылыстар 
кешені орналастырылады. 

446. Кəсіпшілік аумағында мұнай қалдықтарының қамбаларын орналастыруға 
тыйым салынады, қолда бар қалдықтарды жинағыштардың құрамы қайта өңделеді 
немесе жойылған қамба аумағындағы жерді кезекті қалпына келтірумен жойылады.    

447. Жер қойнауын пайдаланушы инженерлік ұңғымалар желісі арқылы жерасты 
суларының жағдайын (кен орнының периметрі бойынша), сондай-ақ қалдықтарды 
жинағыштардың орналасқан аймағында бақылауды іске асырады.

448. Көмірсутектер бойынша жер қойнауын пайдалану салдарын жою, көмірсутектер 
бойынша жер қойнауы учаскесін консервациялау жəне (немесе) технологиялық 
объектілерді консервациялау жəне (немесе) жою тəртібі көмірсутектер жəне уранды 
өндіру саласындағы уəкілетті органдар бекітетін Көмірсутектерді барлау мен өндіруді 
жүргізу жəне уранды өндіру кезіндегі консервациялау жəне жою қағидаларында 
белгіленеді.

III БӨЛІМ. УРАН ӨНДІРУ 
21-тарау. УРАН КЕН ОРЫНДАРЫНЫҢ ҮЛГІЛЕРІ ЖƏНЕ ТҮРЛЕРІ

449. Уран кенін қалыптастыру шарттары бойынша кен орындарының негізгі үш тобы 
ерекшеленеді: 1) экзогенді; 2) метаморфогенді; 3) эндогенді. 

450. Көп жағдайда массивті тау жыныстарында орналасатын эндогенді жəне 
метаморфогенді процестермен байланысты кен орындарында кенсыйыстырушы 
массаларды алдын ала бөлшектеумен жерасты  шаймалау тəсілдері шектеулі 
ауқымда, негізінен, баланстан тыс кенді, кен орындарының қапталдарын өңдеу үшін 
қолданылады.

451. Ұңғыма жүйелерін қолдана отырып, жерасты шаймалау тəсілімен өндірудің 
негізгі көлемдері экзогенді процестермен қалыптасқан кен орындарына жатады. 

452. Экзогенді эпигенетикалық кен орындары кенжаралу процесінде тотығу типі 
бойынша үш топқа жіктеледі: 1) қабаттық тотығу, 2) топырақтық тотығу, 3) жарықшақтық 
тотығу. 

22-тарау. УРАН ӨНДІРУ ТƏРТІБІ
453. Жерасты ұңғымалық шаймалау (ЖҰШ) – кенді технологиялық ұңғымалар жүйесі 

арқылы жер үстіне шығармай, реагент ерітіндісінің көмегімен уранды өндіру тəсілі. 
454. Жобалық ысыраптар – кен орнын немесе оның бөлігін ЖҰШ тəсілімен игерген 

кезде жер қойнауында қайтымсыз қалдыру үшін кен орнын тəжірибелік-өнеркəсіптік 
өндіру жəне/немесе игеру жобаларында көзделген уран қорларының бөлігі.

455. Өтелген қорлар – игерумен аяқталған кенжатын, учаске немесе блок шегіндегі 
қорлар (өндірілгендер де жəне жер қойнауында қалдырылғандар да). ЖҰШ тəсілі кезінде 
өтелген қорлар болып келесі саналады: өндірілген уран плюс ысыраптар. 

456. Блоктарды жерасты шаймалау тəсілімен игеру үш кезеңге бөлінеді: 1) 
блоктарды өндіруге дайындау; 2) өндіру; 3) блоктарды немесе учаскелерді өндіру 
кезеңінен шығара отырып пысықтау.

457. Блокты уран өндіруге дайындау кезеңі пайдалану-барлау, технологиялық 
жəне бақылау ұңғымаларын бұрғылауды, оларды жерүсті коммуникациялармен 
байлау жəне жабдықтауды, бақылау-өлшеу аппаратурасымен жабдықтауды, сондай-
ақ кенсыйыстырушы деңгейжиектің тотығу кезеңін қамтиды. Пайдалану-барлау, 
технологиялық, бақылау жəне басқа да ұңғымаларды бұрғылау жер қойнауын 
пайдаланушы бекіткен кен орнын тəжірибелік-өнеркəсіптік өндіру жобасына жəне/
немесе игеру жобасына сəйкес іске асырылады, мұнда ұңғымалардың орналасу 
схемасы, сондай-ақ конструкциялық ерекшеліктері анықталады.

458. Блоктың тотығуы – уранды ерітіндіге айналдыру процесін қамтамасыз ететін 
кенсыйыстырушы деңгейжиекте геохимиялық жəне гидродинамикалық жағдайды 
құру үшін қажетті процесс. Пайдаланушы блоктарға айдалатын ерітінділерді өндіру 
жүйесіне байланысты тотығу кезеңінде беру əртүрлі тəсілдермен іске асырылады 
– тікелей, озық, жүріп тұрған, керіқимылдау, пассивті жəне т.б. Блоктардың тотығу 
режимдері жəне оларға жұмыс ерітінділерін беру тəсілдері кен орнын тəжірибелік-
өнеркəсіптік өндіру жəне/немесе игеру жобаларында, сондай-ақ блоктарды өндіру 
паспортында жазылуға тиіс. 

459. Бұрғылау жұмыстарын орындау кезінде пайдаланушы барлау жоспарланған 
технологиялық ұңғымалардың жоспарында жəне бөлікте дұрыс орналасуын, бөлікте 
жəне жоспарда кен сұлбасын нақтылауын  қамтамасыз ететін көлемде іске асырылады.  

460. Жаңа блокта дайындық жұмыстары аяқталғаннан кейін оның пайдалануға 
беруге дайындығы туралы акт жасалады жəне актіні өндіруші кəсіпорнның басшылығы 
бекіткеннен кейін блокты тотықтыру басталады.

461. Блокты өндіру кезеңі екі сатыға бөлінеді – блокты белсенді шаймалау жəне 
игеру. Белсенді шаймалау сатысы уранның ерітіндіге жаппай ауысу процесі жəне оны 
өндіретін ерітінділермен сору ұңғымаларына айдау болып табылады. Осы сатыда 
айдалатын ерітінділердегі қышқылдың концентрациясы тау жынысының қышқылды 
сыйымдылығына жəне қол жеткізілген блоктарды өндіру дəрежесіне байланысты 
белгіленеді. Блокты немесе учаскені пысықтау – бұл уранды өндіру жұмыстарының 
аяқталуына жататын, əдетте, жер қойнауындағы 70-80% қорларды игергеннен кейін  
өнімді ерітінділердің құрамында уран болуының кенет төмендеуімен сипатталатын 
уақыт кезеңі, сорбция аналықтарын беру тотығусыз өткізіледі.  

462. Блокты немесе учаскені өндіру металл концентрациясы минималды-
өнеркəсіптік деңгейден тұрақты төмендеген кезінде аяқталған деп саналады.

463. Уранды өндіруге жер қойнауын пайдалану құқығы бар жер қойнауын пайда-
ланушы құзыретті тұлға уранның геологиялық қорын бағалауды өткізгеннен кейін жəне 
Кодексте көзделген тəжірибелік-өнеркəсіптік  өндіру жобасына қатысты сараптаманың 
оң қорытындысын алғаннан кейін тəжірибелік-өнеркəсіптік  өндіруді бастайды. 

464. Уран өндіруге жер қойнауын пайдалану құқығы бар жер қойнауын пайдаланушы 
өндіруді жер қойнауын пайдаланушымен бекітілген жəне Кодексте көзделген 
сараптаманың оң қорытындысын алған кен орнын игеру жобасы негізінде бастайды.

465. Тəжірибелік-өнеркəсіптік өндіру жəне өндіру кезінде жер қойнауын ұтымды 
жəне кешенді пайдалану жəне қорғау саласындағы мынадай талаптарды орындау 
қамтамасыз етіледі: 

1) келісімшарттық талаптарды орындау жəне бекітілген жобалау құжаттарының 
шешімдерін орындау; 

2) жер қойнауы учаскелері  шегінде игеруге жататын уран қорын жер қойнауынан 
максималды жəне экономикалық тұрғыдан тиімді алу;

3) өнеркəсіптік мəні бар оқшауланған кендік заттарды, қабаттарды кен орнын 
тəжірибелік-өнеркəсіптік өндіру жəне/немесе игеру жобасына сəйкес игеру мүмкіндігі;

4) жер қойнауы учаскесінің қорларын оларды игеру кезіндегі қиындықтарға, 
өнеркəсіптік құндылықтың төмендеуіне, уран қорларын алудың толықтығы мен 
сапасының азаюына əкелетін қауіпті техногендік процестердің көріністерінен қорғау;

5) жер қойнауы учаскесін игеру кезінде уран мен ілеспе компоненттердің қорларын, 
минералды шикізатты қайта өңдеу өнімдерін жəне өндіріс қалдықтарын дұрыс есепке 
алу;

6) уран өндірудің барлық кезеңдерінде жер қойнауын ұтымды жəне кешенді 
пайдалану;

7) ішінара игеруге жол бермей, жер қойнауынан уранды толық алу; 
8) қалдықтардың су жинағыш алаңдарда жəне пайдалы қазбалардың кен 

орындарында жинақталуының алдын алу үшін оларды қоймада жинау жəне 
орналастыру кезіндегі экологиялық жəне санитариялық-эпидемиологиялық талаптар;

9) жер қойнауы учаскесін игеру кезінде бекітілген кондицияларды сақтау;
10) уранды немесе басқа заттар мен материалдарды сақтау, зиянды заттар мен 

қалдықтарды көму кезінде жер қойнауының ластануын болдырмау;
11) жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды тоқтата тұрудың, 

тоқтатудың, жер қойнауын пайдаланудың салдарын жоюдың, жер қойнауы учаскесін 
консервациялаудың белгіленген тəртібін сақтау.

466. Болашақта өндіру кезінде қиындықтарды, осы қорларды толық немесе ішінара 
жоғалуын тудыратын уран қорларын қалдыруға тыйым салынады. 

467. Тау-кен дайындық жұмыстарын өткізудің тандалған тəсілдері, көлемдері жəне 
мерзімдері ашылған, дайындалған жəне дайын тұрған қорларды алудың белгіленген 
нормативтерін қамтамасыз ету керек.  

468. Алынуға дайын уран қорларының мөлшері жəне сапасы, жер қойнауы учаскесі 
бойынша ысыраптар нормативтері алынатын бірліктер бойынша анықталуы тиіс.  

469. Тəжірибелік-өнеркəсіптік өндіру жəне өндіру процесінде жер қойнауын 
пайдаланушылар: 

1) алынуға дайын уран қорларының мөлшері мен сапасын, алынатын бірліктер 
бойынша жобалық ысыраптардың нормативтерін анықтайды;

2) əрбір технологиялық блок бойынша өндіруге жəне нормативтерге есеп жүргізеді;
3) нормадан тыс ысыраптарды болдырмау бойынша іс-шараларды əзірлейді 

жəне іске асырады;
4) жобалау құжаттарының күнтізбелік графигіне сəйкес жұмыстарды жүргізеді;
5) қорлар мөлшерін одан əрі есептемей, технологиялық блоктардың контурларын 

анықтау мақсатында пайдалану  барлауын өткізеді.
470. Тəжірибелік-өнеркəсіптік өндіру жəне өндіру кезінде мыналарға тыйым 

салынады: 
1) уран қорларын негізсіз жоғалтуға алып келетін кен орнының бай немесе оңай 

қолжетімді учаскелерін іріктеп игеруге;
2) болашақта уран қорларын алу кезінде қиындықтарды немесе осы қорлардың 

ішінара жоғалуын тудыратын уран қорларын қалдыруға;
3) жобалық көрсеткіштерден асып түсетін ысыраптардың болуына.
471. Уран өндіру бойынша операциялар жер қойнауын өндіруші бекіткен жəне 

Кодексте көзделген сараптамалардың оң қорытындысын алған тəжірибелік-өнеркəсіптік 
өндіру жобасы жəне/немесе кен орнын игеру жобасына сəйкес жүргізілуі тиіс. 

472. Егер бекітілген жобалармен анықталған физикалық көрсеткіштер жылдық 
бекітілген көрсеткіштерінен физикалық мəнде кен орнын игерудің  тау-кен-геологиялық 
жəне технологиялық шарттарынан өзгеріссіз кемінде жиырма пайызға өзгертілсе, 
егер көрсетілген көлемдер үдемелі нəтижемен Кодексте көзделген сараптаманың 
оң қорытындысын алған игерудің барлық кезеңі бойынша бекітілген жобалау 
көлемдерінен ауып кетсе, бұл жағдайларда бекітілген жобаларға өзгерістер жəне 
(немесе) толықтырулар жобалары жасалмайды. 

473. Кодекске сəйкес жоғары технологияларды жəне жер қойнауын пайдаланудың 
оң тəжірибесін қолдану негізінде жер қойнауын ұтымды жəне экономикалық тұрғыдан 
тиімді пайдалану, сондай-ақ халықтың өмірін жəне денсаулығын сақтау уранды 
өндірудің міндетті шарттары болып табылады.

474. Жер қойнауын пайдаланудың оң тəжірибесі ретінде жер қойнауын пайдалану 
бойынша операцияларды жүргізу кезінде қолданылатын, ұтымды, қауіпсіз жəне 
экономикалық тұрғыдан тиімді болып табылатын жалпыға ортақ халықаралық 
тəжірибе түсініледі.

475. Жер қойнауын жəне қоршаған ортаны қорғау құқықтық, ұйымдық, экономикалық, 
технологиялық жəне келесі əрекеттерге бағытталған басқа да іс-шаралар жүйесін 
қамтиды:
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1) халықтың өмірін жəне денсаулығын сақтау;
2) табиғи ландшафттарды сақтау жəне бұзылған жерлерді, басқа геоморфологиялық 

құрылымдарды қалпына келтіру.
476. Жер қойнауын ұтымды жəне кешенді пайдалану жəне жер қойнауын қорғау 

саласына қойылатын талаптар мыналар:
1) уранды немесе басқа заттар мен материалдарды сақтау барысында, зиян 

заттарды жəне қалдықтарды көму кезінде жер қойнауының ластануының алдын алу;
2) жер қойнауын пайдалану бойынша операцияларды тоқтата тұру, болдырмау, жер 

қойнауын пайдаланудың салдарын жою, жер қойнауының учаскелерін қалпына келтіру 
бойынша белгіленген тəртібін сақтау.

477. Уран өндіру салдарын жою тəртібі көмірсутектер жəне уран өндіру саласындағы 
уəкілетті орган бекітетін Көмірсутектерді барлау мен өндіруді жүргізу жəне уранды өңдіру 
кезіндегі консервациялау жəне жою қағидаларында белгіленеді.

478. Жер қойнауын пайдаланушының тəжірибелік-өнеркəсіптік өндіру жəне өндіру 
кезеңі аяқталғанға дейін кез келген уақытта жер қойнауы бойынша ілеспе инженерлік 
коммуникацияларды қоса алғандағы операцияларды жүргізу кезінде пайдаланылатын 
жекелеген технологиялық ұңғымаларды консервациялауға жəне жоюға құқығы бар.   

23-тарау. УРАН ӨНДІРУГЕ АРНАЛҒАН ЖОБАЛАУ 
ҚҰЖАТТАРЫН ЖАСАУ ТƏРТІБІ

479. Кен орнын игеру жобасы геологиялық қорлар бойынша есеп болған жағдайда 
əзірленеді. 

480. Кен орнын игеру жобасында мыналар көзделеді:     
1) жерүсті жəне жерасты құрылыстардың орналасуы;
2) уран жер қойнауының учаскесін игеру жүйесі жəне ашу тəсілдері; 
3) қорларды игерудің кезектілік тəртібі; 
4) жер қойнауынан негізгі жəне олармен ілеспе пайдалы қазбалардың баланстық 

қорларының анағұрлым толық, кешенді алынуын, тиімді жəне ұтымды пайдаланылуын 
қамтамасыз ететін өндірістік процестерді механизациялау жəне автоматтандыру 
құралдарын пайдалану;

5) жобалау көрсеткіштері: кен орнын игерудің барлық кезеңіне көзделетін көлемі; 
тау-кен күрделі, тау-кен дайындық, пайдалану-барлау жұмыстарының көлемі;

6) жер қойнауының учаскесі шеңберінде келісімшарттың əрекет ету мерзімі шегінде 
кеннің көлемімен жəне уранның сапа көрсеткіштерімен тау-кен жұмыстарының 
күнтізбелік графигі;

7) геологиялық қорларды есептеу бойынша есеп;
8) жүргізілген тəжірибелік-өнеркəсіптік өндіру қорытындысы бойынша ысыраптар 

нормативтерін негіздеу;
9) ашылған, дайындалған жəне алынуға дайын уран қорларының нормативтерін 

негіздеу;
10) пайдалы қазбаларды жер қойнауынан толық алудың ұтымды деңгейін қамтамасыз 

ететін алынатын бірліктердің оңтайлы параметрлерін негіздеу;
11) теңгерімнен тыс қорларды оларды кейінгі өнеркəсіптік игеру үшін жер қойна-

уында сақтау немесе жинау;
12) өңдеу технологиясының тиімділігін басқару жəне арттыру мақсатында минерал-

ды шикізатты жүйелі сынамалау;
13) жұмыстарды геологиялық жəне маркшейдерлік тұрғыдан қамтамасыз ету;
14) өндіріс қалдықтарын зарарсыздандыру немесе көму;
15) өндіруші персонал жұмысының жəне халықтың, ғимараттар мен құрылыстардың, 

қоршаған орта объектілерінің жер қойнауын пайдаланумен байланысты жұмыстардың 
зиян əсерінен қауіпсіздігін қамтамасыз ететін шаралар;

16) уран өндіру салдарын жою бойынша жұмыстарды орындаудың құны, шарты 
жəне мерзімі туралы ақпарат; 

17) пайдалы қазбаның ысырапын алдын алу бойынша іс-шаралар;
18) өндірілетін жəне қайта өңделетін минералды шикізаттың саны мен сапасына, 

сондай-ақ олардың ысырапына жəне өндіріс қалдықтарына сенімді есеп жүргізу бойынша 
іс-шаралар жəне техникалық құралдар;

19) негізгі көрсеткіштерді қамтитын қаржылық модель;
20) шаймалау ерітінділерімен жер қойнауына қайтарылатын уранды есепке 

алмағанда, жер бетіне өнімді ерітінділермен көтерілген өндірілетін уран көлемі;
21) кен орындарын игеру үшін қажетті инвестициялар есебі;
22) жер қойнауы учаскесін пайдалануға жұмсалатын шығыстар;
23) салықтар мен басқа төлемдер;
24) өнеркəсіптік пайдаланудан түсетін пайда жəне кіріс есебі.
481. Қабылданатын техникалық шешімдер тиісті графикалық құжаттармен сүйемел-

денеді.
482. Өндірілетін жер қойнауының анағұрлым бай бөліктерін жəне оңай қолжетімді 

учаскелері, кендерді іріктеп игеруге алып келетін ашу нұсқаларына жəне игеру 
жүйелеріне тыйым салынады, өйткені осының салдарынан олар өнеркəсіптік мəнін 
жоғалтуы мүмкін немесе толық жоғалуы мүмкін. 

483. Тəжірибелік-өнеркəсіптік өндіру жобасы мынаны қамту керек:
1) жер қойнауының негізгі учаскесі бойынша орташа параметрлерге сəйкес келетін 

параметр лерді ескере отырып, осы учаскеде пайдалы қазбаны қамтумен жұмыстарды 
өткізу үшін учаскені таңдау;

2) игеру процесін бақылау, тау-кен геологиялық шарттар жəне минералды шикізаттың 
сапасы туралы қосымша деректерді алу бойынша зерттеулер кешені;

3) сыналатын технологияның тиімділігін бағалау үшін қажетті тəжірибелік-өнеркəсіптік 
игерудің ұзақтығы;

4) тəжірибелік-өнеркəсіптік игеру технологиясы;
5) технологиялық жабдықтауға, машиналарға жəне механизмдерге мұқтаждық;
6) тəжірибелік-өнеркəсіптік  өндіру көлемі.
484. Тəжірибелік-өнеркəсіптік өндірудің көлемі мен мерзімдері Кодекске сəйкес 

тəжірибелік-өнеркəсіптік өндірудің максималды рұқсат етілген мерзімі шегінде тікелей 
келіссөз нəтижелері бойынша анықталады.

485. Жер қойнауын пайдаланушы əрбір жылдың бірінші қаңтары жағдайы бойынша 
қорлардың бастапқы жəне жиынтық есебі, уран ысыраптары негізінде қорлардың жыл 
сайынғы есептік балансын жасайды. Оған қорлардың артуы нəтижесіндегі өзгерістерін 
негіздейтін, сондай-ақ өнеркəсіптік мəнінен айрылған немесе жер қойнауының учаскесін 
игеру барысында расталмаған болып есептен шығарылған материалдар қоса беріледі.

24-тарау. УРАН ӨНДІРУ ЖӨНІНДЕГІ ЖОБАЛЫҚ ШЕШІМДЕРДІҢ ІСКЕ 
АСЫРЫЛУЫНА ЖҮРГІЗІЛЕТІН АВТОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ

486. Уран өндіру кезінде қабылданған жобалық шешімдердің іске асырылуына 
авторлық қадағалауды жыл сайын өндіруге жобалау құжатын əзірлеген жобалау 
ұйымы жүргізеді. 

487. Авторлық қадағалау кезінде игеруді бақылау кезінде алынатын ағымдық ақпарат 
пайдаланылады, ал қадағалау нəтижелері хабарлау тəртібінде құзыретті органға 
ұсынылатын жылдық есеп түрінде беріледі. 

488. Авторлық қадағалау жөніндегі жылдық есепте мынадай ережелер көрініс табады: 
1) технологиялық өлшемшарттардың қол жеткізілген нақты мəндерінің сəйкестілігі 

(немесе сəйкессіздігі) көрсетіледі;
2) жобалық шешімдердің орындалмауының жəне (немесе) нақты жəне жобалық 

көрсеткіштерінің арасындағы айырмашылықтардың себептері көрсетіледі;
3) жобалық шешімдерге қол жеткізуге жəне игерудің жобалық жүйелерін қолдану 

кезінде анықталған кемшіліктерді жоюға жəне/немесе жекелеген жобалық шешімдерді 

өзгерту қажеттілігін жəне кен орнын игеру жобасының көрсеткіштерін анықтау үшін  
игерудің мерзімнен тыс талдауын жүргізуге бағытталған ұсыныстар беріледі;

489. Авторлық қадағалау шеңберінде жобалау ұйымдары экономикалық нарық 
талаптарының өзгерілуі, қорлардың расталмауы жағдайында, негізгі химиялық реагент-
терді жеткізу мерзімінің бұзылуы кезінде  Кодекспен қарастырылған сараптамаларды 
өткізу қажеттілігінсіз жобалық құжаттардың жекелеген көрсеткіштерін болмашы (жиырма 
пайыздан кем) өзгертуі мүмкін,  ал жобалық құжатқа тиісті өзгерістер жəне (немесе) 
толықтырулар құзыретті органға мəлімет үшін жолданады. 

25-тарау. 
УРАН ӨНДІРУ ЖЕР ҚОЙНАУЫ УЧАСКЕСІНІҢ ИГЕРІЛУІН ТАЛДАУ

490. Кен орнын игеруді талдау кен орнын игеру жүйесін жетілдіру қажеттілігін анықтау 
үшін игеру процесінде геологиялық, геофизикалық, гидродинамикалық жəне басқа 
зерттеулердің нəтижелерін кешенді зерделеу болып табылады. 

491. Уран кен орнын игеруді талдау жер қойнауын пайдаланушы тартатын, тиісті 
қызметтің түріне лицензиясы бар жобалау ұйымы өткізеді жəне ол құзыретті органға 
белгіленген тəртіппен үш жылда кемінде бір рет мəлімет үшін жолданады.

492. Кен орнын игерудің нақты жəне жобалық көрсеткіштерінің арасында едəуір 
айырмашылықтар (жиырма пайыздан артық) анықталса, уран кен орнын игеру 
талдауында кен орнын игеру жобасына өзгерістер енгізу қажеттілігі туралы негізделген 
қорытындылар болған жағдайда, талдау нəтижелерін орталық комиссия Кодекспен 
белгіленген тəртіппен кен орнын игеру жобасының мемлекеттік сараптамасы үшін 
қарастырады. 

493. Орталық комиссия уран кен орнын игеру талдауы бойынша оң қорытынды 
берген жағдайда, осындай талдаудың жобалық шешімдері мен көрсеткіштері кен орнын 
игеру жобасына өзгерістер мен толықтыруларды əзірлеу, мемлекеттік сараптамаларды 
бекіту жəне өткізу мерзіміне кен орнын игеру жобасының жобалық шешімдері жəне 
көрсеткіштері ретінде есептеледі, ол бір жылдан аспауы тиіс.

ЖЕР ҚОЙНАУЫН ҰТЫМДЫ ЖƏНЕ КЕШЕНДІ ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ 
БІРЫҢҒАЙ ҚАҒИДАЛАРҒА ҚОСЫМША

Жер қойнауын ұтымды жəне кешенді пайдалану жөніндегі 
бірыңғай қағидаларға 1-қосымша

НЫСАН

ҰҢҒЫМАДА ӨНДІРІЛГЕН МҰНАЙ, ГАЗ ЖƏНЕ ГАЗ КОНДЕНСАТЫН ЕСЕПКЕ АЛУ 
(ӨЛШЕУ) ЖӨНІНДЕГІ ТƏУЛІКТІК РАПОРТ
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Жауапты тұлға (оператор, шебер) 
____________________________________________________
Тегі, аты, əкесінің аты (бар болған кезде) қолы
Ескертпе: жауапты тұлға толтырады жəне қол қояды. Қосымша ақпаратты енгізуге 

рұқсат етіледі. Электронды құжатайналымы жүргізілген жағдайда, тəуліктік рапорт 
электронды-цифрлық қолмен расталады. 

Жер қойнауын ұтымды жəне кешенді пайдалану жөніндегі
бірыңғай қағидаларға 2-қосымша

НЫСАН

КЕН ОРНЫ БОЙЫНША ӨНДІРІЛГЕН МҰНАЙ, ГАЗ ЖƏНЕ ГАЗ КОНДЕНСАТЫН 
ЕСЕПКЕ АЛУ (ӨЛШЕУ) ЖӨНІНДЕГІ ТƏУЛІКТІК ЖƏНЕ АЙЛЫҚ РАПОРТ

______________________________________ 
(кен орнының атауы)
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Жауапты тұлға  (кен орнының басшысы немесе уəкілетті тұлға) ___________________
Тегі, аты, əкесінің аты (бар болған кезде) қолы
Ескертпе: Жауапты тұлға толтырады жəне қол қояды. Қосымша ақпаратты енгізуге 

рұқсат беріледі. Ысыраптар* - өнімнің көлемінде айырмашылықты құрайтын барлық 
ысыраптар, соның ішінде технологиялық ысыраптар, жеке қажеттіліктерге пайдалану, өртеу, 
қуыстардағы қалдықтар жəне т.б. ысыраптар. Электронды құжатайналымы жүргізілген 
жағдайда, тəуліктік жəне айлық рапорт электронды-цифрлық қолмен расталады.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы     
28 маусымда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізілі-
міне №17131 болып енгізілді. 

(Соңы. Басы 15-17-беттерде) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 31 қазан             №553           Астана қаласы

Техникалық және кәсіптік білім беру 
мамандықтары бойынша үлгілік оқу бағдарламалары мен үлгілік оқу 

жоспарларын бекіту туралы

(Жалғасы. Басы113-114, 118-120, 129-130, 133, 135-136-нөмірлерде)
қатайту мен босату үшін автомат-
тандыру құралдарының құрылысы 
мен жұмыс істеу принципі; 
жабдықты техникалық пайдала-
ну ережелерін. Білім алушылар 
модульді зерделеу кезінде: сква-
жиналарды жөндеуге дайындау 
ережелерін сақтау, скважина түбінің 
шыңдауын тексеру, скважиналар-
ды тығыздауды жүргізу, саланың 
қызмет көрсететін жабдықтарының 
негізгі параметрлерін анықтау; 
жабдықтың техникалық сипаттама-
ларының негізгі есептеулерін жүр-
гізу, учаскенің (цехтің)жабдығына 
техникалық қызмет көрсетуді 
басқару.

Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Жөндеу сапасын анықтайды.
2.Скважина түбінің шындауын 
тексереді.
3. Скважиналардың тығыздауын 
жүргізеді.
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Оқыту нəтижесі: 5) Скважиналарды жерасты мен 
күрделі жөндеу бойынша іс-шараларды жүргізу.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Жөндеуді жүргізу үшін скважина-
ларды анықтау.
2. Жөндеу түрін анықтайды.
3. Жөндеу мерзімін жоспарлайды.
4. Скважиналардың жерасты 
мен күрделі жөндеу тиімділігін 
бағалайды.
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 Осы модуль болашақ маман-
дарды персоналды басқару 
технологиясы негіздерімен 
(қызметкерлерді жалдау, 
іріктеу, қабылдау жəне орнала-
стыру; қызметкерлер жұмысын 
ұйымдастыру, қызметкерлерді 
жұмыстан босату) таны-
стыру үшін қажетті білімді, 
іскерліктер мен дағдыларды 
сипаттайды; қызметкерлерді 
əлеуметтендіру, кəсіптік 
бағдарландыру жəне 
еңбекке бейімдеудің 
қазіргі технологиялары 
жөнінде түсініктер береді, 
қызметкерлердің функциона-
лы мен əр түрлі деңгейдегі 
бөлімшелердің сипаттама-
сын жасауға көмектеседі 
(құзіреттер карталары, 
лауазымдық нұсқаулықтар 
жəне т.б.). Модульді зерде-
леу нəтижесінде білім алу-
шылар меңгереді: шикізат 
пен дайын өніммен əртүрлі 
операцияларға құжаттаманы 
рəсімдеу; өндірістің негізгі 
көрсеткіштерін жоспарлауға 
қатысу; орындаушылардың 
жұмыстарын орындауды жо-
спарлау; бекітілген есепке 
алу-есеп беру құжаттаманы 
жүргізу.
Білім алушылар модульді 
зерделеу кезінде: орын-
даушылар ұжымының 
жұмысын ұйымдастыру; 
бағалау (өндірістік) тапсы-
рамалар мен нормативтік-
технологиялық құжаттаманы 
əзірлеу; нарықты талдау 
негізінде ұйымдастырушылық 
пен маркетингтік шешімдерді 
қабылдау.

Оқыту нəтижесі: 1) Қоршаған ортаның жағдайын бақылау.
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Бағалаудың 
өлшем-шарттары:

1.Технологиялық процестерде қоршаған 
ортаның ластануын болдырмайды.
2.Қоршаған ортаны жақсарту бойынша іс-
шараларды орындайды.

Оқыту нəтижесі: 2) Еңбекті қорғау жағдайын бақылау.

Бағалаудың 
өлшем-шарттары:

1. Өндірістік объектілерде қауіпсіздік 
техникасының жағдайын тексереді.
2. Еңбек жағдайын жақсартады.

Оқыту нəтижесі: 3) Алғашқы дəрігерге дейін медициналық 
жəрдемді көрсету.
Бағалаудың 
өлшем-шарттары:

1. Қан кетуді тоқтады.
2. Жарақатты залалсыздандырады.
3. Таңғыш пен жгут тартады.
4. Жасаңды тыныс алу мен тірілту тəсілін 
біледі.
5. Зардап шеккендерді денсаулық сақтау 
орнына тасымалдайды.

Оқыту нəтижесі: 4) Өндірісте жазатайым оқиғаларды 
зерттейді.
Бағалаудың 
өлшем-шарттары:

1.Тергеуге жататын жазатайым 
жағдайлардың түрлерін ажырата біледі.
2. Ауырлық дəрежесі бойынша жазатайым 
жағдайлардың түрлерін ажырата біледі.
3. Жазатайым жағдайлардың акт нысанда-
рын рəсімдейді.
4.Өндірістік жарақаттанушылықты талдау 
əдістерін анықтайды.
5. Өндірістік жарақаттанушылықты
талдайды.

Оқыту нəтижесі: 5) Қоршаған ортаның ластануына жол бер-
меу.
Бағалаудың 
өлшем-шарттары:

1. Скважиналардың сапалы 
тұшықтырылуын қамтамасыз етеді.
2. Жабдықтарды жуу арқылы жөндеуге 
дайындайды.
3. Технологиялық процестер кезінде 
апаттық жағдайларды жояды.
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Осы модуль үйренушілерді тікелей 
кəсіпорындарда озық техника-
сы мен технологиясымен, еңбекті 
ұйымдастыру мен өндіріс экономика-
сымен танысуын сипаттайды. Оқыту 
процесінде үйренушілер мамандық 
бойынша кəсіпшілікте мұнай мен 
газды өндіру бойынша цехтарда 
ұйымдастырушылық жұмыстың 
іскерлігін меңгереді. Модульді зер-
делеу нəтижесінде білім алушылар 
меңгереді: техник-технологтардың 
жəне шеберлердің ережелері мен 
міндеттерін, нормалау əдістері 
мен еңбек ақы жүйесін, негізгі цех 
қызметтерінің, жеке бөлімшелердің 
құрылымы мен тағайындалуын 
Білім алушылар модульді зерделеу 
кезінде: техникалық-экономикалық 
есептеулерді орындау, шикізат 
пен дайын өнімнің сапасын 
бақылаудың негізгі əдістерін айы-
ру, технологиялық құжаттаманы 
рəсімдеу, практика бойынша 
есеп үшін материалдарды жинау, 
күнделікті жəне практикадан есепті 
рəсімдеу, практика қорытындылары 
бойынша сынақ тапсыру.

Оқыту нəтижесі: 1) Техник-технологтың кəсіби 
қызметінің түрлері мен нысандарында құзіретті болу.
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Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Техник-технологтар мен 
шеберлердің құқықтары мен міндеттері 
туралы түсінігі бар.
2.Техникалық-экономикалық есептерді 
орындайды.
3. Нормалау əдістері мен жалақы 
жүйесін анықтайды.
4. Шикізат жəне дайын өнімдер сапа-
сын бақылаудың негізгі əдістерін ажы-
рата біледі.
5. Негізгі цех қызметтерінің, жеке 
бөлімшелердің құрылымы мен 
тағайындалуы туралы білімі бар.
6. Технологиялық құжаттаманы 
рəсімдейді.

Оқыту нəтижесі: 2) Практика бойынша 
құжаттамаларды рəсімдеу
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1.Тəжірибе бойынша есеп үшін матери-
алды жинайды.
2. Практика бойынша күнделікті 
рəсімдейді. 
3. Практика бойынша есепті ресімдеу. 
4. Практика қорытындылары бойынша 
сынақ тапсырады. 

Ескерту:
Қолданылған аббревиатуралар:
БҚ - базалық құзыреттілік;   
КҚ - кəсіптік құзыреттілік;   
БМ - базалық модульдер;   
КМ - кəсіптік модульдер.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы №553 бұйрығына 106-қосымша

Техникалық жəне кəсіптік білім берудің «Мұнай-газ құбырларын, мұнай-газ қоймалары мен жанармай құю 
станцияларын салу жəне пайдалану» мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

Білім беру коды жəне бейіні: 0800000 - Мұнай-газ жəне химия өндірісі
Мамандығы:   0810000 - Мұнай-газ құбырларын, мұнай-газ қоймалары мен жанармай құю станцияларын
                   салу жəне пайдалану
Біліктілік*:   081002 2 - Слесарь-жөндеуші
  081001 2 - Жанармай құю станциясының операторы
  081005 3 - Техник-механик

Оқыту нысаны: күндізгі
Оқытудың нормативтік мерзімі: 1 жыл 10 ай;

2 жыл 10 ай; 3 жыл 10 ай негізгі орта білім базасында
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і

Циклдер, пəндер/модульдер,
практикалар атауы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Біліктіліктің жоғарылатылған деңгейі
ЖБП Жалпы білім беретін пəндер** + + + 1448 1-3
БМ Базалық модульдер 344 18 326 3-6
БМ 01 Кəсіптік қызмет аясында кəсіптік лексиканы 

қолдану
+ + + +

БМ 02 Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру + + + +
БМ 03 Физикалық қасиеттерді дамыту жəне жетілдіру + + + +

«081002 2 - Слесарь-жөндеуші» біліктілігі
КМ Кəсіптік модульдер 1024 246 238 540 2-4
КМ 01 Су өткізу ғимараттарын жобалаудың гидрав-

ликалық жəне гидрологиялық негіздемесінің 
негізінде олардың өлшемдерін айқындау

+ + + + +

КМ 02 Конструкторлық жəне технологиялық 
құжаттаманы ресімдеу

+ + + + +

КМ 03 Пневматикалық, электр саймандары 
қолданылатын жұмыстарды жəне үскі станокта-
рында жұмыстарды орындау 

+ + + + + +

КМ 04 Мұнай-газ саласының жабдығына техникалық 
қызмет көрсету жəне жөндеу

+ + + + + +

КМ 05 Слесарь-жөндеуші жұмыстарының негізгі 
түрлерін орындау

+ +

БҰАМ 01 Білім беру ұйымы анықтайтын модульдер +
АА 01 Аралық аттестаттау 108
ҚА 01 Қорытынды аттестаттау 36

«081001 2 - Жанармай құю станциясының опе-
раторы» біліктілігі

КМ Кəсіптік модульдер 1288 342 298 648 5-6
КМ 06 Мұнайды, мұнай өнімдерін жəне газды 

тасымалдаудың тиімді əдісін таңдау
+ + + + +  

КМ 07 Бір жəне көпқабатты қабырғаларда 
стационарлық жылу өткізгіштікті практикалық 
есептеуді орындау

+ + + + +

КМ 08 Автожанар май құю станцияларына қызмет 
көрсету

+ + + + + +

КМ 09 Мұнай өнімдерін қабылдау жəне талдау + + + + + +
КМ 10 Автожанар май құю станцияларында мұнай 

өнімдерін өлшеу жəне есепке алу
+ + + + + +

КМ 11 Жанар май құю станциясының операторы 
жұмыстарының негізгі түрлерін орындау

+ +

БҰАМ 02 Білім беру ұйымы анықтайтын модульдер +
АА 02 Аралық аттестаттау 36
ҚА 02 Қорытынды аттестаттау 36
Біліктіліктің жоғарылатылған деңгейі үшін міндетті оқытуға 
жиыны

4320

Орта буын маманы
«081005 3 - Техник-механик» біліктілігі

БМ Базалық модульдер 220 184 36 7-8
БМ 03 Физикалық қасиеттерді дамыту жəне жетілдіру + + + +
БМ 04 Қоғам мен еңбек ұжымында əлеуметтену жəне 

бейімделу үшін əлеуметтік ғылымдар негіздерін 
қолдану

+ + +

БМ 05 Кəсіптік қызметте экономиканың базалық 
білімдерін қолдану

+ + +

КМ Кəсіптік модульдер 896 254 246 396 7-8
КМ 12 Газды, мұнайды жəне мұнай өнімдерін тасы-

малдау, сақтау, тарату объектілерінің құры-
лысы, экс-плуатациялау жəне жөндеу жөніндегі 
жұмыстарды ұйымдастыру жəне жүргізу

+ + + + + +

КМ 13 Өндірісте еңбекті қорғауды бақылауды 
ұйымдастыру жəне өнеркəсіптік экология

+ + + + +

КМ 14 Өндірістік қуаттарды игеру жəне техноло-
гияларды жетілдіру жөніндегі жұмыстарды 
ұйымдастыру

+ + + + + +

КМ 15 Мұнайды, газды, мұнай өнімдерін тасымалдау, 
сақтау, тарату объектілерін тұрғызу жəне экс-
плуатациялау. Аварияларды жою

+ + + + + +

КМ 16 Газ-мұнай өнімдерін тасымалдаудың, сақтау-
дың жəне таратудың технологиялық процесін 
жүргізу

+ + + + + +

КМ 17 Диплом алды практика + +
БҰАМ 03 Білім беру ұйымы анықтайтын модульдер +
ДЖ 01 Дипломдық жобалау*** 216
АА 03 Аралық аттестаттау 36
ҚА 03 Қорытынды аттестаттау 72
Орта буын маманы деңгейі үшін міндетті оқытуға жиыны 1440

Міндетті оқытуға жиыны 5760
К Консультациялар оқу жылы үшін жүз сағаттан артық емес
Ф Факультативтік сабақтар аптасына төрт сағаттан артық емес 

Барлығы: 6588

Ескерту:
* Берілген мамандықтың басқа біліктіліктеріне оқу мекемесі ұқсас тəсілдеме қолданылып жұмыс оқу жоспарларын 
əзірлейді.
** ЖБП қажеттілік бойынша модульдерге кіріктіріледі.
*** Оқу мекеменің қалауы бойынша дипломдық жобалау сағаттары кəсіптік модульдерге бөлінеді. 
**** Семестр бойынша бөлінуі мекеменің қалауы бойынша өзгереді. 
Қолданылған аббревиатуралар:  ДЖ - дипломдық жобалау;
ЖБП - жалпы білім беру пəндері;   АА - аралық аттестаттау;
БМ - базалық модульдер;    ҚА - қорытынды аттестаттау;
КМ - кəсіптік модульдер;   К - консультациялар; 
БҰАМ - білім беру ұйымы анықтайтын модульдер; Ф - факультативтер.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы
№553 бұйрығына 107-қосымша

Техникалық жəне кəсіптік білім берудің «Мұнай-газ құбырларын, мұнай-газ қоймалары мен жанармай құю 
станцияларын салу жəне пайдалану» мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

Білім беру коды жəне бейіні: 0800000 - Мұнай-газ жəне химия өндірісі

Мамандығы:   0810000 - Мұнай-газ құбырларын, мұнай-газ қоймалары мен жанармай құю 
  станцияларын салу жəне пайдалану
Біліктілік*:   081002 2 - Слесарь-жөндеуші
  081001 2 - Жанармай құю станциясының операторы
  081005 3 - Техник-механик

Оқыту нысаны: күндізгі
Оқытудың нормативтік мерзімі: 10 ай;

1 жыл 10 ай; 2 жыл 10 ай жалпы орта білім беру негізінде
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Біліктіліктің жоғарылатылған деңгейі
БМ Базалық модульдер 424 98 326 1-4
БМ 01 Кəсіптік қызмет аясында кəсіптік лексиканы 

қолдану
+ + + +

БМ 02 Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру + + + +
БМ 03 Физикалық қасиеттерді дамыту жəне жетілдіру + + + +
БМ 06 Қазақстанның тарихын, əлемдік 

қауымдастықтағы рөлі мен орнын түсіну
+ + +

«081002 2 - Слесарь-жөндеуші» біліктілігі
КМ Кəсіптік модульдер 1024 246 238 540 1-2
КМ 01 Су өткізу ғимараттарын жобалаудың 

гидравликалық жəне гидрологиялық 
негіздемесінің негізінде олардың өлшемдерін 
айқындау

+ + + + +

КМ 02 Конструкторлық жəне технологиялық 
құжаттаманы ресімдеу

+ + + + +

КМ 03 Пневматикалық, электр саймандары 
қолданылатын жұмыстарды жəне үскі станокта-
рында жұмыстарды орындау 

+ + + + + +

КМ 04 Мұнай-газ саласының жабдығына техникалық 
қызмет көрсету жəне жөндеу

+ + + + + +

КМ 05 Слесарь-жөндеуші жұмыстарының негізгі 
түрлерін орындау

+ +

БҰАМ 01 Білім беру ұйымы анықтайтын модульдер +
АА 01 Аралық аттестаттау 36
ҚА 01 Қорытынды аттестаттау 36

«081001 2 - Жанармай құю станциясының опе-
раторы» біліктілігі

КМ Кəсіптік модульдер 1288 342 298 648 3-4
КМ 06 Мұнайды, мұнай өнімдерін жəне газды 

тасымалдаудың тиімді əдісін таңдау
+ + + + +  

КМ 07 Бір жəне көпқабатты қабырғаларда 
стационарлық жылу өткізгіштікті практикалық 
есептеуді орындау

+ + + + +

КМ 08 Автожанар май құю станцияларына қызмет 
көрсету

+ + + + + +

КМ 09 Мұнай өнімдерін қабылдау жəне талдау + + + + + +
КМ 10 Автожанар май құю станцияларында мұнай 

өнімдерін өлшеу жəне есепке алу
+ + + + + +

КМ 11 Жанар май құю станциясының операторы 
жұмыстарының негізгі түрлерін орындау

+ +

БҰАМ 02 Білім беру ұйымы анықтайтын модульдер +
АА 02 Аралық аттестаттау 36
ҚА 02 Қорытынды аттестаттау 36
Біліктіліктің жоғарылатылған деңгейі үшін міндетті оқытуға 
жиыны

2880

Орта буын маманы
«081005 3 - Техник-механик» біліктілігі

БМ Базалық модульдер 220 184 36 5-6
БМ 03 Физикалық қасиеттерді дамыту жəне жетілдіру + + + +
БМ 04 Қоғам мен еңбек ұжымында əлеуметтену жəне 

бейімделу үшін əлеуметтік ғылымдар негіздерін 
қолдану

+ + +

БМ 05 Кəсіптік қызметте экономиканың базалық 
білімдерін қолдану

+ + +

КМ Кəсіптік модульдер 896 254 246 396 5-6
КМ 12 Газды, мұнайды жəне мұнай өнімдерін тасы-

малдау, сақтау, тарату объектілерінің құрылы-
сы, экс-плуатациялау жəне жөндеу жөніндегі 
жұмыстарды ұйымдастыру жəне жүргізу

+ + + + + +

КМ 13 Өндірісте еңбекті қорғауды бақылауды 
ұйымдастыру жəне өнеркəсіптік экология

+ + + + +

КМ 14 Өндірістік қуаттарды игеру жəне технология ларды 
жетілдіру жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру

+ + + + + +

КМ 15 Мұнайды, газды, мұнай өнімдерін тасымалдау, 
сақтау, тарату объектілерін тұрғызу жəне экс-
плуатациялау. Аварияларды жою

+ + + + + +

КМ 16 Газ-мұнай өнімдерін тасымалдаудың, 
сақтаудың жəне таратудың технологиялық 
процесін жүргізу

+ + + + + +

КМ 17 Диплом алды практика + +
БҰАМ 03 Білім беру ұйымы анықтайтын модульдер +
ДЖ 01 Дипломдық жобалау** 216
АА 03 Аралық аттестаттау 36
ҚА 03 Қорытынды аттестаттау 72
Орта буын маманы деңгейі үшін міндетті оқытуға жиыны 1440

Міндетті оқытуға жиыны 4320
К Консультациялар оқу жылы үшін жүз сағаттан артық емес
Ф Факультативтік сабақтар аптасына төрт сағаттан артық емес 

Барлығы: 4960

Ескерту:
* Берілген мамандықтың басқа біліктіліктеріне оқу мекемесі ұқсас тəсілдеме қолданылып жұмыс оқу жоспарларын 
əзірлейді.
** Оқу мекеменің қалауы бойынша дипломдық жобалау сағаттары кəсіптік модульдерге бөлінеді. 
*** Семестр бойынша бөлінуі мекеменің қалауы бойынша өзгереді. 
Қолданылған аббревиатуралар:
БМ - базалық модульдер;   АА - аралық аттестаттау; 
КМ - кəсіптік модульдер;    ҚА - қорытынды аттестаттау;
БҰАМ - білім беру ұйымы анықтайтын модульдер; К - консультациялар; 
ДЖ - дипломдық жобалау;   Ф - факультативтер.

(Жалғасы 19-бетте) 

 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІК КОМИТЕТІ ТӨРАҒАСЫНЫҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2018 жылғы 19 маусым             №49/қе           Астана қаласы

«Қазақстан Республикасының қауіпсіздігіне төнетін 
қауіп-қатерлерді іске асыруға мүмкіндік туғызатын, 

тергелуі Қазақстан Республикасының заңнамасымен 
ұлттық қауіпсіздік органдарының қарауына 

жатқызылған қылмыстық құқық бұзушылықтарды 
жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою 

туралы Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік 
органдарының ұсыныстарын енгізу қағидаларын бекіту 

туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік 
комитеті Төрағасының 2013 жылғы 11 сәуірдегі № 175 

бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

«Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік органдары туралы» 1995 жылғы 
21 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 13-бабының 12) тармақшасына 
сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. «Қазақстан Республикасының қауіпсіздігіне төнетін қауіп-қатерлерді іске асыруға 
мүмкіндік туғызатын, тергелуі Қазақстан Республикасының заңнамасымен ұлттық 
қауіпсіздік органдарының қарауына жатқызылған қылмыстық құқық бұзушылықтарды 
жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою туралы Қазақстан Республикасы 
ұлттық қауіпсіздік органдарының ұсыныстарын енгізу қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының 2013 жылғы 11 
сəуірдегі № 175 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 8456 болып тіркелген, 2013 жылғы 1 маусымдағы № 186-188 (27460-
27462) «Егемен Қазақстан» газетінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасының қауіпсіздігіне 
төнетін қауіп-қатерлерді іске асыруға мүмкіндік туғызатын, тергелуі Қазақстан 
Республикасының заңнамасымен ұлттық қауіпсіздік органдарының қарауына 
жатқызылған қылмыстарды жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою 
туралы Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдарының ұсыныстарын 
енгізу қағидаларында:

көрсетілген Қағидаларға 1 жəне 2-қосымшалар осы бұйрыққа 1 жəне 2-қосым-
шаларға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Заң департаменті 
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркеуді;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 
қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электронды түрдегі көшірмесін ресми жария-
лау жəне Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау 
банкіне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жолдауды;

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның 
көшірмесін мерзімді баспа басылымдарына ресми жариялауға жолдауды;

4) осы бұйрықты ол ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық 
қауіпсіздік комитетінің интернет-ресурсына орналастыруды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік 
комитеті Заң департаментінің қызметіне жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы 
Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының орынбасарына жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен 
соң қолданысқа енгізіледі.

Қазастан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік
комитетінің Төрағасы К.МƏСІМОВ

Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының
2018 жылғы 19 маусымдағы №49/қе бұйрығына 1-қосымша

Қазақстан Республикасының қауіпсіздігіне төнетін қауіп-қатерлерді 
іске асыруға мүмкіндік туғызатын, тергелуі Қазақстан Республикасының 
заңнамасымен ұлттық қауіпсіздік органдарының қарауына жатқызылған 
қылмыстық құқық бұзушылықтарды жасауға ықпал ететін себептер мен 

жағдайларды жою туралы Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік 
органдарының ұсыныстарын енгізу Қағидаларына 1-қосымша

Нысан
Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті

________________________________________________________________
  ұсынысты енгізетін ұлттық қауіпсіздік органының атауы мен мекенжайы
_______________________________________________________басшысы

заңды тұлғаның атауы
_________________________________________________________________
заңды тұлға басшысының тегі жəне аты-жөні
__________________________________________________________________
заңды тұлғаның мекенжайы, байланыс телефоны

Қазақстан Республикасының қауіпсіздігіне төнетін
 қауіп-қатерлерді іске асыруға мүмкіндік туғызатын себептер мен

 жағдайларды жою туралы
ұсыныс

20__жылғы «___» __________         №_____                       ___________қала
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________

Қазақстан Республикасының қауіпсіздігіне төнетін қауіп-қатерлерді іске асыруға 
мүмкіндік туғызатын себептер мен жағдайлардың анықталғанына себеп болған іс-
шаралардың қысқаша сипаттамасы

АНЫҚТАЛДЫ:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

«Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі туралы» Қазақстан Республикасы 

2012 жылғы 6 қаңтардағы Заңының 6-бабында қарастырылған Қазақстан Республи-
касының қауіпсіздігіне төнетін қауіп-қатерлерді іске асыруға мүмкіндік туғызатын нақты 
себептер мен жағдайлардың толық баяндалуы

Баяндалғанның негізінде, «Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік 
органдары туралы» Қазақстан Республикасы 1995 жылғы 21 желтоқсандағы Заңының 
13-бабына сəйкес ТАЛАП ЕТЕМІН:

1._____________________________________________________________;
2. __________________________________________________, тағы басқа
себептер мен жағдайларды жою туралы нақты іс-шаралар, орындалу мерзімдері
Осы ұсынысқа Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 

шағым жасауға болады.
Осы ұсынысты орындау туралы жазбаша түрде жəне жоғарыда көрсетілген 

мерзімдерде хабарлауыңызды сұраймыз. Осы ұсынысты орындамау «Əкімшілік құқық 
бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы 2014 жылғы 5 шілдедегі Кодексінің 
462-бабына сəйкес жауапкершілікке əкеп соқтырады. 

_______________________                    ________                _________________
ұлттық қауіпсіздік органының       қолы             тегі жəне аты-жөні
лауазымды тұлғасы,
атағы

Берді:                                                                     Алды:
20__жыл «__»___________/____________            ___________/_____________
             беру күні               лауазымы, атағы            қолы               тегі, аты-жөні
___________________________                              _______________________
             тегі жəне қолы                                                     алу күні мен уақыты

М. о.
Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының

2018 жылғы 19 маусымдағы №49/қе бұйрығына 2-қосымша

Қазақстан Республикасының қауіпсіздігіне төнетін қауіп-қатерлерді 
іске асыруға мүмкіндік туғызатын, тергелуі Қазақстан Республикасының 
заңнамасымен ұлттық қауіпсіздік органдарының қарауына жатқызылған 
қылмыстық құқық бұзушылықтарды жасауға ықпал ететін себептер мен 

жағдайларды жою туралы Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік 
органдарының ұсыныстарын енгізу қағидаларына  2-қосымша

Нысан
Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті

_______________________________________________________________
   ұсынысты енгізетін ұлттық қауіпсіздік органының атауы мен мекенжайы

___________________________________________________________басшысы
заңды тұлғаның атауы
____________________________________________________________________
заңды тұлға басшысының тегі жəне аты-жөні
 ____________________________________________________________________
заңды тұлғаның мекенжайы, байланыс телефоны

Тергелуі Қазақстан Республикасының заңнамасымен
ұлттық қауіпсіздік органдарының жүргізуіне жатқызылған

қылмыстық құқық бұзушылықтарды жасауға ықпал ететін себептер мен 
жағдайларды немесе басқа заң бұзушылықтарды жою туралы

 ұсыныс

20__жылғы «__»_________           №_____                                        ________қала
_______________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
тергелуі Қазақстан Республикасының заңнамасымен ұлттық қауіпсіздік 

органдарының қарауына жатқызылған қылмыстық құқық бұзушылықтарды жасауға 
ықпал ететін себептер мен жағдайлардың анықталғанына себеп болған іс-шаралардың 
қысқаша сипаттамасы

АНЫҚТАЛДЫ:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
тергелуі Қазақстан Республикасының заңнамасымен ұлттық қауіпсіздік 

органдарының жүргізуіне жатқызылған қылмыстық құқық бұзушылықтарды жасауға 
ықпал ететін мəн-жайлардың толық сипаттамасы

Баяндалғанның негізінде, «Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік 
органдары туралы» Қазақстан Республикасы 1995 жылғы  21 желтоқсандағы Заңының 
13-бабына сəйкес ТАЛАП ЕТЕМІН:

1.___________________________________________________________;
2.___________________________________________________, тағы басқа
    себептер мен жағдайларды жою туралы нақты іс-шаралар, 
                              орындалу мерзімдері

Осы ұсынысқа Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 
шағым жасауға болады.

Осы ұсынысты орындау туралы жазбаша түрде жəне жоғарыда көрсетілген 
мерзімдерде хабарлауыңызды сұраймыз. Осы ұсынысты орындамау «Əкімшілік құқық 
бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы 2014 жылғы 5 шілдедегі Кодексінің 
462-бабына сəйкес жауапкершілікке əкеп соқтырады. 

_________________________                  _________              ___________________
ұлттық қауіпсіздік органының                          қолы                тегі жəне аты-жөні
лауазымды тұлғасы,
атағы

Берді:                                                                     Алды:
20__жыл «__»___________/____________            ___________/_____________
             беру күні              лауазымы, атағы               қолы             тегі, аты-жөні
___________________________                              _______________________
             тегі жəне қолы                                                     алу күні мен уақыты

М. о.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы          
4 шілдеде Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізі-
ліміне №17154 болып енгізілді.
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Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы
№553 бұйрығына 108-қосымша

Техникалық жəне кəсіптік білім берудің «Мұнай-газ құбырларын, мұнай-газ қоймалары мен жанармай құю 
станцияларын салу жəне пайдалану» мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

Білім беру коды жəне бейіні: 0800000 - Мұнай-газ жəне химия өндірісі
Мамандығы:   0810000 - Мұнай-газ құбырларын, мұнай-газ қоймалары мен жанармай құю 
                    станцияларын салу жəне пайдалану
Біліктілік:   081002 2 - Слесарь-жөндеуші
  081001 2 - Жанармай құю станциясының операторы
  081005 3 - Техник-механик
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Модульге 
қысқаша шолу

Оқыту нəтижелері жəне
бағалаудың өлшем-шарттары
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Бұл модуль кəсіби қызметте 
қазақ (орыс) жəне шетел 
тілінде ауызша жəне жаз-
баша түрде қарым-қатынас 
жасауға қажетті білімдерді, 
икемдер мен дағдыларды 
сипаттайды. Модульді зер-
делеу нəтижесінде білім алу-
шылар іскерлік қазақ (орыс) 
жəне шетел тілінің жəне 
кəсіби лексиканың негіздерін 
меңгереді. Модульді зерделеу 
кезінде білім алушылар кəсіптік 
бағыттағы мəтіндерді оқу 
жəне аудару үшін (сөздікпен) 
қажетті қазақ (орыс) жəне ше-
тел тілінің лексикалық жəне 
грамматикалық минимумын 
меңгереді. 

Оқыту нəтижесі: 1) Өзінің кəсіптік қызметі саласында тілдесу 
үшін қазақ (орыс) жəне шетел тіліндегі грамматика мен терми-
нологияны меңгеру.
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Кəсіптік қатынасу үшін қажетті мамандық 
бойынша лексика-грамматикалық материалды 
меңгереді.  2. Мамандығы бойынша терминологи-
яны қолданады.

Оқыту нəтижесі: 2) Кəсіби бағыттағы мəтіндерді аудару 
(сөздікпен) техникасын меңгеру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Кəсіби бағыттағы мəтіндерді оқиды жəне ауда-
рады (сөздікпен);

Оқыту нəтижесі: 3) Қазақ (орыс) жəне шетел тіліндегі кəсіби 
диалогтік сөйлеу тілін енгізу.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Жағдайға байланысты қисынды жəне ретті пікір 
айта алады.
2. Кəсіби қарым-қатынас үдерісінде диалог 
жүргізе біледі.
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Мемлекеттік тілде іс 
қағаздарын құрастыруға жəне 
рəсімдеуге қажетті білімдерді, 
икемдер мен дағдыларды си-
паттайды. Модульді зерделеу 
нəтижесінде білім алушылар: 
мемлекеттік тілде іс жүргізу 
негіздерін; іскерлік құжаттарды 
жасау тəсілдері мен функция-
ларын; құжаттардың жіктелуін, 
тасымалдағыштар, мақсатын, 
құрамдас бөліктерін, рəсімдеу 
ережелерін меңгереді. 
Модульді зерделеу кезінде 
білім алушылар:
компьютерлік технологиялар-
ды қолдана отырып, кəсіптік 
қызметте қажетті қызметтік 
құжаттарды мемлекеттік тілде 
құрастыруы тиіс.

Оқыту нəтижесі: 1) Компьютерлік технологияларды қолдана 
отырып, ұйымдық-өкімдік жəне ақпараттық-анықтамалық 
құжаттармен жұмыс істеу.
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Құжаттардың түрлері мен жіктелуін сипаттайды. 
2. Құжаттардың ақпараттық жəне коммуникативтік 
функциясын түсінеді. 3. Құжаттардың құрылымын 
анықтайды. 4. Қызметтік құжаттардың негізгі 
деректемелерін қолданады. 5. Құжаттың мəтініне 
қойылатын талаптарды сақтайды. 6. Компью-
тер лік технологияларды қолдана отырып, ұйым-
дық-өкімдік жəне ақпараттық-анықтамалық 
құжаттармен жұмыс жасайды.

Оқыту нəтижесі: 2) Еңбек қатынастарын реттейтін құжаттарды 
мемлекеттік тілде жасау.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне 
сəйкес еңбек қатынастарын жəне «Техникалық 
реттеу туралы» жəне «Сəйкестікті бағалау сала-
сын дағы аккредиттеу туралы» ҚР Заңдарына сəй-
кес техникалық реттеу саласындағы қатынас тарды 
реттейтін құжаттар туралы ұғымын меңгерген.
2. Еңбек шартының қажетті талаптары туралы 
ақпаратты меңгереді. 3. Түйіндемені, өмірбаянды, 
мінездемені, өтінішті, арызды, сенімхатты, 
қолхатты мемлекеттік тілде құрастырады.
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Бұл модуль жеке қасиеттерді 
жəне олармен байланы-
сты қабілеттерді жетілдіру 
үшін қажетті білімдерді, 
икемдер мен дағдыларды 
сипаттайды. Модульді зер-
делеу нəтижесінде білім 
алушылар: дене тəрбиесінің 
əлеуметтік-биологиялық 
жəне психофизиологиялық 
негіздерін, жеке жəне спорттық 
өзін-өзі жетілдіру негіздерін, 
салауатты өмір салтының 
негіздерін меңгереді. Модульді 
зерделеу кезінде білім алушы-
лар: қозғалыс қабілеттері мен 
дағдыларын ұдайы жетілдіру 
жағдайында денсаулықты 
нығайтуы; кəсіби тұрғыда 
маңызды физикалық жəне 
психомоторлық қабілеттерді 
дамытуы; өзін-өзі бақылау 
жəне ағзаның функционалдық 
жай-күйін бағалау дағдыларын 
меңгереді.

Оқыту нəтижесі: 1) Денсаулықты нығайту жəне салауатты өмір 
салты қағидаттарын сақтау.

Де
не
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Салауатты өмір салты негіздері мен мəдениетін 
ұғынады. 2. Бұлшық етке жүктеме түскен 
кездегі тыныс алу, қан айналым жəне энер-
гиямен қамтамасыз ету жүйелері қызметінің 
физиологиялық негіздерін сипаттайды.  3. Жалпы 
дене дайындығы бойынша жаттығулар кешенін 
орындайды. 4. Күнделікті өмірде салауатты өмір 
салты мəдениетін сақтайды.

Оқыту нəтижесі: 2) Физикалық қасиеттерді жəне 
психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Командалық спорттық ойын қағидаларын сақ-
тайды. 2. Денет тəрбиесі жүктемесінің негіздерін 
жəне оны реттеу тəсілдерін сипаттайды. 
3. Жаттығуларды орындау техникасын меңгереді. 
4. Үйренген ойын тəсілдері мен жеке тактикалық 
міндеттерді оқу ойынында қолданады.
5. Бағдарламада көзделген бақылау нормативтері 
мен тестілерін орындайды.

Оқыту нəтижесі: 3) Жарақаттану жəне жазатайым оқиғалар 
кезінде дəрігерге дейінгі медициналық көмек көрсету. 
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Дене тəрбиесі жаттығуларымен айналысу 
кезінде жарақаттардың туындау себептерін, 
жарақаттанудың алдын алу тəсілдерін түсінеді. 
2. Жарақаттар кезінде дəрігерге дейінгі көмек 
көрсетеді.
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Бұл модуль əлемнің 
философиялық бейнесін 
зерттеу, мəдениеттің 
болмысы мен арналу-
ын түсіну; азаматтық 
құқықтар мен міндеттерді 
сақтау; қоғамның 
даму заңдылықтары 
мен перспективала-
рын, қазіргі замандағы 
əлемнің əлеуметтік-
саяси үдерістердің 
даму үрдістерін түсіну 
негізінде ойлау мəдениетін 
қалыптастыруға қажетті 
білімдерді, икемдер 
мен дағдыларды си-
паттайды. Модульді 
зерделеу нəтижесінде 
білім алушылар: негізгі 
философиялық ұғымдарды 
жəне заңдылықтарды; 
мəдениеттерді, діндерді 
жəне өркениетті; 
мемлекеттік құқықтық 
қарым-қатынастар мен 
құбылыстардың жүйесін; 
азаматтар мен қоғамдағы 
саясаттың басқа да 
субъектілерінің өзара 
қарым-қатынастары 
жүйесінің жұмысын 
меңгереді. Модульді зер-
делеу кезінде білім алушы-
лар: негізгі философиялық 
ұғымдарға сүйенуі;
философияның негізгі 
мəселесі мен диалектика 
заңдарын түсінуі; əлемдік 
өрнениеттегі Қазақстан 
Республикасы халықтары 
мəдениетінің рөлі мен ор-
нын талдауы;
жалпы адамгершілік-
адами құндылықтар мен 
гуманистік дүниетаным 
негізінде толеранттылық 
таныта білуі; адам ба-
ласын жек көрушілік, 
экстремистік, радикалдық 
жəне террористік идео-
логияларды мойындама-
уы; құқық нормаларын 
сақтауы; əлеуметтік өзара 
қарым-қатынастар ба-
рысында қалыптасатын 
əлеуметтік жəне саяси 
қатынастар жүйесінде 
бейімделуі тиіс. 

Оқыту нəтижесі: 1) Жалпы философиялық мəселелерді жақсы білу.
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Негізгі философиялық ұғымдарды меңгереді.
2. Философия тарихындағы таным үдерісінің мəнін 
жəне таным үдерісіне əр түрлі пікірлерді түсінеді. 
3. «Диалектика», «диалектика заңдары», «бол-
мыс», «материя», «қозғалыс», «кеңістік жəне уақыт» 
ұғымдарының мəндерін сипаттайды. 
4. Философияның негізгі категорияларының мəні мен 
өзара байланысын анықтайды. 
5. Əлемнің ғылыми, философиялық жəне діни 
көріністерінің ерекшеліктерін түсінеді.

Оқыту нəтижесі: 2) Адам өмірінде еркіндік пен жауапкершілік, 
материалдық жəне рухани құндылықтар сияқты философиялық 
санаттардың арақатынасын анықтау.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Тұлғаның өмірдің, мəдениеттің жəне қоршаған 
табиғи ортаның сақталуына жауапкершілік деңгейін 
сезінеді. 
2. Ғылымның, техника мен технологиялардың дамуы-
мен жəне пайдаланылуымен байланысты əлеуметтік 
жəне этикалық проблемалардың мəнін түсінеді. 
3. Адам өміріндегі материалдық жəне рухани 
құндылықтардың қатынасы туралы жеке пікірін 
тұжырымдайды.
4. Өмір шындығы мен мəні туралы əр түрлі пікірлерді 
талдайды, осы түсініктерге қатысты өз пікірін 
қалыптастырады. 

Оқыту нəтижесі: 3) Қазақстан Республикасы халқы мəдениетінің 
əлемдік өркениеттегі рөлі мен орнын түсіну.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Отандық мəдениеттің тарихын, дəстүрлі қазақ 
мəдениетінің құндылықтарын біледі. 
2. Қазақстан Республикасы халқы мəдениетінің 
əлемдік өркениеттегі рөлі мен орнын түсінеді.
3. Тəуелсіз Қазақстанның мəдени жетістіктерін си-
паттайды.

Оқыту нəтижесі: 4) Толеранттылықты жəне белсенді тұлғалық 
көзқарасты қалыптастыратын моралдық-адамгершілік құндылықтар 
мен нормаларды түсіну.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Əртүрлі мəдениеттер мен өркениеттердің нысанда-
рын жəне түрлерін, тарихын сипаттайды. 
2. Əлемдік жəне дəстүрлі діндердің тарихын біледі 
жəне қазіргі жағдайын түсінеді.
3. Экстремисттік, радикалдық жəне террористтік идео-
логияны ажырата алады.
4. Əлеуметтік, этникалық, конфессиялық жəне мəдени 
ерекшеліктерді толеранттылықпен қабылдайды.

Оқыту нəтижесі: 5) Құқық жəне мемлекеттік-құқықтық құбылыстар 
туралы негізгі ұғымдарды білу.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Құқықтың мəнісін жəне негізгі белгілерін түсінеді.
2. Заңдылық жəне құқықтық тəртіп ұғымын біледі жəне 
қағидаттарын сақтайды. 

Оқыту нəтижесі: 6) Құқықтың негізгі салалары туралы мəліметтерді 
меңгереді.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. 1. Қазақстан Республикасы Конституцияның 
ережелеріне сəйкес жеке тұлғаның құқықтық 
мəртебесін, «Техникалық реттеу туралы» ҚР Заңына 
сəйкес тұтынушы мен дайындаушы құқықтарын 
түсінеді. 
2. Əкімшілік реттеу əдістерін сипаттайды.
3. Əкімшілік жəне сыбайлас жемқорлық 
құқық бұзушылықтар үшін жауапкершіліктің 
қажеттілігін түсінеді.
4. Азаматтық жəне отбасылық құқықтың негізгі 
ережелерін меңгереді.
5. Салық түрлері туралы ақпаратты меңгереді.
6. Қылмыстық жауапкершілікті жəне оның туындау 
негіздемесін түсінеді. 

Оқыту нəтижесі: 7) Еңбек заңнамасына сəйкес өзінің құқықтарын 
қорғау.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Қызметкердің Еңбек кодексіне сəйкес құқықтары 
мен міндеттерін түсінеді.
2. Жұмысшы мен жұмыс берушінің материалдық жəне 
тəртіптік жауапкершілігін ажыратады;

Оқыту нəтижесі: 8) Əлеуметтанудың жəне саясаттанудың негізгі 
ұғымдарын меңгеру
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Негізгі политологиялық ұғымдарды меңгереді: 
билік, саяси жүйе, саяси режим, мемлекет, 
мемлекеттік басқару формалары, мемлекеттік 
құрылыс формалары, саяси партиялар, партиялық 
жүйелер, саяси элита, саяси көшбасшылық, гео-
саясат.
2. Əлеуметтанудың негізгі ұғымдарын меңгереді: 
əлеуметтік қарым-қатынас, əлеуметтік құбылыс, 
əлеуметтік үдеріс, əлеуметтік ілгерілеу.
3. Жалпы əлеуметтік жəне саяси үдерістерді жеке 
фактілермен арақатынасын біледі.

Оқыту нəтижесі: 9) Халықаралық саяси үдерістерді, геосаяси аху-
алды түсіну.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Қазіргі əлемдегі Қазақстанның орны мен рөлін 
түсінеді.
2. Қазақстан Республикасының саяси жүйесінің 
құрылымын сипаттайды.
3. Саяси мəдениеттің жұмыс істеу мəні мен 
заңдылықтарын түсінеді.
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Бұл модуль қазіргі 
экономикалық жүйенің 
заңдылықтары мен 
тетіктері туралы, нарық 
тетіктері мен мемлекеттік 
реттеу əдістері ту-
ралы кешенді түсінік 
қалыптастыру үшін 
қажетті білімдерді, икем-
дер мен дағдыларды 
сипаттайды. Модульді 
игеру нəтижесінде білім 
алушылар: экономикалық 
теория негіздерін; 
экономикалық жүйелердің 
жалпы негіздерін; ма-
кроэкономика негіздерін; 
экономиканың өзекті 
мəселелерін; «Жасыл 
экономиканың» негізгі 
міндеттерін меңгереді. 
Модульді зерделеу 
кезінде білім алушылар: 
негізгі экономикалық 
мəселелерді, экономи-
ка теориясы мен бизнес 
негіздерінің тұжырымдық 
ережелерін түсінуі; елдің 
əлеуметтік-экономикалық 
дамуының басым 
бағыттарын анықтауы 
тиіс.

Оқыту нəтижесі: 1) Экономикалық теория саласындағы негізгі 
мəселелерді меңгеру.
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Экономикалық терминдерді меңгереді, нарықтық 
экономика заңдылықтары мен қағидаттарын түсінеді.
2. Өндіріс жəне тұтыну экономикасының негіздерін 
меңгереді. 
3. Мемлекеттің салықтың саясатын сипаттайды.  
4. Инфляция көздерін жəне оның салдарларын 
түсінеді.

Оқыту нəтижесі: 2) Кəсіпорынның меншік формасы мен түрін, жоспа-
ры түрін, негізгі экономикалық көрсеткіштерін анықтау.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Жоспарлаудың негізгі кезеңдері мен мазмұнын си-
паттайды. 
2. Математикалық əдістерді қолдана отырып, қажетті 
экономикалық есептеулерді орындайды.
3. Кəсіпорынның негізгі экономикалық көрсеткіштерін 
анықтайды.

Оқыту нəтижесі: 3) Əлемдік экономиканың даму үрдістерін, 
мемлекеттің «жасыл» экономикаға өтуінің негізгі міндеттерін түсіну. 
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Əлемдік экономиканың даму үрдістерін сипаттайды.
2. Мемлекеттің «жасыл» экономикаға өтуінің негізгі 
міндеттерін түсінеді.
3. Жалпы ішкі өнім мен жалпы ұлттық өнімді 
есептеудің негізгі əдістерін қолданады.

Оқыту нəтижесі: 4) Кəсіпкерлік қызметтің табысқа ие болу жəне 
тəуекелге бару мүмкіндіктерін анықтау.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Кəсіпкерліктің мақсаттарын, даму факторлары мен 
шарттарын сипаттайды. 
2. Қазақстандағы кəсіпкерлік қызметтің заманауи 
ұйымдастырушылық-құқықтық формаларын сипат-
тайды. 
3. Кəсіпкерлік қызметтің жетістігін анықтайтын фактор-
ларды түсінеді.
4. Бизнес жоспарды құру негіздерін меңгереді.
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у Бұл модуль ұлттық са-
наны дамытуға, ежелгі 
дəуірден қазіргі кезеңге 
дейін орын алған тарихи 
оқиғалардың мəні мен 
заңдылықтарын түсінуге 
қажетті білімдерді, икем-
дер мен дағдыларды си-
паттайды. Модульді зер-
делеу нəтижесінде білім 
алушылар: Қазақстанның 
негізгі тарихи кезеңдерінің 
хронологиялық шека-
ралары мен маңызын 
меңгереді.

Оқыту нəтижесі: 1) Негізгі тарихи оқиғаларды түсіну.
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Ежелгі дəуірден қазіргі кезеңге дейінгі тарихи 
оқиғалар хронологиясын біледі жəне мəнін түсінеді.
2. Қазақ халқының жалпытүрік қоғамдағы, көшпелі 
өркениет жүйесіндегі, Еуразия əлемі халықтарының 
тарихи-мəдени қауымдастығының дамуындағы рөлі 
мен орнын аша біледі.
3. Тəуелсіздік алғаннан кейінгі Қазақстан 
Республикасында болып жатқан саяси жəне қоғамдық 
өзгерістердің мəні мен бағытын түсінеді.
4. Тəуелсіз Қазақстанның жетістіктерін сипаттайды.

Оқыту нəтижесі: 2) Тарихи оқиғалардың себеп-салдар байланысын 
анықтау.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Қазақстан тарихының толыққандылығы мен 
жүйелілігін көрсететін жəне сипаттайтын фактілерді, 
үдерістер мен құбылыстарды анықтайды.
2. Тарихи оқиғалардың арасында байланыс орнатады.

Кəсіптік модульдер
«081002 2 - Слесарь – жөндеуші» біліктілігі
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Модуль сұйықтықтардың 
негізгі физикалық 
қасиеттерін жəне 
сұйықтықтар мен 
газдардың негізгі 
қасиеттерінің температура 
мен қысымға тəуелділігін 
зерделеуді көздейді. 
Оқу материалын игеру: 
ағынның гидравликалық 
элементтері;
Бернулли теңдеуінің 
энергетикалық мəні; 
шығысты жəне 
жылдамдықты өлшеуге 
арналған аспаптардың 
құрылымы мен əрекет ету 
қағидаттары: сұйықтықтың 
қозғалыс режимдері 
жəне оны айқындау 
өлшем-шарттары; түрлі 
факторларға қарқын мен 
қысымды жоғалтудың 
тəуелділігі; құбырларда 
қысымды жоғалтуды 
төмендетудің ықтимал 
тəсілдері; сұйықтық 
ағынының энергетикалық 
запасына гидравликалық 
қарсылықтардың 
əсері сияқты білім 
алушылардың игеру 
кезінде алған білімдеріне 
негізделеді.

Оқытудың нəтижесі: 1) Мұнай мен газдың физикалық қасиеттері ту-
ралы білімдерді терең меңгеру.

Ги
др
ав
ли
ка

, г
ид
ро
ло
ги
я,

 ги
др
ом

ет
ри
я

Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Мұнай мен газдың физикалық қасиеттеріне сипат-
тама береді.
2. Құбыржолдардың мақсатын жəне құрылымын 
түсінеді.
3 Құбыржолдарды есептеуге арналған негізгі форму-
лаларды қолданады.
3. Құбыржолдарда гидравликалық қауіптің дəрежесін 
бағалайды.

Оқытудың нəтижесі: 2) Гидравлика негіздері білімін меңгеру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Сұйықтықтың ағуына Рейнольдс санының əсерін 
түсінеді.
2. Сүзгілеудің негізгі заңдарын жəне оны қолданудың 
шекараларын түсінеді.
3. Тұтқыр-пластикалық сұйықтықтар туралы түсінеді.

Оқытудың нəтижесі: 3) Сұйықтықтың тығыздығын жəне тұтқырлығын 
өлшеуге арналған аспаптарды пайдалану.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Сұйықтықтың қысымын айқындайды (абсолюттік, 
артық, вакуумдық).
2. Ағынның негізгі элементтерін есептейді.
3. Сұйықтықтың жылдамдығын өлшеу үшін шығыс 
өлшегіштерді пайдаланады.
4. Идеалды жəне шынайы сұйықтықтың элементарлық 
ағысына арналған Бернулли теңдеуін пайдаланып 
есептер жүргізеді.
5. Қарапайым жəне күрделі құбыржолдарды 
есептеудің əдістерін түсінеді.
6. Соққы толқынының жылдамдығын есептейді.
7. Тесіктерден сұйықтықтың ағуы кезінде жылдамдық 
коэффициентін жəне шығыс коэффициентін есептейді.
8. Қисық ағыстарды, формулалар бойынша номограм-
маларды құрастырады.
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Осы модуль конструкторлық жəне 
технологиялық құжаттаманы 
əзірлеу, ресімдеу жəне оқу үшін 
қажетті дағдылар мен білімдерді 
алуға мүмкіндік береді. Модульді 
зерделеу кезінде білім алушы-
лар: техникалық детальдардың 
геометриялық құрылысын 
жəне сызу қағидаларын; 
жинақтауыш сызулар туралы 
жалпы ережелерді; сызуларда 
қолданылатын шарттылықтар 
мен жеңілдетулердің мақсатын;
Жұмыс сызуларын ресімдеу жəне 
оқу қағидаларын; конструкторлық, 
технологиялық жəне басқа 
нормативтік құжаттаманың негізгі 
ережелерін; технологиялық 
жабдықты көрсетудің жəне 
технологиялық сызбалар-
ды орындаудың тəсілдерін; 
сызулар мен сызбаларды 
ресімдеуге жəне құрастыруға 
Бірыңғай конструкторлық 
құжаттама стандарттарының 
жəне Бірыңғай технологиялық 
құжаттамалар жүйесінің та-
лаптарын; конструкторлық, 
технологиялық жəне басқа 
нормативтік құжаттаманың негізгі 
ережелерін игеруі тиіс. Білім 
алушылардың: детальдардың 
сызуларын орындауға; эскиздер 
мен көшірмелер бойынша жалпы 
түрдегі сызуларды жəне жиынтық 
сызуларды орындауға; мамандық 
бойынша сызбаларды орындауға 
қол жеткізуіне мүмкіндік беретін 
жұмысты орындағаны маңызды.

Оқытудың нəтижесі: 1) Техникалық құжаттаманың стандарт-
тарын меңгеру жəне ресімдеу.
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Конструкторлық, технологиялық жəне басқа 
нормативтік құжаттаманың негізгі ережелерін 
түсінеді.
2. Сызулар мен эскиздерді орындау 
қағидаларын жəне тəсілін меңгерген.
3. Сызу геометриясын жəне проекциялық 
сызудың негіздерін түсінеді.

Оқытудың нəтижесі: 2) Сызу жұмыстарын орындау.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Геометриялық құрастыруларды орындайды.
2. Техникалық детальдардың контурларын 
сызу қағидаларын білетінін көрсетеді.
3. Техникалық детальдардың контурларын 
сызу қағидаларын пайдаланып, геометриялық 
құрастыруларды орындайды.
4. Геометриялық денелердің проекциясын 
жəне олардың аксонометриясын орындайды.
5. Детальдардың проекциясын, қажетті 
қималар мен қиылыстарды орындайды.
6.Бұрандалардың бейнелері мен белгіленуін 
орындайды. 
7. Детальдардың эскиздері мен сызуларын 
орындайды.
8. Жиынтық сызуларды орындайды.
9. Спецификацияны ресімдейді..
10. Компьютерлік графика əдістерін 
қолданады. 

Оқытудың нəтижесі: 3) Қолданбалы бағдарламалар пакетінің 
көмегімен мамандық бойынша сызбаларды əзірлеу жəне 
ресімдеу.
Критерии 
оценки

1. Техникалық құралдар туралы негізгі 
түсініктерді түсінеді.
2. Компьютерлік графиканы білетінін көрсетеді.
3. Конструкторлық құжаттаманы əзірлеу 
кезінде қолданбалы бағдарламалар пакетін 
пайдаланады.
4. Инженерлік графика құралдарын пайдала-
нып, мамандық бойынша сызбаларды орын-
дайды.
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 Осы модуль орын-
далатын слесарлік 
жұмыстарды сипат-
тайды, оның мақсаты 
өңделетін детальға 
сызуда тапсырылған 
пішінді, өлшемдерді 
жəне үстіңгі қабатының 
тазалығын беру болып 
табылады. Слесарлік 
жұмыстардың сапасы 
слесардің машықтары 
мен дағдыларына, 
қолданылатын сай-
мандарына жəне басқа 
факторларға байланы-
сты. Білім алушылардың: 
детальдарды слесарлік 
өңдеуге; өңделетін 
детальға сызуда 
тапсырылған пішінді 
беруіне қол жеткізуіне 
мүмкіндік беретін 
жұмысты орындағаны 
маңызды.

Оқытудың нəтижесі: 1) Детальдарды өңдеуге арналған слесарлік сай-
мандарды дайындау.
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Слесарлік жұмыстардың түрлеріне сипаттама 
береді.
2. Слесарлік саймандардың жəне қарапайым өлшеуіш 
саймандардың мақсатын жəне қолданылу шарттарын 
түсінеді.
3. Бекітпе детальдарында қолданылатын 
бұрандалардың жүріс өлшемдеріне сипаттама береді. 
4. Өңдеуге арналған материалдар мен саймандардың 
түрлеріне сипаттама береді.
5. Слесарлік саймандармен жұмыс істейді.

Оқытудың нəтижесі: 2) Орындалатын іс-əрекеттердің тəртібін құру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Сайманды жəне графикалық суретін көрсете оты-
рып, жұмыстарды орындау кезектілігіне сипаттама 
береді.
2. Нұсқамалық-технологиялық картаны оқиды.

Оқытудың нəтижесі: 3) Детальдарды слесарлік өңдеуді орындау.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Шабу жəне аралау операцияларынан тұратын дай-
ындаманы өңдеудің негізін түсінеді.
2. Метал кескіш станоктардың түрлеріне сипаттама 
береді.
3. Жабдықтың сызулары мен сызбаларын оқиды.
4. Металл кесетін станоктарда детальдарды өңдейді.
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Осы модуль жабдықтың, 
агрегаттардың жəне 
машиналардың торапта-
ры мен механизмдерін 
бөлшектеу, жөндеу жəне 
жинау бойынша орында-
латын жұмыстарға сипат-
тама береді. Модульді 
зерделеудің мақсаты 
мынадай білімдерді иге-
ру болып табылады: 
слесарлік саймандардың 
мақсаты жəне қолдану 
қағидалары, жөнделетін 
жабдықтың құрылымы, 
негізгі тораптар мен 
механизмдердің 
мақсаты жəне өзара 
іс-қимылы, жабдықты, 
агрегаттар мен маши-
наларды бөлшектеудің, 
жөндеудің жəне 
жинаудың технологиялық 
бірізділігі. Білім алу-
шы студенттердің 
мыналарды игеру-
ге мүмкіндік беретін 
жұмысты орындағаны 
маңызды: жөнделетін 
жабдықтың əрекет ету 
қағидаты; жабдықты 
эксплуатациялау 
қағидалары; жабдықтың, 
агрегаттың жəне 
машиналардың торапта-
ры мен механизмдерін 
бөлшектеу, жөндеу, 
жинау.

Оқытудың нəтижесі: 1) Өндірістің спецификасын меңгеру.
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Қауіпсіздік техникасы бойынша бастапқы нұсқаманы 
сақтайды.
2. Учаскенің жəне технологиялық кешеннің 
технологиялық құжаттамасын жүрізеді.
3. Слесарь-жөндеушінің, жанар май құю станциясы 
операторының жəне техник-механиктің лауазымдық 
міндеттерін түсінеді.
4. Слесарь-жөндеушінің, жанар май құю станциясы 
операторының жəне техник-механиктің өндірісте орын-
дайтын жұмыстарының түрлері мен көлемдеріне си-
паттама береді.

Оқытудың нəтижесі: 2) Жөнделетін жабдықтың, арматураның 
құрылымы мен əрекет ету қағидатын түсіну.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Жөнделетін жабдықтың, арматураның құрылымы 
мен əрекет ету қағидатын түсінеді.
2. Жабдықты эксплуатациялау қағидаларын меңгерген.
3. Қызмет көрсетілетін қондырғының қағидаттық 
технологиялық сызбасын жəне коммуникацияларының 
сызбасын түсінеді.

Оқытудың нəтижесі: 3) Жабдықты жөндеуге дайындау.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Қызмет көрсетілетін жабдықтың жұмыс талаптарын 
сақтайды.
2. Жабдықты, агрегаттар мен машиналар-
ды бөлшектеудің, жөндеудің жəне жинаудың 
технологиялық бірізділігін жүргізеді. 

Оқытудың нəтижесі: 4) Күрделі жəне аса күрделі тораптар мен 
механизмдерді бөлшектеу, жинау жəне сынау. Жабдықта ақауларды 
анықтау жəне оларды жою.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Жөнделетін жабдықтың конструкциясын түсінеді.
2. Жабдықтың эскиздері мен сызуларын оқиды.
3. Ақаулар ведомосін жасайды.

Оқытудың нəтижесі: 5) Такелаждық жұмыстарда жабдықты қолдану.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Такелаждық жұмыстар кезінде қолданылтын 
жабдыққа сипаттама береді.
2. Крандардың, жүк арбалардың, аспалардың,электр 
аспалардың жəне домкраттың мақсатын түсінеді.
3. Жүк көтергіштердің мақсатын түсінеді.

Оқытудың нəтижесі: 6) Такелаждық жұмыстарды орындауға рұқсат 
алу.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Такелаждық жұмыстарды орындауға рұқсат 
қағидаларын сақтайды.
2. Жүкқапсырғы құралдарға қойылатын талаптарды 
сақтайды.
3. Жүкті көтеру кезінде сақтық шараларын сақтайды.

Оқытудың нəтижесі: 7) Жүк көтеру құралдары мен механизмдерін 
эксплуатациялау.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Жүктерді ілмектеу, көтеру, орнын ауыстыру 
қағидаларын сақтайды.
2. Еденнен басқарылатын жүк көтеру құралдары 
мен механизмдерін эксплуатациялау қағидаларын 
сақтайды.
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негізгі механикалық 
қасиеттері, рұқсаттар мен 
отырғызу жүйесі, кедір-
бұдырлықтың квалитеттері 
мен параметрлері, майларды, 
жуу құрамдарының, металдар 
мен майлауыштардың атауы, 
маркалануы жəне қолдану 
қағидалары. Жөнделетін 
жабдықтың құрылымы, , 
мақсаты жəне негізгі торап-
тары мен механизмдерінің 
өзара іс-қимылы, жабдықты, 
агрегаттар мен машиналар-
ды бөлшектеудің, жөндеудің 
жəне жинаудың технологиялық 
бірізділігі, тораптар мен 
механизмдерді сынауға, 
реттеуге жəне қабылдауға 
техникалық шарттар, 
өңделетін материалдардың 
негізгі қасиеттері, əмбебап 
құралдардың жəне 
қолданылатын бақылау-өлшеу 
саймандарының құрылымы. 

Оқытудың нəтижесі: 1) Слесарь-жөндеуші біліктілігін алу.
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Деталдьдарды слесарлік өңдеуді орындайды.
2. Слесарьлік сайманды қайрауды жүргізеді.
3. Металдар мен қорытпалардың сипаттамала-
рын ескере отырып, өңдеу режимін таңдайды.
4. Слесарлік жұмыстарды орындау: метал-
ды белгілеу, шабу, түзу, ию, кесу жəне аралау, 
тесіктерді қыру, тесу жəне жазу, бұрандаларды 
кесу, шегелеу кезінде техологиялық бірізділікті 
сақтайды.
5. Жөндеуге жататын жабдықты бөлшектеуді 
жүргізеді.
6. Нығыздауды орнатуды жүргізеді.
7. Тербелу жəне сырғану подшипниктерін жи-
найды.
8. Токарлық жұмыстарды орындайды.
9. Жабдыққа техникалық қызмет көрсету жөніндегі 
жұмыстарды жүргізеді.
10. Пісірулердің түрлерін айқындайды.
11. Пісірудің тиімді жəне қауіпсіз түрін таңдайды.
12. Қосалқы жабдыққа жəне сорғы 
станцияларының коммуникацияларына қызмет 
көрсетеді.
13. Негізгі жəне қосалқы жабдыққа жөндеу 
жүргізеді.
14. Қызмет көрсетілетін сорғылардың жұмысы ту-
ралы есептік-техникалық құжаттаманы жүргізеді.

 «081001 2 - Жанармай құю станциясының операторы» біліктілігі 

КҚ
 6

. М
ұн
ай
ды

, м
ұн
ай

 ө
ні
мд

ер
ін

 ж
əн
е 
га
зд
ы 

та
сы

ма
лд
ау
ды

ң 
ти
ім
ді

 ə
ді
сін

 та
ңд
ау

 
КМ

 0
6.

 М
ұн
ай
ды

, м
ұн
ай

 ө
ні
мд

ер
ін

 ж
əн
е 
га
зд
ы 

та
сы

ма
лд
ау
ды

ң 
ти
ім
ді

 ə
ді
сін

 та
ңд
ау

Модуль білім алушылардың 
геология жəне жер қабатын, 
мұнай-газ ұңғымаларын 
бұрғылау, мұнай мен газ-
ды өндіру, мұнай жəне газ 
ұңғымаларын эксплуатация-
лау, сондай-ақ мұнай мен газ-
ды тасымалдау жəне сақтауды 
зерделеу жөніндегі білімдерін 
қалыптастыруды көздейді.

Оқытудың нəтижесі: 1) Мұнай-газ ісі негіздерін түсіну
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Шөгінді тау-кен жыныстарының түрлеріне си-
паттама береді.
2. Мұнай жəне газ кен орындарына сипаттама 
береді.
3. Ұңғымаларды бұрғылау əдістерін жəне 
қағидаларын меңгерген.
4. Мұнай жəне газ конденсаттарының кен орында-
рын игеру жүйесін жолға қояды.

Оқытудың нəтижесі: 2) Мұнай мен газды тасымалдауды жүргізу.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Мұнайды, мұнай өнімдерін жəне газды 
тасымалдаудың негізгі түрлеріне сипаттама 
береді.
2. Магистралдық құбыржолдардың негізгі 
объектілері мен құрылыстарына сипаттама 
береді.
3 Магистралдық құбыржолдарды 
эксплуатациялаудың ерекшеліктерін анықтайды.
4. Мұнай-газ тасымалдаушы кəсіпорындарда 
кешенді автоматтандыруды дамытудың негізгі 
бағыттарын айқындайды.
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Модуль білім алу-
шыларда идеал-
ды газдардың, 
ерітінділердің, 
сұйықтықтардың, 
булар мен 
газдардың 
заңдары бойын-
ша, будың пайда 
болу процестері 
жəне су буының 
термодинамикалық 
қасиеттері, газдар 
мен булардың 
ағуы жəне 
дроссельденуі 
компрессорлық 
машиналардың 
термодинамикалық 
процестері бой-
ынша білімдерін 
қалыптастыруды 
көздейді.

Оқытудың нəтижесі: 1) Идеалды газдардың жəне сұйықтықтар ерітінділердің, 
булар мен газдардың заңдары туралы, Термодинамиканың алғашқы бастау-
лары туралы терең білімдерді меңгеру.
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Жұмыс денесінің термодинамикалық процестері, жай-
күйінің сипаттамалары туралы түсінеді.
2. Идеалды газдардың негізгі заңдарын түсіндіреді.
3. Газдың тұйық жүйесі мен ағыны үшін бірінші термодинами-
ка заңын есептейді.

Оқытудың нəтижесі: 2) Термодинамиканың екінші басталуы.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Энтропияның, термодинамиканың екінші заңының мəніне 
сипаттама береді.
2. Жылу алмасу аппараттарының негізгі типтерінің əрекетін 
басқарады.
3. Оттықтардың, қазандық қондырғыларының сыныптауышын, 
құрылымы мен жұмысының негізгі көрсеткіштерін, ішкі жану 
қозғалтқышының жалпы құрылымы; əрекет ету қағидатын; 
ішкі жану қозғалтқышында қолданылатын отынның түрін 
бағалайды.

Оқытудың нəтижесі: 3) Жылу алмасу аппараттарының жылу есептерін есеп-
теу.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Практикалық міндеттерді шешу кезінде идеалды жəне шы-
найы газдардың жай-күйінің теңдеулерін қолданады.
2. Термодинамикалық процестердің есептеулерін жүргізеді.
3. Рекуперативтік жылу алмасуды есептеуді орындайды. 
4. Отынды жəне жану процесін есептеуді жүргізеді.
5. Дроссельдеу кезінде газ бен будың ағу жылдамдығын 
айқындау бойынша практикалық тапсырмаларды шешеді.
6. Компрессор жетегінің қуатын жəне сығылу 
баспалдақтарының санын айқындайды.
7. Бір жəне көпқабатты қабырғаларда стационарлық жылу 
өткізгіштікті практикалық есептеуді орындайды.
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Осы модуль отын тарату колонка-
ларына техникалық қызмет көрсету, 
жанар май құю жабдығына, бақылау-
өлшеу аспаптарына, технологиялық 
құбыржолдарға отын тарату жабдығына 
жəне басқарудың электрондық 
автоматтық жүйелеріне қызмет 
көрсету, сондай-ақ жанар май құю 
пункттеріне мұнай өнімдерін жеткізуге 
өтінімдер ұсыну жөніндегі жұмыстарды 
сипаттайды. Материалдық-есептік 
құжаттаманы жүргізу. Өлшеуіш аппа-
ратура мен аспаптарды мемлекеттік 
тексеру мерзімдерін бақылау. 
Қызмет көрсетілетін жабдықтың ұсақ 
ақауларын жою, тазалау жəне майлау. 
Білім алушылардың: резервуарларды, 
технологиялық құбыржолдарға, отын 
тарату жабдығына жəне басқарудың 
электрондық-автоматтық жүйелерін 
эксплуатациялауға; жабдықтың 
отын жəне май жүйелерінің сызба-
сына; жабдыққа жөндеу жүргізуге 
өтінімдер ұсынуға жəне оны жөндеуден 
қабылдауға қол жеткізуіне мүмкіндік 
беретін жұмысты орындағаны 
маңызды.

Оқытудың нəтижесі: 1) Жанар май құю жабдығына 
қызмет көрсету.
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Резервуарларды, технологиялық 
құбыржолдарды, отын тарату жабдығын 
жəне басқарудың электрондық-
автоматтық жүйесін эксплуатациялау 
қағидаларын сақтайды.
2. Ұшу аппараттарының отын жəне май 
жүйелерінің сызбаларын түсінеді.
3. Көлік құралдарының жүргізушелеріне 
материалдарды босатуды орындайды.
4. Шиналарда ауа қысымын тексеруді 
жүргізеді.
5. Ұсақ тараға құйылған мұнай
 өнімдерін жіберуді орындайды.

Оқытудың нəтижесі: 2) Жанар май құю станцияларының 
жабдығын техникалық қарауды жəне жөндеуді орындау.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Автожанар май құю стнацияларының 
отын-май тарату жабдығын басқарады.
2. Колонкалардың тораптарына 
техникалық қызмет көрсетуді орын-
дайды.
3. Жанар май құю станцияларының 
жабдығын жөндеуді орындайды.
4. Өлшеуіш аппаратура мен аспаптар-
ды мемлекеттік тексеру мерзімдерін 
сақтайды.
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Осы модуль жанар май құю 
станцияларында мұнай 
өнімдерін қабылдауды 
жəне талдауды, жанар 
май құю пункттеріне 
мұнай өнімдерін жеткізуге 
өтінімдер беруді сипат-
тайды. 

Оқытудың нəтижесі: 1) Жанар май құю станцияларында мұнай 
өнімдерін жəне майлауыш материаларды қабылдау.
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Мұнай өнімдерінің физикалық жəне химиялық 
қасиеттеріне сипаттама береді.
2. Қысқы жəне жазғы уақытта көлік құралдарына 
құю үшін қолданылатын барлық мұнай өнімдерінің 
атауына, маркасына жəне сұрыпына сипаттама 
береді.

Оқытудың нəтижесі: 2) Зертханалық талдаулар жүргізу үшін сы-
намаларды іріктеуді жүргізу.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Қабылданатын жəне өткізілетін өнімдерге 
құжаттар ресімдеу қағидаларын сақтайды.
2. Автоматтық жəне химиялық əдістердің 
көмегімен судың жəне механикалық ерітінділердің 
болуына авиациялық жанар-жағар май 
материалдарының сапасына жедел-аэродромдық 
бақылау жүргізу қағидаларын сақтайды.
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Осы модуль қызмет 
көрсетілетін жанар 
май құю жабдығының 
жұмыс қағидатына; 
мұнай өнімдерінің 
мақсатына жəне сыртқы 
айырмашылықтарына; 
босатылатын мұнай 
өнімдерінің атауына, мар-
касына жəне сұрыпына; 
бақылау-өлшеуіш 
аспаптардың атауына 
жəне қолданылу шартта-
рына,; қабылданатын жəне 
өткізілген мұнай өнімдеріне 
құжаттаманы ресімдеу 
қағидаларына; мұнай 
өнімдерін сақтау жəне бо-
сату қағидаларына сипат-
тама береді.

Оқытудың нəтижесі: 1) Автожанар май құю станцияларында 
мұнай өнімдерінің өлшемін алу жəне есепке алуды жүргізу.
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Мұнай өнімдерінің мөлшерін өлшеуді əр түлі 
тəсілдермен орындайды.
2. Мұнай өнімдерін есепке алу жүйесін жүргізеді. 
3. Кіші жəне үлкен тыныс алудан мұнай 
өнімдерінің шығындарын есептейді.

Оқытудың нəтижесі: 2) Есепке алу-есептік жəне жоспарлайтын 
құжаттаманы ресімдеу.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Отын-майлауыш материалдарды жеткізуге 
өтінімдер ресімдейді.
2. Есепке алу-есептік құжаттаманы жүргізеді.
3. Жетіспеушіліктер мен артықтарды есептейді.
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Қабылданатын 
жəне өткізілген 
мұнай өнімдеріне 
құжаттама ресімдеу, 
мұнай өнімдерін 
сақтау жəне бо-
сату қағидалары.
Өндірістік қуаттарды 
игеру жəне тех-
нологияларды 
жетілдіру жөніндегі 
жұмыстарды 
ұйымдастыру.

Оқытудың нəтижесі: 1) Жанар май құю станциясының операторы 
біліктілігін алу.
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Қызмет көрсетілетін жанар май құю жабдығының 
жұмыс қағидатын түсінеді.
2. Мұнай өнімдерінің мақсатын жəне сыртқы 
ерекшеліктерін айырады.
3. Босатылатын мұнай өнімдерінің атауын, маркасын 
жəне сұрыпын таниды.
4. Бақылау-өлшеуіш аспаптарының атауын жəне 
қолданылу шарттарын атайды.
5. Қабылданатын жəне өткізілген мұнай өнімдеріне 
құжаттама ресімдеудің қағидаларын, мұнай өнімдерін 
сақтау жəне босату қағидаларын сақтайды.
6. Жанар май құю станцияларының жабдығын жөндеуді 
орындайды.
7. Зертханалық талдауларды жүргізу үшін сынамаларды 
іріктеу жөніндегі ждұмыстарды орындайды.
8. Отынды жəне майды тарату жабдығының 
ақаусыздығын тексереді.
9. Еңбек қауіпсіздігінің, өндірістік санитария жəне гигие-
на, қоршаған ортаны қорғау талаптарын сақтайды.

Оқытудың нəтижесі: 2) Өндірістік қуаттарды игеру жəне технологиялар-
ды жетілдіру жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Құбыржолдар арқылы мұнай өнімдерін жəне басқа да 
тұтқыр сұйықтықтарды тасымалдауды жүргізеді.
2. Қосалқы жабдыққа жəне сорғы станцияларының ком-
муникацияларына қызмет көрсетеді.
3. Бақылау-өлшеу аспаптары бойынша сорғы 
қондырғыларының жұмысын бақылауды жүзеге асы-
рады.
4. Сорғыларды қалыпты жəне авариялық тоқтатуды 
жүзеге асырады.
5. Қызмет көрсетілетін компрессорлардың, машиналар 
мен механизмдердің жұмысы туралы есептік-техникалық 
құжаттаманы жүргізеді. 
6. Мұнай мен мазутты цистерналардан жəне баржа-
лардан құю, қайта айдау жөніндегі жұмысты орындай-
ды. Сұйық отынды құю жəне оны сақтау немесе тұтыну 
орнына беру кезінде жылыту. Мұнай магистралдарын 
үрлеу. Сүзгілердің жай-күйін қадағалау жəне оларды 
тазалау.

 «081005 3 - Техник-механик» біліктілігі

КҚ
 1

2.
 Г
аз
ды

, м
ұн
ай
ды

 ж
əн
е 
мұ

на
й 
өн
ім
де
рі
н 
та
сы

ма
лд
ау

, с
ақ
та
у,

 та
ра
ту

 о
бъ

ек
тіл

ер
ін
ің

 құ
ры

лы
сы

, э
кс
пл
уа
та
ци
ял
ау

 ж
əн
е 
жө

нд
еу

 
жө

ні
нд
ег
і ж

ұм
ыс

ты
 ұ
йы

мд
ас
ты

ру

КМ
 1

2.
 Г
аз
ды

, м
ұн
ай
ды

 ж
əн
е 
мұ

на
й 
өн
ім
де
рі
н 
та
сы

ма
лд
ау

, с
ақ
та
у,

 та
ра
ту

 о
бъ

ек
тіл

ер
ін
ің

 құ
ры

лы
сы

, э
кс
пл
уа
та
ци
ял
ау

 ж
əн
е 
жө

нд
еу

 
жө

ні
нд
ег
і ж

ұм
ыс

та
рд
ы 
ұй
ым

да
ст
ыр

у 
жə

не
 ж
үр
гіз
у

Осы модульде əр 
түрлі кернеулік 
жай-күй кезінде 
темірбетоннан, 
тастан, метал-
дан, ағаштан 
жəне пластмасса-
дан орындалған 
құрылыс 
конструкцияларының 
жұмысы, олар-
ды есептеу жəне 
конструкциялау 
əдістері, сондай-ақ 
мұнай мен газдың 
құбыржолдық 
тасымалы тура-
лы білімдерді 
алу процесінде 
қажетті жұмыстың 
нəтижелері, 
дағдылары 
мен білімдері 
қарастырылады. 
Білім алушылардың: 
жүктемеге қарай 
геометриялық 
параметрлерді 
айқындауға; 
іргетастар мен 
негіздердің 
қалыптасу 
тəсілдеріне; 
құрылыс 
конструкцияларының 
элементтері бар 
бағаналарды, 
біліктерді бекітудің 
негізгі əдістеріне қол 
жеткізуіне мүмкіндік 
беретін жұмысты 
орындағаны 
маңызды.

Оқытудың нəтижесі: 1) Құрыыс объектілерінің болмысына дəл көшіруді 
қамтамасыз ететін геодезиялық жұмыстарды, құрылысқа арналған жер 
алаңдарын бөлуді ресімдеу үшін графикалық материалдарды дайын-
дауды орындау.
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Имараттардың құрылысын жəне эксплуатациялауды 
іздеуді жəне жобалауды қамтамасыз ететін геодезиялық 
жұмыстардың технологиясын жүргізеді.
 2. Үлгі инженерлік-геодезиялық тапсырмалардың 
құрылыс практикасында ең таралған негізгі талап-
тар мен шешімдерге жəне олардың геометриялық 
мəніне сипаттама береді. 3. Геодезиялық аспаптармен, 
топографиялық картамен жұмыс істейді. 4. Далалық 
жағдайларда геодезиялық аспаптарды орнатады.

Оқытудың нəтижесі: 2) Құрылыс конструкцияларын құрудың негізгі 
түсініктерін жəне қағидаттарын, жүктемелерді есепке алуды сипаттау.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Ғимараттар мен құрылыстардың элементтерін 
күшейту құралдарын пайдаланады.
2. Нақты жүктемеден ауытқуларды айқындау үшін 
нормативтік жəне есептік жүктемелерді пайдаланады.
3. Материалдардың беріктік сипаттамаларын анықтау 
үшін материалдардың нормативтік жəне есептік 
қарсылықтарын пайдаланады.
4. Конструкцияның жұмыс жағдайларын айқындау үшін 
жұмыс жағдайларының коэффициенттерін жəне мақсаты 
бойынша сенімділік коэффициенттерін пайдаланады.

Оқытудың нəтижесі: 3) Құрылыс конструкцияларын жəне құрылыс ма-
териалдарын сыныптау.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Құрылыс конструкцияларын мақсаты жəне материал-
дары бойынша сыныптауды практикада қолданады.
2. Құрылыс конструкцияларына қойылатын негізгі талап-
тарды түсінеді.
3. Мақсаты, технологиялық белгісі жəне дайындалу 
тəсілі бойынша құрылыс материалдарының сыныптауы-
шын пайдаланады, анықтамалық жəне нормативтік ма-
териалдарды пайдалана біледі.

Оқытудың нəтижесі: 4) Іргетастың геометриялық параметрлерін, 
іргетастарды қалыптастыру тəсілдері мен негіздерін, бағаналарды 
бекіту əдістерін айқындау.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Жүктемеге байланысты іргетастың жəне негіздердің 
геометриялық параметрлерін айқындайды. 2. Бағана-
ларды бекітудің негізгі əдістерін қолданады. 3. Құрылыс 
конструкцияларының элементтерін айқындайды.

Оқытудың нəтижесі: 5) Мұнай жəне мұнай өнімдерін тасымалдауды 
жəне сақтауды орындау.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Түрлі тесператураларда мұнайдың жəне мұнай 
өнімдерінің тығыздығы мен тұтқырлығын айқындайды.
2. Магистралдық құбыржолды гидравликалық есептеуді 
орындайды.

Оқытудың нəтижесі: 6) Магистралдық құбыржолдың технологиялық 
міндеті.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Мұнайды қайта айдайтын станциялардың санын 
айқын дайды. 2. Трассада мұнай айдайтын станция лар-
дың орналасу нұктелерін айқындайды. 3. Мұнай құбыр-
жолының сыртқы жəне ішкі диаметрлерін айқындайды.
4. Құбыржолдың іс жүзінде өткізу қабілетін айқындайды.
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Кəсіптік модульді 
зерделеудің мақсаты 
мұнай базалары мен газ 
қоймаларының негізгі 
объектілерін эксплуата-
циялаумен байланысты 
мəселелерді зерделеу, 
негізгі технологиялық 
жабдықты эксплуатация-
лау, өндірістік процестерді 
ұйымдастыру режимдерін, 
мұнай-газ шаруашылығын 
автоматтандырылған 
басқару жүйесін таңдау 
жəне есептеу болып табы-
лады. Білім алушылардың: 
еңбекті қорғау тура-
лы негізгі заңнамалық 
актілерге, еңбек қауіпсіздігі 
стандарттарының 
жүйесі жəне оны салада 
қолдануға қол жеткізуіне 
мүмкіндік беретін жұмысты 
орындағаны маңызды.

Оқытудың нəтижесі: 1) Кіріспе нұсқама жүргізу.
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Кəсіпорында еңбек заңнамасын жəне еңбекті 
қорғау жөніндегі нормативтік актілерді сақтайды.
2. Электр тоғының адам ағзасына əсерін жəне 
электр қауіпсіздігі жағдайларын талдауды 
түсінеді.
3.Электр тоғы соққан кезде алғашқы көмек 
көрсетеді.
4. Жұмыс орындарын ұйымдастырады.

Оқытудың нəтижесі: 2) Өндірісте өнеркəсіптік қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Өнлірістік үй-жайлардың жарықтандырылуын 
тексереді.
3. Шуылдың, дірілдің, электр магниттік өрістердің, 
оптикалық жəне радиоактивтік сəулелену 
көздерінің əсерінен қорғауды сақтайды.
4. Зиянды заттарды рұқсат етілген шекті концен-
трацияларын түсінеді.

Оқытудың нəтижесі: 3) Құрылыс объектілерінде жəне өндірістік 
базада өрт қауіпсіздігі жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыруды 
жүргізу.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Кəсіпорында өрт қауіпсіздігін сақтайды.
2. Өрт жəне жарылыс қаупі бойынша сыныптау-
ды түсінеді.
3. Өрт сөндірудің алғашқы құралдарына сипат-
тама береді. 
4.Өрт сөндіруді ұйымдастыру кезінде қауіпсіздік 
шараларын қолданады.

(Жалғасы. Басы 18-бетте) 

(Жалғасы 20-бетте) 
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Модульді игерудің 
нəтижесінде білім 
алушылар маманды 
нарықтық конъюктураны 
сауатты жəне құзыретті 
айқындаумен, сұранысқа 
ие өнімді өндіруді 
ұйымдастырумен, 
кəсіпорынның кірісін 
қамтамасыз ету-
мен, кəсіпорынның 
өндірістік-шаруашылық 
қызметінің түрлі 
мəселелері бойынша 
шешімдер қабылдаумен 
қамтамасыз ететін 
экономикалық білімдерді 
алуы тиіс. Білім 
алушылардың: жұмысты 
жүргізуді жоспарлауға; 
өндірістің тиімділігін арт-
тыруды игеруіне қол 
жеткізуіне мүмкіндік беретін 
жұмысты орындағаны 
маңызды.

Оқытудың нəтижесі: 1) Кəсіпорынды ұйымдастыру нысандары, 
олардың өндірістік жəне ұйымдастырушылық құрылымы
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Негізгі жəне қосалқы өндірісті 
ұйымдастыруды түсінеді.
2. Кəсіпорынның өндірістік қорларын 
түсінеді. 
3. Кəсіпорнының еңбек ресурстарын тал-
дайды.

Оқытудың нəтижесі: 2) Кəсіпорында еңбекті ұйымдастыру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Еңбекті нормалауды түсінеді.
2. Еңбекақы төлеуді ұйымдастыруды жүзеге 
асырады
3. Кəсіпорын қызметінің тиімділігін 
айқындайды.

Оқытудың нəтижесі: 3) Нарық жағдайларында кəсіпорынды 
жоспарлау.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Бизнес-жоспарды жасайды.
2. Кəсіпорынның есепке алуын жəне есеп 
беруін құрастырады.
3. Кəсіпорынның шаруашылық қызметін 
талдайды.

КҚ
 1

5.
 М
ұн
ай
ды

, г
аз
ды

, м
ұн
ай

 ө
ні
мд

ер
ін

 та
сы

ма
лд
ау

, с
ақ
та
у,

 
та
ра
ту

 о
бъ

ек
тіл

ер
ін

 тұ
рғ
ыз

у 
жə

не
 э
кс
пл
уа
та
ци
ял
ау

, 
ав
ар
ия
ла
рд
ы 
жо

ю
КМ

 1
5.

 М
ұн
ай
ды

, г
аз
ды

, м
ұн
ай

 ө
ні
мд

ер
ін

 та
сы

ма
лд
ау

, с
ақ
та
у,

 
та
ра
ту

 о
бъ

ек
тіл

ер
ін

 тұ
рғ
ыз

у 
жə

не
 э
кс
пл
уа
та
ци
ял
ау

. А
ва
ри
ял
ар
ды

 
жо

ю
 

Модульді игерудің 
нəтижесінде білім 
алушылар: сорғы 
жəне компрессорлық 
станциялардың негізгі 
объектілерін эксплуата-
циялаумен байланысты 
мəселелерді зерделеуді, 
негізгі технологиялық 
жабдықты эксплуата-
циялау режимдерін 
таңдауды жəне есептеуді, 
өндірістік процестерді 
ұйымдастыруды игеруі 
тиіс. Білім алушылардың: 
компрессорлық жəне сорғы 
станцияларға қызмет 
көрсетуге; жабдықты 
жөндеуге жəне техникалық 
қызмет көрсетуге; 
жабдықтың детальда-
ры мен тораптарында 
ақауларды анықтауға қол 
жеткізуіне мүмкіндік беретін 
жұмысты орындағаны 
маңызды.

Оқытудың нəтижесі: 1) Компрессорлық жəне сорғы станци-
яларына қызмет көрсету.
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өлшемшарт-
тары:

1. Магистралдық газ құбырынан газ 
қабылдауды орындайды.
2. Сығу алдында газды алдын ала тазалау-
ды орындайды.
3. Газды сығуды орындайды.
4. Газды ауада салқындату аппараттарын-
да газды салқындатуды орындайды.
5. Ауада салқындату аппараттарынан кейін 
газды магистралдық газ құбырына кері 
беруді орындайды.

Оқытудың нəтижесі: 2) Жабдықты жөндеу жəне 
техникалық қызмет көрсету.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Сорғы агрегатын жөндеу циклін, орта-
ша, ағымдық жөндеу санын есептеуді жо-
спарлайды. 
2. Детальдардың ұдайы запасы нормала-
рын айқындайды.

Оқытудың нəтижесі: 3) Компрессорлық агрегаттың 
сенімділік көрсеткіштерін есептеу.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Мұнайды қайта айдау объектілері мен 
компрессорлық станциялар ақауларының 
негізгі себептерін талдайды.
2. Жабдықтың детальдары мен торапта-
рында ақауды анықтайды.
3. Ақау ведомосін жасайды.
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Модульді игерудің 
нəтижесінде білім алу-
шылар мұнай базалары 
мен газ қоймаларының 
негізгі объектілерін экс-
плуатациялаумен бай-
ланысты мəселелерді, 
негізгі технологиялық 
жабдықты эксплуата-
циялау режимдерін 
таңдауды жəне есептеуді, 
өндірістік процестерді 
ұйымдастыруды игереді. 
Білім алушылардың:
алаңды таңдауына 
жəне жоспарлауына, 
технологиялық жабдықты 
эксплуатациялауына қол 
жеткізуіне мүмкіндік беретін 
жұмысты орындағаны 
маңызды.

Оқытудың нəтижесі: 1) Алаңды таңдау жəне жоспарлау.
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Алаңдарды таңдайды жəне жоспарлайды, 
мұнай базасының құрылысын негіздейді.
2. Темір жол цистерналарынан мұнай өнімдерін 
ағызу уақытын есептеуді орындайды.
3. Мұнай базаларының резервуарлық парктерінің 
көлемдерін айқындайды.

Оқытудың нəтижесі: 2) Технологиялық жабдықты эксплуата-
циялау.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Негізгі технологиялық жабдықты эксплуатация-
лау режимін таңдайды.
2. Мұнай базаларының резервуарлық парктері 
мен технологиялық құбыржолдарының қажетті 
сыйымдылықтары мен сызбаларын айқындайды.
3. Индустриялық əдіспен тік болат резервуарлар-
ды монтаждауды орындайды.

Оқытудың нəтижесі: 3) Мұнай өнімдерін ұзақ сақтау кезінде 
оларды жоғалту.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Кіші тыныс алудан мұнай өнімдерінің жоғалуын 
айқындайды. 2. Үлкен тыныс алудан мұнай 
өнімдерінің жоғалуын айқындайды.
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Жалпы объектінің, 
сол сияқты жеке-
леген бөлімшелер 
бойынша қызметті 
зерделейді. 
Алайда практика 
уақытында ол тек 
жаңа практикалық 
білімдерді алып қана 
қоймай, практиканың 
міндеті бойынша, 
өз бетімен талда-
уды жүзеге асы-
руды, өндірістік 
объектінің қызметін 
зерттеуді, пробле-
маларды жəне оның 
одан əрі жұмыс 
істеуінің перспекти-
валарын анықтауды 
үйренеді. Өндірістік 
кəсіпорынның 
қызметін жетілдіру 
бойынша өзінің 
рационализаторлық 
ұсыныстарын 
ұсынады. 

Оқытудың нəтижесі: 1) Өндірісте технологиялық процесті жүргізу.

Ди
пл
ом

 а
лд
ын

да
ғы

 п
ра
кт
ик
а

Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Өндіріспен жəне өндірісте пайдаланылатын техникалық 
құжаттамамен жəне оны жүргізудің негіздерімен танысады.
2. Мұнайды, газды, мұнай өнімдерін тасымалдау, сақтау, та-
рату объектілерін тұрғызу жəне эксплуатациялау; авариялар-
ды жою туралы білімдерді меңгерген.
3. Жабдықтың сызуларын жəне сызбаларын оқиды.
4. Ажырамайтын қосылыстарды барлық түрдегі шегелеу-
мен, дəнекерлеумен, пісірумен, баспақтаңқыраумен жинауды 
орындайды.
5. Тораптар мен механизмдерді жинау жəне сынау кезінде 
анықталған ақауларды жояды.
6. Қарапайым жүк көтеру құралдарының жəне 
механизмдерінің көмегімен жүктердің орнын ауыстыру кезінде 
такелаждық жұмыстарды орындайды. 
7. Жабдықты қабылдау-тапсыру актісін ресімдейді.

Оқытудың нəтижесі: 2) Өндірістік жұмыстарды жоспарлау жəне 
ұйымдастыру. 
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Өндірістік учаске жұмысының негізгі техникалық-
экономикалық көрсеткіштерін есептейді.
2. Қолданыстағы нормативтік құжаттарға сəйкес техникалық 
жəне технологиялық құжаттаманы жүргізеді.
3. Стандартты жəне стандартты емес жағдайларда шешімдер 
қабылдайды жəне олар үшін жауаптылықта болады.
4. Өз қызметін жоспарлайды, кəсіптік міндеттерді 
орындаудың, олардың тиімділігі мен сапасын бағалаудың үлгі 
əдістері мен тəсілдерін таңдайды.
5. Техникалық лауазымдарды орындайды немесе 
қайталайды.

Ескерту:
Қолданылған аббревиатуралар:
БҚ - базалық құзыреттілік;   КҚ - кəсіптік құзыреттілік;   БМ - базалық модульдер;   КМ - кəсіптік модульдер.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы
№553 бұйрығына 109-қосымша

Техникалық жəне кəсіптік білім берудің «Химиялық талшықтар өндірісі»
мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

Білім беру коды жəне бейіні:  0800000 - Мұнай-газ жəне химия өндірісі
Мамандығы:    0811000 - Химиялық талшықтар өндірісі
Біліктілік*:    081103 2 - Жіп қондырушы
   081102 2 - Жіп ораушы
   081106 3 - Техник-технолог

Оқыту нысаны: күндізгі
Оқытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай; 

3 жыл 10 ай негізгі орта білім базасында
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Біліктіліктің жоғарылатылған деңгейі
ЖБП Жалпы білім беретін пəндер** + + + 1448 1-3
БМ Базалық модульдер 368 22 346 3-6
БМ 01 Кəсіптік қызмет аясында кəсіптік лексиканы 

қолдану
+ + + +

БМ 02 Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру + + + +
БМ 03 Физикалық қасиеттерді дамыту жəне жетілдіру + + + +

«081103 2 - Жіп қондырушы» біліктілігі
КМ Кəсіптік модульдер 1412 504 296 612 2-5
КМ 01 Химиялық өндірістің құрылымын, құрамы мен 

компоненттерін айқындау
+ + + + +

КМ 02 Химиялық талшықтар өндірісінде табиғи жəне 
жасанды полимерлерді қайта өңдеу 

+ + + + + +

КМ 03 Заттардың, қоршаған орта объектілерінің 
сапалық жəне сандық сипаттамаларын 
айқындау

+ + + + +

КМ 04 Химиялық аппаратура мен жабдыққа электр 
техникалық қызмет көрсету

+ + + + +

КМ 05 Химиялық талшықтардан жіп алу + + + + + +
КМ 06 Тоқыма станогының иіршік орнатпасына 

техникалық қызмет көрсетуді орындау
+ + + + + +

КМ 07 Химиялық талшықтардан иірім жіптер алудың 
технологиялық процесін бақылау

+ + + + + +

КМ 08 Жіп қондырушы жұмыстарының негізгі түрлерін 
орындау

+ +

БҰАМ 01 Білім беру ұйымы анықтайтын модульдер +
АА 01 Аралық аттестаттау 144

«081102 2 - Жіп ораушы» біліктілігі
КМ Кəсіптік модульдер 876 328 152 396 6
КМ 09 Химиялық талшықтардан жіпті қайта орау + + + + + +
КМ 10 Қайта орау машинасына техникалық қызмет 

көрсетуді орындау
+ + + + + +

КМ 11 Қайта ораудың технологиялық процесін жəне 
өнімнің сапасын бақылау

+ + + + + +

КМ 12 Жіп ораушы жұмыстарының негізгі түрлерін 
орындау

+ +

БҰАМ 02 Білім беру ұйымы анықтайтын модульдер +
АА 02 Аралық аттестаттау 36
ҚА 01 Қорытынды аттестаттау 36
Біліктіліктің жоғарылатылған деңгейі үшін міндетті оқытуға 
жиыны

4320

Орта буын маманы
«081106 3 - Техник-технолог» біліктілігі

БМ Базалық модульдер 260 184 76 7-8
БМ 03 Физикалық қасиеттерді дамыту жəне жетілдіру + + + +
БМ 04 Қоғам мен еңбек ұжымында əлеуметтену жəне 

бейімделу үшін əлеуметтік ғылымдар негіздерін 
қолдану

+ + + +

БМ 05 Кəсіптік қызметте экономиканың базалық 
білімдерін қолдану

+ + +

КМ Кəсіптік модульдер 856 260 200 396 7-8
КМ 13 Тоқыма өндірісінің технологиялық процесін 

басқару жəне бақылау
+ + + + + +

КМ 14 Технологиялық жабдықты жəне жаңа өнімді 
сынау

+ + + + +

КМ 15 Технологиялық процестерді жобалау жəне мо-
дельдеу

+ + + +

КМ 16 Құрылымдық бөлімшенің жұмысын 
ұйымдастыру

+ + + +

КМ 17 Диплом алды практика + + +
БҰАМ 03 Білім беру ұйымы анықтайтын модульдер +
ДЖ 01 Дипломдық жобалау*** 216
АА 03 Аралық аттестаттау 36
ҚА 02 Қорытынды аттестаттау 72
Орта буын маманы деңгейі үшін міндетті оқытуға жиыны 1440

Міндетті оқытуға жиыны 5760
К Консультациялар оқу жылы үшін жүз сағаттан артық емес
Ф Факультативтік сабақтар аптасына төрт сағаттан артық емес 

Барлығы: 6588

Ескерту:
* Берілген мамандықтың басқа біліктіліктеріне оқу мекемесі ұқсас тəсілдеме қолданылып жұмыс оқу жоспарларын 
əзірлейді.
** ЖБП қажеттілік бойынша модульдерге кіріктіріледі.
*** Оқу мекеменің қалауы бойынша дипломдық жобалау сағаттары кəсіптік модульдерге бөлінеді. 
**** Семестр бойынша бөлінуі мекеменің қалауы бойынша өзгереді. 

Қолданылған аббревиатуралар:  ДЖ - дипломдық жобалау;
ЖБП - жалпы білім беру пəндері;  АА - аралық аттестаттау; 
БМ - базалық модульдер;   ҚА - қорытынды аттестаттау; 
КМ - кəсіптік модульдер;   К - консультациялар; 
БҰАМ - білім беру ұйымы анықтайтын модульдер; Ф - факультативтер.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы
№553 бұйрығына 110-қосымша

Техникалық жəне кəсіптік білім берудің «Химиялық талшықтар өндірісі»
мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

Білім беру коды жəне бейіні:  0800000 - Мұнай-газ жəне химия өндірісі
Мамандығы:    0811000 - Химиялық талшықтар өндірісі
Біліктілік*:    081103 2 - Жіп қондырушы
   081102 2 - Жіп ораушы
   081106 3 - Техник-технолог

Оқыту нысаны: күндізгі
Оқытудың нормативтік мерзімі: 1 жыл 10 ай; 

2 жыл 10 ай жалпы орта білім базасында
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Біліктіліктің жоғарылатылған деңгейі
БМ Базалық модульдер 448 102 346 1-4
БМ 01 Кəсіптік қызмет аясында кəсіптік лексиканы 

қолдану
+ + + +

БМ 02 Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру + + + +
БМ 03 Физикалық қасиеттерді дамыту жəне жетілдіру + + + +
БМ 06 Қазақстанның тарихын, əлемдік 

қауымдастықтағы рөлі мен орнын түсіну
+ + +

«081103 2 - Жіп қондырушы» біліктілігі
КМ Кəсіптік модульдер 1412 504 296 612 1-3
КМ 01 Химиялық өндірістің құрылымын, құрамы мен 

компоненттерін айқындау
+ + + + +

КМ 02 Химиялық талшықтар өндірісінде табиғи жəне 
жасанды полимерлерді қайта өңдеу 

+ + + + + +

КМ 03 Заттардың, қоршаған орта объектілерінің 
сапалық жəне сандық сипаттамаларын 
айқындау

+ + + + +

КМ 04 Химиялық аппаратура мен жабдыққа электр 
техникалық қызмет көрсету

+ + + + +

КМ 05 Химиялық талшықтардан жіп алу + + + + + +
КМ 06 Тоқыма станогының иіршік орнатпасына 

техникалық қызмет көрсетуді орындау
+ + + + + +

КМ 07 Химиялық талшықтардан иірім жіптер алудың 
технологиялық процесін бақылау

+ + + + + +

КМ 08 Жіп қондырушы жұмыстарының негізгі түрлерін 
орындау

+ +

БҰАМ 01 Білім беру ұйымы анықтайтын модульдер +
АА 01 Аралық аттестаттау 72

«081102 2 - Жіп ораушы» біліктілігі
КМ Кəсіптік модульдер 876 328 152 396 4
КМ 09 Химиялық талшықтардан жіпті қайта орау + + + + + +
КМ 10 Қайта орау машинасына техникалық қызмет 

көрсетуді орындау
+ + + + + +

КМ 11 Қайта ораудың технологиялық процесін жəне 
өнімнің сапасын бақылау

+ + + + + +

КМ 12 Жіп ораушы жұмыстарының негізгі түрлерін 
орындау

+ +

БҰАМ 02 Білім беру ұйымы анықтайтын модульдер +
АА 02 Аралық аттестаттау 36
ҚА 01 Қорытынды аттестаттау 36
Біліктіліктің жоғарылатылған деңгейі үшін міндетті оқытуға 
жиыны

2880

Орта буын маманы
«081106 3 - Техник-технолог» біліктілігі

БМ Базалық модульдер 260 184 76 5-6
БМ 03 Физикалық қасиеттерді дамыту жəне жетілдіру + + + +
БМ 04 Қоғам мен еңбек ұжымында əлеуметтену жəне 

бейімделу үшін əлеуметтік ғылымдар негіздерін 
қолдану

+ + + +

БМ 05 Кəсіптік қызметте экономиканың базалық 
білімдерін қолдану

+ + +

КМ Кəсіптік модульдер 856 260 200 396 5-6
КМ 13 Тоқыма өндірісінің технологиялық процесін 

басқару жəне бақылау
+ + + + + +

КМ 14 Технологиялық жабдықты жəне жаңа өнімді 
сынау

+ + + + +

КМ 15 Технологиялық процестерді жобалау жəне 
модельдеу

+ + + +

КМ 16 Құрылымдық бөлімшенің жұмысын 
ұйымдастыру

+ + + +

КМ 17 Диплом алды практика + + +
БҰАМ 03 Білім беру ұйымы анықтайтын модульдер +
ДЖ 01 Дипломдық жобалау** 216
АА 03 Аралық аттестаттау 36
ҚА 02 Қорытынды аттестаттау 72
Орта буын маманы деңгейі үшін міндетті оқытуға жиыны 1440

Міндетті оқытуға жиыны 4320
К Консультациялар оқу жылы үшін жүз сағаттан артық емес
Ф Факультативтік сабақтар аптасына төрт сағаттан артық емес 

Барлығы: 4960

Ескерту:
* Берілген мамандықтың басқа біліктіліктеріне оқу мекемесі ұқсас тəсілдеме қолданылып жұмыс оқу жоспарларын 
əзірлейді.
** Оқу мекеменің қалауы бойынша дипломдық жобалау сағаттары кəсіптік модульдерге бөлінеді. 
*** Семестр бойынша бөлінуі мекеменің қалауы бойынша өзгереді. 
Қолданылған аббревиатуралар:
БМ - базалық модульдер;    АА - аралық аттестаттау;
КМ - кəсіптік модульдер;    ҚА - қорытынды аттестаттау;
БҰАМ - білім беру ұйымы анықтайтын модульдер; К - консультациялар; 
ДЖ - дипломдық жобалау;   Ф - факультативтер.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы
№553 бұйрығына 111-қосымша

Техникалық жəне кəсіптік білім берудің «Химиялық талшықтар өндірісі» мамандығы
бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

Білім беру коды жəне бейіні:  0800000 - Мұнай-газ жəне химия өндірісі
Мамандығы:    0811000 - Химиялық талшықтар өндірісі
Біліктілік:    081103 2 - Жіп қондырушы
   081102 2 - Жіп ораушы
   081106 3 - Техник-технолог
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Оқыту нəтижелері жəне
бағалаудың өлшем-шарттары
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Бұл модуль кəсіби қызметте 
қазақ (орыс) жəне шетел 
тілінде ауызша жəне жазбаша 
түрде қарым-қатынас жасауға 
қажетті білімдерді, икемдер 
мен дағдыларды сипаттайды. 
Модульді зерделеу нəтижесінде 
білім алушылар іскерлік қазақ 
(орыс) жəне шетел тілінің жəне 
кəсіби лексиканың негіздерін 
меңгереді. Модульді зерделеу 
кезінде білім алушылар кəсіптік 
бағыттағы мəтіндерді оқу жəне 
аудару үшін (сөздікпен) қажетті 
қазақ (орыс) жəне шетел тілінің 
лексикалық жəне грамматикалық 
минимумын меңгереді. 

Оқыту нəтижесі: 1) Өзінің кəсіптік қызметі саласында тілдесу 
үшін қазақ (орыс) жəне шетел тіліндегі грамматика мен терми-
нологияны меңгеру.
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Кəсіптік қатынасу үшін қажетті мамандық 
бойынша лексика-грамматикалық материалды 
меңгереді.  2. Мамандығы бойынша терминоло-
гияны қолданады.

Оқыту нəтижесі: 2) Кəсіби бағыттағы мəтіндерді аудару 
(сөздікпен) техникасын меңгеру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Кəсіби бағыттағы мəтіндерді оқиды жəне ау-
дарады (сөздікпен);

Оқыту нəтижесі: 3) Қазақ (орыс) жəне шетел тіліндегі кəсіби 
диалогтік сөйлеу тілін енгізу.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Жағдайға байланысты қисынды жəне ретті 
пікір айта алады. 2. Кəсіби қарым-қатынас 
үдерісінде диалог жүргізе біледі.
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Мемлекеттік тілде іс 
қағаздарын құрастыруға 
жəне рəсімдеуге қажетті 
білімдерді, икемдер мен 
дағдыларды сипаттай-
ды. Модульді зерделеу 
нəтижесінде білім алушы-
лар: мемлекеттік тілде іс 
жүргізу негіздерін; іскерлік 
құжаттарды жасау тəсілдері 
мен функцияларын; 
құжаттардың жіктелуін, 
тасымалдағыштар, 
мақсатын, құрамдас 
бөліктерін, рəсімдеу 
ережелерін меңгереді. 
Модульді зерделеу 
кезінде білім алушылар 
компьютерлік технологи-
яларды қолдана отырып, 
кəсіптік қызметте қажетті 
қызметтік құжаттарды 
мемлекеттік тілде 
құрастырады.

Оқыту нəтижесі: 1) Компьютерлік технологияларды қолдана оты-
рып, ұйымдық-өкімдік жəне ақпараттық-анықтамалық құжаттармен 
жұмыс істеу.
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Құжаттардың түрлері мен жіктелуін сипаттайды.
2. Құжаттардың ақпараттық жəне коммуникативтік 
функциясын түсінеді.
3. Құжаттардың құрылымын анықтайды.
4. Қызметтік құжаттардың негізгі деректемелерін 
қолданады.
5. Құжаттың мəтініне қойылатын талаптарды 
сақтайды.
6. Компьютерлік технологияларды қолдана отырып, 
ұйымдық-өкімдік жəне ақпараттық-анықтамалық 
құжаттармен жұмыс жасайды.

Оқыту нəтижесі: 2) Еңбек қатынастарын реттейтін құжаттарды 
мемлекеттік тілде жасау.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне 
сəйкес еңбек қатынастарын реттейтін құжаттар тура-
лы ұғымын меңгерген.
2. Еңбек шартының қажетті талаптары туралы 
ақпаратты меңгереді.
3. Түйіндемені, өмірбаянды, мінездемені, өтінішті, 
арызды, сенімхатты, қолхатты мемлекеттік тілде 
құрастырады.
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Бұл модуль жеке 
қасиеттерді жəне олармен 
байланысты қабілеттерді 
жетілдіру үшін қажетті 
білімдерді, икемдер мен 
дағдыларды сипаттай-
ды. Модульді зерделеу 
нəтижесінде білім алу-
шылар: дене тəрбиесінің 
əлеуметтік-биологиялық 
жəне психофизиологиялық 
негіздерін, жеке жəне 
спорттық өзін-өзі жетілдіру 
негіздерін, салауатты 
өмір салтының негіздерін 
меңгереді. Модульді зер-
делеу кезінде білім алушы-
лар: қозғалыс қабілеттері 
мен дағдыларын ұдайы 
жетілдіру жағдайында 
денсаулықты нығайтуды; 
кəсіби тұрғыда маңызды 
физикалық жəне 
психомоторлық қабілеттерді 
дамытуды; өзін-өзі 
бақылау жəне ағзаның 
функционалдық жай-
күйін бағалау дағдыларын 
меңгереді.

Оқыту нəтижесі: 1) Денсаулықты нығайту жəне салауатты өмір сал-
ты қағидаттарын сақтау.
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Салауатты өмір салты негіздері мен мəдениетін 
ұғынады.
2. Бұлшық етке жүктеме түскен кездегі тыныс алу, 
қан айналым жəне энергиямен қамтамасыз ету 
жүйелері қызметінің физиологиялық негіздерін си-
паттайды. 
3. Жалпы дене дайындығы бойынша жаттығулар 
кешенін орындайды.
4. Күнделікті өмірде салауатты өмір салты 
мəдениетін сақтайды.

Оқыту нəтижесі: 2) Физикалық қасиеттерді жəне 
психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Командалық спорттық ойын қағидаларын 
сақтайды. 2. Денет тəрбиесі жүктемесінің негіздерін 
жəне оны реттеу тəсілдерін сипаттайды. 
3. Жаттығуларды орындау техникасын меңгереді. 
4. Үйренген ойын тəсілдері мен жеке тактикалық 
міндеттерді оқу ойынында қолданады.
5. Бағдарламада көзделген бақылау нормативтері 
мен тестілерін орындайды.

Оқыту нəтижесі: 3) Жарақаттану жəне жазатайым оқиғалар кезінде 
дəрігерге дейінгі медициналық көмек көрсету. 
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Дене тəрбиесі жаттығуларымен айналысу кезінде 
жарақаттардың туындау себептерін, жарақаттанудың 
алдын алу тəсілдерін түсінеді.  2. Жарақаттар кезінде 
дəрігерге дейінгі көмек көрсетеді.

Бұл модуль əлемнің 
философиялық бейнесін 
зерттеу, мəдениеттің 
болмысы мен арналу-
ын түсіну; азаматтық 
құқықтар мен міндеттерді 
сақтау; қоғамның 
даму заңдылықтары 
мен перспективала-
рын, қазіргі замандағы 
əлемнің əлеуметтік-
саяси үдерістердің 
даму үрдістерін түсіну 
негізінде ойлау мəдениетін 
қалыптастыруға қажетті 
білімдерді, икемдер мен 
дағдыларды сипаттайды. 
Модульді зерделеу

Оқыту нəтижесі: 1) Жалпы философиялық мəселелерді жақсы білу.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Негізгі философиялық ұғымдарды меңгереді.
2. Философия тарихындағы таным үдерісінің мəнін 
жəне таным үдерісіне əр түрлі пікірлерді түсінеді. 
3. «Диалектика», «диалектика заңдары», «бол-
мыс», «материя», «қозғалыс», «кеңістік жəне уақыт» 
ұғымдарының мəндерін сипаттайды. 
4. Философияның негізгі категорияларының мəні мен 
өзара байланысын анықтайды. 
5. Əлемнің ғылыми, философиялық жəне діни 
көріністерінің ерекшеліктерін түсінеді.

Оқыту нəтижесі: 2) Адам өмірінде еркіндік пен жауапкершілік, 
материалдық жəне рухани құндылықтар сияқты философиялық 
санаттардың арақатынасын анықтау.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Тұлғаның өмірдің, мəдениеттің жəне қоршаған 
табиғи ортаның сақталуына жауапкершілік деңгейін 
сезінеді. 
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нəтижесінде білім 
алушылар: негізгі 
философиялық 
ұғымдарды жəне 
заңдылықтарды; 
мəдениеттерді, 
діндерді жəне 
өркениетті; 
мемлекеттік 
құқықтық қарым-
қатынастар мен 
құбылыстардың 
жүйесін; азамат-
тар мен қоғамдағы 
саясаттың басқа 
да субъектілерінің 
өзара қарым-
қатынастары 
жүйесінің жұмысын 
меңгереді. 
Модульді зерде-
леу кезінде білім 
алушылар: негізгі 
философиялық 
ұғымдарға 
сүйенуді; 
философияның 
негізгі мəселесі 
мен диалекти-
ка заңдарын 
түсінуді; əлемдік 
өрнениеттегі 
Қазақстан 
Республикасы 
халықтары 
мəдениетінің рөлі 
мен орнын тал-
дауды;
жалпы 
адамгершілік-
адами 
құндылықтар 
мен гуманистік 
дүниетаным 
негізінде 
толеранттылық 
таныта білуді; 
адам баласын 
жек көрушілік, 
экстремистік, 
радикалдық жəне 
террористік иде-
ологияларды 
мойындамауды; 
құқық нормала-
рын сақтауды; 
əлеуметтік өзара 
қарым-қатынастар 
барысында 
қалыптасатын 
əлеуметтік жəне 
саяси қатынастар 
жүйесінде 
бейімделуді 
үйренеді.

2. Ғылымның, техника мен технологиялардың дамуымен 
жəне пайдаланылуымен байланысты əлеуметтік жəне 
этикалық проблемалардың мəнін түсінеді. 
3. Адам өміріндегі материалдық жəне руха-
ни құндылықтардың қатынасы туралы жеке пікірін 
тұжырымдайды.
4. Өмір шындығы мен мəні туралы əр түрлі пікірлерді талдай-
ды, осы түсініктерге қатысты өз пікірін қалыптастырады. 
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Оқыту нəтижесі: 3) Қазақстан Республикасы халқы мəдениетінің əлемдік 
өркениеттегі рөлі мен орнын түсіну.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Отандық мəдениеттің тарихын, дəстүрлі қазақ мəдениетінің 
құндылықтарын біледі. 
2. Қазақстан Республикасы халқы мəдениетінің əлемдік 
өркениеттегі рөлі мен орнын түсінеді.
3. Тəуелсіз Қазақстанның мəдени жетістіктерін сипаттайды.

Оқыту нəтижесі: 4) Толеранттылықты жəне белсенді тұлғалық көзқарасты 
қалыптастыратын моралдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды 
түсіну.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Əртүрлі мəдениеттер мен өркениеттердің нысандарын 
жəне түрлерін, тарихын сипаттайды. 
2. Əлемдік жəне дəстүрлі діндердің тарихын біледі жəне 
қазіргі жағдайын түсінеді.
3. Экстремисттік, радикалдық жəне террористтік идеологияны 
ажырата алады.
4. Əлеуметтік, этникалық, конфессиялық жəне мəдени 
ерекшеліктерді толеранттылықпен қабылдайды.

Оқыту нəтижесі: 5) Құқық жəне мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы 
негізгі ұғымдарды білу.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Құқықтың мəнісін жəне негізгі белгілерін түсінеді.
2. Заңдылық жəне құқықтық тəртіп ұғымын біледі жəне 
қағидаттарын сақтайды. 

Оқыту нəтижесі: 6) Құқықтың негізгі салалары туралы мəліметтерді 
меңгереді.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. 1. Қазақстан Республикасы Конституцияның ережелеріне 
сəйкес жеке тұлғаның құқықтық мəртебесін, «Техникалық рет-
теу туралы» ҚР Заңына сəйкес тұтынушы мен дайындаушы 
құқықтарын түсінеді. 
2. Əкімшілік реттеу əдістерін сипаттайды.
3. Əкімшілік жəне сыбайлас жемқорлық құқық 
бұзушылықтар үшін жауапкершіліктің қажеттілігін 
түсінеді.
4. Азаматтық жəне отбасылық құқықтың негізгі ережелерін 
меңгереді.
5. Салық түрлері туралы ақпаратты меңгереді.
6.  Қылмыстық жауапкершілікті жəне оның туындау 
негіздемесін түсінеді. 

Оқыту нəтижесі: 7) Еңбек заңнамасына сəйкес өзінің құқықтарын қорғау.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Қызметкердің Еңбек кодексіне сəйкес құқықтары мен 
міндеттерін түсінеді.
2.  Жұмысшы мен жұмыс берушінің материалдық жəне 
тəртіптік жауапкершілігін ажыратады;

Оқыту нəтижесі: 8) Əлеуметтанудың жəне саясаттанудың негізгі ұғымдарын 
меңгеру
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Негізгі политологиялық ұғымдарды меңгереді: билік, саяси 
жүйе, саяси режим, мемлекет, мемлекеттік басқару форма-
лары, мемлекеттік құрылыс формалары, саяси партиялар, 
партиялық жүйелер, саяси элита, саяси көшбасшылық, гео-
саясат.
2. Əлеуметтанудың негізгі ұғымдарын меңгереді: əлеуметтік 
қарым-қатынас, əлеуметтік құбылыс, əлеуметтік үдеріс, 
əлеуметтік ілгерілеу.
3. Жалпы əлеуметтік жəне саяси үдерістерді жеке 
фактілермен арақатынасын біледі.

Оқыту нəтижесі: 9) Халықаралық саяси үдерістерді, геосаяси ахуалды 
түсіну.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Қазіргі əлемдегі Қазақстанның орны мен рөлін түсінеді.
2. Қазақстан Республикасының саяси жүйесінің құрылымын 
сипаттайды.
3. Саяси мəдениеттің жұмыс істеу мəні мен заңдылықтарын 
түсінеді.
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Бұл модуль қазіргі 
экономикалық жүйенің 
заңдылықтары мен 
тетіктері туралы, нарық 
тетіктері мен мемлекеттік 
реттеу əдістері ту-
ралы кешенді түсінік 
қалыптастыру үшін 
қажетті білімдерді, икем-
дер мен дағдыларды 
сипаттайды. Модульді 
игеру нəтижесінде 
білім алушылар: 
экономикалық теория 
негіздерін; экономикалық 
жүйелердің жалпы 
негіздерін; макроэ-
кономика негіздерін; 
экономиканың өзекті 
мəселелерін; «Жасыл 
экономиканың» негізгі 
міндеттерін меңгереді. 
Модульді зерделеу 
кезінде білім алушылар: 
негізгі экономикалық 
мəселелерді, экономи-
ка теориясы мен бизнес 
негіздерінің тұжырымдық 
ережелерін түсінуді; 
елдің əлеуметтік-
экономикалық дамуының 
басым бағыттарын 
анықтауды үйренеді.

Оқыту нəтижесі: 1) Экономикалық теория саласындағы негізгі 
мəселелерді меңгеру.
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Экономикалық терминдерді меңгереді, нарықтық эко-
номика заңдылықтары мен қағидаттарын түсінеді.
2. Өндіріс жəне тұтыну экономикасының негіздерін 
меңгереді.
3. Мемлекеттің салықтың саясатын сипаттайды. 
4. Инфляция көздерін жəне оның салдарларын түсінеді.

Оқыту нəтижесі: 2) Кəсіпорынның меншік формасы мен түрін, жоспары 
түрін, негізгі экономикалық көрсеткіштерін анықтау.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Жоспарлаудың негізгі кезеңдері мен мазмұнын си-
паттайды. 
2.  Математикалық əдістерді қолдана отырып, қажетті 
экономикалық есептеулерді орындайды.
3. Кəсіпорынның негізгі экономикалық көрсеткіштерін 
анықтайды.

Оқыту нəтижесі: 3) Əлемдік экономиканың даму үрдістерін, 
мемлекеттің «жасыл» экономикаға өтуінің негізгі міндеттерін түсіну. 
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Əлемдік экономиканың даму үрдістерін сипаттайды.
2. Мемлекеттің «жасыл» экономикаға өтуінің негізгі 
міндеттерін түсінеді.
3. Жалпы ішкі өнім мен жалпы ұлттық өнімді есептеудің 
негізгі əдістерін қолданады.

Оқыту нəтижесі: 4) Кəсіпкерлік қызметтің табысқа ие болу жəне 
тəуекелге бару мүмкіндіктерін анықтау.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Кəсіпкерліктің мақсаттарын, даму факторлары мен 
шарттарын сипаттайды.
2. Қазақстандағы кəсіпкерлік қызметтің заманауи 
ұйымдастырушылық-құқықтық формаларын сипаттайды.
3.  Кəсіпкерлік қызметтің жетістігін анықтайтын фактор-
ларды түсінеді.
4. Бизнес жоспарды құру негіздерін меңгереді.
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у Бұл модуль ұлттық са-
наны дамытуға, ежелгі 
дəуірден қазіргі кезеңге 
дейін орын алған тарихи 
оқиғалардың мəні мен 
заңдылықтарын түсінуге 
қажетті білімдерді, икем-
дер мен дағдыларды 
сипаттайды. Модульді 
зерделеу нəтижесінде 
білім алушылар 
Қазақстанның негізгі 
тарихи кезеңдерінің 
хронологиялық шека-
ралары мен маңызын 
меңгереді.

Оқыту нəтижесі: 1) Негізгі тарихи оқиғаларды түсіну.
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Ежелгі дəуірден қазіргі кезеңге дейінгі тарихи 
оқиғалар хронологиясын біледі жəне мəнін түсінеді.
2. Қазақ халқының жалпытүрік қоғамдағы, көшпелі 
өркениет жүйесіндегі, Еуразия əлемі халықтарының 
тарихи-мəдени қауымдастығының дамуындағы рөлі 
мен орнын аша біледі. 3. Тəуелсіздік алғаннан кейінгі 
Қазақстан Республикасында болып жатқан саяси жəне 
қоғамдық өзгерістердің мəні мен бағытын түсінеді.
4. Тəуелсіз Қазақстанның жетістіктерін сипаттайды.

Оқыту нəтижесі: 2) Тарихи оқиғалардың себеп-салдар байланысын 
анықтау.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Қазақстан тарихының толыққандылығы мен 
жүйелілігін көрсететін жəне сипаттайтын фактілерді, 
үдерістер мен құбылыстарды анықтайды.
2. Тарихи оқиғалардың арасында байланыс орнатады.

Кəсіптік модульдер
 «081103 2 – Жіп қондырушы» біліктілігі
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Бұл модуль өндірістік 
практикада химиялық 
процестерді жүзеге 
асырудың жалпы 
заңдылықтарын пай-
далану, технологиялық 
жабдықты тиімді 
эксплуатация-
лау, оңтайлы 
технологиялық ре-
жимдерге қол жеткізу, 
аппараттардың 
(жабдықтың) 
өнімділігін арттыру 
жəне өнімнің сапа-
сын жақсарту үшін 
қажетті білімдерді, 
машықтарды жəне 
дағдыларды сипат-
тайды. Модульді 
зерделеудің 
нəтижесінде білім 
алушылар мына-
ларды меңгереді: 
химиялық өнеркəсіптің 
салаларында пай-
даланылатын 
типтік процестердің 
физикалық-химиялық 
негіздері, үлгі 
аппараттардың кон-
струкциялары, олар-
ды есептеудің жəне 
қызмет көрсетудің 
əдістерін;
органикалық емес 
жəне органикалық 
синтездің негізгі 
өнімдерін алудың 
технологиясы 
жəне олардың 
қолданылу сала-
сын; технологиялық 
процестердің 
проекциялық жəне 
машина жасау сы-
зуларын, эскиздерін 
жəне сызбала-
рын орындаудың 
қағидалары мен амал-
дарын; машиналар 
мен механикалық 
берілістер 
детальдарының кон-
струкциялары жəне 
эксплуатациялық 
сипаттамала-
рын; механикалық 
жабдықтың негізгі 
тораптарының, 
олардың 
қосылыстарының 
құрылымы мен 
əрекет ету қағидатын. 
Модульді зерделеу 
кезінде білім алу-
шылар: химиялық 
өндірстің құрылымын 
көрнекілікпен 
көрсетуді, оны 
ұйымдастырудың жал-
пы қағидаттарын си-
паттауды; техникалық-
экономикалық 
көрсеткіштер бойын-
ша технологияның 
тиімділігін бағалауды; 
технологиялық 
процестер мен 
аппараттардың 
сызбаларын оқуы 
жəне графикалық 
ресімдеуді; 
технологиялық жабдық 
механизмдерінің 
жұмысын түсінуді; 
химиялық 
өндірістердің үлгі 
процестері мен ап-
параттарына қызмет 
көрсетуді орындау-
ды; қайта өңделетін 
шикізаттың сипат-
тамаларын ескере 
отырып, химиялық 
өндірістің қағидаттық 
технологиялық сызба-
сын жасауды; адамға 
жəне қоршаған ортаға 
пайдасы жағынан 
өндірісті жетілдірудің 
оңтайлы нұсқаларын 
таңдауды үйренеді.

Оқытудың нəтижесі: 1) Химиялық өнеркəсіптің шикізатына жəне энерге-
тикасына сипаттама беру.
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Шығу тегі бойынша химиялық өндірістің шикізатын са-
ралайды. 
2. Химиялық өнеркəсіпте пайдаланылатын энергияның 
түрлеріне сипаттама береді, судың технологиясын 
түсінеді.
3. Табиғи шикізатты байыту жəне қайта өңдеу əдістерін 
көрнекі түсіндіреді.
4. Қазақстанның табиғи ресурстарын біледі.

Оқытудың нəтижесі: 2) Химиялық өндірістердің негізгі поцестерін сынып-
тау жəне сипаттама беру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Химиялық-технологиялық процестерді саралайды. 
2. Типтері бойынша химиялық технологияларды айырады.
3. Жүргізу жағдайлары бойынша химиялық-технологиялық 
процеске сипаттама береді.
4. Химиялық-технологиялық процестердің экономикалық 
көрсеткіштерін есептейді.
5. Химиялық заттар өндірісінде шикізаттың белгілі бір 
түрін пайдаланудың дəрежесін бағалайды.

Оқытудың нəтижесі: 3) Ұқсастық өлшем-шарттары бойынша процестің 
өту сипатын талдайды.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Химиялық процестердің типтік процестерін Бағалаудың 
өлшемшарт-тары:на сипаттама береді.
2. Формулалар бойынша өлшемшарттарды есептейді.
3. Анықтамалық əдебиетті пайдаланады.
4. Ұқсастық өлшем-шарттары бойынша процестің өту си-
паты туралы қорытындылар жасайды.

Оқытудың нəтижесі: 4) Сызуларды графикалық ресімдеуді орындау.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Техникалық жəне технологиялық құжаттаманы 
графикалық ресімдеуге қойылатын талаптарды түсінеді.
2. Сызудың түрлі сызықтарын, сызуларда жазуларды 
орындайды, стандартты сақтай отырып, өлшемдерді жа-
зады.

Оқытудың нəтижесі: 5) Детальдардың, олардың элементтерінің, 
тораптардың эскиздерін, техникалық суреттерін жəне сызуларын орын-
дау.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Техникалық сурет салу элементтерін біледі.
2. Техникалық суреттің сызудан айырмашылығын түсінеді.
3. Күрделі емес детальдардың сызуларын, жайпақ 
фигуралардың техникалық суреттерін, оның ішінде 
компьютерлік графика əдістерімен орындайды.

Оқытудың нəтижесі: 6) Мамандық бойынша сызуларды, сызбаларды оқу 
жəне орындау.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Технологиялық жабдықты графикалық көрсету жəне 
технологиялық сызбаларды орындау тəсілдерін біледі.
2. Сызбалардың түрлері мен типтерін таниды, сызбалар-
да шартты графикалық белгілеулерді қолданады.
3. Қарапайым детальдың жұмыс сызуын, эскизін орын-
дайды.
4. Мамандық бойынша сызбаларды оқиды жəне орын-
дайды.
5. Сызбалар мен сызуларды ресімдеу кезінде 
автоматтандырылған жобалау жүйелерінің құралдарын 
қолданады.

Оқытудың нəтижесі: 7) Механикалық қозғалыс жəне материалдық 
денелердің тепе-теңдігі терминологиясын, түсініктерін жəне жалпы 
заңдарын меңгеру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Статиканың, кинематиканың жəне динамиканың негізгі 
түсініктері мен аксиомаларын қалыптастырады: нүктелер 
мен денелер тепе-теңдігінің жəне қозғалысының жал-
пы заңдары; инерция күштері; үйкеліс; механизмдердің 
жұмысы, қуаты жəне пайдалы əрекетінің коэффициенті.
2. Конструкция элементтерінің механикалық жай-күйін 
талдау кезінде техникалық механика терминологиясын 
қолданады.
3. Механизмдердің кинематикалық сызбаларын оқиды, 
олардың конструктивтік ерекшеліктерін талдайды.

Оқытудың нəтижесі: 8) Жинау-бөлшектеу жұмыстарын жүргізу.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Машиналардың жұмыс қабілеті өлшем-шарттарына 
сипаттама береді.
2. Жабдықта пайдаланылатын берілістерді саралайды.
3. Механизмдердің ажырайтын жəне ажырамайтын де-
тальдарын біледі. 4. Негізгі жинақтау бірліктері мен 
детальдарының сипаттамасын түсінеді. 5. Редуктор-
лардың типтерін, мақсатын, құрылымын айырады.
6. Жалпы қолданыстағы механизмдер мен машиналардың 
элементтерін талдайды жəне саралайды.
7. Детальдар мен жинақтау бірліктерінің сипатына сəйкес 
жинау-бөлшектеу жұмыстарын орындайды.

Оқытудың нəтижесі: 9) Химиялық өндірістердің типтік процестері мен 
аппараттарына қызмет көрсету.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Химиялық өндірістердің негізгі машиналары мен 
аппараттарының негізгі типтерін, құрылымын жəне əрекет 
ету қағидатын түсінеді.
2. Аппараттарды қолданысқа енгізуді орындайды.
3. Процестің өтуін визуалды қадағалауды жүргізеді.

Оқытудың нəтижесі: 10) Негізгі химиялық өндірістердің технологиялық 
сызбаларын жасау жəне сипаттау.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Органикалық жəне органикалық емес синтез 
шикізатының түрлеріне сипаттама береді, өнімдерді 
қолдану саласында ақпаратты меңгерген.
2. Органикалық еемс қышқылдарды, сілтілерді, аммиак-
ты, кальцийлендірілген соданы алудың химизмін жəне 
технологиялық жағдайларын түсінеді.
3. Көмірді, мұнайды, ағашты қайта өңдеудің химизмін жа-
сайды жəне технологиялық жағдайларын таңдайды.
4. Жабдықтың таңдалған технологиялық сызбасының 
жəне конструкциясының орындылығын негіздейді.

(Жалғасы. Басы 18-19-беттерде) 

(Жалғасы 21-бетте) 
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(Жалғасы. Басы 18-20-беттерде) 

(Жалғасы 22-бетте) 
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Бұл модуль жіп 
иіру өндірісінің 
технологиялық 
жабдығын тиімді экс-
плуатациялау жəне 
химиялық талшықтар 
өндірісінің жекелеген 
кезеңдерінің өнім 
сапасына əсерін 
кешенді түсіну, 
технологиялық 
жəне экологиялық 
қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету үшін 
қажетті білімдерді, 
машықтарды жəне 
дағдыларды сипат-
тайды. Модульді 
зерделеудің 
нəтижесінде білім 
алушылар мына-
ларды меңгереді: 
химиялық талшықтар 
өндірісіндегі 
жоғары молекула-
лы қосылыстардың 
құрылымы, 
қасиеттері, алу 
тəсілдерін; жасанды 
жəне синтетикалық 
талшықтарды сы-
ныптау, қасиеттері 
жəне оларды 
алу процесін; 
талшықтардың сапа-
сын бағалау əдістері, 
ресурсты жəне 
энергияны үнемдеу 
технологияларының 
негіздерін; өртке 
қарсы қауіпсіздік тех-
никасы, химиялық 
талшықтар өндірісін-
дегі өнеркəсіптік са-
нитария, өнеркəсіптік 
шығарылуларды 
тазалау жəне кəдеге 
жарату əдістерін. 
Модульді зерде-
леу кезінде білім 
алушылар: негізгі 
өнеркəсіптік мəні 
бар полимерлер 
өндірісінің химизмі 
мен технология-
сын түсіндіруді; 
химиялық талшықтар 
өндірісінің 
аппаратуралық-
технологиялық 
ерекшеліктерін 
түсінуді;
талшықтардың са-
пасы мен оларды 
алу жағдайларының 
өзара байланысын 
табуды; өндірістік 
практикада еңбекті 
қорғау жөніндегі 
заңнамалық 
жəне нормативтік 
актілердің теориялық 
білімін қолдануды; 
химиялық өндірістің 
əлеуетті қауіпті жəне 
зиянды факторлары-
на талдау жүргізуді; 
адам мен қоршаған 
ортаға пайдасы 
жағынан өндірісті 
жетілідірудің 
оңтайлы нұсқаларын 
түсіндіруді үйренеді.

Оқытудың нəтижесі: 1) Жоғары молекулалы қосылыстардың класын жəне 
атауын айқындау. 
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Жоғары молекулалы қосылыстарды сыныптауды жəне 
номенклатурасын біледі.
2. Химиялық талшықтар өндірісінде қолданылатын жоғары 
молекулалы қосылыстардың түрлерін айырады.
3. Формула бойынша заттардың атауын құрастырады.

Оқытудың нəтижесі: 2) Жоғары молекулалы қосылыстардың химиялық 
қасиеттерін түсіндіре алады.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Полимерлердің химиялық реакцияларының типтерін 
айқындайды. 2. Полимерлердің қасиеттерін өзгертуге 
əкелетін факторларды бөліп қарайды.
3. Реакциялардың химиялық теңдеулерін оқиды.

Оқытудың нəтижесі: 3) Талшықтар мен жіптердің қасиеттеріне сипатта-
ма беру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Химиялық талшықтар мен жіптерді сыныптау-
ды, құрылымын түсінеді. 2. Талшықтар мен жіптердің 
физикалық-механикалық қасиеттерінің геометриялық 
құырылымына тəуелділігін түсіндіреді.
3. Химиялық талшықтар мен жіптердің сипаттамаларын 
айқындауға арналған əдістер мен аспаптарды біледі.

Оқытудың нəтижесі: 4) Химиялық талшықтар өндірісінің үлгі 
технологиялық сызбалырмен жұмыс істеу.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Химиялық талшықтар өндірісі кезеңдерінің реттілігін, 
олардың мақсатын түсіндіреді. 2. Техникалық суреттің 
көмегімен технологиялық сызбаны иллюстрациялайды.
3. Химиялық талшықтар өндірісінің үлгі технологиялық сыз-
баларын оқиды.

Оқытудың нəтижесі: 5) Типтік жабдықтың каталогтарымен жұмыс істеу
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Жабдықтың сызбасын оқиды.
2. Химиялық талшықтар өндірісінің типтік технологиялық 
жабдығының мақсатын түсіндіреді.
3. Каталогтар бойынша типтік жабдықты таңдайды.

Оқытудың нəтижесі: 6) Өндірісте еңбекті қорғау жөніндегі жұмыстарды 
ұйымдастыру білімдерін меңгеру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Еңбек қауіпсіздігі, өндірістік санитария жəне өртке қарсы 
қауіпсіздік жөніндегі нормативтік-техникалық құжаттама 
саласында ақпаратты меңгерген. 2. Еңбекті қорғау бойын-
ша нұсқамалардың түрлеріне жəне жүргізу қағидаларына 
сипаттама береді. 3. Еңбекті қорғау жөніндегі құжатттаманы 
түсіндіреді, анықтамалық əдебиетті пайдаланады.

Оқытудың нəтижесі: 7) Химиялық талшықтар жабдығына қызмет көрсету 
кезінде жеке қорғану құралдарын қолдану.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Химиялық талшықтар өндірісінің ықтимал қауіпті жəне зи-
янды факторларын жəне қорғану құралдарын түсіндіреді.
2. Токсиндік заттардың адам ағзасына əсеріне жəне олар-
дан қорғану құралдарына сипаттама береді. 3. Жеке 
қорғану құралдарын пайдалану қағидаларын көрсетеді.

Оқытудың нəтижесі: 8) Машиналар мен механизмдерге қызмет көрсету 
кезінде қауіпсіздіктің техникалық шараларын сақтау. 
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Жабдықтың жəне көтеру-тасымалдау машиналары 
мен механизмдерінің сенімділігіне жəне беріктігіне талап-
тарды қалыптастырады. 2. Электр жəне өрт қауіпсіздігі 
қағидаларын сақтайды. 3. Өрттер мен жарылыстардың 
ескерту шараларына сипаттама береді.
4. Жұмыстарды орындаудың тəуекел дəрежесін бағалайды.

Оқытудың нəтижесі: 9) Жұмыс орнында экологиялық қауіпсіздік 
қағидаларын қолдану.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1.Зиянды заттардың қоршаған ортаға əсерін түсінеді.
2. Химиялық талшықтар өндірісінің газдан тазалау жəне 
ақпасуларды тазалау əдістерін біледі.
3. Қоршаған ортаның жəне еңбек жағдайларының сапасын 
бақылаудың инструменттік əдістерін меңгерген.

Оқытудың нəтижесі: 10) Химиялық талшықтар өндірісі цехтарының ара-
сында өзара байланысты орнату.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Базалық кəсіпорынның құрылымын жəне цехтардың 
өзара байланысын түсіндіреді. 2. Химиялық талшықтар 
өндірісінің қағидаттық технологиялық сызбасын оқиды.
3. Өндірістің жекелеген учаскелері технологиялық 
процестерінің мəнін түсіндіреді.

Оқытудың нəтижесі: 11) Шығарылатын өнімге қасиеттері мен мақсаты 
бойынша сипаттама беру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Шығарылатын өнімнің ассортиментін біледі.
2. Қасиеттері жəне қолданылу салалары бойынша өнімге 
сипаттама береді.

Оқытудың нəтижесі: 12) Типтік технологиялық жабдықтың мақсатын жəне 
конструкциясын түсіндіреді.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Химиялық талшықтар өндірісі типтік жабдығының негізгі 
функциялары туралы ақпаратты біледі. 2. Сызулар бойын-
ша жабдықтың конструкциясын түсіндіреді.
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Бұл модуль шикізаттың, 
дайын өнімнің жəне 
технологиялық процестің 
сапасын бақылау сала-
сында қажетті білімдерді, 
машықтарды жəне 
дағдыларды сипаттайды. 
Модульді зерделеудің 
нəтижесінде білім алу-
шылар мыналарды 
меңгереді: талдамалық 
бақылаудың химиялық 
жəне физикалық-химиялық 
əдістерінің түрлерін, 
оларды аппаратуралық 
ресімдеу. Модульді зер-
делеу кезінде білім алу-
шылар:
химиялық талшықтар 
өндірісі жөніндегі 
кəсіпорындарда, қоршаған 
орта объектілерін 
талдамалық бақылауда 
қолданылатын шикізатты, 
жартылай өнімдерді жəне 
дайын өнімді талдаудың 
негізгі əдістерін меңгереді.

Оқытудың нəтижесі: 1) Химиялық əдістермен заттарды күрделі 
емес сапалық айқындауды орындау.
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Сапалы химиялық талдау əдістерін біледі.
2. Катиондар мен аниондарды күрделі емес сапалық 
айқындауды жүргізеді.
3. Айқындаулардың нəтижелерін ресімдейді.

Оқытудың нəтижесі: 2) Талдамалық əдістермен заттарды сапалық 
айқындауды орындау.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Гравиметрия жəне титриметрия негіздерін 
қалыптастырады. 2. Талдаудың сандық əдістерін 
аппаратуралық ресімдеуді түсіндіреді.
3. Талдамалық таразыларда заттарды өлшеуді 
жүргізеді, сынамаларды, аликвоталарды іріктеп алу-
ды жүргізеді, титрлеуді орындайды.
4. Талдаудың нəтижелерін есептеуді жүргізеді жəне 
нəтижелердің шынайылығын бағалайды.

Оқытудың нəтижесі: 3) Инструменттік əдіспен заттардың, қоршаған 
орта объектілерінің көрсеткіштерін күрделі емес айқындауды орын-
дау.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Инструменттік əдістердің түрлерін жəне олар-
дың қолданылу саласын саралайды. 2. Талдау дың 
физикалық, физикалық-химиялық жəне физикалық-
механикалық əдістерінің мəнін түсінеді.
3. Аспаптардың жұмыс қағидатын түсінеді.
4. Əдістеме бойынша физикалық-химиялық, 
физикалық-механикалық сынауларды орындайды. 
5. Талдаудың нəтижелерін есептеуді жүргізеді жəне 
нəтижелердің шынайылығын бағалайды.
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Бұл модуль электр 
жабдығын эксплуатаци-
ялау қағидаларын жəне 
электр шамаларын 
өлшеу əдістерін игеру 
үшін қажетті білімдерді, 
машықтарды жəне 
дағдыларды сипат-
тайды. Модульді 
зерделеудің 
нəтижесінде білім 
алушылар мына-
ларды меңгереді: 
тұрақты жəне ауыспа-
лы тоқтардың электр 
тізбектерінде болып 
жатқан процестер, 
электр машиналары 
мен аппараттарының, 
электр өлшеуіш 
аспаптардың, 
электрондық 
аспаптардың, автома-
тика жүйелерінің əрекет 
ету қағидаты жəне 
олардың практикалық 
қолданылуын. 
Модульді зерделеу 
кезінде білім алушы-
лар: технологиялық 
электр жабдығының, 
бақылау-өлшеуіш 
жəне электрондық 
аспаптардың жұмысын 
түсінуді; технологиялық 
жабдықтың электрлік 
бөлігін эксплуатация-
лау кезінде қауіпсіздік 
қағидаларын түсіндіруді 
үйренеді.

Оқытудың нəтижесі: 1) Электр техникасының негізгі түсініктерін 
меңгеру.

Эл
ек
тр
от
ех
ни
ка

 э
ле
кт
ро
ни
ка

 н
ег
ізд

ер
ім
ен

 

Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Тұрақты жəне ауыспалы тоқ, электр шамаларының 
өлшем бірліктері туралы негізгі түсініктерді біледі.
2. Тоқ өткізгіштері мен көздерінің бірізді жəне параллель 
қосылыстарына сипаттама береді.
3. Электр техникасының негізгі заңдарын 
қалыптастырады.
4. Ом жəне Кирхгоф заңдарын пайдалана отырып, 
тоқтың, кернеудің, қарсылықтың мəнін есептейді.

Оқытудың нəтижесі: 2) Электр техникалық өлшеуді орындау.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Электр шамаларын өлшеудің мəні мен əдістерін, 
өлшеуіш аспаптардың конструктивтік жəне техникалық 
сипаттамаларын түсіндіреді.
2. Түрлі электр шамаларын өлшеу кезінде аспаптарды 
қосу сызбаларын жасайды жəне жинайды.
3. Электр өлшеуіш аспаптардың көрсетімдерін алады.

Оқытудың нəтижесі: 3) Электр жабдығының жұмысы жəне қосу 
білімдерін меңгеру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Электр тізбектерінің типтеріне жəне олардың 
элементтеріне сипаттама береді.
2. Траснформаторлардың мақсатын жəне конструкция-
сын түсіндіреді.
3. Электр машиналарының, басқару жəне қорғау 
аппаратурасының, электрмен жарақтау сызбасының 
əрекет ету қағидатын, құрылымын, негізгі сипаттамала-
рын түсінеді.
4. Берілген шарттар бойынша тұрақты жəне ауыспалы 
тоқтың күрделі емес электр тізбектерін есептеуді орын-
дайды.
5. Жерге тұтықтаудың, нөлдендірудің орындалуын 
бақылайды.

Оқытудың нəтижесі: 4) Электр техникалық аспаптардың электрлік сыз-
баларымен жұмыс істеу.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Электрлік сызбалардың типтері мен графикалық бей-
не қағидаларын біледі.
2. Электр техникалық аспаптардың жəне электр 
машиналарының шартты белгілеулерін тани біледі.
3. Функциялық жəне қағидаттық электрлік сызбаларды 
түсінеді.

Оқытудың нəтижесі: 5) Технологиялық процесте электрлік аспаптарды 
пайдалануды негіздеу.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Электрлік аспаптарды саралайды, олардың 
құрылымын түсінеді жəне қолданылу саласын айыра 
біледі.
2. Электрондық аспаптардың жəне электр техникасының 
мақсатын жəне технологиялық сызбада қолданылуын 
түсіндіреді.
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Бұл модуль тоқыма 
машиналарының 
иіршік орнатпасы-
на шарықтарды, 
белдектерді, 
шарғыларды 
орнатудың 
технологиялық 
процесін жүргізу үшін 
қажетті білімдерді, 
машықтарды жəне 
дағдыларды сипат-
тайды. Модульді 
зерделеудің 
нəтижесінде білім 
алушылар мына-
ларды меңгереді: 
талшықтар мен 
жіптердің химиялық 
қасиеттерін; тоқыма 
машинасының мақсаты, 
иіршік орнатпасының 
конструкциясы, иіршік 
орнатпасына жіпті 
орау технология-
сын; жіптерді байлау 
техникасын; жіптің 
үзіліуін жою тəсілдерін. 
Модульді зерделеу 
кезінде білім алу-
шылар:
химиялық жіптерді 
қайта өңдеуге дайын-
дау технологиясының 
кезеңдерін түсіндіруді;
бастапқы шикізатты 
жəне жіпке қойылатын 
талаптарды еске-
ре отырып, иіршік 
орнатпасының жұмыс 
параметрлерін 
негізделген таңдауды 
жүзеге асыру; иіршік 
орнатпасына қызмет 
көрсетумен байланы-
сты технологиялық опе-
рацияларды жүргізуді 
үйренеді. 

Оқытудың нəтижесі: 1) Химиялық жіптерді орауыштан ораудың 
технологиялық процесін түсіндіру.
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Орауыштағы талшықтың физикалық-химиялық 
қасиеттеріне сипаттама береді.
2. Оралатын орауыштардың құрылысын түсіндіреді.
3. Жіптерді орау операцияларының реттілігін көрсетеді.
4. Орауыштардан жіптердің оралу процесін графикалық 
көрсетеді.

Оқытудың нəтижесі: 2) Иіршік орнатпасының құрылымын жəне жұмыс 
параметрлерін түсіндіру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Тоқыма станогының иіршік орнатпасының мақсатын 
жəне оның конструкциясын түсіндіреді.
2. Иіршік орнатпасының түрлерін айыра біледі.
3. Иіршік орнатпасына шарықтарды немесе белдектерді 
орнату тəртібін айқындайды.
4. Иіршік орнатпасының құрылымын сызбамен 
бейнелейді жəне оның жұмыс қағидатын түсіндіреді.
5. Химиялық жіптердің қасиеттеріне қарай иіршік 
орнатпасының жұмыс параметрлеріне сипаттама береді.

Оқытудың нəтижесі: 3) Иіршік орнатпасына қоректендіру орауышта-
рын қою.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Иіршік орнатпасына орауыштарды қою 
операцияларының реттілігін қалыптастырады.
2. Жіпбағыттаушы қондырғысын түсіндіреді.
3. Автоматтандыру құралдарымен процестің аяқталуын 
бекітуді көрсетеді.

Оқытудың нəтижесі: 4) Жіптерді керу сипаттамасын айқындау.
1. Орау кезінде жіпті керуді реттеу тəртібін айқындайды. 
2. Жіп өткізу жүйесі жұмысының техникалық 
параметрлерін талдайды. 
3. Химиялық жіптерді керу процесіне сипаттама береді 
жəне технологиялық операцияны түзету жөніндегі 
əрекеттерді айқындайды.

Оқытудың нəтижесі: 5) Жекелеген жіптерді бұрауға біріктіру жағдайын 
таңдау.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Жіптер мен талшықтардың физикалық-химиялық 
қасиеттерін біледі.
2. Химиялық жіптерді бұрауға біріктіру операцияларының 
мақсатын түсіндіреді.
3. Жіптерді бұрауға біріктіру жүйесін тани алады.
4. Химиялық жіптердің табиғатына қарай жіптерді 
бұрауға біріктіру жағдайларын таңдауды негіздейді.

Оқытудың нəтижесі: 6) Жіптердің үзілуін жою.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Химиялық талшықтарлы орауыштарға орау кезінде 
жіптерді үзілу себептерін қалыптастырады.
2. Жіптердің үзілулерін біріктіруді орындайды.
3. Жіптердің үзілуін жою тəсілін таңдайды.
4. Жіптің үзілуі кезінде жабдықты тоқтатуды жүргізеді.

Оқытудың нəтижесі: 7) Иіршік орнатпасына жібекті жеткізуді жəне 
өңделген белдекті алуды орындау.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Жібекті иіршік орнатпасына жеткізудің сызбалық 
суретін салады.
2. Белдектерді алу техникасын түсінеді.
3. Жібекті иіршік орнатпасына жеткізеді.
4. Иіршік орнатпасынан істен шыққан шарықтарды неме-
се белдектерді алады жəне оларды апарады.
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Бұл модуль тоқыма станогының 
иіршік орнатпасына техникалық 
қызмет көрсетуді орындау үшін 
қажетті білімдерді, машықтарды 
жəне дағдыларды сипаттай-
ды. Модульді зерделеудің 
нəтижесінде білім алушы-
лар мыналарды меңгереді: 
тоқыма станогына техникалық 
қызмет көрсету қағидаларын; 
қауіпті жəне зиянды өндірістік 
факторлардың адамға əсері 
жəне олардың əсерінен қорғану 
шараларын; өрт жəне электр 
қауіпсіздігі қағидаларын; зардап 
шеккендерге алғашқы көмек 
көрсету тəсілдерін. Модульді 
зерделеу кезінде білім алушы-
лар: тоқыма станогының иіршік 
орнатпасының жұмыс жай-күйін 
бағалауды; тоқыма станогына 
қызмет көрсету кезінде қажетті 
күрделі емес слесарлік жəне 
слесарлік жөндеу жұмыстарын 
орындауды; жабдықты таза-
лауды жүргізуді; жұмыс ор-
нында қауіпсіздік техникасы 
қағидаларын сақтауды; жеке 
қорғаны құралдарын қолдануды 
үйренеді.

Оқытудың нəтижесі: 1) Иіршік орнатпасының техникалық жай-
күйін бағалау.
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Иіршік оратпасы механизмдерінің жай-күйіне 
қойылатын талаптарды атайды жəне түсіндіреді.
2. Иіршік орнатпасын эксплуатациялау 
қағидаларын түсіндіреді.
3. Иіршік оратпасының жұмыс жай-күйін визуал-
ды жəне бақылау құралдарымен бағалайды.

Оқытудың нəтижесі: 2) Иіршік орнатпасына қызмет көрсету 
кезінде күрделі емес слесарлік жəне слесарлік жөндеу 
жұмыстарын орындау.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Иіршік орнатпасына күтім жасау қағидаларын 
сақтайды.
2. Слесарлік жұмыстардың мазмұнын түсінеді.
3. Иіршік орнатпасын тазалауды жүргізеді.
4. Иіршік орнатпасын профилактикалық қарауды 
жүзеге асырады.

Оқытудың нəтижесі: 3) Иіршік орнатпасына қызмет көрсету 
кезінде техникалық қауіпсіздік қағидаларын сақтау.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Орауыштарды орау процесінде негізгі қауіпті 
жəне зиянды факторларды тани алады.
2. Қозғалмалы жəне айналмалы механизм-
дермен жұмыс кезінде қауіпсіздік техникасын 
сақтайды.
3. Шуылдан жəне шаңнан қорғау құралдарын 
көрсетеді.
4. Жеке қорғану құралдыраның мазмұнын жəне 
оларды пайдалану қағидаларын түсіндіреді.
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Бұл модуль тоқыма 
қайта өңдеуге химиялық 
жіптерді дайындаудың 
технологиялық процесін 
бақылауды жүзеге асыру 
үшін қажетті білімдерді, 
машықтарды жəне 
дағдыларды сипаттайды. 
Модульді зерделеудің 
нəтижесінде білім алушы-
лар мыналарды меңгереді: 
тоқыма машиналарының 
параметрлері, бақылау 
нүктелері, автоматтанды-
ру құралдарын; химиялық 
жіптердің сапасын 
техникалық бақылаудың 
түрлері, жіптердің 
ақаулары, пайда болу 
себептері, ескерту жəне 
жою тəсілдерін. Модульді 
зерделеу кезінде білім 
алушылар:
орауышта жіптердің сапа-
сын бағалауды; визуалды 
жəне бақылау-өлшеуіш 
аспаптар мен автоматика 
аспаптарының көмегімен 
иірім жіпті алудың 
технологиялық процесін 
бақылауды; иіршік 
орнатпасындағы жіптің са-
пасын бақылауды;
жіптің шығуын бақылауды 
үйренеді.

Оқытудың нəтижесі: 1) Жіптің керілуін бақылау. 
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Жіпті өткізу жүйесінде жіпті керуді бақылау 
құралдарын біледі.
2. Жіпті керудің оңтайлы параметрлерін таңдайды.
3. Аспаптың көрсетімдері бойынша жіпті керу 
процесін бағалайды.

Оқытудың нəтижесі: 2) Орауыш орамаларында жіптің үзілуін 
бақылау.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Жіптің үзілуін бақылау сигнизациясының 
құралдарына сипаттама береді.
2. Жіп үзілген кезде жабдықты тоқтатудың жəне іске 
қосудың автоматтық құралдарын көрсетеді.
3. Бақылау-өлшеуіш аспаптарымен жəне автоматика 
құралдарымен жіптің үзілуін тіркейді.
4. Орауыштар істен шыққан кезде жіптердің үзілуі 
кезінде жабдықты тоқтату жəне іске қосудың реттілігін 
түсіндіреді.

Оқытудың нəтижесі: 3) Орауыштарды қалыптастыру кезінде 
жіптердің орамалары мен орауыштар қабаттарының барынша 
беріктігін қамтамасыз етуді бақылау.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Орауды бақылаудың автоматтық қралдарына си-
паттама береді. 2. Берік ораудың параметрлерін 
таңдайды. 3. Ораулардың ормалары беріктігінің 
көрсеткіштерін тіркейді жəне талдайды.

Оқытудың нəтижесі: 4) Жіптердің сапасын зертханалық сынауды 
жүргізу.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Химиялық талшықтар мен жіптер ақауларының 
түрлерін біледі. 
2. Химиялық талшықтардан жасалған жіптердің 
құрылымын бақылаудың зертханалық тəсілдерін 
саралайды.
3. Жіптердің сапасын күрделі емес зертханалық сы-
науларды орындайды: үзілу жүктемесін айқындау, 
құрылымның ақауларын фотометрикалық анықтау.
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Бұл модуль тоқыма станогының иіршік 
орнатпасына қызмет көрсету жөніндегі 
еңбек функцияларын орындау жəне 
«Жіп қондырушы» біліктілігін алу үшін 
қажетті кəсіби құзыреттерді бекітуге 
бағытталған. Модульді зерделеудің 
нəтижесінде білім алушылар мына-
ларды меңгереді: жіп иіру өндірісінің 
технологиялық процесін; иіршік ор-
натпасына шарықтарды, белектерді, 
шарғыларды орнату тəртібін; жіп 
өткізу жүйесі арқылы жіптерді салу 
жəне жекелеген жіптерді бұрауға 
біріктіру тəсілін; иіршік орнатпасының 
құрылымы жəне жіп өткізу жүйесінің 
жай-күйіне қойылатын талаптар; 
тоқыма станогының жабдығына күтім 
жасау қағидаларын. Модульді зерделеу 
кезінде білім алушылар: тоқыма ма-
шиналары мен станоктарының иіршік 
орнатпасына шарықтарды, белектерді, 
шарғыларды орнатудың технологиялық 
процесін жүргізу жөніндегі жұмыстарды 
орындауды үйренеді.

Оқытудың нəтижесі: 1) Тоқыма станогының иіршік ор-
натпасына қызмет көрсету.
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Иіршік орнатпасының құрылымын жəне 
жіп өткізу жүйесінің жай-күйіне қойылатын 
талаптарды түсіндіреді.
2. Иіршік орнатпасына шарықтарды, 
белектерді, шарғыларды орнатады.
3. Жіптердің үзілуін жояды.
4. Шырмауларды кесуді жүргізеді.

Оқытудың нəтижесі: 2) Тоқыма станоктарының иіршік 
орнатпасына шарықтарды, белектерді, шарғыларды 
орнатудың технологиялық процесін жүргізу.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Жібектің ассортиментін біледі жəне оның 
сапасына қойылатын талаптарды түсінеді. 
2. Тоқыма станогының жаб дығына күтім 
жасау қағидаларын сақтайды.
3. Тоқыма станоктарының иіршік ор-
натпасына шарықтарды, белектерді, 
шарғыларды орнатудың технологиялық 
процесін визуалды жəне бақылау-
өлшеуіш құралдар мен автоматиканың 
көмегімен бақылайды. 
4. Зертханалық сынаулардың нəтижелері 
бойынша процесті түзетуді жүргізеді.

 «081102 2 - Жіп ораушы» біліктілігі
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Бұл модуль қайта 
орау машиналарын-
да химиялық талшық-
тардан жіпті қайта 
ораудың техно логиялық 
процесін жүргізу үшін 
қажет ті білімдерді, 
ма шық тарды жəне 
дағдыларды сипат-
тайды. Модульді 
зерделеудің 
нəтижесінде білім 
алушылар мына-
ларды меңгереді: 
химиялық талшық-
тардан жіптерді қай та 
ораудың техноло гиялық 
процесін; жіптерді 
қайта орауға арналған 
жабдық; қайта орау, 
жіп орағыш, арқау жіп 
орағыш машиналары 
мен түрлі жүйелердің 
автоматтарының 
құрылымын; 
қоректендіру орауы-
шын ауыстыру тəртібі 
жəне толған орауды 
алу қағидаларын; жіптің 
үзілуін жою тəсілдерін; 
ақаулы жіпті алып та-
стау əдістерін. Модульді 
зерделеу кезінде білім 
алушылар:
жіп терді қайта орау-
дың технологиялық 
процесін түсінуді; 
жіп орау автоматы на 
салудың техноло гиялық 
сызбасын жасауды 
жəне оның қысқаша 
сипаттама сын беруді; 
жіп орау автоматының 
өнім ділігін жəне иірім 
жіп қалдықтарының 
пайызын айқындауды 
үйренеді.

Оқытудың нəтижесі: 1) Жіпті қайта ораудың технологиялық процесін 
түсіндіру.
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Химиялық талшықтардан жіптерді қайта ораудың 
технологиялық процесін сызбалық бейнелейді.
2. Қайта орауға арналған орауыштардың нысанда-
ры мен құрылымдарын біледі. 3. Орауыштарға жіпті 
ораудың негізгі параметрлерін атайды.
4. Қайта орау процесіне талаптарды түсіндіреді.

Оқытудың нəтижесі: 2) Қайта орау машинасының құрылымын, оның 
негізгі механизмдерінің жұмысы мен өзара іс-қимылын түсіндіру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Жіп орау машинасы механизмдерінің кинематика лық 
сызбасын оқиды жəне құрылымын түсінеді. 
2. Қайта орау машинасының техникалық сипатта-
маларын талдайды. 3. Қайта орау машинасы меха-
низмдерінің мақсатын жəне олардың өзара іс-қимылын 
түсіндіреді. 4. Қайта орау машинасының өнімділігіне 
əсер ететін параметрлерді атайды.
5. Қайта орау машинасының өнімділігін айқындайды.

Оқытудың нəтижесі: 3) Қайта орау кезінде жіптердің үзілуін жою 
тəсілдерін түсіндіру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Қайта орау кезінде жіптерді жалғаудың тəсілдерін 
атайды. 2. Байлағыштардың типтерін айырады.
3. Үзілулерді жоюдың түйінсіз жəне түйінді тəсіл дерінің 
артықшылықтарын түсіндіреді. 4. Жіптерді байлау 
операцияларының реттілігін құрастырады.

Оқытудың нəтижесі: 4) Керу сапасына əр түрлі параметрлердің əсерін 
түсіндіру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Қайта орау кезінде жіптің оңтайлы параметрлерін 
атайды. 2. Керу аспабының мақсаты мен құрылы мын, 
аспаптардың типтерін түсінеді.
3. Жіпті керудің сапасына қайта орау жылдамдығының, 
жіптік желілік тығыздығының, баллонның пішіні мен 
өлшемінің əсерін талдайды.
4. Жіпті керуді есептеуге арналған формуланы түсінеді 
жəне керуді есептеуді жүргізеді.

Оқытудың нəтижесі: 5) Жіпке майландырғышты жағу.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Жіпті майландыру қағидаларын сақтайды.
2. Орамның тығыздығына жəне жіпті майландыру 
дəрежесіне қойылатын талаптарды түсіндіреді.
3. Майландыру жүйесінде майландырғыштың деңгейін 
бақылайды жəне реттейді.

Оқытудың нəтижесі: 6) Жіптерді (талшықтарды) орауды жүргізу.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1.Орауыштардың түрлерін, нысандарын, құрылым-
дарын, салмағын біледі. 2. Орауышты орау тəсіл дерін 
айырады. 3. Машиналарға орауыштарды орнатады 
жəне оларды алады.
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 Бұл модуль қайта орау маши-
насына техникалық қызмет 
көрсетуді орындау үшін қажетті 
білімдерді, машықтарды 
жəне дағдыларды сипаттай-
ды. Модульді зерделеудің 
нəтижесінде білім алушы-
лар мыналарды меңгереді: 
қызмет көрсетілетін маши-
на механизмдерінің жай-күйі 
жəне жұмысын; жабдыққа 
күтім жасау қағидаларын; 
қолданылатын химиялық 
препараттардың қасиеттері 
(еріткіштер, майлар жəне 
басқалар) жəне олармен 
жұмыс кезіндегі қауіпсіздік 
қағидаларын. Модульді зерде-
леу кезінде білім алушылар:
қайта орау машинасына 
қызмет көрсету кезінде қажетті 
күрделі емес слесарлік жəне 
слесарлік-жөндеу жұмыстарын 
орындауды; учаске жабдығын 
іске қосуды жəне тоқтауды 
жүзеге асыруды; қайта 
орау машинасын тазалау-
ды жүргізуді; жеке қорғану 
құралдарын қолдануды; 
қайта орау машинасы 
механизмдерінің жұмыс жай-
күйін бағалауды үйренеді.

Оқытудың нəтижесі: 1) Жабдықты профилактикалық қарауды 
орындау 
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өлшемшарт-
тары:

1. Профилактикалық қараудың түрлерін атайды 
жəне сипаттама береді.
2. Қайта орау машиналарын профилактикалық 
қарауды жүргізу қағидаларын түсіндіреді.
3. Қызмет көрсетілетін машиналарының барлық 
механизмдерінің, керу жəне бақылау-тазалау 
құралдары мен байлағыштардың жай-күйін жəне 
жұмысын талдайды.

Оқытудың нəтижесі: 2) Жабдыққа күтім жасауды орындау.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Технологиялық жабдыққа күтім жасау 
қағидаларын сақтайды.2. Қайта орау машинасының 
ластану себептерін атайды.
3. Жіп тазалаушылардың жұмысын түсіндіреді.
3. Қайта орау машинасын тазалауды жүргізеді.

Оқытудың нəтижесі: 3) Жабдыққа қызмет көрсету кезінде күрделі 
емес слесарлік операцияларды орындау.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Қайта орау машинасына қызмет көрсетуде 
қажетті слесарлік операциялардың түрлері мен 
мақсатына сипаттама береді.
2. Ақаулардың түрлеріне жəне оларды жою 
тəсілдеріне сипаттама береді.
3. Қайта орау машинасының жұмысындағы шағын 
ақауларды жояды.

Оқытудың нəтижесі: 4) Қайта орау машинасын іске қосуды жəне 
тоқтатуды жүргізу.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Қайта орау машинасының механизмдерін іске 
қосу жəне тоқтату тəртібін түсіндіреді.
2. Тренажерде қайта орау машинасын іске қосуды 
жəне тоқтатуды жүргізеді.
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технологиялық процесінің 
параметрлерін жəне сапасын 
бақылауды жүзеге асыру үшін 
қажетті білімдерді, машықтарды 
жəне дағдыларды сипаттайды. 
Модульді зерделеудің нəтижесінде 
білім алушылар мыналарды 
меңгереді: жіпті қайта ораудың 
технологиялық процесін бақылаун; 
бақылау параметрлері, нүктелерін; 
бақылау-өлшеуіш аспаптарын; 
жіпті керуді жəне майландыруды 
ретету қағидаларын; химиялық 
талшықтардан жасалған жіптердің 
сапасына, керу жəне майлан-
дыру процесіне талаптар; келіп 
түсетін талшықтардың, жіптердің, 
шарықтардың сапасын тексеру 
тəсілдерін. Модульді зерделеу 
кезінде білім алушылар:
қайта ораудың технологиялық 
процесінің параметрлерін 
бақылау-өлшеуіш аспаптармен 
жəне автоматикамен бақылауды; 
технологиялық режимнің бұзылу 
себептерін жəне жабдықтың 
жұмысындағы ақауларды 
түсіндіруді; химиялық жіптердің 
ақауларын жəне үзілуінің туындау 
себептерін анықтауды; химиялық 
жіптердің сапасын бағалау үшін 
зертханалық жабдықты пайдала-
нуды үйренеді.

Оқытудың нəтижесі: 1) Жіпті қайта орауға техникалық 
бақылауды жүргізу.
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Жіп орау автоматтарының автоматтық 
жүйелерін біледі.
2. Жіп өткізу детальдарының, майландыру 
біліктерінің жай-күйіне бақылау жүргізеді, 
детальдарды, керілген жіпті уақтылы ауысты-
руды жүргізеді.
3. Стандарт бойынша орамның тығыздығын 
алу үшін жіпті керуді бақылайды жəне 
реттейді.

Оқытудың нəтижесі: 2) Майландырғыштың деңгейін 
бақылау.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Майландыру жүйесінде майландырғыш 
деңгейінің параметрлеріне сипаттама береді.
2. Датчикті орнату орнын сызбалық көрсетеді 
жəне майландырғыштың деңгейін бақылау 
үшін оның конструкциясын түсіндіреді.
3. Майландырғыштың деңгейін бақылайды 
жəне реттейді. 

Оқытудың нəтижесі: 3) Жіпті қайта орауды техникалық 
бақылауды жүргізу.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Қайта өңделетін талшықтың, жіптердің 
түрлерін, қасиеттерін жəне нөмірлерін жəне 
оларды қайта ораудың сапасына қойылатын 
талаптарды атайды.
2. Пішіндеу, айналдыру кезінде алынған 
талшықтың ақауларын түсіндіреді.
3. Химиялық жіптер мен талшықтардың са-
пасын айқындаудың инструменттік əдістерін 
біледі.4. Жіптің сапасын бағалау бойын-
ша күрделі емес зертханалық бақылаудың 
түрлерін орындайды.
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ларына қызмет көрсету жөніндегі 
еңбек функцияларын орындау 
жəне «Жіп ораушы» біліктілігін алу 
үшін қажетті кəсіптік құзыреттерді 
бекітуге бағытталған. Модульді 
зерделеудің нəтижесінде білім 
алушылар мыналарды меңгереді: 
химиялық талшықтардан жіпті 
қайта ораудың технологиялық 
процесін; қайта орау 
машинасының құрылымын; қайта 
өңделетін талшықтың, жіптің 
түрлері мен қасиеттері жəне 
оларды қайта ораудың сапасына 
қойылатын талаптар; жіпті қайта 
орау процесінің жабдығына күтім 
жасау қағидаларын. Модульді зер-
делеу кезінде білім алушылар:
Химиялық талшықтардан жіпті 
қайта ораудың технологиялық 
процесін жүргізу жөніндегі 
жұмыстарды орындауды үйренеді.

Оқытудың нəтижесі: 1) Қайта орау машинасына қызмет 
көрсету.
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Қайта орау машинасының құрылымын, 
жұмысын жəне оның негізгі механизмдерінің 
өзара іс-қимылын түсінеді.
2. Майландыру жүйесінде майландырғыштың 
деңгейін бақылайды жəне реттейді.
3. Қоректендіру орамын ауыстыруды жəне 
пайдаланылған шарықты алуды жүргізеді.

Оқытудың нəтижесі: 2) Химиялық талшықтардан жіпті қайта 
ораудың технологиялық процесін жүргізу.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Қайта өңделетін талшықтың, жіптердің 
түрлері мен қасиеттерін жəне оларды қайта 
ораудың сапасына қойылатын талаптарды 
айырады.
2. Жіптің сапасына, орамның тығыздығына 
жəне жіпті майландырудың дəрежесіне 
қойылатын талаптарды түсіндіреді.
3. Қайта орау жабдығына күтім жасау 
қағидаларын көрсетеді.
4. Жіпті қайта ораудың технологиялық 
процесін визуалды жəне бақылау-өлшеуіш 
аспаптарының жəне автоматиканың 
көмегімен бақылайды.
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Бұл модуль тоқыма өндірісінің 
технологиялық процесін 
басқару жəне бақылау үшін 
қажетті білімдерді, машықтарды 
жəне дағдыларды сипаттай-
ды. Модульді зерделеудің 
нəтижесінде білім алушылар 
мыналарды меңгереді: тоқыма 
өндірісінің басты технологиялық 
операцияларының физикалық-
химиялық негіздерін; шикізатқа, 
материалдарға жəне дайын 
өнімге қойылатын техникалық 
талаптар; негізгі технологиялық 
жабдықтың жұмыс қағидаты, 
конструктивтік ерекшеліктері, 
техникалық сипаттамалары 
жəне эксплуатациялаудың 
прогрессивтік əдістерін; 
химиялық талшықтар 
сапасының көрсеткіштерін; 
өндірісті бақылаудың 
зертханалық жəне 
автоматтандырылған 
əдістерін; қазіргі өндірістің 
жағдайларында кəсіпорынның 
учаскесіндегі аралас 
мамандықтардың жұмысын; 
өндірістің техникалық-
экономикалық көрсеткіштерін 
есептеу. Модульді зерделеу 
кезінде білім алушылар:
тоқыма өндірісінің 
технологиялық процесін 
бақылауды; өндірістік 
жағдайларда химиялық 
процестерді жүргізудің жəне 
оларды басқарудың оңтайлы 
жағдайларын айқындауды; 
технологиялық жабықтың 
көрсеткіштерін жəне жұмыс 
режимдерін есепке алу карта-
сын жасауды;
зертханалық жағдайларда 
жіптердің сапасын сынауды 
орындауды;
автоматтандыру объектісін, 
автоматтандыру тəсілдері мен 
құралдарын таңдауды;
өндірістің техникалық-
экономикалық көрсеткіштерін 
есептеуді үйренеді.

Оқытудың нəтижесі: 1) Жіп иіру өндірісінің технологиялық 
параметрлерінің сақталуын бақылауды жүргізу.
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Жіп иіру өндірісінің технологиялық 
параметрлеріне сипаттама береді. 
2. Өндірісті автоматтандырылған бақылаудың 
əдістері мен құралдарын саралайды.
3. Жіп иіру өндірісін бақылаудың, реттеудің, 
қорғаудың жəне блоктаудың автоматтық 
құралдарының құрылымын, автоматтандыру 
сызбаларын түсінеді.
3. Шикізат жəне қосалқы материалдардың 
шығысын бақылауды жүргізеді.
4. Аспаптардың көрсетімдерін алады жəне 
ақпараттың шынайылығын бағалайды.
5. Автоматтандыру құралдарымен 
технологиялық процесті бақылауды жəне 
реттеуді орындайды.

Оқытудың нəтижесі: 2) Технологиялық жабдықты жəне 
коммуникацияларды эксплуатациялау параметрлерінің 
сақталуын бақылауды жүргізу.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Технологиялық жабдықты эксплуатация-
лау параметрлерін жұмыс немесе өте қиын 
ретінде бағалайды. 
2. Жабдықтың өнімділігіне сипаттама береді.
3. Жұмыста жабдықтың техникалық паспорт-
тарын қолданады.

Оқытудың нəтижесі: 3) Шикізаттың жəне қосалқы 
материалдардың шығысын бақылауды жүргізу.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Технологиялық регламентке сəйкес 
шикізаттың жəне қосалқы материалдардың 
шығыс нормаларын меңгерген.
2. Өндірістің өнімділігіне сəйкес шикізат 
пен материалдардың шығысын жəне артық 
шығысын есептейді.

Оқытудың нəтижесі: 4) Жіп иіру өндірісіне техникалық 
бақылауды жүргізу.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Өндірістің техникалық бөлімінің 
құрылымын жəне мақсатын біледі.
2. Техникалық бақылаудың түрлеріне сипа-
татма береді.
3. Химиялық талшықтарды, жіптерді, иірім 
жіптерді зертханалық сынаудың əдістері мен 
құралдарын түсінеді.
4. Химиялық жіптердің, талшықтар мен иірім 
жіптердің стандартқа сəйкестігіне күрделі 
емес сынауларды орындайды.
5. Зертханалық сынаулардың нəтижелерін 
талдайды жəне технологиялық процесті 
түзетеді.

Оқытудың нəтижесі: 5) Өндірістің жұмыс тиімділігін бағалау.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Өндірістің тиімділігін бағалау əдістері мен 
құралдарын біледі.
2. Өндірістің техникалық-экономикалық 
көрсеткіштерін есептейді.
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Бұл модуль технологиялық 
жабдыққа жəне жаңа өнімге 
сынау жүргізу процесінде 
ұйымдастырушылық жəне 
техникалық іс-шараларға 
қатысу үшін қажетті білімдерді, 
машықтарды жəне дағдыларды 
сипаттайды. Модульді 
зерделеудің нəтижесінде 
білім алушылар мыналар-
ды меңгереді: сынаулардың 
ғылыми жəне техникалық 
негіздері, сынаулардың əдістері 
мен құралдары, жүйесі, сы-
науларды ұйымдастыру жəне 
жүргізу, сынау жабдығының 
түрлерін. Модульді зерделеу 
кезінде білім алушылар:
сынаулардың əр түріне жа-
татын ұйымдастырушылық, 
техникалық жəне құқықтық 
мəселелерді шешуді;
практикада нормативтік 
құжаттаманың ережелерін 
қолдануды жəне сынаулардың 
нəтижелерін ресімдеуді 
үйренеді.

Оқытудың нəтижесі: 1) Сыналатын жабдықтың сенімділік 
дəрежесін талдау.
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Сынаулардың түрлерін, объектілерін жəне 
сынаулардың саралануын айқындайды. 
2. Сынауларды өткізуге жалпы талаптарды 
қалыптастырады. 
3. Сынаулардың нормативтік негіздерін, сы-
науларды жүргізу түрлерін біледі. 
4. Сынауларды жүргізудің техникалық 
қамтамасыз етілуін айқындайды.
5. Сынауларды жүргізу кезінде қауіпсіздік тех-
никасын сақтайды.
6. Жабдықты сынау жөніндегі нормативтік 
құжаттамамен жұмыс істейді.
7. Жабдықты техникалық диагностикалауды 
жүргізудің реттілігін түсіндіреді.
8. Сыналатын жабдық жұмысының сенімділік 
дəрежесін бағалайды.
9. Жабдықтың ресурсын есептеуді жүргізеді.

Оқытудың нəтижесі: 2) Жаңа өнімді сынауды 
ұйымдастырудың жəне жүргізудің реттілігін түсіндіру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Сынаулардың құралдары мен 
жағдайларын саралайды.
2. Сынаулар кезінде айқындалатын өнімнің 
сипаттамаларын көрсетеді.
3. Жаңа өнімді сынау бойынша нормативтік 
құжаттамамен жұмыс істейді.
4. Жаңа өнімді сынау хаттамасын түсіндіреді.
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Бұл модуль 
технологиялық 
процестерді 
жəне жаңа өнімді 
модельдеудің, 
жобалаудың 
ұйымдастырушылық 
жəне техникалық 
іс-шараларына 
қатысу үшін 
қажетті білімдерді, 
машықтарды жəне 
дағдыларды сипат-
тайды. Модульді 
зерделеудің 
нəтижесінде білім 
алушылар мына-
ларды меңгереді: 
химия өнеркəсібінің 
процестері мен 
аппараттарын 
жобалаудың 
негіздері, жіп 
иіру өндірісінің 
конструктивтік жəне 
технологиялық 
есептерінің 
əдістемесі, 
модельдеудің 
түрлері, процестің 
математикалық 
моделін құрудың 
функциялары жəне 
əдістерін. Модульді 
зерделеу кезінде 
білім алушылар:
химиялық 
процестердің 
оңтайлы 
параметрлерін 
айқындауды; жіп 
иіру өндірісінің 
процестері мен 
жабдығының 
технологиялық 
жəне конструктивтік 
есептерін орын-
дауды;
бағдарламалық 
қамтамасыз етуді 
қолдана отырып, 
технологиялық 
процестерді 
модельдеуді; 
технологиялық 
жəне конструктивтік 
сызбалар-
ды графикалық 
ресімдеуді үйренеді.

Оқытудың нəтижесі: 1) Сұйықтықтар мен газдардың орнын ауыстыру үшін 
сорғылар мен желдеткіштерді іріктеп алуды жүзеге асыру.
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Сұйықтықтардың, газдар мен қатты денелердің 
негізі физикалық-химиялық жəне термодинамикалық 
қасиеттерін қалыптастырады, оларды айқындаудың жəне 
есептеудің негізгі əдістерін атайды. 2. Сұйықтықтар мен 
газдардың гидростатикасы жəне гидродинамикасының 
негізгі теңдеулері мен заңдылықтарын түсінеді. 3. 
Сорғылар мен желдеткіштердің жұмыс қағидаттарын 
жəне іріктеу əдістемесін түсіндіреді. 4. Сұйықтықтар мен 
газдар қозғалысының гидродинамикалық сипаттама-
ларын айқындайды жəне есептейді. 5. Сорғылар мен 
желдеткіштердің негізгі сипаттамаларын есептеуді жүргізеді. 
6. Есептеу деректеріне сəйкес каталогтар бойынша 
сорғылар мен желдеткіштерді іріктеп алуды жүргізеді. 

Оқытудың нəтижесі: 2) Жылу алмасудың практикалық міндеттерін шешу 
үшін жылу алмасу аппараттары конструкцияларының үлгі нұсқаларын 
іріктеп алу.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Жылу өткізгішпен жылуды беру жəне конвективтік жылу 
алмасу процестерін қоса алғанда, жылу тасымалдау 
процестері теориясының негіздерін түсінеді.
2. Жылу баланстары құрудың қағидаттарын түсіндіреді.
3. Жылуалмасу аппаратурасын жобалаудың негіздерін жəне 
жылуалмасу процестерін қарқындату тəсілдерін біледі.
4. Түрлі мақсаттағы жылуалмастырғыштардың жылу жəне 
конструктивтік есептерін, оларды тексеру есептерін орын-
дайды.
5. Жылуалмасу аппараттарының режимдік-технологиялық 
жəне конструктивтік параметрлерінің жылу жабдығының 
ағып өтетін процестерінің қарқындылығына жəне 
жұмысының тиімділігіне əсерін болжай біледі.

Оқытудың нəтижесі: 3) Ең таралған масса алмасу процестерін өткізу 
үшін контактілік құрылғылардың конструкцияларын іріктей отырып, 
технологиялық есептерді орындау.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Фазалар контактісінің еркін жəне қозғалмайтын беті бар 
жүйелерде массаны тасымалдау процестері теориясының 
негіздерін біледі.
2. Технологиялық процестің, аппараттың материалдық ба-
лансын есептеу алгоритмін жасайды.
3. Масса алмасу аппараттарының конструктивтік есептерін 
орындайды.

Оқытудың нəтижесі: 4) Технологиялық процесті жүргізудің оңтайлы 
жағдайларын есептеу.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Жіп иірудің технологиялық процестерінің теориялық 
негіздерін түсінеді.
2. Технологиялық жəне конструктивтік есептеулердің 
алгоритмін ұсынады.
3. Жіп иіру өндірісінің (учаскесінің) технологиялық сызбасын 
оқиды жəне əзірлейді.
4. Жіп иіру өндірісінің оңтайлы параметрлерін есептеуді 
орындайды.

Оқытудың нəтижесі: 5) Процестер мен жабдықтардың технологиялық жəне 
конструктивтік сызбаларын графикалық орындау.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Процестер мен жабдықтардың технологиялық жəне 
конструктивтік сызбаларын графикалық орындауға 
қойылатын талаптарды қалптастырады.
2. Конструктивтік жəне технологиялық сызбаларды, 
оның ішінде автоматтандырылған жобалау жүйесінің 
құралдарымен орындайды.

Оқытудың нəтижесі: 6) Технологиялық процестердің математикалық 
модельдерін талдау.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Технологиялық процестерді зерттеуге арналған 
модельдерді құрудың заманауи алгоритмдері мен 
əдістемелері саласында ақпаратты меңгерген.
2. Химиялық талшықтардың құрылымын, технологиялық 
жəне эксплуатациялық қасиеттерін модельдеу əдістерін 
түсіндіреді.
3. Жіп иіру өндірісінің жекелеген операцияларының 
технологиялық параметрлерін модельдейді.
4. Химиялық талшықтар қасиеттерінің математикалық жəне 
физикалық модельдерін талдайды.
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Бұл модуль құрылымдық 
бөлімшенің өндірістік қызметін 
ұйымдастыруға қатысу үшін 
қажетті білімдерді, машықтарды 
жəне дағдыларды сипаттайды. 
Модульді зерделеудің нəтижесінде 
білім алушылар мыналарды 
меңгереді: құрылымдық бөлімшенің 
басшысы мен мүшелерінң 
жауаптылығын реттейтін 
нормативтік құқықтық құжаттар; 
ұжымда іскерлік қатынастар 
қағидаттарын; құрылымдық 
бөлімше басшылығының еңбегін 
ұйымдастыру; бөлімшенің жұмысын 
жоспарлаудың түрлерін; орындау-
шылар ұжымын ұйымдастырудың 
негізгі амалдарын; орындалатын 
жұмыстардың баға жəне сапа 
көрсеткіштерін; ұйымдағы тəртіптік 
рəсімдер; өндірістік құжаттардың 
нысандары жəне оларды тол-
тыру тəртібін. Модульді зерде-
леу кезінде білім алушылар: 
қызметкерлердің жұмыс уақытын 
есепке алу табелін жүргізуді; 
құрылымдық бөлімшенің жұмысын 
ұйымдастыруды; кəсіби этиканы 
меңгеруді; шикізатпен, жарты-
лай фарикаттармен жəне дай-
ын өніммен түрлі операцияларға 
құжаттама ресімдеуді; нормативтік 
құжаттамаға сəйкес өндірістік 
үй-жайларда жұмыс орының 
ұйымдастырылуын бағалауды;
құрылымдық бөлімше қызметінің 
тиімділігін есептеуді үйренеді.

Оқытудың нəтижесі: Құрылымдық бөлімшенің жұмысын 
ұйымдастыру.
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Экономикалық көрсеткіштерді есептеу 
əдістемелерін меңгерген.
2.Өндірістің шығындар құрылымын жəне 
шығындарды азайту жолдарын түсіндіреді.
3. Құрылымдық бөлімшенің экономикалық 
көрсеткіштерін есептеуді орындайды: энергия 
тасымалдағыштарға шығындар, өндіру нор-
малары, уақыт нормалары.

Оқытудың нəтижесі: 2) Құрылымдық бөлімшенің жұмысын 
ұйымдастыру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1.Бригаданың (бөлімшенің) жұмысын 
жоспарлаудың қағидаттарын жəне түрлерін 
түсіндіреді. 2. Орындаушылардың жұмысын 
ұйымдастырудың негізгі амалдарын біледі.
3. Құрылымдық бөлімше басшысының кəсіби, 
іскерлік жəне жеке қасиеттеріне талаптарды 
қалыптастырады. 4. Персоналдың жұмыс 
орындарын ұйымдастыру жөніндегі өндірістік 
нұсқаулықтармен жұмыс дағдыларын 
меңгерген. 5. Қызметкерлердің жұмыс 
уақытын есепке алу табелін талдайды. 6. 
Бөлімшенің ауысымдық жұмыс кестесін жа-
сайды.

Оқытудың нəтижесі: 3) Орындаушылардың жұмысын тал-
дау.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Орындаушылар атқаратын жұмыстардың 
сапасын бағалаудың тəсілдері жəне 
көрсеткіштері туралы ақпаратты меңгерген.
2. Технологиялық ауысымдық ведомостермен 
танысады, технологиялық процестің барысы 
туралы қорытынды береді.
3. Уақыт кезеңіндегі бөліністің технологиялық 
жəне тəртіптік бұзушылықтарын талдайды.
4. Ахуалды түзету бойынша шешімдер 
қабылдайды.
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Бұл модуль оқыту процесінде 
алынған білімдер мен практикалық 
дағдыларды жинақтауға жəне 
жетілдіруге; заманауи жəне 
перспективалық технологиялар-
мен, жаңа жабдықпен еңбекті 
ұйымдастырумен, өндірістің эко-
номикасымен, экологиялық про-
блемаларды шешу жолдарымен 
тікелей кəсіпорындарда танысуға; 
Жіп иіру өндірісінің технологиялық 
процесін бақылау жəне реттеу 
жөніндегі еңбек функцияларын 
орындауға, жіп иіру өндірісінің 
бөлімшелер басшыларының 
міндеттерін орындауға, дипломдық 
жобаны орындау үшін материалдар 
дайындауға бағытталған. Модульді 
зерделеудің нəтижесінде білім 
алушылар мыналарды меңгереді: 
жіп иіру өндірісінің технологиялық 
режимдерін; тұрақты режим-
де технологиялық жабдықтың 
жұмысын; жіп иіру өндірісін 
автоматтандырылған жəне 
зертханалық бақылау; жіп иіру 
өндірісі кəсіпорнының құрылымын; 
кəсіпорынның цехтары мен 
бөлімдерінің функцияларын; ауы-
сым шеберінің, учаске бастығының, 
технологтың лауазымдық 
міндеттерін. Модульді зерделеу 
кезінде білім алушылар:

Оқытудың нəтижесі: 1) Жіп иіру өндірісінің технологиялық 
процесін басқару.
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Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Жіп иіру өндірісінің технологиялық процесін 
бақылау жəне басқару əдістерін түсіндіреді.
2. Техникалық жабдықтың көрсеткіштерін 
жəне жұмыс режимдерін есепке алу кар-
тасын жасайды. 3. Жіп иіру өндірісінің 
технологиялық процесін визуалды 
жəне бақылау-өлшеуіш құралдар мен 
автоматиканың көмегімен бақылайды. 

Оқытудың нəтижесі: 2) Технологиялық жабдықты жəне жаңа 
өнімді сынау əдістерін игеру.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Технологиялық жабдықты сынау 
қағидаларын біледі. 2. Жаңа өнімді сынауды 
жəне өндіруді ұйымдастыру мəселесі бойын-
ша ақпаратты меңгерген.
3. Технологиялық жабдықты жəне жаңа өнімді 
сынау хаттамаларымен жұмыс істейді.

Оқытудың нəтижесі: 3) Нормативтік техникалық 
құжаттамамен жұмыс істеу.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Нормативтік техникалық құжаттаманың 
түрлеріне жəне мақсатына сипаттама 
береді: техникалық шарттар; технологиялық 
нұсқаулық; технологиялық регламент; 
қауіпсіздік паспорты.
2. Өндірістің технологиялық сызбаларын 
оқиды.
3. Нақты өндірістік мəселені шешу үшін 
техникалық шарттарды, технологиялық 
нұсқаулықты, технологиялық регламентті 
пайдаланады. 
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(Жалғасы. Басы 18-21-беттерде) 

(Жалғасы 23-бетте) 
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жіп иіру өндірісінің технологиялық 
процесін автоматтандыру 
құралдарымен бақылау жəне рет-
теу жөніндегі жұмыстарды орын-
дауды; зертханалық сынаулардың 
нəтижелері бойынша өнімнің сапа-
сын бақылау жөніндегі жұмыстарды 
орындау; цехтың желілік 
басшыларының міндеттерін орын-
дауды; нормативтік-техникалық 
құжаттамамен жұмыс істеуді; 
іскерлік құжаттаманы ресімдеуді, 
жоспарлық құжаттаманы айыруды; 
цехтың шығыстарының сметасын 
талдауды үйренеді.

Оқытудың нəтижесі: 4) Цехтің желілік басшыларының 
міндеттерін орындау.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Жіп иіру өндірісінің технологиясын, жіп 
иіру өндірісінің процестерін автоматтандыру 
жабдығы мен сызбаларын түсіндіреді.
2. Жіп иіру өндірісінің шикізатына, материал-
дарына, жабдығына өтінімдер құрастырады.
3. Жіп иіру өндірісінің техникалық-
экономикалық көрсеткіштерін есептейді.
4. Өндірістік учаске ұжымының жұмысын 
ұйымдастырады.

Оқытудың нəтижесі: 5) Техникалық жабдықты жəне жаңа 
өнімді сынаулар кезінде алынған деректерді талдау.
Бағалаудың 
өлшемшарт-
тары:

1. Техникалық жабдықты жəне жаңа өнімді 
сынаудың құралдарын, əдістері мен шартта-
рын біледі.
2. Жабдықты жəне жаңа өнімді сынау 
жөніндегі мемлекеттік, салалық жəне 
мемлекетаралық стандарттарды пайдала-
нады.

Ескерту:
Қолданылған аббревиатуралар:
БҚ - базалық құзыреттілік;  КҚ - кəсіптік құзыреттілік;  БМ - базалық модульдер;  КМ - кəсіптік модульдер.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы
№553 бұйрығына 112 қосымша

Техникалық жəне кəсіптік білім берудің «Резеңке-техникалық өндірісі» мамандығы
бойынша үлгілік оқу жоспары

Білім беру коды жəне бейіні:  0800000 – Мұнайгаз жəне химия өндірісі
Мамандығы:    0812000 – Резеңке-техникалық өндірісі
Біліктілік*:    081203 2 – Резеңке қоспасын үгітуші
    081214 2 – Резеңке араластырғыш машинисі
    081218 3– Техник –технолог

Оқыту нысаны: күндізгі
Оқытудың нормативтік мерзімі: 1 жыл 10 ай;

2 жыл 10 ай; 3 жыл 10 ай негізгі орта білім базасында

Ин
де

кс
і

Циклдер, пəндер/модульдер,
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Біліктіліктің жоғарылатылған деңгейі
ЖБП Жалпы білім беретін пəндер** + + + 1448 1-3
БМ 00 Базалық модульдер 356 12 344 3-6
БМ 01 Кəсіптік қызмет аясында кəсіптік лексиканы 

қолдану
+ + + +

БМ 02 Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру + + + +
БМ 03 Физикалық қасиеттерді дамыту жəне жетілдіру + + +

081203 2 – Резеңке қоспасын үгітуші біліктілігі
КМ 00 Кəсіптік модульдер 1028 256 196 576 3-4
КМ 01 Шикізат пен жабдықтарды үгітумен қайта 

өңдеуге дайындау
+ + + + +

КМ 02 Каучукты пластиктеу, резеңке қоспаларды дай-
ындау жəне үккіштерде өңдеу

+ + + + + +

КМ 03 Үккіштерге техникалық қызмет көрсету жəне 
жеңіл жөндеу

+ + + + + +

КМ 04 Резеңке қоспаларын үгітуші жұмысының негізгі 
түрлерін орындау

+ +

БҰАМ Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер + + +
АА 01 Аралық аттестаттау 108
ҚА 01 Қорытынды аттестаттау 36

081214 2 Резеңке араластырғыш машинисі 
біліктілігі

КМ 00 Кəсіптік модульдер 1272 334 398 540 5-6
КМ 05 Шикізат пен жабдықтарды резеңке 

араластырғыштарда резеңке қоспаларын қайта 
өңдеуге дайындау

+ + + + + +

КМ 06 Резеңке араластырғыштарда резеңке 
қоспаларды дайындау

+ + + + + +

КМ 07 Резеңке араластырғыштарға техникалық 
қызмет көрсету жəне жеңіл жөндеу

+ + + + +

КМ 08 Резеңке араластырғыш машинисі жұмысының 
негізгі түрлерін орындау

+ + +

БҰАМ Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер + + +
АА 02 Аралық аттестаттау 36
ҚА 02 Қорытынды аттестаттау 36
Біліктіліктің жоғарылатылған деңгейі үшін міндетті оқытуға 
жиыны

4320

Орта буын маманы
«081218 3 Техниктехнолог» біліктілігі

БМ 00 Базалық модульдер 256 180 76 7
БМ 03 Физикалық қасиеттерді дамыту жəне жетілдіру + + +
БМ 04 Қоғам мен еңбек ұжымында əлеуметтену жəне 

бейімделу үшін əлеуметтік ғылымдар негіздерін 
қолдану

+ + + +

БМ 05 Кəсіптік қызметте экономиканың базалық 
білімдерін қолдану

+ + + +

КМ 00 Кəсіптік модульдер 860 266 162  432 78
КМ 09 Резеңкетехникалық бұйымдарды өндіру 

үдерісін технологиялық қамтамасыз ету
+ + + + + + +

КМ 10 Технологиялық үдерістерді басқару + + + + + +
КМ 11 Өндірістегі технологиялық тəртіпті сақтау + + + + + +
КМ 12 Еңбек қауіпсіздігі жəне қоршаған ортаны қорғау 

нормаларын сақтау
+ + + + + +

БҰАМ Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер + + +
КМ 13 Диплом алды практика + +
КМ 14 Дипломдық жобалау*** 216
АА 03 Аралық аттестаттау 36
ҚА 03 Қорытынды аттестаттау 72
Орта буын маманы деңгейі үшін міндетті оқытуға жиыны 1440

Міндетті оқытуға жиыны 5760
К Консультациялар оқу жылы үшін жүз сағаттан артық емес
Ф Факультативтік сабақтар аптасына төрт сағаттан артық емес 

Барлығы: 6588

Ескерту:
* Берілген мамандықтың басқа біліктіліктеріне оқу мекемесі ұқсас тəсілдеме қолданылып жұмыс оқу жоспарларын 
əзірлейді. 
** ЖБП қажеттілік бойынша модульдерге кіріктіріледі.
*** Оқу орнының қалауы бойынша дипломдық жобалау сағаттары кəсіптік модульдерге қайта бөлінеді.
**** Семестр бойынша бөлінуі мекеменің қалауы бойынша өзгереді
Қолданылған аббревиатуралар:  ДЖ дипломдық жобалау;
ЖБП жалпы білім беру пəндері;  АА аралық аттестаттау; 
БМ базалық модульдер;    ҚА қорытынды аттестаттау;
КМ кəсіптік модульдер;    К консультациялар;
БҰАП білім беру ұйымы анықтайтын пəндер; Ф факультативтер

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы
№553 бұйрығына 113-қосымша

Техникалық жəне кəсіптік білім берудің «Резеңке-техникалық өндірісі» мамандығы
бойынша үлгілік оқу жоспары

Білім беру коды жəне бейіні:  0800000 – Мұнайгаз жəне химия өндірісі
Мамандығы:    0812000 – Резеңке-техникалық өндірісі
Біліктілік*:    081203 2 – Резеңке қоспасын үгітуші
    081214 2 – Резеңке араластырғыш машинисі
    081218 3– Техник-технолог

Оқыту нысаны: күндізгі
Оқытудың нормативтік мерзімі: 10 ай; 1 жыл 10 ай; 

2 жыл 10 ай жалпы орта білім беру негізінде
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Біліктіліктің жоғарылатылған деңгейі
БМ 00 Базалық модульдер 436 92 344 1-2
БМ 01 Кəсіптік қызмет аясында кəсіптік лексиканы 

қолдану
+ + + +

БМ 02 Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру + + + +
БМ 03 Физикалық қасиеттерді дамыту жəне жетілдіру + + +
БМ 04  Қазақстанның тарихын, əлемдік 

қауымдастықтағы рөлі мен орнын түсіну
+ + +

081203 2 – Резеңке қоспасын үгітуші біліктілігі
КМ 00 Кəсіптік модульдер 1028 256 180 592 1-2
КМ 01 Шикізат пен жабдықтарды үгітумен қайта 

өңдеуге дайындау
+ + + + +

КМ 02 Каучукты пластиктеу, резеңке қоспаларды дай-
ындау жəне үккіштерде өңдеу

+ + + + + +

КМ 03 Үккіштерге техникалық қызмет көрсету жəне 
жеңіл жөндеу

+ + + + + +

КМ 04 081203 2 Резеңке қоспасын үгітуші біліктілігі 
бойынша негізгі жұмыс түрлерін орындау

+ +

БҰАМ Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер + + +
АА 01 Аралық аттестаттау 36
ҚА 01 Қорытынды аттестаттау 36

081214 2 Резеңке араластырғыш машинисі 
біліктілігі

КМ 00 Кəсіптік модульдер 1272 334 398 540 3-4
КМ 05 Шикізат пен жабдықтарды резеңке 

араластырғыштарда резеңке қоспаларын қайта 
өңдеуге дайындау

+ + + + + +

КМ 06 Резеңке араластырғыштарда резеңке 
қоспаларды дайындау

+ + + + + +

КМ 07 Резеңке араластырғыштарға техникалық 
қызмет көрсету жəне жеңіл жөндеу

+ + + + +

КМ 08 081214 2 Резеңке араластырғыш машинисі 
біліктілігі бойынша негізгі жұмыс түрлерін 
орындау

+ + +

БҰАМ Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер + + +
АА 02 Аралық аттестаттау 36
ҚА 02 Қорытынды аттестаттау 36

Біліктіліктің жоғарылатылған деңгейі үшін міндетті оқытуға 
жиыны

2880

Орта буын маманы
«081218 3 Техник-технолог» біліктілігі

БМ 00 Базалық модульдер 256 180 76
БМ 03 Физикалық қасиеттерді дамыту жəне жетілдіру + + +
БМ 04 Қоғам мен еңбек ұжымында əлеуметтену жəне 

бейімделу үшін əлеуметтік ғылымдар негіздерін 
қолдану

+ + + +

БМ 05 Кəсіптік қызметте экономиканың базалық 
білімдерін қолдану

+ + + +

КМ 00 Кəсіптік модульдер 860 266 162  432 5-6
КМ 09 Резеңкетехникалық бұйымдарды өндіру 

үдерісін технологиялық қамтамасыз ету
+ + + + + + +

КМ 10 Технологиялық үдерістерді басқару + + + + + +
КМ 11 Өндірістегі технологиялық тəртіпті сақтау + + + + + +
КМ 12 Еңбек қауіпсіздігі жəне қоршаған ортаны қорғау 

нормаларын сақтау
+ + + + + +

БҰАМ Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер + + +
КМ 13 Диплом алды практика + +

КМ 14 Дипломдық жобалау** 216
АА 03 Аралық аттестаттау 36
ҚА 03 Қорытынды аттестаттау  72
Орта буын маманы деңгейі үшін міндетті оқытуға жиыны 1440

Міндетті оқытуға жиыны 4320
К Консультациялар оқу жылы үшін жүз сағаттан артық емес
Ф Факультативтік сабақтар аптасына төрт сағаттан артық емес 

Барлығы: 4960
Ескерту:
* Берілген мамандықтың басқа біліктіліктеріне оқу мекемесі ұқсас тəсілдеме қолданылып жұмыс оқу жоспарларын 
əзірлейді. 
** Оқу орнының қалауы бойынша дипломдық жобалау сағаттары кəсіптік модульдерге қайта бөлінеді
*** Семестр бойынша бөлінуі мекеменің қалауы бойынша өзгереді. 
Қолданылған аббревиатуралар.
БМ базалық модульдер;   АА аралық аттестаттау; 
КМ кəсіптік модульдер;   ҚА қорытынды аттестаттау; 
БҰАП білім беру ұйымы анықтайтын пəндер; К консультациялар; 
ДЖ дипломдық жобалау;   Ф факультативтер

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы
№553 бұйрығына 114 қосымша

Техникалық жəне кəсіптік білім берудің «Резеңке-техникалық өндірісі» мамандығы
бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

Білім беру коды жəне бейіні:  0800000 – Мұнайгаз жəне химия өндірісі
Мамандығы:    0812000 – Резеңке-техникалық өндірісі
Біліктілік:    081203 2 – Резеңке қоспасын үгітуші
    081214 2 – Резеңке араластырғыш машинисі
   081218 3– Техник-технолог
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Бұл модуль кəсіби қызметте 
қазақ (орыс) жəне шетел 
тілінде ауызша жəне жазбаша 
түрде қарымқатынас жасауға 
жəне қажетті білімді, икемдер 
мен дағдыларды сипаттайды. 
Модульді зерделеу нəтижесінде 
білім алушылар іскерлік қазақ 
(орыс) жəне шетел тілінің жəне 
кəсіби лексиканың негіздерін 
меңгереді. Бұл модульді зер-
делеу кезінде білім алушылар 
кəсіптік бағыттағы мəтіндерді 
оқу жəне аудару үшін 
(сөздікпен) қажетті қазақ (орыс) 
жəне шетел тілінің лексикалық 
жəне грамматикалық миниму-
мын меңгереді. 

Оқыту нəтижесі: 1) Өзінің кəсіптік қызметі саласында тілдесу 
үшін қазақ (орыс) жəне шетел тіліндегі терминологияны 
меңгеру.
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Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Кəсіптік қатынасу үшін қажетті мамандық 
бойынша лексикаграмматикалық материалды 
меңгереді.   2. Мамандығы бойынша терминоло-
гияны қолданады.

Оқыту нəтижесі:  2) Кəсіби бағыттағы мəтіндерді аудару 
(сөздікпен) техникасын меңгеру.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Кəсіби бағыттағы мəтіндерді оқиды жəне ауда-
рады (сөздікпен).

Оқыту нəтижесі: 3) Қазақ (орыс) жəне шетел тіліндегі кəсіби 
диалогтік сөйлеу тілін енгізу.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Жағдайға байланысты қисынды жəне ретті пікір 
айта алады.  2. Кəсіби қарым-қатынас үдерісінде 
диалог жүргізе біледі.
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у Мемлекеттік тілде іс 
қағаздарын құрастыруға жəне 
рəсімдеуге қажетті білімді, 
икемдер мен дағдыларды 
сипаттайды Модульді зер-
делеу нəтижесінде білім 
алушылар: мемлекеттік 
тілде іс жүргізу негіздерін; 
құжаттарды құрастыру тə-
сілдері мен функцияларын; 
құжаттардың жіктелуін, тасы-
малдағыштарды, мақсатын, 
құрамдас бөліктерін, 
рəсімдеу ережелерін 
меңгереді. Модульді зерде-
леу кезінде білім алушылар: 
ұйымдық өкімдік, ақпараттық 
анықтамалық құжаттармен 
жұмыс істеулері; кəсіптік 
қыз метте қажетті қызметтік 
құжаттарды мемлекеттік тілде 
құрастырады.

Оқыту нəтижесі: 1) Компьютерлік технологияларды қолдана оты-
рып, ұйымдықөкімдік жəне ақпараттықанықтамалық құжаттармен 
жұмыс істеу.
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Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Құжаттардың түрлері мен жіктелуін сипаттайды.
2. Құжаттардың ақпараттық жəне коммуникативтік 
функциясын түсінеді. 3. Құжаттардың құрылымын 
анықтайды.4. Қызметтік құжаттардың негізгі 
деректемелерін қолданады. 5. Құжаттың мəтініне 
қойылатын талаптарды сақтайды. 6. Компьютерлік 
технологияларды қолдана отырып, ұйымдықөкімдік 
жəне ақпараттықанықтамалық құжаттармен жұмыс 
жасайды.

Оқыту нəтижесі: 3) Еңбек қатынастарын реттейтін құжаттарды 
мемлекеттік тілде жасау.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне 
сəйкес, еңбек қатынастарын реттейтін құжаттар 
туралы білімі бар. 2. Еңбек шартының қажетті та-
лаптары туралы ақпаратты меңгереді.
3. Түйіндемені, өмірбаянды, мінездемені, өтінішті, 
арызды, сенімхатты, қолхатты мемлекеттік тілде 
құрастырады.
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Бұл модуль жеке 
қасиеттерді жəне олармен 
байланысты қабілеттерді 
жетілдіру үшін қажетті 
білім, икемдер мен 
дағдыларды сипаттайды. 
Білім алушылар модульді 
зерделеу нəтижесінде дене 
тəрбиесінің əлеуметтік 
биологиялық жəне 
психофизиологиялық 
негіздерін; жеке жəне 
спорттық өзінөзі жетілдіру 
негіздерін; саламатты 
өмір салтының негіздерін 
меңгереді. Модульді зер-
делеу кезінде білім алушы-
лар: қозғалыс қабілеттері 
мен дағдыларын ұдайы 
жетілдіру жағдайында 
денсаулықты нығайту; 
кəсіби тұрғыда 
маңызды физикалық 
жəне психомоторлық 
қабілеттерді дамыту; 
өзінөзі бақылау жəне 
ағзаның функционалдық 
жайкүйін бағалау 
дағдыларын меңгереді.

Оқыту нəтижесі: 1) Денсаулықты нығайту жəне салауатты өмір сал-
ты қағидаттарын сақтау.
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Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Салауатты өмір салты негіздері мен қағидаларын 
ұғынады.
2. Бұлшық етке жүктеме түскен кездегі тыныс алу, қан 
айналым жəне энергиямен қамтамасыз ету жүйелері 
қызметінің физиологиялық негіздерін сипаттайды. 
3. Жалпы дене дайындығы бойынша жаттығулар 
кешенін орындайды.
4. Күнделікті өмірде саламатты өмір салты 
қағидаларын қолданады.

Оқыту нəтижесі: 2) Физикалық қасиеттерді жəне 
психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Командалық спорттық ойын ережелерін сақтайды.
2. Дене тəрбиесі жүктемесінің негіздерін жəне оны 
реттеу тəсілдерін сипаттайды. 
3. Жаттығуларды орындау техникасын меңгереді. 
4. Үйренген ойын тəсілдері мен жеке тактикалық 
міндеттерді оқу ойынында қолданады.
5. Бағдарламада көзделген бақылау нормативтері 
мен тестілерін орындайды.

Оқыту нəтижесі: 3) Жарақаттану жəне жазатайым оқиғалар кезінде 
дəрігерге дейінгі медициналық көмек көрсету. 
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Дене тəрбиесі жаттығуларымен айналысу кезінде 
жарақаттардың туындау себептерін, жарақаттанудың 
алдын алу тəсілдерін түсінеді. 
2. Жарақаттар кезінде дəрігерге дейінгі көмек 
көрсетеді.
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Бұл модуль əлемнің 
философиялық 
бейнесін зерт-
теу, мəдениеттің 
болмысы мен ар-
налуын түсіну; 
азаматтық құқықтар 
мен міндеттерді 
сақтау; қоғамның 
даму заңдылықтары 
мен перспекти-
валарын, қазіргі 
замандағы əлемнің 
əлеуметтіксаяси 
үдерістердің даму 
үрдістерін түсіну 
негізінде ой-
лау мəдениетін 
қалыптастыруға 
қажетті білімдерді, 
икемдер мен 
дағдыларды 
сипаттайды. 
Модульді зерделеу 
нəтижесінде білім 
алушылар: негізгі 
философиялық 
ұғымдарды жəне 
заңдылықтарды; 
мəдениеттерді, 
діндерді жəне 
өркениетті; 
мемлекеттік 
құқықтық қарым-
қатынастар мен 
құбылыстардың 
жүйесін; азамат-
тар мен қоғамдағы 
саясаттың басқа 
да субъектілерінің 
өзара 
қарымқатынастары 
жүйесінің жұмысын 
меңгереді .
Модульді зерде-
леу кезінде білім 
алушылар: негізгі 
философиялық 
ұғымдарға сүйену;
философияның 
негізгі мəселесі 
мен диалекти-
ка заңдарын 
түсінуі; əлемдік 
өрнениеттегі 
Қазақстан 
Республикасы 
халықтары 
мəдениетінің рөлі 
мен орнын талдауы;
жалпы адамгерші-
лік, адами 
құндылықтар 
мен гуманистік 
дүниетаным 
негізінде 
толеранттылық 
таныта білуі; 
адам баласын 
жек көрушілік, 
экстремистік, 
радикалдық жəне 
террористік идео-
логияларды мойын-
дамауы; құқық нор-
маларын сақтауы; 
əлеуметтік өзара 
қарымқатынастар 
барысында 
қалыптасатын 
əлеуметтік жəне 
саяси қатынастар 
жүйесінде 
бейімделуді 
үйренеді. 

Оқыту нəтижесі: 1) Жалпы философиялық мəселелерді жақсы білу.
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Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Негізгі философиялық ұғымдарды меңгереді.
2. Философия тарихындағы таным үдерісінің мəнін жəне та-
ным үдерісіне əр түрлі пікірлерді түсінеді. 
3. «Диалектика», «диалектика заңдары», «тұрмыс», «ма-
терия», «қозғалыс», «кеңістік жəне уақыт» ұғымдарының 
мəндерін сипаттайды. 
4. Философияның негізгі категорияларының мəні мен өзара 
байланысын анықтайды. 
5. Əлемнің ғылыми, философиялық жəне діни көріністерінің 
ерекшеліктерін түсінеді.

Оқыту нəтижесі: 2) Адам өмірінде еркіндік пен жауапкершілік, материалдық 
жəне рухани құндылықтар сияқты философиялық санаттардың 
арақатынасын анықтау.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Тұлғаның өмірдің, мəдениеттің жəне қоршаған табиғи 
ортаның сақталуына жауапкершілік деңгейін сезінеді. 
2. Ғылымның, техника мен технологиялардың дамуымен 
жəне пайдаланылуымен байланысты əлеуметтік жəне 
этикалық проблемалардың мəнін түсінеді. 
3. Адам өміріндегі материалдық жəне руха-
ни құндылықтардың қатынасы туралы жеке пікірін 
тұжырымдайды.
4. Өмір шындығы мен мəні туралы əр түрлі пікірлерді тал-
дайды, осы түсініктерге қатысты өз пікірін қалыптастырады. 

Оқыту нəтижесі: 3) Қазақстан Республикасы халқы мəдениетінің əлемдік 
өркениеттегі рөлі мен орнын түсіну.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Отандық мəдениеттің тарихын, дəстүрлі қазақ 
мəдениетінің құндылықтарын біледі. 
2. Қазақстан Республикасы халқы мəдениетінің əлемдік 
өркениеттегі рөлі мен орнын түсінеді.
3. Тəуелсіз Қазақстанның мəдени жетістіктерін сипаттайды.

Оқыту нəтижесі: 4) Толеранттылықты жəне белсенді тұлғалық көзқарасты 
қалыптастыратын моралдық адамгершілік құндылықтар мен нормаларды 
түсіну.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Əртүрлі мəдениеттер мен өркениеттердің нысандарын 
жəне түрлерін, тарихын сипаттайды. 
2. Əлемдік жəне дəстүрлі діндердің тарихын біледі жəне 
қазіргі жағдайын түсінеді.
3. Экстремисттік, радикалдық жəне террористтік идеология-
ны ажырата алады.
4. Əлеуметтік, этникалық, конфессиялық жəне мəдени 
ерекшеліктерді толеранттылықпен қабылдайды.

Оқыту нəтижесі: 5) Құқық жəне мемлекеттік құқықтық құбылыстар туралы 
негізгі ұғымдарды білу.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Құқықтың мəнісін жəне негізгі белгілерін түсінеді.
2. Заңдылық жəне құқықтық тəртіп ұғымын біледі жəне 
қағидаттарын сақтайды. 

Оқыту нəтижесі: 6) Құқықтың негізгі салалары туралы мəліметтерді 
меңгерген.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Қазақстан Республикасы Конституциясының ережелеріне 
сəйкес азаматтың жеке тұлғалық қалыптасуының құқықтық 
мəртебесін түсінеді. 
2. Əкімшілік реттеу əдістерін сипаттайды. 
3. Əкімшілік жəне сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар 
үшін жауапкершіліктің қажеттілігін түсінеді.
4. Азаматтық жəне отбасы құқығының негізгі ережелерін 
меңгереді.
5. Салық түрлері туралы ақпаратты меңгерген.
6. Қылмыстық жауапкершілікті жəне оның туындау 
негіздемесін түсінеді. 

Оқыту нəтижесі: 7) Еңбек заңнамасына сəйкес өзінің құқықтарын қорғау.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Қызметкердің Еңбек кодексіне сəйкес құқықтары мен 
міндеттерін түсінеді.
2. Жұмысшы мен жұмыс берушінің материалдық жəне 
тəртіптік жауапкершілігін ажыратады;

Оқыту нəтижесі: 8) Əлеуметтанудың жəне саясаттанудың негізгі 
ұғымдарын меңгерген.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Негізгі политологиялық ұғымдарды меңгереді: билік, саяси 
жүйе, саяси режім, мемлекет, мемлекеттік басқару форма-
лары, мемлекеттік құрылыс формалары, саяси партиялар, 
партиялық жүйелер, саяси элита, саяси көшбасшылық, гео-
саясат.
2. Əлеуметтанудың негізгі ұғымдарын меңгереді: əлеуметтік 
қарымқатынас, əлеуметтік құбылыс, əлеуметтік үдеріс, 
əлеуметтік ілгерілеу.
3. Жалпы əлеуметтік жəне саяси үдерістерді жеке 
фактілермен арақатынасын біледі.

Оқыту нəтижесі: 9) Халықаралық саяси үдерістерді, геосаяси ахуалды 
түсіну.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Қазіргі əлемдегі Қазақстанның орны мен рөлін түсінеді.
2. Қазақстан Республикасының саяси жүйесінің құрылымын 
сипаттайды. 3. Саяси мəдениеттің жұмыс істеу мəні мен 
заңдылықтарын түсінеді.
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Бұл модуль қазіргі 
экономикалық жүйенің 
заңдылықтары мен 
тетіктері туралы, нарық 
тетіктері мен мемлекеттік 
реттеу əдістері ту-
ралы кешенді түсінік 
қалыптастыру үшін 
қажетті білімді, икемдер 
мен дағдыларды сипат-
тайды. Модульді игеру 
нəтижесінде білім алу-
шылар: экономикалық 
теория негіздерін; 
экономикалық жүйелердің 
жалпы негіздерін; ма-
кроэкономика негіздерін; 
экономиканың өзекті 
мəселелерін; «Жасыл 
экономиканың» негізгі 
міндеттерін меңгереді 
Модульді зерделеу 
кезінде білім алушылар: 
негізгі экономикалық 
мəселелерді, экономи-
ка теориясы мен бизнес 
негіздерінің тұжырымдық 
ережелерін түсінуі; елдің 
əлеуметтік экономикалық 
дамуының басым 
бағыттарын анықтайды.

Оқыту нəтижесі: 1) Экономикалық теория саласындағы негізгі 
мəселелерді меңгеру.
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Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Экономикалық терминдерді меңгереді, нарықтық эко-
номика заңдылықтары мен қағидаттарын түсінеді.
2. Өндіріс жəне тұтыну экономикасының негіздерін 
меңгереді.
3. Мемлекеттің салықтың саясатын сипаттайды. 
4. Инфляция көздерін жəне оның салдарларын түсінеді.

Оқыту нəтижесі: 2) Кəсіпорынның меншік формасы мен түрін, жоспа-
ры түрін, негізгі экономикалық көрсеткіштерін анықтау.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Жоспарлаудың негізгі кезеңдері мен мазмұнын си-
паттайды.  
2. Математикалық əдістерді қолдана отырып, қажетті 
экономикалық есептеулерді орындайды.
3. Кəсіпорынның негізгі экономикалық көрсеткіштерін 
анықтайды.

Оқыту нəтижесі: 3) Əлемдік экономиканың даму үрдістерін, 
мемлекеттің «жасыл» экономикаға өтуінің негізгі міндеттерін түсіну. 
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Əлемдік экономиканың даму үрдістерін сипаттайды.
2. Мемлекеттің «жасыл» экономикаға өтуінің негізгі 
міндеттерін түсінеді.
3. Жалпы ішкі өнім мен жалпы ұлттық өнімді есептеудің 
негізгі əдістерін қолданады.

Оқыту нəтижесі: 4) Кəсіпкерлік қызметтің табысқа ие болу жəне 
тəуекелге бару мүмкіндіктерін анықтау.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Кəсіпкерліктің мақсаттарын, даму факторлары мен 
шарттарын сипаттайды. 2. Қазақстандағы кəсіпкерлік 
қызметтің заманауи ұйымдастырушылық құқықтық фор-
маларын сипаттайды. 
3. Кəсіпкерлік қызметтің жетістігін анықтайтын фактор-
ларды түсінеді. 
4. Бизнес жоспарды құру негіздерін меңгереді.
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Бұл модуль ұлттық са-
наны дамытуға, ежелгі 
дəуірден қазіргі кезеңге 
дейін орын алған тари-
хи оқиғалардың мəні 
мен заңдылықтарын 
түсінуге қажетті 
білімдерді, икемдер 
мен дағдыларды си-
паттайды. Модульді 
зерделеу нəтижесінде 
білім алушылар: 
Қазақстанның негізгі 
тарихи кезеңдерінің 
хронологиялық шека-
ралары мен маңызын 
меңгереді .

Оқыту нəтижесі: 1) Негізгі тарихи оқиғаларды түсіну.
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Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Ежелгі дəуірден қазіргі кезеңге дейінгі тарихи оқиғалар 
хронологиясын біледі жəне мəнін түсінеді.
2. Қазақ халқының жалпытүрік қоғамдағы, көшпелі 
өркениет жүйесіндегі, Еуразия əлемі халықтарының 
тарихимəдени қауымдастығының дамуындағы рөлі мен 
орнын аша біледі.
3. Тəуелсіздік алғаннан кейінгі Қазақстан 
Республикасында болып жатқан саяси жəне қоғамдық 
өзгерістердің мəні мен бағытын түсінеді.
4. Тəуелсіз Қазақстанның жетістіктерін сипаттайды.

Оқыту нəтижесі: 2) Тарихи оқиғалардың себеп-салдар байланысын 
анықтау.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Қазақстан тарихының толыққандылығы мен жүйелілігін 
көрсететін жəне сипаттайтын фактілерді, үдерістер мен 
құбылыстарды анықтайды.
2. Тарихи оқиғалардың арасында байланыс орнатады.
3. Тарихи дереккөздерді пайдаланады.

Кəсіптік модульдер
«081203 2 Резеңке қоспасын үгітуші» біліктілігі
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Бұл модуль үккіште 
ингредиенттерді ара-
ластырмас бұрын, 
дайындық жұмыстарын 
орындауға қажетті 
білімдерді, икемдер мен 
дағдыларды сипаттай-
ды. Модульді зерделеу 
нəтижесінде білім алу-
шылар:
резеңкетехникалық 
өндіріс негіздерін;
сала кəсіпорнының 
құрылымын;
негізгі цехтардың 
міндетін;
технологиялық желідегі 
негізгі операцияларды;
 үгітуші қызметінің 
мақсаттары мен 
міндеттерін;
 резеңке қоспасын 
үгітушіге қойылатын та-
лаптарды; 
 үгітушінің біліктілік 
мінездемесінің 
мазмұнын;
 дайындық жұмыстарын 
жүргізу тəртібін;
 жұмыс орнын қауіпсіз 
ұйымдастыру əдістерін;
 жұмыс басталғанға 
дейін жұмыс орнын 
шолу қағидаларын;
 резеңке қоспаларды 
үгіту жəне қайта өңдеу 
кезіндегі қауіпсіздік 
қағидаларын;
 шикізат пен жартылай 
фабрикаттарды қаттауға 
арналған ыдыстың 
дұрыстығын тексеру 
қағидаларын;
 жұмыста қолданылатын 
құралдар мен 
жарақтардың 
жарамдылығын тексеру 
əдістерін;
 жұмыс жүргізу кезіндегі 
зиянды жəне қауіпті 
өндірістік факторларды;
 еңбекті қорғау жəне 
қауіпсіздік техникасы 
нормаларын бұзғаны 
үшін жауапкершілікті 
меңгереді. Модульді 
зерделеу кезінде білім 
алушылар: 
резеңкетехникалық 
өндіріс 
жұмысшыларының 
еңбек қызметінің түрлері 
бойынша жөн таба білуі;
өндірістік цех 
жабдықтарын 
айқындауы;
технологиялық 
операциялардың мəнін 
түсінуі;
 жұмыс орнын шолуды 
орындауы;
 жұмыс орнын 
технологиялық үдеріске 
дайындауы;
 жабдықтар мен 
жарақтардың жұмысқа 
қабілеттілігін жəне 
жарамдылығын 
тексеруі;
 технологиялық 
жабдықтарға қызмет 
көрсету процесінде 
өмір мен денсаулық 
қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету қағидаларын 
қолданады.

Оқыту нəтижесі: 1) Резеңкетехникалық бұйымдарды өндіру 
ерекшеліктерін меңгеру.
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Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Резеңкетехникалық бұйымдардың қасиеттері мен 
қолдану саласын сипаттайды.
2. Резеңкетехникалық бұйымдарды алу əдістеріне шолу 
жасайды.
3. Резеңке қоспалардың құрамын анықтайды.
4. Қыздырып өңдеу үдерісінің міндетін түсінеді. 
5. Ысытылған жабдықтың түрлері бойынша бағдаланады.
6. Сапалы өнім алу үшін резеңке қоспасын үгітушінің 
рөлін түсінеді.
7. Сапалы өнім алуда резеңке араластырғыш 
машинисінің рөлін түсінеді.
8. Технологиялық үдерісті ұйымдастыру жəне бақылау 
үшін техниктехнологтың рөлін түсінеді.

Оқыту нəтижесі: 2) Өңірдің резеңкетехникалық саласының 
кəсіпорындары туралы ақпаратты меңгеру.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Кəсіпорынның міндеті мен құрылымын түсінеді. 
2. Шығарылатын өнімнің сұрыпталымын таңдайды.
3. Кəсіпорынның негізгі цехтары мен бөліктерінің 
құрылымын жəне міндетін түсінеді.
4. Қосалқы цехтардың құрылымы мен міндетін түсінеді.
5. Өндірістің негізгі жəне қосалқы жабдықтарын 
сəйкестендіреді.
6. Жабдықтың құрылымы, оның жұмыс жасау 
қағидаттары туралы білімді көрсетеді.
7. Технологиялық үдерістің аппартуралық схемасын 
құрастырады.
8. Кəсіпорынның алынған өнімін қолдану саласын 
анықтайды.

Оқыту нəтижесі: 3) Өндірісте еңбекті жəне қоршаған ортаны қорғау 
қағидаларын сақтау.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Өндірісте еңбекті қорғау жəне қауіпсіздік 
техникасының негіздерін іс жүзінде қолданады.
2. Өндірістік жабдықта жұмыс істеу кезінде басты 
қауіптіліктерді түсінеді.
3. Қауіпсіздік техникасының алғашқы нұсқаулығының 
мазмұнын баяндайды.
4. Қауіпсіздік техникасы мен өндірістік санитария 
ережелерін білетінін көрсетеді.
5. Апаттық жағдайлар, өрт кезінде персоналдың 
əрекеттеріне бағдарланады.
6. Өндірісте еңбекті қорғау жəне қауіпсіздік техникасы 
саласындағы нормативтіктехникалық құжаттаманы 
пайдаланады.
7. Қоршаған ортаны зиянды өндірістік 
шығарындылардан қорғау туралы ақпаратты 
меңгереді.

Оқыту нəтижесі: 4) Шикізат пен материалдарды қайта өңдеуге дай-
ындау.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Резеңке технологиясының негіздері туралы 
ақпаратты меңгереді.
2. Резеңкелердің шифрларын талдайды жəне компо-
ненттерден қоспа дайындау ерекшеліктерін белгілейді. 
3. Шикізат пен дайын өнімге арналған стандарттарды 
пайдаланады.
4. Қолданылатын материалдардың таңбасын, сұрпын 
жəне қасиеттерін біледі. 
5. Каучук, қоспа жəне массаларды үккіште өңдеудің 
технологиялық режимдерін таңдайды. 
6. Өндірістегі резеңке қоспалардың қасиеттері мен 
міндетін біледі.
7. Өнімнің сапасына қойылатын техникалық талаптар-
ды түсінеді.
8. Ерекше мақсаттағы жауапты қоспаларды 
дайындаудың технологиялық режимдерін анықтайды. 

Оқыту нəтижесі: 5) Үккіштерді жұмысқа дайындау.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Үккіштердің міндетін, құрылымын жəне жұмыс 
қағидатын анықтайды.
2. Үккіштердің параметрлері мен типтерін айқындайды.
3. Бақылау-өлшеу аспаптары мен керек-жарақтарының 
құрылымын сипаттайды.
4. Əртүрлі құрылымдағы үккіштердің, бақылауөлшеу 
аспаптары мен керекжарақтардың кинематикалық 
жəне электрлік схемаларын оқиды жəне түсінеді.
5. Үккіштердің жарамдылығын тексереді:
 тежеу жəне іске қосу құрылымы; 
 араласпаның қозғалу механизмі;
 бусулы жəне көлік коммуникациялары; қоршаулар;
 тілгіш пышақтар мен іріктемелі транспортерлер, 
бақылау-өлшеу аспаптары, жəне:
 үккіштердің жұмыс саңылауларында бөгде заттардың 
болмауын; 
 майсауыттарда қою майдың болуын белгілейді.
6. Жабдықтың төлқұжат сипаттамаларын біледі.

Оқыту нəтижесі: 6) Дайындық операцияларын орындау. 
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Дайындық операцияларын орындау ретін 
анықтайды.
2. Технологиялық картаны оқиды жəне түсінеді. 
3. Шикізат пен материалдарды таңдайды.
4. Келесілерді белгілейді:
 цикльдің жалпы ұзақтығы;
 араласпалардың температуралық режимдері;
 табақтың қалыңдығы бойынша саңылаудың өлшемі. 
5. Үккішердің типтері мен өлшемдеріне қарай 
араласпалардың үйкелу параметрлері мен айналу 
жиілігін реттейді.

Оқыту нəтижесі: 7) Қауіпсіздік техникасы мен еңбекті қорғау 
қағидаларын орындау.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Жұмыс орындарын қауіпсіз ұйымдастыру негіздерін 
біледі. 
2. Резеңке қоспаларды біліктеу кезінде 
жарақаттанудың негізгі себептерін болжайды. 
3. Жабдықтың қауіпті аймақтарын белгілейді жəне 
қауіпсіздік белгілерін қолданады.
4. Жұмыс жүргізу кезіндегі зиянды жəне қауіпті 
өндірістік факторларды түсінеді.
5. Резеңке қоспаларды үгіту жəне қайта өңдеу кезіндегі 
қауіпсіздік қағидаларын белгілейді. 
6. Жұмыс басталғанға дейін жұмыс орнына шолу жа-
сай алады: 
 жеткілікті жарықтандыру;
 ағындысорғылы вентиляцияның дұрыстығы;
 жерге тұйықталудың болуы жəне жарамдылығы;
 өрт сөндіру құралдарының болуы (өрт сөндіргіштер, 
құм,
 жұмысқа кедергі келтіруі мүмкін бөгде заттардың 
болмауы. 
7. Шикізат пен жартылай фабрикаттарды қаттауға 
арналған ыдыстың болуын, жарамдылығын тексереді.
8. Жұмыста қолданылатын құралдың, жарақтың 
жарамдылығын тексереді.
9. Жеке қорғаныс құралдарын қолданады.
10.Жеке бас гигиенасының қағидаларын сақтайды.
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Бұл модуль қоспаларды не-
месе каучукты үккіштерде 
үгітудің негізгі технологиялық 
операцияларын орындауға 
қажетті білімдерді, икемдер 
мен дағдыларды сипат-
тайды. Модульді зерделеу 
нəтижесінде білім алу-
шылар: 
 үгітуші қызметінің 
мақсаттары мен міндеттерін;
 резеңке қоспасын үгітушіге 
қойылатын талаптарды; 
 үгітушінің біліктілік 
мінездемесінің мазмұнын;
 үгіту кезінде операциялар-
ды орындау тəртібін;
 қоспаларды немесе кау-
чукты үккіштерде үгітудің 
технологиялық үдерісін; 
 қолданылатын 
материалдардың таңбасын, 
сұрпын жəне қасиеттерін; 
 учаскеге қызмет көрсету 
схемасын, оның аппаратура-
сы мен коммуникациясын;
 өнімге қойылатын 
техникалық талаптарды; 
 жабдықтар мен бақылау-
өлшеу аспаптарының 
құрылымын;
 бақылауөлшеу аспаптарын 
қолдану қағидаларын;
 үгітілетін қоспаның 
қалыңдығы мен қасиеттеріне 
қарай технологиялық 
үдерісті реттеу тəсілдерін;
 кəсіпорынның жергілікті 
актілері мен ұйымдық өкімдік 
құжаттарын;
 ішкі еңбек тəртібінің 
ережелерін;
 еңбекті қорғау жəне 
қауіпсіздік техника-
сы, өндірістік санита-
рия жəне өртке қарсы 
қорғанысты қамтамасыз ету 
қағидаларын меңгереді .
Модульді зерделеу кезінде 
білім алушылар: 
 еңбектің дұрыс тəсілдерін 
қолдануы;
 дайындалатын қоспалардың 
ерекшеліктерін ескеруі;
 өндірістік операциялардың 
ретін сақтауы;
 үккіштердің техникалық 
жарамдылығын қадағалауы; 
 бақылауөлшеу 
аспаптарының көрсеткіштері 
бойынша жəне визуалды 
түрде қоспаның дайындық 
дəрежесін анықтауы;
 қауіпсіз жұмыстың 
белгіленген қағидаларын 
сақтауы;
 үгітілген жəне табақты мас-
саны алуды, стеллажға жаю-
ды, салқындатуды жəне əрі 
қарай өңдеуге табыстауды 
орындауы;
 үгітудің негізгі 
параметрлерін бақылауды 
жүзеге асыруы;
 дайын қоспаларды сынау 
нəтижелерін білуі;
 қоспаның дайындығының 
визуалды талдауын орын-
дайды.

Оқыту нəтижелері: 
1) Үгіту үдерістерін жүргізу.
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Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Резеңке қоспаларды əртүрлі құрылымдағы 
үккіштерде үгіту технологиясы туралы 
ақпаратты меңгереді.
2. Резеңке, резеңке шүберек қоспаларды, 
каучуктарды жəне əртүрлі ингредиенттерді 
үккіштерге жүктеуді орындайды.
3. Бақылау-өлшеу аспаптарының көмегімен 
араласпалардың температурасын жəне 
олардың арасындағы саңылауды реттейді. 
4. Өңделетін каучуктарды қол немесе 
механикалық пышақпен кесуді орындайды.
5. Үгітудің негізгі операцияларын орындайды 
(таңдауы бойынша):
 каучукты пластиктеу;
 синтетикалық каучукты тазарту;
 эбонитті жəне шүберек қоспаларды тегіс 
үккіштерде ұсату;
 резеңкешүберек қоспаларды қыздыру
 резеңке қоспаларды қыздыру жəне парақтау;
 бөгде қосылыстардан тазарту.
6. Резеңке қоспаларды келесі кезеңдер бой-
ынша дайындауды орындайды (жоғары білікті 
үгітушінің басшылығымен):
 каучукты «тарқатуға» дайындау;
 ингредиенттерін қосу;
 резеңке қоспаны араластыру жəне оны кесу.
7. Қоспалардың физикалық-механикалық 
көрсеткіштерін орташалау жəне жақсарту 
мақсатында қоспаларды қозғалтуды орын-
дайды.
8. Резеңке қоспаны 
 үккіштерден алуды, кей жағдайда опалауды, 
суытуды жəне қаттауды орындайды. 
9. Үккіштерден алынған əр қоспаның табағы 
мен төсемесін таңбалайды.

Оқыту нəтижесі: 
2) Үгіту үдерістерін реттеу.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Үгіту үдерісінің нормалаушы параметрлерін 
белгілейді.
2. Бақылау-өлшеу аспаптарының міндетін, 
құрылымын жəне қызмет көрсету қағидаларын 
түсінеді.
3. Бақылау-өлшеу аспаптарынан көрсеткіштер 
алу қағидаларын орындайды.
4. Бақылау-өлшеу аспаптарынан жəне сыртқы 
түрі бойынша пластиктеу немесе раластыру 
үдерісінің барысын бақылайды.

Оқыту нəтижесі: 
3) Резеңке қоспалардың сапасын бақылау.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Бақылау түрін түсінеді: өндірістік жəне 
зертханалық. 2. Негізгі материалдардың сапа-
сын бақылау негіздерін сипаттайды: 
 материалдарды қабылдау қағидалары;
 сынамаларды алу жəне оларды сынауға дай-
ындау тəсілдері;
 материалдарды талдау əдістері;
 талдау кезінде қолданылатын аспаптар мен 
құралдардың құрылымы.
3. Резеңке қоспалар мен дайын өнімдерге 
арналған нормативтік-техникалық құжаттаманы 
қолданады. 4.Резеңке қоспалар сапасының 
көрсеткіштерін айқындайды: 
1) экспресс бақылау резеңке қоспаның 
созылымдылығы, шығыршықты модуль, 
вулканизаттың қаттылығы мен беріктігі;
2) резеңкелердің физикалық-механикалық 
қасиеттері 
 керу кезіндегі шартты беріктікті, жарылу 
кезіндегі салыстырмалы созылу, қажалуға 
кедергі,
 агрессивті орталардың əсерінен кейін беріктік 
қасиеттерінің өзгеруі.
5. Ақау түрлерін, негізгі ақауларды жəне ескер-
ту шараларын анықтайды.
6. Өнімдерді таңбалауға, қаптауға жəне 
сақтауға қойылатын талаптарды орындайды.
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Бұл модуль үккіштерге 
техникалық қызмет 
көрсетуді жəне жеңіл 
жөндеуді орындау үшін 
қажет білімді, икемдер 
мен дағдыларды сипат-
тайды. Модульді зерде-
леу нəтижесінде білім 
алушылар:
 жабдыққа техникалық 
қызмет көрсету жүйесі 
туралы білімді;
 үккіш типтерін; 
 үккіштерді пайдалану 
қағидаларын;
 техникалық қызмет 
көрсету қағидаларын;
 қауіпсіз жұмыс 
қағидаларын;
 жөндеу графиктерін 
құру қағидаларын;
 слесарлық жұмыс 
түрлерін жəне олар-
ды орындау техноло-
гиясын;
 слесарлық 
жұмыстарды орындау 
кезінде қолданылатын 
жабдықтарды, 
құралдарды жəне 
бақылауөлшеу аспапта-
рын меңгереді .
Модульді игергеннен 
кейін білім алушылар:
 жұмыс алдында 
үккіштердің дұрыстығын 
тексеруі; 
 мойынтіректерді тазар-
ту жəне майлауы; 
 жабдыққа күнделікті 
техникалық қызмет 
көрсетуді орындауы;
 үккіштерді жеңіл 
жөндеуді орындауы;
 жабдыққа техникалық 
қызмет көрсету кезінде 
слесарлық жұмыстарды 
орындайды.

Оқыту нəтижесі: 1) Жабдықтың пайдалану қасиеттерін анықтау. 
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Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Жабдықтардың техникалық қасиеттеріне сипатта-
ма береді. 
2. Көрсетілген жабдықты пайдалану қағидаларын 
белгілейді.
3. Үккіштердің жұмысқа қабілеттілігін анықтайды.
4. Жабдықтың тоқтап қалу себептерін талдайды.
5. Жабдық жұмысындағы ақаулықтардың сыртқы 
көрінісін көрсетеді.
6. Жабдықты жөндеуге тапсыруды дайындайды. 

Оқыту нəтижесі: 2) Құжаттамамен жұмыс жасау.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Зауытөндірушіде жүргізілген стендтік жəне 
гидравликалық сынақтардың нəтижесімен бірге 
жабдықтардың техникалық төлқұжатының мазмұнын 
біледі. 2. Жалпы түрдегі жабдықтардың сызбаларын 
оқиды жəне түсінеді.
3. Майлау схемаларын құрастырады.
4. Жабдықты жөндеу жоспарларын құруға қатысады.
5. Жөндеу құжаттамаларын рəсімдеу дағдыларын 
меңгереді. 

Оқыту нəтижесі: 3) Үккіштерге техникалық қызмет көрсету жөнінде 
жоспарланған жұмыстарды орындау.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Үккіштерді пайдалану үдерісінде тексеруден жəне 
реттеуден өтетін негізгі тораптар мен механизмдерді 
көрсетеді. 
2. Жабдықты жоспарлыескертулі жөндеу негіздерін, 
оның қалыпты (үздіксіз) пайдалану үшін мəні мен 
маңызын түсінеді.
3. Жабдықты бөлшектеу жəне құрастырудың 
технологиялық схемасын көрсетеді.
4. Үккіштердегі мойынтіректерді майлау схемасын 
түсіндіреді. 
5. Техникалық қызмет көрсетудің алдында дайындық 
жұмыстарын орындайды:
 жерге тұйықтау элементтерінің болуы мен бекіту са-
пасын тексереді;
 жетектің электр қозғалтқышын желіден ажыратады.
6. Орталық майлау жүйесін жақпамаймен толтыра-
ды, жақпамай айдауды жүргізеді, электр жабдығын 
баптаудың дұрыстығын тексереді. 
7. Жөндеу режимінде орталық майлау жүйесінің 
жұмысын тексереді.
8. Шектеуші жебелердің жұмысқа қабілеттілігін 
белгілейді.
9. Барлық механизмдерді қолмен тексере алады; 
қозғалмалы электр контактілерін реттейді; анықталған 
ақаулықтарды жояды. 
10. Үккіштердің тораптарын бос сынауды жүргізеді.
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Бұл модуль оқу жоспарының талап-
тарына сəйкес білім алушылардың 
біліктілігін қамтамасыз етуді, білім 
алушылардың алған білімдерін 
нығайтып, тереңдете түсуді, білім алу-
шыларды өндірістік еңбекке баулуды 
мақсат етеді. Модульдің негізгі мақсаты 
білім алушылардың кəсіптік жəне жеке 
қызметін қалыптастыру, материалдық 
өндірістің мəнін түсіну жəне 
экономикалық ойлауды дамыту үшін 
қажетті дағдыларды игеру болып табы-
лады. Модульді зерделеу нəтижесінде 
білім алушылар: 
 компоненттерді үккіштерде араластыру 
технологиясын;
 резеңке қоспалардың шифрлерін;
 қоспадағы компоненттердің қасиеттері 
мен міндетін; 
 каучуктың түрлері мен қасиеттерін;
 резеңке қоспалардың сапасын бақылау 
əдістерін;
 компоненттерді үккіштерде араластыру 
технологиясын;
 резеңке қоспалар рецептурасының 
құрамын;
 үккіштердің типтері мен түрлерін, 
олардың құрылымы мен пайдалану 
қағидаларын;
 шикізат пен дайын өнімнің техникалық 
шарттарының талаптарын;
 араластыру режимдерін реттеу 
қағидаларын;
 үккіштерді қауіпсіз пайдалану 
қағидаларын меңгереді.
Модульді игергеннен кейін білім алу-
шылар: 
 технологиялық үдерісте іске қосылған 
жабдық пен аппаратураға қызмет 
көрсетуі;
 үдерісті бақылау мен реттеуді жүзеге 
асыруы;
 резеңке қоспалар мен композиттерді 
өндіру бойынша негізгі операцияларды 
орындауы; 
 жабдық жұмысын бақылауды жəне дай-
ын өнімнің сапасын бақылауды жүзеге 
асыруы; 
 технологиялық регламенттермен жəне 
стандарттармен жұмыс жасауы;
 үккіштерді пайдалану дағдыларын 
меңгеруі;
 қоспалар мен композиттердің сапасын 
бақылау дағдыларын меңгеруі;
 үккіштерге қызмет көрсетудің қауіпсіз 
тəсілдерін меңгереді .

Оқыту нəтижесі: 1) Резеңке қоспаларды дайындау 
тəсілдерін білу.
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Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Резеңке араластырғыштардағы 
үккіштерде материалдарды 
араластырудың технологиялық 
үдерістерін жүзеге асыру тəсілдері 
туралы ақпаратты меңгереді.
2. Резеңкелердің топтарын, клас-
тарын, таңбаларын жəне резеңке 
қоспалардың шифрлерін белгілейді.
3. Үккіштерде араластырудың 
технологиялық үдерісінің қысқаша си-
паттамасын береді.
4. Резеңке қоспасын үгітушінің 
лауазымдық нұсқамасының мазмұнын 
түсінеді.
5. Үгітушінің еңбегін қорғау 
мəселелерін біледі.

Оқыту нəтижесі: 2) Жұмыс кəсібін алу.
Бағалау 
өлшем-
шарттары:

1. Үгітушінің кəсіптік қызметінің 
саласындағы нормативтіктехникалық 
құжаттаманы, стандарттарды 
қолданады.
2. Резеңке, резеңкешүберек 
қоспаларды, каучуктарды жəне 
əртүрлі ингредиенттерді үккіштерге 
жүктеуді орындайды.
3. Бақылауөлшеу аспаптарының 
көмегімен араласпалардың темпера-
турасын жəне олардың арасындағы 
саңылауды реттейді. 
 4. Негізгі операцияларды орындайды 
(жетекшінің басшылығымен):
 үгіту;
 резеңке қоспаларды қыздыру;
 эбонитті ұсату.
5. Үдеріс аяқталғаннан кейін, қоспаны 
вальцтен алуды, кей жағдайда 
опалауды, суытуды орындайды. 
6. Қоспаларды қозғауды, өңдеуді, 
таңбалауды, сақтауды орындайды.
7. Технологиялық жабдықтарға 
қызмет көрсетеді.
8. Оны жеңіл жөндеуді орындайды.
9. Дайын өнім сапасын бақылауды 
жүргізеді. аспаптарын пайдаланады.
10. Қауіпсіз еңбек тəсілдерін 
меңгереді.

Оқыту нəтижесі: 3) Практика бойынша есеп тапсыру.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Біліктілік емтиханын тапсырады 
жəне «081203 2 Резеңке қоспасын 
үгітуші» біліктілігін алады.
2. Берілген біліктілігі бойынша 
практикалық қызметті жүзеге асы-
рады.

«081214 2 Резеңке араластырғыш машинисі» біліктілігі
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Бұл модуль резеңке 
араластырғышта 
ингредиенттерді 
араластырмас 
бұрын, дайындық 
жұмыстарын орындау-
ға қажетті білімдерді, 
икемдер мен дағды-
лар ды сипаттайды. 
Модульді зерделеу 
нəти же сінде білім 
алушылар: резеңке 
араластырғыш ма-
шинисі қызметінің 
мақсаттары мен мін-
деттерін; резеңке 
араластырғыш маши-
нисіне қойылатын 
та лаптарды; резеңке 
араластырғыш ма-
шинисінің біліктілік 
сипаттамаларының 
мазмұнын; дайындық 
жұмыстарын жүргізу 
тəртібін;өндіріс туралы 
негізгі мəліметтерді;
зауыт бөлімшесінің 
құрамын; жұмыс ор-
нын қауіпсіз ұйымдас-
тыру əдістерін; жұмыс 
басталғанға дейін 
жұмыс орнын шолу 
қағидаларын; ре-
зең ке қоспаларды 
қайта өңдеу кезін-
де гі қауіпсіздік қағи-
даларын; шикізат пен 
жартылай фабри-
каттарды қаттауға 
арналған ыдыстың 
дұрыстығын тексеру 
қағидаларын; жұмыста 
қолданылатын құрал-
дар мен жарақтардың 
жарамдылығын тек-
серу əдістерін; жұмыс 
жүргізу кезіндегі зиян-
ды жəне қауіпті өнді-
рістік факторларды; 
еңбекті қорғау жəне 
қауіпсіздік техникасы 
нормаларын бұзғаны 
үшін жауапкершілікті 
меңгереді. Модульді 
зерделеу кезінде 
білім алушылар: 
жұмыс орнын шолу-
ды орындауы; жұмыс 
орнын технологиялық 
үдеріске дайындауы;
 жабдықтар мен 
жарақтардың жұмысқа 
қабілеттілігін жəне жа-
рамдылығын тексеруі;
 каучуктерге жəне 
резеңке қоспалардың 
ингредиенттеріне, 
резеңке мен бұйым-
дарға арналған норма-
тивтік құжаттарды 
жұмыста пайдалануы;
каучуктар мен ингре-
диенттердің құрылым-
дық формулаларын 
оқуы; резеңке қоспа 
рецептурасын оқуы 
жəне талдауы; аралас-
тыратын шикізат пен 
материалдарды таң-
дауы; технологиялық 
регламенттерді оқу 
жəне араласты-
ру параметрлерін 
анықтайды.

Оқыту нəтижесі: 1) Жұмыс орнын дайындау. 
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Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1 Жұмыс орнын ұйымдастыру қағидаларын орындайды.
2. Келесілерді тексереді: жұмыс алаңы мен жабдықтың 
тазалығы, ағындысорғылы вентиляцияның дұрыстығы, 
жарықтандырудың болуы жəне жеткіліктілігі. 3.Жұмыс 
құралдарының болуын жəне олардың жарамдылығын 
тексереді.  4. Өрт сөндіретін құралдардың болуы мен жиын-
тықтылығын тексереді. 5. Жұмыс жəне технологиялық құжат-
таманың болуын тексереді. 6. Жұмыс орнында өндірістік 
тапсырмаға сəйкес шикізат ілмектерінің болуын тексереді.

Оқыту нəтижесі: 2) Шикізат пен материалдарды дайындау. 
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Резеңке технологиясының негіздері туралы білімді 
меңгереді. 2. Таңдау кезінде қолданылатын каучуктар мен 
ингредиенттердің сипаттамаларын, құрылымдық формула-
лары мен міндеттерін пайдаланады. 3. Резеңке қоспалардың 
шифрлерін, түрлері жəне міндеттерін біледі. 4. Шикізат пен 
дайын өнімге арналған стандарттарды пайдаланады. 
5. Резең ке араластырғышта резеңке қоспаларды дайындау 
тəсіл дері мен технологиялық режимдерін анықтайды. 
6. Резеңкетехникалық бұйымдар өндірісінде резеңке 
қоспалар дың қасиеттері мен міндетін біледі. 7. Резең ке 
қоспалар мен дайын бұйымдардың сапасына қойылатын 
техникалық талаптарды түсінеді. 8. Шикізатты дозалау жəне 
резеңке араластырғышқа жіберу тəсілдерін таңдайды. 
9. Ілмектердің дұрыстығы мен жиынтықтылығын тексереді.

Оқыту нəтижесі:3) Резеңке араластырғышты жұмысқа дайындау. 
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Үздіксіз жұмыс істейтін резеңке араластырғыштың мін-
детін, құрылымын жəне жұмыс қағидатын түсінеді. 
2. Жаб  дық тың төлқұжат сипаттамаларын біледі. 3. Қосалқы 
жабдық пен керекжарақтардың  құрылымына сипаттама 
береді. 4. Бақылау-өлшеу аспаптары мен керекжарақтарын 
пайдалану дағдыларын меңгереді. 5. Əртүрлі құрылымдағы 
резеңке араластырғыштардың, бақылауөлшеу аспапта-
ры мен керекжарақтардың кинематикалық жəне электрлік 
схемаларын оқиды жəне түсінеді. 6. Жұмысты бастамас 
бұрын, резеңке араластырғышты тексереді, бұл ретте: 
төменгі бекітпе мен люктің (жоғарғы бекітпе) жарамды-
лығын сыртқы шолумен жабдықтың көзге көрінетін бөл-
шектерінің жарамдылығынмагистральдерде ауаның, судың 
жəне қажетті қысымның болуын; майсауыттарда қою 
майдың болуын; «Стоп» пернесінің, дыбыстық жəне түстік 
дабыл жүйесінің жұмыс жарамдылығын белгілейді.
7. Қорытынды əрекеттерді орындайды: төменгі бекітпені 
жабу, сақтандырғыштан алу жəне жоғарғы бекітпені ашу, 
контролер арқылы резеңке араластырғышты қосу жəне іске 
қосу. 8. Салмақ транспортерін тексереді жəне реттейді.
9. Роторлардың айналу жиілігін тексереді. 

Оқыту нəтижесі: 4) Дайындық жұмыстарында қауіпсіздік техникасы мен 
еңбекті қорғау қағидаларын орындау.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Жұмыс орындарын қауіпсіз ұйымдастыру негіздерін 
түсінеді. 2. Резеңке қоспаларды резеңке араластырғышта 
дайындау кезінде жарақаттанудың  негізгі себептерін 
ескереді.  3. Жабдықтың қауіпті аймақтарын, қауіпсіздік 
белгілерін, жабдықты қорғаныстық жерге тұйықтауды 
анықтайды. 4. Жұмыс жүргізу кезіндегі зиянды жəне қауіпті 
өндірістік факторларды түсінеді. 5. Үздіксіз жұмыс істейтін 
резеңке араластырғышта резеңке қоспаларды дайындау 
кезінде қауіпсіздік ережелерін қолданады.  6. Жұмыс бас-
талмас бұрын, жұмыс орнына шолу жасайды. 7. Жеке 
қорғаныс құралдарын қолданады.
8. Жеке бас гигиенасының қағидаларын сақтайды.

Оқыту нəтижесі: 5) Қоршаған ортаны зиянды өндіріс факторларынан 
қорғау əдістерін меңгеру.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Қазахстан азаматының экологиялық құқықтары мен 
міндеттерін біледі. 2. Табиғатты дұрыс пайдалану жəне 
қоршаған ортаны қорғау саласындағы бұзулары үшін 
азаматтардың əкімшілік жəне заңды жауапкершілігін 
түсінеді.  3. Қоршаған ортаны ластау көздері мен түрлерін 
анықтайды.  4. Қоршаған ортаны қорғау саласында 
берілген кəсіп жұмысшыларының жеке мүмкіндіктері мен 
жауапкершілігін түсінеді. 
 5. Атмосфералық ауаны вентиляциялық қондырғылардың 
ластаушы заттарынан қорғауды қамтамасыз ететін талап-
тарды түсінеді. 
6. Ауаны ластаушы заттардың шекті ықтимал концентра-
циясының нормативтерін түсінеді.  
7. Ауаны ластайтын шаңды шығарындыларды азайту 
жөніндегі ісшараларды түсінеді.  
8. Өндіріс қалдықтарын  жинау тəртібін сақтайды.
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Бұл модуль резеңкетехникалық 
бұйымдар өндіруде резеке 
араластырғыштарды пайдалануға 
қажетті білімдерді, икемдер мен 
дағдыларды сипаттайды. Модульді 
зерделеу нəтижесінде білім алу-
шылар:  резеңке араластырғышта 
резеңке қоспаларды араластыру 
үдерісінің технологиясын;
 əртүрлі резеңке 
араластырғыштардың құрылымын, 
оларды пайдалану сипаттамалары 
мен пайдалану қағидаларын;
 араластырудың технологиялық 
режимдерін;
 қоспаның сапасына қойылатын 
талаптарды;
 резеңке араластырғышта қауіпсіз 
жұмыс жасау қағидаларын;
 резеңке қоспалардың шифрлерін, 
түрлері мен міндетін; 
 жабдық жұмысының негізгі 
қағидаттарын; 
 жүктелетін ингредиенттердің сапа-
сына қойылатын талаптарды; 
 резеңке араластырғышта жұмыс 
жасау тəсілдерін;
 резеңке араластырғышта аралас-
тыру үдерісіне əсер ететін фак-
торларды меңгереді. Модульді 
зерделеу кезінде білім алушылар: 
технологиялық картаны оқу жəне өз 
қызметін жоспарлауы; 
 ингредиенттерді жəне араластыру 
режимдерін таңдауы;
 араластыру ұзақтығы мен темпера-
турасын реттеуі;
 ингредиенттерді резеңке 
араластырғышқа жүктеуі;

Оқыту нəтижесі: 1) Резеңкке араластырғышта резеңке 
қоспаларды дайындауды орындау.
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Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Үздіксіз жұмыс істейтін резеңке 
араластырғышта резеңке қоспаларды дай-
ындау технологиясын сақтайды.
2.Технологиялық картада көрсетілген 
режим бойынша жоғары білікті резеңке 
араластырғыш машинисінің басшылығымен 
бір немесе екі кезеңде (таңдау бойынша) 
араластыру тəртібін орындайды. 
3. Араластыру ұзақтығы мен температу-
расын,
бақылауөлшеу аспаптарының көрсеткіштері 
бойынша жоғарғы бекітпенің қысымын 
реттейді.
4. Төменгі бекітпе жабық болған кезде 
каучуктар мен қатты жұмсартқыштарды 
жүктеуді орындайды, уақыт режимі бойын-
ша қалған ингредиенттерді жүктейді. 
5. Кезекті жүктеуден кейін жоғарғы бекітпені 
жабады.
6. Белгіленген уақыт аяқталғаннан кейін
төменгі бекітпені ашуды орындайды;
7. Таспалық транспортердің көмегімен не-
месе көлбеу науа арқылы резеңке қоспаны 
үккіштерге түсіреді.
8. Резеңке қоспаны үгітуді орындайды; 
табақ немесе таспа түрінде кеседі, суытады 
жəне түпқоймаларға қаттайды.
9. Əр бетбелгіні таңбалауды орындайды.
10. Операциялық құжаттаманы жəне 
жабдықты пайдалану журналын толтырады.

Оқыту нəтижесі: 2) Резеңке қоспалардың сапасын 
бақылауды орындау.

электр қозғалтқышты 
іске қосу мен тоқтатуды 
орындауы;
барлық типтегі резеңке 
араластырғышта резеңке 
қоспаларды қыздыру 
үдерісін немесе жоғары 
білікті машинисттің 
басшылығымен резеңке 
қоспаларды араластыру 
(сырлау) үдерісін жүргізуі;
 резеңкке 
қоспаны резеңке 
араластырғыштан алуы;
 қоспаларды үгітуді орын-
дауы;
 қоспаларды суыту-
ды, қаттауды жəне 
таңбалауды орындауы;
 құжаттаманы рəсімдейді.

Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Бақылау түрлерін жіктейді: өндірістік жəне 
зертханалық. 2. Негізгі материалдардың сапа-
сын бақылау негіздерін түсінеді:  материалдарды 
қабылдау қағидалары; сынамаларды алу жəне олар-
ды сынауға дайындау тəсілдері;
 материалдарды талдау əдістері;
 талдау кезінде қолданылатын аспаптар мен 
құралдардың құрылымы.
3. Резеңке қоспалар мен дайын өнімдерге арналған 
нормативтіктехникалық құжаттаманы қолданады. 
4. Резеңкке қоспалардың сапа көрсеткіштерін 
анықтайды:
 резеңке қоспаның созылымдылығы;
 шығыршықты модуль, вулканизаттың қаттылығы 
мен беріктігі;
 резеңкелердің беріктігі, қажалуға кедергісі жəне 
агрессивті орталардың əсерінен кейін беріктік 
көрсеткіштерінің өзгеруі.
5. Өнімдерді таңбалауға, қаптауға жəне сақтауға 
қойылатын талаптарды орындайды.
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Бұл модуль резеңке 
араластырғышқа 
техникалық қызмет 
көрсетуді жəне жеңіл 
жөндеуді орындау үшін 
қажет білімді, икемдер 
мен дағдыларды сипат-
тайды. Модульді зерде-
леу нəтижесінде білім 
алушылар: жабдыққа 
техникалық қызмет 
көрсету жүйесін; 
 жұмыс түрлерін жəне 
график құрастыру 
қағидаларын; резеңке 
араластырғыш 
типтерін;  резеңке 
араластырғышты пай-
далану қағидаларын;
 қауіпсіз жұмыс 
қағидаларын;
 техникалық қызмет 
көрсету қағидаларын;
 слесарлық жұмыс 
түрлерін жəне олар-
ды орындау техно-
логиясын;  жабдықты 
бөлшектеу жəне 
құрастырудың 
технологиялық схе-
масын; слесарлық 
жұмыстарды орындау 
кезінде қолданылатын 
жабдықтарды, 
құралдарды жəне 
бақылауөлшеу аспапта-
рын меңгереді .
Модульді игергеннен 
кейін білім алушылар: 
 жұмыс алдында 
резеңке аралас тыр-
ғыштың дұрыстығын 
тексеруі;  жабдықтың 
жұмысында ұсақ 
ақауларды анықтауы 
жəне жоюы; жабдықты 
жөндеу жəне жұмыс 
режимдерін реттеуі;
 мойынтіректерді тазар-
туы жəне майлауы; 
 жабдыққа күнделікті 
техникалық қызмет 
көрсетуді орындауы;
 резеңке араластырғыш 
тораптарын жеңіл 
жөндеуді орындауы;
 жабдыққа техникалық 
қызмет көрсету кезінде 
слесарлық жұмыстарды 
орындайды.

Оқыту нəтижесі: 1) Техникалық құжаттамамен жұмыс жасау.
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Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Зауытөндірушіде жүргізілген стендтік жəне 
гидравликалық сынақтардың нəтижесімен бірге резеңке 
араластырғыштың техникалық төлқұжатының мазмұнын 
баяндайды.
2. Жалпы түрдегі резеңке араластырғыштың сызбаларын 
оқиды жəне түсінеді.
3. Майлау схемаларын құрастырады.
4. Араластырғыш жабдықты жөндеу жоспарларын құруға 
қатысады.
5. Жөндеу бойынша құжаттаманы рəсімдеу
дағдыларын меңгереді.

Оқыту нəтижесі: 2) Резеңке араластырғыштың пайдалану сипаттамала-
рын анықтау.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Резеңке араластырғыштың техникалық жəне пайдалану 
сипаттамаларын анықтайды.
2. Жабдықтың құрылымдық элементтерінің міндетін 
түсінеді.
3. Резеңке араластырғышта жұмыс жасаудың негізгі 
тəсілдерін біледі.
4. Резеңке араластырғыштың жекелеген тораптарының 
жұмысқа қабілеттілігін анықтайды.
5. Резеңке араластырғышты пайдалану кезінде 
ақаулықтардың əдеттегі туындау себептерін анықтайды 
жəне оларды жою тəсілдерін қарастырады.
6. Резеңке араластырғыш тораптарының тозу-
ын, технологиялық істен шығуын жəне жөндеуге 
жарамдылығын анықтайды.

Оқыту нəтижесі: 3) Резеңке араластырғышқа техникалық қызмет 
көрсетуді орындау 
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Резеңке араластырғышты жөндеу жəне техникалық 
қызмет көрсету қағидаларын қолданады. 2. Резеңке 
араластырғышты пайдалану үдерісінде тексеруден жəне 
реттеуден өтетін негізгі тораптар мен механизмдерді 
көрсетеді. 3. Жабдықты жоспарлыескертуші жөндеуді 
ұйымдастыру негіздерін, оның үздіксіз пайдалану үшін 
мəні мен маңызын біледі. 4. Мойынтіректерді майлау схе-
масын құрастырады. 5.Техникалық қызмет көрсетудің ал-
дында дайындық жұмыстарын орындайды: жерге тұйық-
тау элементтерінің болуы мен бекіту сапасын тексереді;
 жетектің электр қозғалтқышын желіден ажыратады.
6. Орталық майлау жүйесін жақпамаймен толтыра-
ды, жақпамай айдауды жүргізеді, электр жабдығын 
баптаудың дұрыстығын тексереді. 7.Жөндеу режимінде 
орталық майлау жүйесінің жұмысын тексереді. 8.Барлық 
механизмдерді қолмен тексере алады; қозғалмалы электр 
контактілерін реттейді; анықталған ақаулықтарды жояды. 
9. Бос сынауды жүргізеді.

Оқыту нəтижесі: 4) Жол берілетін ұсақ алдын ала жөндеуді орындау.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Резеңке араластырғыш тораптарын құрастыру 
бөлшектеу схемасын қолданады. 2. Торап бөлшектерін 
тазалау мен жууды орындайды. 3. Торап бөлшектерін 
жəне жалпы торапты жеңіл жөндеуді орындайды.
4. Торапты жөндегеннен кейін майлауды жүргізеді.
5. Орташа немесе күрделі жөндеу жүргізу үшін резеңке 
араластырғышты жіберу бойынша құжаттаманы дайын-
дауға қатысады. 6. Слесарлық жұмыстарды орындау 
кезінде қауіпсіздік техникасының қағидаларын сақтайды.
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Бұл модуль оқу жоспарының талаптары-
на сəйкес білім алушылардың біліктілігін 
қамтамасыз етуді, білім алушылардың 
алған білімдерін нығайтып, тереңдете 
түсуді, білім алушыларды өндірістік 
еңбекке баулуды мақсат етеді.
Бұл модуль əртүрлі типтегі резеңке 
араластырғыштарда резеңке қоспаларды 
араластырудың технологиялық үдерісін 
орындаудың практикалық дағдыларын 
қалыптастырады.
Модульді зерделеу нəтижесінде білім 
алушылар: 
 əртүрлі типтегі резеңке 
араластырғыштарда резеңке қоспаларды 
араластыру технологиясын;
 материалдарды жүктеу тəртібін;
 резеңке қоспалардың сапасын бақылау 
əдістерін;
 резеңке араластырғышқа қауіпсіз қызмет 
көрсету тəсілдерін;
 қоспаға қосылатын ингредиенттердің 
түрлерін, міндеті мен ерекшеліктерін;
 қоспа рецептурасын, ингредиенттерді 
араластырғышқа жүктеу тəртібін;
 қоспаларды дайындау режимдерін;
 шикізат пен өнімнің сапасына қойылатын 
талаптарды;
 резеңке араластырғыштардың типтері 
мен түрлерін, олардың құрылымы мен 
пайдалану қағидаларын;
 араластыру режимдерін реттеу 
қағидаларын;
 резеңке араластырғыштарды қауіпсіз 
пайдалану қағидаларын меңгереді 
.Модульді игергеннен кейін білім алу-
шылар: 
 араластырудың технологиялық 
үдерісінде іске қосылған жабдық пен 
аппаратураға қызмет көрсетуі;
 үдерісті бақылау мен реттеуді жүзеге 
асыруы;
 резеңке қоспалар мен композиттерді 
өндіру бойынша негізгі операцияларды 
орындауы; 
 жабдық жұмысын жəне дайын өнімнің са-
пасын бақылауды жүзеге асыруы; 
 технологиялық регламенттермен жəне 
стандарттармен жұмыс жасауы;
 практика барысында жиналған матери-
алдарды өңдеу жəне практика бойынша 
есеп құрастыруы;
 резеңке араластырғышты жеңіл жөндеуді 
орындауы;
 резеңке араластырғышты пайдалану 
дағдыларын меңгеруі;
 қоспалар мен композиттердің сапасын 
бақылау дағдыларын меңгеруі;
 резеңке араластырғышқа қызмет көрсету 
жəне жөндеу бойынша қауіпсіз тəсілдерді 
меңгереді.

Оқыту нəтижесі: 1) Резеңке араластырғыштарда 
резеңке қоспаларды араластыру тəсілдерін меңгеру.
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Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Резеңке араластырғыштарда 
материалдарды араластырудың 
технологиялық үдерістерін жүзеге асы-
ру тəсілдерін біледі.
2. Резеңкелердің жіктелімі, таңбалары, 
топатры, кластары жəне резеңке 
қоспалардың міндеті, шифрлері туралы 
білімін қолданады.
3. Резеңке араластырғыштарда 
араластырудың технологиялық 
үдерісінің қысқаша сипаттамасын 
береді.
4. Резеңке араластырғыш машинисінің 
лауазымдық нұсқаулығын баяндайды.
5. Резеңке араластырғыш машинисінің 
еңбегін қорғау мəселелерін біледі.

Оқыту нəтижесі: 2) Резеңке араластырғыштарға 
техникалық қызмет көрсету техникасын меңгеру.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Резеңке араластырғыш машинисінің 
кəсіптік қызметінің саласындағы 
нормативтіктехникалық құжаттаманы, 
стандарттарды қолданады.
2. Жабық типтегі резеңке 
араластырғыштың басымдығын 
түсінеді.
3. Ингредиенттерді араластырғышқа 
жүктеу тəртібін сақтай отырып, резеңке 
араластырғышды жүктеуді орындайды.
4. Технологиялық картада белгіленген 
режимді қатаң түрде сақтай отырып, 
резеңке қоспаларды дайындаудың 
(араластырудың) барлық үдерісін 
жүргізеді.
5. Жұмыс үдерісінде араластырғыш 
мойынтіректерінің температурасын 
жəне резеңке араластырғыш камера-
сын суыту қарқындылығын бақылайды.
6. Бақылау-өлшеу жəне реттеу аспапта-
рын көрсеткіштер бойынша бақылайды 
(режимдік сағаттар, термограф, мано-
метр, есептеуіш).
7. Араластыруды резеңке қоспаны 
парақтау, суыту, қаттау жəне таңбалау, 
аралық сақтау қоймасына жіберу опе-
рацияларымен аяқтайды.
8. Алынған қоспалардың сапа 
көрсеткіштерін зертханалық талдау 
əдістерін айқындайды.
9. Қауіпсіз еңбек тəсілдерін меңгереді.
10. Резеңке араластырғышты жеңіл 
жөндеуді орындайды.

Оқыту нəтижесі: 3) Біліктілік емтиханын тапсыру.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Біліктілік 
емтиханын тапсырады 
жəне «081214 2 Резеңке араластырғыш 
машинисі» біліктілігін алады.
2. Берілген біліктілігі бойынша 
практикалық қызметті жүзеге асырады.

«081218 3 Техник-технолог» біліктілігі
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Бұл модуль техниктехнолог-
тардың өндірістік үдерісті 
технологиялық қамтамасыз 
ету бойынша өз лауазымдық 
міндеттерін орындауы үшін 
қажетті білімдерді, икемдер 
мен дағдыларды сипат-
тайды. Модульді зерделеу 
нəтижесінде білім алушылар:
каучуктардың химиялық 
жəне физикалық қасиетте-
рін, каучуктың жаңа түр-
ле німдерірн алу жəне 
қол дануды; резеңке 
қоспа ингредиенттеріне 
қойылатын негізгі талапта-
ды жетілдірудегі заманауи 
үрдістерді; технологиялық 
үдерісті дайындау техника-
сын; бөлімшенің өндірістік 
қызметін жоспарлау жəне 
нəтижелерін экономикалық 
бағалау əдістерін; бұйым 
сызбаларын немесе но-
байларын əзірлеу техно-
логиясын;  сызбаларға, 
айрықшаламаларға жəне 
стандарттардың техникалық 
талаптарына сай келуі тиіс 
өнім сапасын қамтамасыз 
ету əдістерін;  өндірістік 
менеджмент жүйесін; сызу 
негіздерін; техникалық 
механика негіздерін; 
резеңке техникалық 
бұйымдарды өндірудің 
нормативтіктехникалық 
құжаттамасының мазмұнын;
 резеңке қоспаларды өндіру 
мен қайта өңдеудің заманауи 
əдістерін; резеңкетехникалық 
өндіріс жабдықтарын;
 бұйымды жобалау жəне 
дайындау технологиясының 
негіздерін;  қажетті жабдық-
тарды жəне жұмысшы-
лардың санын анықтау 
əдістерін; өндірістік циклдің 
жобаланатын немесе нор-
мативтік қызметін анықтау 
тəсілдерін; менеджмент 
негіздерін; кəсіптік қызметтегі 
ақпараттық технологиялар-
ды меңгереді. Модульді 
игергеннен кейін білім алу-
шылар:
 резеңкетехникалық 
бұйымдар технологиясында 
қолданылатын шикізат пен 
арқаулы материалдардың 
келешегін бағалауы;
 бұйымдардың сызбаларын 
(нобайларын) құрастыруы 
жəне оқуы; 
 операциялардың қисынды 
ретін ойластыруы; 
 өндірістік операциялардың 
технологиялық картасын 
құрастыруы;
 техникалық есептеуді орын-
дауы; 
 өндіріс үшін қажетті 
технологиялық жарақ 
(əдеттегіден тыс 
жарақтарды), жұмыс 
құралдары, өлшеу 
құралдары жəне 
бақылауөлшеу құралдары 
бөлшектерінің тізбесін 
анықтауы;
 компьютерлік 
технологияның көмегімен 
əзірленетін құжаттаманы 
рəсімдеуі;
 резеңке технологиясы жəне 
сала экономикасы бойынша 
курстық жобалауды орын-
дайды.

Оқыту нəтижесі: 1) Резеңке технологиясының негіздерін білу жəне 
технологиялық есептеулерді орындау.
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Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Жоғары молекулалық қосылыстардың құрылымын, 
қасиеттерін жəне оларды алу əдістерін түсінеді.
2. Органикалық қосылыстарды жіктеу негіздерін жəне 
номенклатурасын қолданады. 
3. Синтетикалық каучуктарды алудың химиялық 
реакцияларының теңдеулерін құрастырады жəне 
олардың өту жағдайларын анықтайды.
4. Резеңкетехникалық өндірісте қолданылатын 
шикізат пен материалдардың жаңа түрлерін 
айқындайды.
5. Резеңке қоспа рецептураларын есептеуді орын-
дайды; ингредиенттерге сипаттама береді.
6. Үдерісте пайдаланылатын жабдықтың 
технологиялық параметрлері мен сипаттамаларын 
есептейді.
7. Резеңке қоспаларды қайта өңдеу үдерістерінің 
материалдық жəне жылулық теңгерімдерін 
құрастырады.
8. Шикізат пен материалдардың шығыс нормаларын 
анықтайды.
9. Технологиялық желінің өнімділігін есептейді.

Оқыту нəтижесі: 2) Қолданыстағы технологиялық үдерісті 
қарқындату бағыттарын қалыптастырады.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Резеңкетехникалық өндіріс технологиясын 
дамытудың негізгі бағыттарын біледі. 2. Жобаланатын 
үдерістердің технологиялық схемалары мен 
технологиялық құжаттамасын əзірлейді.  3. Учаскенің 
(цехтің) шаруашылық қызметін талдауды жүргізеді. 
4. Учаскенің өнімділігін шикізат алмастырумен артты-
ру тəсілдерін ұсынады (есептеулерді орындайды).
5. Учаскенің өнімділігін арттыру мақсатында жабдық 
бірліктерін жаңғырту бағыттарын ұсынады (өндірісті 
жобалау талаптарын ескере отырып орындалған схе-
малар мен сызбаларды қоса тіркейді).
6. Бұйымдарды өндіру технологиясын ауыстыруды 
ұсынады (жаңа технологиялық схеманы құрастырады).

Оқыту нəтижесі: 3) Жаңа өндірістік үдерісті жоспарлау жұмысын 
орындау.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Резеңке қоспаларды қайта өңдеудің заманауи 
əдістері туралы ақпаратты меңгереді.
2. Технологиялық үдерісті əзірлеу негіздерін біледі. 
3. Жеңіл бөлшектер мен аппараттардың нобайларын, 
жұмыс жəне құрастырма сызбаларын, технологиялық 
схемаларын оқиды жəне орындайды. 
4. Бұйым сызбаларында көрсетілген шектер мен 
орындарды анықтайды (талдау тексеру дəрежесі, 
өңдеу дəлдігінің шектері).
5. Терминологияны с əйкестендіруді біледі (үдерістің 
барлық операцияларын түсіну дұрыстығына жəне 
орындау дəлдігіне əсер етеді).
6. Жабдыққа қойылатын талаптарды түсінеді 
(техникалық деңгей,і технологиялық функцияла-
ры, саны). 7. Жабдықтың жүктемесін анықтайды 
(өнімділігі, қуаттылығы, ағымдағы жүктелуі, өткізгіш 
қабілеті); операциялар жүргізілетін жабдықты 
анықтайды, сондайақ жұмыс орындалатын цех пен 
учаскені анықтайды. 8. Бұйымды дайындаудың 
технологиялық картасын құрастырады.
9. Өндіріс үшін қажетті технологиялық жарақ, жұмыс 
құралдары, өлшеу құралдары жəне бақылауөлшеу 
құралдары бөлшектерінің тізбесін анықтайды.
10. Бұйымды дайындаудың бағдарлы картасын 
құрастырады.

Оқыту нəтижесі: 4) Жаңа технологияны енгізудің экономикалық 
тиімділігін есептеуді орындау. 
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Сала экономикасының негіздері туралы білімін 
қолданады. 2. Жаңа технологияны енгізудің 
экономикалық тиімділігін анықтау үшін көрсеткіштер 
жүйесін есептеуді орындайды: жаңа технология 
енгізуге қажетті күрделі қарсы жұмсау; өнімнің 
өзіндік құны (оны өндіруге жəне өткізуге жұмсалатын 
шығындар); қосымша күрделі жұмсалымдарды өтеу 
мерзімі жəне тиімділік коэффициенті; келтірілген 
шығындар; еңбек өнімділігі.
3. Қосымша нақты  көрсеткіштерді  есептеуді орын-
дайды: отынның, энергияның, шикізаттың,
материал дардың меншікті шығыны; жұмыстан 
шығарылатын жұмысшылардың саны; жабдықты 
пайдалану коэффициенті жəне т.б. 4. Есептеу 
нəтижелерін жалпылайды жəне тұжырым жасайды.
5. Курстық жобалауды орындайды.
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Бұл модуль 
резеңкетехникалық 
өндірістің үлгілік жəне 
заманауи жабдықтарын 
пайдалануға қажетті 
білімдерді, икемдер мен 
дағдыларды сипаттай-
ды. Модульді зерделеу 
нəтижесінде білім алу-
шылар:
 заманауи өндіріс 
жабдығының 
құрылымын жəне 
резеңке қоспаларды 
қайта өңдеу, 
резеңкетехникалық 
бұйымдарды дайын-
дауды;
 негізгі жабдықтардың 
жəне технологиялық 
жарақтардың жұмыс 
қағидаты мен 
құрылымын;
 жабдықты техникалық 
пайдалану қағидаларын; 
 жабдыққа техникалық 
қызмет көрсету 
негіздерін;
ұжымдағы іскерлік 
қатынас қағидаттарын;
 өндірістік бөлімшелер 
персоналының жұмысын 
жоспарлау мен 
ұйымдастыру негіздерін; 
 ішкі еңбек тəртібінің 
ережелерінің орындалу-
ын бақылауды;
 еңбекті жəне өндірісті 
ұйымдастыру 
қағидаттарын меңгереді.
Модульді игергеннен 
кейін білім алушылар:
 жабдықты оның 
тағайындалуы бойынша 
сəйкестендіруі; 
 жаңа технологиялық 
желілерді əзірлеуде ма-
шиналар, механизмдер, 
тетіктер құрылысының 
жалпы қағидаларын 
қолдануы;
 саланың қызмет 
көрсетілетін 
жабдықтарының 
негізгі параметрлерін 
анықтауы; 
 жабдықтың техникалық 
сипаттамасының негізгі 
есептеулерін орындауы;
учаскенің (цехтің) 
жабдықтарына 
техникалық қызмет 
көрсетуге басшылық 
етуі; 
 өзінің кəсіби деңгейін 
көтеру үшін оқу жəне 
техникалық əдебиетті 
таңдауы;
 ғылымитехникалық 
жəне патенттік 
əдебиетпен өз бетімен 
еңбектенуі;
 сала жабдықтары тура-
лы білімін кəсіптік жəне 
негізгі қызмет саласын-
да еркін жəне сауатты 
пайдаланады.

Оқыту нəтижесі: 1) Технологиялық жабдықтарды пайдалану жəне 
техникалық қызмет көрсету дағдыларын меңгеру.
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Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Негізгі жəне қосалқы жабдықтардың типтерін, 
құрылымдық ерекшеліктерін жəне жұмыс қағидаттарын 
біледі.
2. Технологиялық жабдықты техникалық шарттарға 
сəйкес таңдайды.
3. Аппараттар мен машиналардың жұмыс тəртібінің 
қажетті есептеулерін орындайды.
4. Жабдықтардың сызбалары мен схемаларын оқиды 
жəне құрастырады.
5. Технологиялық үдерістердің аппаратуралық схемала-
рын құрастырады.
6. Жабдықтарды автоматтандыру схемаларын оқиды.
7. Жабдықтың жарамдылығын анықтайды.
8. Жабдықты қауіпсіз іске қосуға, технологиялық режимге 
шығаруға жəне тоқтатуға дайындайды.
9. Бақылау-өлшеу аспаптарының көрсеткіштерін 
бақылайды жəне түсіреді.
10. Техникалық құжаттаманы толтырады:
 жөнеуге тапсыру акті; 
 жөндеуден қабылдау акті.
11. Жабдықтарға техникалық қызмет көрсетуді жəне 
жеңіл жөндеуді басқарады.
12. Слесарлық жұмыстарды орындау дағдыларын 
меңгереді.

Оқыту нəтижесі: 2) Өндірістік үдерістерді автоматтандыру негіздерін 
меңгеру.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Технологиялық үдерістің берілген мəндері негізінде 
жұмыс үдерістерін басқарудың автоматты жүйесінің 
құрылымын түсінеді.
2. Өндірісті автоматтандырудың даму үрдістерін біледі.
3. Өлшеу параметрлерінің құрылымын, технологиялық 
үдерістерді басқару реттеуді айқындайды.
4. Басқарушы жүйелер дисплейінде мəзір асты арқылы 
басқару постынан барлық агрегаттарды визуалдау 
қағидатын түсінеді.
5. Сенсорлық дисплей құрылғысын біледі.
6. Дыбыстық алдынала ескерту дабылын жəне 
дисплейдегі жыпықтауды түсінеді.
7. Дисплейдегі апатты сигналдардың тізімін талдайды.
8. Жабдықтың электротехникалық сызбалары мен схема-
ларын оқиды.
9. Автоматтандыру 
схемаларын оқиды.

Оқыту нəтижесі: 3) Бөлімшенің жұмысын ұйымдастыру.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Менеджмент пен маркетинг негіздерін біледі.
2. Еңбек ұжымын басқару əдістері мен құралдарын 
анықтайды.
3. Психология жəне кəсіптік этика негіздерін біледі.
4. Əңгімелесу кезінде менеджмент пен маркетинг 
негіздерін білетінін көрсетеді.
5. Экономика негіздерін, еңбекті ұйымдастыру мен 
өндірісті ұйымдастыруды біледі.
6. Құрылымдық бөлімшенің өндірістікшаруашылық 
қызметін талдауды орындайды.
7. Шикізат, материалдар, құралдар, отын жəне энергия 
шығынының нормативтерін қолданады.
8. Материалдарды тұтыну жəне бұйымдар шығару есебін 
жүргізеді.
9. Өндіру, еңбекақы, тоқтап қалу жəне т.б. есептеу 
құжаттамасын құрастырады.

 Оқыту нəтижесі 4) Өндірісті басқарудың тиімді жүйесін меңгеру.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Өнімнің өзіндік құнын төмендетудің негізгі жолдарын 
таңдайды.
2. Шикізат пен материалдардың шығыс нормаларын 
бақылауды орындайды.
3. Шикізатқа, материалдарға, құрылға өтінім 
құрастырады.
4. Технологиялық іркілістердің есебін жүргізеді жəне 
бақылайды; оларға талдау жүргізеді.
5. Жабдық жұмысына бақылау жүргізеді.
6. Жабдық жұмысының жаңа режимдерін əзірлеуге 
қатысады.
7. Технологиялық карталарды əзірлейді.
8. Еңбек өнімділігін арттыру жөнінде ұсыныстар енгізеді.
9. Өз саласында жаңа үрдістерді бақылайды жəне 
мүмкіндігіне қарай оларды өндіріске енгізеді.
10. Компьютерлік технологияларды пайдаланады.
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Бұл модуль дай-
ын өнімнің сапасын 
белгілеу жəне оның 
нормативтіктехникалық 
құжаттамаға сəйкестігін 
анықтау, алынған 
теориялық білімді 
практикада қолдануға 
үйрету; бұйымның жəне 
оны дайындау үдерісінің 
эксплуатациялық жəне 
технологиялық сипат-
тамалары тəуелді бо-
латын, полимерлік өнім 
сапасының əр түрлі 
көрсеткіштерімен та-
ныстыру үшін қажетті 
білімдерді, икемдер 
мен дағдыларды си-
паттайды. Модульді 
игергеннен кейін білім 
алушылар: резеңке 
қоспалардың сапасын 
анықтау əдістерін; дай-
ын резеңке қоспалардың 
сапасын анықтау 
əдістерін; құрылымдық 
элементтердің сапасын 
анықтау əдістерін; 
стенділік сынау əдіс-
терін; пайдаланушылық 
сынау əдістерін;
нəтижелерді статистика-
лық өңдеу əдістерін 
меңгереді. Модульді 
игергеннен кейін білім 
алушылар: бұйымның 
өзінің тағайындалуына 
сəйкестігін анықтауы;
 таңдалған шикізат 
пен материалдардың 
дұрыстылығын 
белгілеуі; техникалық 
талаптарға сəйкес 
бұйымның пішіні мен 
конструкциясының 
тиімділігін белгілеуі; 
 нормативтерге 
сəйкес бұйымның 
физикомеханикалық 
қасиеттерін анықтауы;
 бұйымның түсін 
анықтау (құралмалы 
бұйым бөліктері 
түстерінің біркелкілігін); 
 шикізат пен бұйымның 
технохимиялық бақы-
лауы ның əдістерін 
əзір леуі;
 шикізатқа, арқаулы 
материалдарға жəне 
дайын өнімге арналған 
нормативтік құжаттарды 
жұмыста пайдаланады.

Оқыту нəтижесі: 1) Өнім сапасын басқарудың кешенді жүйесінің 
негіздерін меңгеру.
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Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Ингредиенттердің жəне резеңке қоспалардың 
физикалықхимиялық талдауын орындайды.
2. Зертханалық жұмыстар техникасын меңгереді.
3. Талдау нəтижелерін есептеуді орындайды.
4. Нəтижелерді статистикалық өңдеуді жүргізеді.
5. Резеңкетехникалық өндіріс үдерісінде сапаны 
бақылау орнын түсінеді.
6. Өндірістің барлық кезеңдерінде бұйым сапасының 
көрсеткіштерін өлшеу жолымен өндірістік үдерісті рет-
теу негіздерін меңгереді. 
7. Бақылау объектілерін анықтайды.
8. Келесілердің функциялары мен құрамын ажыра-
та біледі:
 шикізат материалдарын қабылдауды бақылау;
 технологиялық үдерісті операциялық бақылау;
 өндіріс барысында ағымдық бақылау;
 дайын өнімді қабылдауды бақылау;
 тəуелсіз аккредиттелген зертханаларда сапа-
ны мерзімді бақылау. 9. Өндірістік учаскелерде 
технологиялық үдерістердің сапа менеджменті 
мен сапа бақылауының үлгілік əдістері жөнінде 
құжаттаманы жүргізеді.
10. Жаңа техникалық регламенттерді, ұйым стан-
дарттарын жəне басқа да нормативтік құжаттаманы 
əзірлеуді орындайды жəне оларға сараптама жүргізеді, 
сондайақ метрологиялық қамтамасыз ету жəне сапаны 
басқару саласында қолданыстағы нормативтікқұқықтық 
құжаттарды қайта қарау мен үйлестіруді орындайды.

Оқыту нəтижесі: 2) Зертханалық талдау əдістерін меңгеру.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Жұмыста резеңке қоспалардың сапасын анықтауға 
арналған нормативтік құжаттарды пайдаланады. 
2. Сынамаларды іріктеу қағидаларын орындайды.
3. Резеңке қоспаға экспрессталдау жүргізеді жəне мы-
наларды анықтайды: созылымдылығы, қаттылығы, 
тығыздығы, шығыршықты модулі, тұтқырлығы, 
мерзімінен бұрын вулкандалу қабілеті.
4. Талдау нəтижелерін жалпылайды; резеңке қоспаның 
сапасы туралы тұжырым жасайды.
5. Талдау нəтижелері бойынша шешім қабылдайды.

Оқыту нəтижесі 3): Резеңке бұйымдардың сапасын бақылау əдістерін 
меңгеру.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Резеңке бұйымдардың сапасын бақылау жүйесін 
біледі. 2. Физикалықмеханикалық жəне физикалық 
химиялық көрсеткіштерді анықтай отырып, резеңке мен 
бұйымдар үлгілерін зертханалық сынауды орындайды:
 тозуға беріктігі;
 жылуға төзімділігі;
 суыққа төзімділігі;
 химиялық төзімділігі;
 ескіруге төзімділігі;
 резеңкелердің бұйымның арқаулы материалдарымен 
байланысының.
3. Стенділік сынақтардың əдістемесін жəне міндетін 
біледі. 
4. Тездетілген пайдаланушылық сынақтардың 
əдістемесін жəне міндетін біледі.
5. Бұйым жұмысының қалыпты жағдайларында 
пайдалану сынақтарының əдістемесін біледі.
6. Алынған нəтижелердің өңдеуін жүргізеді.
7. Сынақ нəтижелерін талдайды жəне ұсынылған 
бұйымдар сапасының нормативтік құжаттама талап-
тарына сəйкестігі (сəйкес еместігі) туралы қорытынды 
жасайды.
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Бұл модуль еңбек 
қызметінің үдерісінде 
өмір мен денсаулық 
қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету дағдыларын 
қалыптастыруға қажетті 
білімдерді, икемдер мен 
дағдыларды сипаттай-
ды. Модульді зерделеу 
нəтижесінде білім алу-
шылар:
 өндірістік қауіптер мен 
кəсіптік зияндар, олар-
ды жою əдістері туралы 
ақпаратты;
 өндірістік жазатайым 
оқиғаларды, апаттарды;
 өндірістік үдерістердің 
электр қауіпсіздігі мен 
өрт қауіпсіздігін;
 еңбек заңнамасының 
негіздерін; 
 ішкі еңбек тəртібінің 
ережелерін; 
 еңбек қорғау ережелері 
мен нормаларын; 
 кəсіпорын басшысының 
бұйрықтары мен 
өкімдерін;
техниктехнологтың 
лауазымдық 
нұсқаулығын;
 табиғат пайдаланудың 
экологиялық негіздерін;
 ауаны ластаушы зат 
шығарындыларын азай-
ту тəсілдерін меңгереді. 
Модульді игергеннен 
кейін білім алушылар:
 учаскедегі қауіпті 
жағдайда болжауы; 
 учаскедегі (цехтағы) 
қауіпсіз жұмыс 
ережелерін əзірлеуге 
қатысуы;
 учаскеде (цехт1) 
қауіпсіздік техника-
сы мен еңбек қорғау 
қағидаларының 
сақталуын бақылауы; 
 жазатайым оқиғаларды 
тексеруге қатысуы; 
 өндірістік 
жарақаттануды талдауға 
қатысуы;
 зиянды заттардың 
қоршаған ортаға 
жəне адамға əсерін 
меңгереді.

Оқыту нəтижесі: 1) Өндіріс жабдықтарын қауіпсіз пайдалану туралы 
базалық білімді меңгеру.
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Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Өндірісте қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз 
ету бойынша негізгі заңдар мен нормативтік актілерді 
қолданады.
2. Лауазымдық тұлғалардың еңбек туралы заңнаманы 
жəне еңбек қорғаудың мемлекеттік нормативтік 
талаптарын сақтау жөнінде міндеттері мен 
жауапкершіліктерін анықтайды.
3. Құжаттауды орындайды жəне еңбек қорғау 
құжаттамаларын табуды біледі. 
4. Еңбек қорғау саласында құжаттаудың міндетін 
түсінеді.
5. Еңбектің кəсіптік тəуекелдерін бағалау жəне талап-
тарын бағалау дағдыларын меңгереді.
6. Қызметкерлердің еңбек қорғау талаптары мен 
еңбек тəртібін сақтау жөнінде міндеттері мен 
жауапкершіліктеріне сипаттама береді.

Оқыту нəтижесі: 2) Қызметкерлер жұмысының қауіпсіз тəсілдерін 
бақылау.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Қызметкерлердің еңбек қорғау жəне жұмысты қауіпсіз 
орындау бойынша нұсқаулығының мазмұнын баян-
дайды.
2. Электр жабдығын қауіпсіз пайдалану қағидаларының 
орындалуын бақылайды.
3. Тоқпен зақымдалған жағдайда алғашқы көмек көрсете 
алады.
4. Жеке қорғаныс құралдарын қолданады жəне оларды 
қолдану ережесін түсіндіреді.
5. Еңбек қорғау мен өндірістік қызметтің қауіпсіздігі 
мəселелері бойынша қызметкерлердің біліктілігін артты-
руды жүзеге асырады.
6. Қызметкерлерді жеке қорғаныс құралдарымен 
қамтамасыз етуді қадағалайды.
7. Ұжымдық қорғану құралдарымен қамтамасыз етуді 
қадағалайды: вентиляция, жарықтандыру, шу мен 
тербелістен қорғау.
8. Созылмалы кəсіби аурушаңдық жағдайларының ал-
дыналу жөніндегі шараларға қатысады. 
9. Келтірілген залалдың орнын толтырудың жалпы 
құқықтық қағидаларын насихаттайды.
10. Жазатайым оқиғаларды тексеру жəне тіркеу тəртібін 
түсіндіреді.
11. Жазатайым оқиға туралы актіні құрастыра алады.
12. Жазатайым оқиғаны тергеу комиссиясының 
жұмысына қатысады.

Оқыту нəтижесі: 3) Атмосфераны, топырақ пен суды өнеркəсіптік лас-
танудан қорғау шараларын қолдану.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Биосфераны ластаушы зат шығарындыларын 
абсолютті азайту тəсілдерін меңгереді.
2. Жаңа қалдығы аз жəне қалдықсыз өнімдер алу 
үдерістерін жасауға жəне енгізуге қатысады.
3. Ағын суларды тазалаудың заманауи тəсілдері 
негізінде ағынсыз технологиялық жүйелер мен су айна-
лу циклдерінің əр алуан түрлерін əзірлеуге қатысады.
4. Өндіріс қалдықтарын қайталама материалдық 
ресурстарға қайта өңдеу жүйесін əзірлейді.
5. Қоршаған ортаға қоспалар мен қалдықтарды аз 
деңгейде шығаратын жаңа жабдықтың технологиялық 
үдерістері мен əзірлеуді жетілдіру жолдарын ұсынады.
6. Улы қалдықтарды уыты аз немесе улы емес 
қалдықтарға ауыстыруды ұсынады. 
7. Технологиялық қалдықтардың барлық түрлерін 
кəдеге жарату тəсілдерін ұсынады.
8. Қоршаған ортаны қорғаудың пассивті əдістерін 
қолдануды енгізеді.
9. Атмосфераны қорғау əдістерін таңдайды.
10. Суды өнеркəсіптік ластанудан қорғау шараларын 
қолданады.
11. Судағы жəне ауадағы зиянды заттардың негізгі 
шекті жол берілген концентрациясын анықтайды, 
анықтамалық əдебиетке бағдарланады.
12. Зиянды заттардың қоршаған ортаға жəне адамға 
əсерін болжай алады.
13. Қоршаған ортаны қорғау қағидаларын орындауды 
насихаттайды.
14. Еңбекті жəне қоршаған ортаны қорғау ережелерін 
əзірлеуге қатысады.
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Бұл модуль техниктех но лог тың кəсіптік 
құзы реттерін қалыптас тырады; білім алу-
шыларды нақты экономика жағдайларына 
бейімдеуді жəне болашақта жұмысқа ор-
наластыру үшін мүмкіндіктер жасауды 
көздейді. Модульді зерделеу нəтижесінде 
білім алушылар:  кəсіп орынның меншік 
нысандарын; кəсіпорынның өндірістік 
жəне ұйымдық құрылымын; кəсіпорынның 
негізгі бөлімдері мен құры лымдарының 
қызметін;
 кəсіпорын шығаратын өнімнің 
сұрыпталымын;
 кəсіпорынның техноло гиялық үдерісін;
цехтегі (учаскедегі) еңбек қорғауды 
ұйымдастыру жүйесін;
 кəсіпорынның жекелеген бөлімшелерінің, 
цехтері мен бөлімдерінің қызметін 
ұйымдастыру жəне басқару əдістерін 
меңгереді. Модульді игергеннен 
кейін білім алушылар: тиісті учаске 
басшыларының көмекшілері ретінде 
қызметті ұйымдас тырушылық қабілетін та-
нытуы; орта буын маманда рының жұмыс 
орындарныда тағылымдамадан өтуі; 
желінің технологиялық жабдығына қызмет 
көрсетуі; технологиялық үдерістің бары-
сын болжауы; өндіріс тік техникалық құжат-
таманы рəсімдеуі;
дипломдық жобаны орындау үшін мате-
риалдар жинауы; жиналған материалдар-
ды жалпылау, практика бойынша есеп 
құрастыруы;
 компьютерлік технологияларды пайда-
ланады.

Оқыту нəтижесі: 1) Техниктехнологтың кəсіптік 
қызметінің түрлері мен объектілерін білу.
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Бағалау 
өлшем-
шарттары:

1. Резеңкетехникалық бұйымдарды 
алудың 
технологиялық үдерістерін жүзеге асыру 
тəсілдері туралы ақпаратты меңгереді.
2. Кəсіпорынның құрылымын біледі, цех-
тер арасындағы байланысты түсінеді.
3. Дайындалатын өнімге сипаттама 
береді.
4. Өнімдер өндірісінің техникалық 
регламенттерін біледі.
5. Кəсіпорындағы технологиялық 
өндіру үдерісінің қысқаша сипаттама-
сын береді.
6. Кəсіпорындағы еңбек қорғау 
мəселелеріне бағдарланады.

Оқыту нəтижесі: 2) Техниктехнологтың кəсіптік 
қызметінде құзыретті болу.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Техниктехнологтар мен шеберлердің 
құқықтары мен міндеттерін ажырата 
біледі.
2. Техникаэкономикалық есептеулерді 
орындайды.
3. Нормалау əдістері мен еңбекақы 
төлеу жүйесін қолданады.
4. Шикізат, жартылай фабрикаттар жəне 
дайын өнімдер сапасын бақылаудың 
негізгі əдістерін ажырата біледі.
5. Техниктехнологтың машықкер 
ретіндегі лауазымдық міндеттерін орын-
дайды. 6. Технологиялық құжаттаманы 
ресімдейді.
7. Практика бойынша сынақ тапсырады.
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Бұл модуль білім алушылардың 
резеңкетехникалық өндіріс 
саласындағы теориялық жəне 
практикалық білімін жүйелеуге, 
пысықтауға жəне кеңейтуге; ар-
найы технологияның мəселелер 
кешенін тереңдетілген зер-
делеуге; техникалық жəне 
техникалықэкономикалық есептеу 
дағдыларын нығайтуға; жылдық 
тапсырманы ескере отырып, 
бекітілген тақырып бойынша 
дипломдық жобаны əзірлеуге 
бағытталған. Модульді зерделеу 
нəтижесінде білім алушылар:
 жабдық параметрлерін анықтау 
жəне таңдау əдістемесін;
өндірістің технологиялық схема-
сын құрастыру техникасын;
жабдықты технология лық тізбекке 
тұтастыру қағидаларын;
техникалық экономика лық 
есептеулерді;
 жобаларды графикалық 
рəсімдеуді меңгереді. Білім алу-
шылар модуль ді меңгеру кезінде: 
 техникалық жəне 
техникалықэкономикалық 
есептеулерді орындауы;
 жабдықты жобалау жəне 
технологиялық тізбекке тұтастыру 
мəселелерін өз бетінше шешуі; 
өндірісті автоматтандыру мəселе-
лерін шешуі; дипломдық жобаның 
графикалық бөлігін орындауы;
дипломдық жобаға түсіндірме жаз-
бахатты рəсімдейді.

Оқыту нəтижесі: 1) Дипломдық жобаның есептеу бөлігін орын-
дауда жəне оған түсіндірме жазбахатты рəсімдеуде құзыретті 
болу.
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Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Дипломдық жобаның мазмұнына қойылатын 
талаптарды сақтайды. 2. Есептеулер орындайды.
3. Жалпы бұйымды немесе оның функционалдық 
аяқталған бөлігін құрастырады.
4. Технологиялық өндіру үдерісін əзірлейді.
5. Ақпараттық алгоритмдік жəне бағдарламалық 
қамсыздандыруды пайдаланады.
6. Өндіріс тиімділігін арттыратын 
техникалықэкономикалық жəне басқарушылық 
шешімдерді іздеуді жүзеге асырады.
7. Дипломдық жобаның жекелеген бөлімдері бой-
ынша консультациялық сабақтарға барады.
8. Түсіндірме жазбахатты ресімдейді.

Оқыту нəтижесі: 2) Дипломдық жобаның графикалық бөлігін 
орындауда құзыретті болу. 
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Дипломдық жобаға арналған тапсырмаға 
сəйкес графикалық материалды ресімдейді:
сызбалар;
графиктер;
схемалар;
диаграммалар;
кестелер;
суреттер жəне басқа да суретті материал.
2. Құрастырымдық, технологиялық, бағдарла-
малық жəне өзге де құжаттар жиынтығын пай-
даланады. 3. Қосымшаларды (қажет болған 
жағдайда); басқа да бөліктерін ресімдейді.
4. Дипломдық жобаны электрондық таныстыры-
лым түрінде ресімдейді.

Оқыту нəтижесі: 3) Дипломдық жобаны қорғаудан өту.
Бағалау 
өлшем-
шарттары:

1.Баяндама құрастырады.
2.Алдын ала қорғаудан өтеді.
3. Дипломдық жобаны қорғайды.

Ескерту:
Қолданылған аббревиатуралар;
БҚ - базалық құзыреттілік;  КҚ - кəсіптік құзыреттілік;  БМ - базалық модульдер;  КМ - кəсіптік модульдер.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы
№553 бұйрығына 115-қосымша

Техникалық жəне кəсіптік білім берудің «Шина өндірісі жəне вулканизация процесі»
мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

Білім беру коды жəне бейіні:  0800000 – Мұнай-газ жəне химия өндірісі
Мамандығы:    0813000 – Шина өндірісі жəне вулканизация процесі
Біліктілік*:    081305 2 – Қақпақ жинаушысы 
   081310 2 – Сығымдаушы-вулканизаторшы
   081312 3 – Техник

Оқыту нысаны: күндізгі
Оқытудың нормативтік мерзімі: 1 жыл 10 ай;

2 жыл 10 ай; 3 жыл 10 ай негізгі орта білім базасында
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Біліктіліктің жоғарылатылған деңгейі
ЖБП Жалпы білім беретін пəндер** + + + 1448 1-3
БМ Базалық модульдер 364 18 346 3-6
БМ 01 Кəсіптік қызмет аясында кəсіптік лексиканы 

қолдану
+ + + +

БМ 02 Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру + + + + +
БМ 03 Физикалық қасиеттерді дамыту жəне жетілдіру + + + +

«081305 2 Қақпақ жинаушысы» біліктілігі
КМ Кəсіптік модульдер 984 282 234 468 3-4
КМ 01 Жабдықты, құралдар мен керек-жарақтарды 

шина құрастыру процесіне дайындауды орын-
дау

+ + + + + +

КМ 02 Жүктерді жүк көтергіш механизмдердің 
көмегімен жылжыту

+ + + + + +

КМ 03 Қақпақ құрастыруды орындау + + + + + +
КМ 04 Жиналған қақпақтардың сапасын тексеруді 

орындау
+ + + + +

КМ 05 Қақпақ жинаушысы біліктілігі бойынша негізгі 
жұмыс түрлерін орындау

+ +

БҰАМ 01 Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер +
АА 01 Аралық аттестаттау 144
ҚА 01 Қорытынды аттестаттау 36

«081310 2 Сығымдаушы-вулканизаторшы» 
біліктілігі

КМ Кəсіптік модульдер 1272 432 336 504 5-6
КМ 06 Шикізат пен жабдықтарды вулканизация 

процесіне дайындауды орындау
+ + + + + +

КМ 07 Шина өндірудің технологиялық процесін орын-
дау

+ + + + + +

КМ 08 Дайын қақпақтың сапасын жəне нормативтік-
техникалық құжаттаманың талаптарына 
сəйкестігін бақылауды орындау

+ + + + + +

КМ 09 Қақпақ ақауларын анықтау жəне жою + + + + + +
КМ 10 Сығымдаушы-вулканизаторшы біліктілігі бойын-

ша негізгі жұмыс түрлерін орындау
+ +

БҰАМ 02 Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер +
АА 02 Аралық аттестаттау 36
ҚА 02 Қорытынды аттестаттау 36
Біліктіліктің жоғарылатылған деңгейі үшін міндетті оқытуға 
жиыны

4320

Орта буын маманы
«081312 3 Техник» біліктілігі

БМ Базалық модульдер 228 184 44 7-8
БМ 03 Физикалық қасиеттерді дамыту жəне жетілдіру + + + +
БМ 04 Қоғам мен еңбек ұжымында əлеуметтену жəне 

бейімделу үшін əлеуметтік ғылымдар негіздерін 
қолдану

+ + +

БМ 05 Кəсіптік қызметте экономиканың базалық 
білімдерін қолдану

+ + +

КМ Кəсіптік модульдер 888 400 236 252 7-8
КМ 11 Шина өндірісінде заманауи технологияларды 

пайдалану
+ + + + + +

КМ 12 Дайын өнімнің ақаулық себептерін анықтау 
жəне ақауларды жою

+ + + + + +

КМ 13 Бөлімше жұмысын жоспарлау жəне 
ұйымдастыру

+ + + + + +

КМ 14 Қоршаған ортаны қорғау жəне өндірістік 
процестердің өртке қарсы профилактикасы

+ + + + + +

КМ 15 Диплом алды практика + +
БҰАМ 03 Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер +
ДЖ 01 Дипломдық жобалау*** 216
АА 03 Аралық аттестаттау 36
ҚА 03 Қорытынды аттестаттау 72
Орта буын маманы деңгейі үшін міндетті оқытуға жиыны 1440

Міндетті оқытуға жиыны 5760
К Консультациялар оқу жылы үшін жүз сағаттан артық емес
Ф Факультативтік сабақтар аптасына төрт сағаттан артық емес 

Барлығы: 6588

Ескерту:
* Берілген мамандықтың басқа біліктіліктеріне оқу мекемесі ұқсас тəсілдеме қолданылып жұмыс оқу жоспарларын 
əзірлейді.
** ЖБП қажеттілік бойынша модульдерге кіріктіріледі.
*** Оқу мекеменің қалауы бойынша дипломдық жобалау сағаттары кəсіптік модульдерге бөлінеді. 
**** Семестр бойынша бөлінуі мекеменің қалауы бойынша өзгереді. 
Қолданылған аббревиатуралар:  ДЖ - дипломдық жобалау;
ЖБП - жалпы білім беру пəндері;   АА - аралық аттестаттау;
БМ - базалық модульдер;   ҚА - қорытынды аттестаттау; 
КМ - кəсіптік модульдер;   К - консультациялар; 
БҰАМ - білім беру ұйымы анықтайтын модульдер; Ф - факультативтер.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы
№553 бұйрығына 116-қосымша

Техникалық жəне кəсіптік білім берудің «Шина өндірісі жəне вулканизация процесі»
мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

Білім беру коды жəне бейіні:  0800000 – Мұнай-газ жəне химия өндірісі
Мамандығы:    0813000 – Шина өндірісі жəне вулканизация процесі
Біліктілік*:    081305 2 – Қақпақ жинаушысы 
   081310 2 – Сығымдаушы-вулканизаторшы
   081312 3 – Техник

Оқыту нысаны: күндізгі
Оқытудың нормативтік мерзімі: 10 ай; 1 жыл 10 ай; 

2 жыл 10 ай жалпы орта білім беру негізінде
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Біліктіліктің жоғарылатылған деңгейі
БМ Базалық модульдер 444 98 346 1-4
БМ 01 Кəсіптік қызмет аясында кəсіптік лексиканы 

қолдану
+ + + +

БМ 02 Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру + + + + +

БМ 03 Физикалық қасиеттерді дамыту жəне жетілдіру + + + +
БМ 06  Қазақстанның тарихын, əлемдік 

қауымдастықтағы рөлі мен орнын түсіну
+ +

«081305 2 Қақпақ жинаушысы» біліктілігі
КМ Кəсіптік модульдер 984 282 234 468 1-2
ПМ 01 Жабдықты, құралдар мен керек-жарақтарды 

шина құрастыру процесіне дайындауды орын-
дау

+ + + + + +

КМ 02 Жүктерді жүк көтергіш механизмдердің 
көмегімен жылжыту

+ + + + + +

КМ 03 Қақпақ құрастыруды орындау + + + + + +
КМ 04 Жиналған қақпақтардың сапасын тексеруді 

орындау
+ + + + +

КМ 05 Қақпақ жинаушысы біліктілігі бойынша негізгі 
жұмыс түрлерін орындау

+ +

БҰАМ 01 Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер +
АА 01 Аралық аттестаттау 72
ҚА 01 Қорытынды аттестаттау 36

«081310 2 Сығымдаушы-вулканизаторшы» 
біліктілігі

КМ Кəсіптік модульдер 1272 432 336 504 3-4
КМ 06 Шикізат пен жабдықтарды вулканизация 

процесіне дайындауды орындау
+ + + + + +

КМ 07 Шина өндірудің технологиялық процесін орын-
дау

+ + + + + +

КМ 08 Дайын қақпақтың сапасын жəне нормативтік-
техникалық құжаттаманың талаптарына 
сəйкестігін бақылауды орындау

+ + + + + +

КМ 09 Қақпақ ақауларын анықтау жəне жою + + + + + +
КМ 10 Сығымдаушы-вулканизаторшы біліктілігі бойын-

ша негізгі жұмыс түрлерін орындау
+ +

БҰАМ 02 Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер +
АА 02 Аралық аттестаттау 36
ҚА 02 Қорытынды аттестаттау 36
Біліктіліктің жоғарылатылған деңгейі үшін міндетті оқытуға 
жиыны

2880

Орта буын маманы
«081312 3 Техник» біліктілігі

БМ Базалық модульдер 228 184 44 5-6
БМ 03 Физикалық қасиеттерді дамыту жəне жетілдіру + + + +
БМ 04 Қоғам мен еңбек ұжымында əлеуметтену жəне 

бейімделу үшін əлеуметтік ғылымдар негіздерін 
қолдану

+ + +

БМ 05 Кəсіптік қызметте экономиканың базалық 
білімдерін қолдану

+ + +

КМ Кəсіптік модульдер 888 400 236 252 5-6
КМ 11 Шина өндірісінде заманауи технологияларды 

пайдалану
+ + + + + +

КМ 12 Дайын өнімнің ақаулық себептерін анықтау 
жəне ақауларды жою

+ + + + + +

КМ 13 Бөлімше жұмысын жоспарлау жəне 
ұйымдастыру

+ + + + + +

КМ 14 Қоршаған ортаны қорғау жəне өндірістік 
процестердің өртке қарсы профилактикасы

+ + + + + +

КМ 15 Диплом алды практика + +
БҰАМ 03 Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер +
ДЖ 01 Дипломдық жобалау** 216
АА 03 Аралық аттестаттау 36
ҚА 03 Қорытынды аттестаттау 72
Орта буын маманы деңгейі үшін міндетті оқытуға жиыны 1440

Міндетті оқытуға жиыны 4320
К Консультациялар оқу жылы үшін жүз сағаттан артық емес
Ф Факультативтік сабақтар аптасына төрт сағаттан артық емес 

Барлығы: 4960

Ескерту:
* Берілген мамандықтың басқа біліктіліктеріне оқу мекемесі ұқсас тəсілдеме қолданылып жұмыс оқу жоспарларын 
əзірлейді.
** Оқу мекеменің қалауы бойынша дипломдық жобалау сағаттары кəсіптік модульдерге бөлінеді. 
*** Семестр бойынша бөлінуі мекеменің қалауы бойынша өзгереді. 
Қолданылған аббревиатуралар:
БМ - базалық модульдер;   АА - аралық аттестаттау; 
КМ - кəсіптік модульдер;    ҚА - қорытынды аттестаттау;
БҰАМ - білім беру ұйымы анықтайтын модульдер; К - консультациялар; 
ДЖ - дипломдық жобалау;   Ф - факультативтер.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы
№553 бұйрығына 117-қосымша

Техникалық жəне кəсіптік білім берудің «Шина өндірісі жəне вулканизация процесі»
мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

Білім беру коды жəне бейіні:  0800000 – Мұнай-газ жəне химия өндірісі
Мамандығы:    0813000 – Шина өндірісі жəне вулканизация процесі
Біліктілік*:    081305 2 – Қақпақ жинаушысы 
   081310 2 – Сығымдаушы-вулканизаторшы
   081312 3 – Техник
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Бұл модуль кəсіби қызметте қазақ 
(орыс) жəне шетел тілінде ауызша 
жəне жазбаша түрде қарым-қатынас 
жасауға қажетті білімдерді, икем-
дер мен дағдыларды сипаттайды. 
Модульді зерделеу нəтижесінде 
білім алушылар іскерлік қазақ 
(орыс) жəне шетел тілінің жəне 
кəсіби лексиканың негіздерін 
меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім 
алушылар кəсіптік бағыттағы 
мəтіндерді оқу жəне аудару үшін 
(сөздікпен) қажетті қазақ (орыс) 
жəне шетел тілінің лексикалық 
жəне грамматикалық минимумын 
меңгереді. 

Оқыту нəтижесі: 1) Өзінің кəсіптік қызметі саласында 
тілдесу үшін қазақ (орыс) жəне шетел тіліндегі грамматика 
мен терминологияны меңгеру.
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Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Кəсіптік қатынасу үшін қажетті мамандық 
бойынша лексика-грамматикалық материал-
ды меңгереді.  2. Мамандығы бойынша тер-
минологияны қолданады.

Оқыту нəтижесі: 2) Кəсіби бағыттағы мəтіндерді аудару 
(сөздікпен) техникасын меңгеру.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Кəсіби бағыттағы мəтіндерді оқиды жəне 
аударады (сөздікпен);

Оқыту нəтижесі: 3) Қазақ (орыс) жəне шетел тіліндегі кəсіби 
диалогтік сөйлеу тілін енгізу.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Жағдайға байланысты қисынды жəне ретті 
пікір айта алады. 2. Кəсіби қарым-қатынас 
үдерісінде диалог жүргізе біледі.
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Мемлекеттік тілде іс қағаздарын 
құрастыруға жəне рəсімдеуге 
қажетті білімдерді, икемдер мен 
дағдыларды сипаттайды. Модульді 
зерделеу нəтижесінде білім алу-
шылар: мемлекеттік тілде іс жүргізу 
негіздерін; іскерлік құжаттарды 
жасау тəсілдері мен функция-
ларын; құжаттардың жіктелуін, 
тасымалдағыштар, мақсатын, 
құрамдас бөліктерін, рəсімдеу 
ережелерін меңгереді. Модульді 
зерделеу кезінде білім алушылар:
компьютерлік технологияларды 
қолдана отырып, кəсіптік қызметте 
қажетті қызметтік құжаттарды 
мемлекеттік тілде құрастыруы тиіс.

Оқыту нəтижесі: 1) Компьютерлік технологияларды 
қолдана отырып, ұйымдық-өкімдік жəне ақпараттық-
анықтамалық құжаттармен жұмыс істеу.

М
ем

ле
ке
тт
ік 
тіл

де
 іс

 қа
ға
зд
ар
ын

 ж
үр
гіз
уБағалаудың 

өлшем-
шарттары:

1. Құжаттардың түрлері мен жіктелуін си-
паттайды. 2. Құжаттардың ақпараттық жəне 
коммуникативтік функциясын түсінеді.
3. Құжаттардың құрылымын анықтайды.
4. Қызметтік құжаттардың негізгі деректеме-
лерін қолданады. 5. Құжаттың мəтініне 
қойылатын талаптарды сақтайды.
6. Компьютерлік технологияларды қолдана 
отырып, ұйымдық-өкімдік жəне ақпараттық-
анықтамалық құжаттармен жұмыс жасайды.

Оқыту нəтижесі: 2) Еңбек қатынастарын реттейтін 
құжаттарды мемлекеттік тілде жасау.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Қазақстан Республикасының Еңбек 
кодексіне сəйкес, еңбек қатынастарын 
реттейтін құжаттар туралы білімі бар.
2. Еңбек шартының қажетті талаптары тура-
лы ақпаратты меңгереді.
3. Түйіндемені, өмірбаянды, мінездемені, 
өтінішті, арызды, сенімхатты, қолхатты 
мемлекеттік тілде құрастырады.
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Бұл модуль жеке қасиеттерді жəне 
олармен байланысты қабілеттерді 
жетілдіру үшін қажетті білімдерді, 
икемдер мен дағдыларды сипаттай-
ды. Модульді зерделеу нəтижесінде 
білім алушылар: дене тəрбиесінің 
əлеуметтік-биологиялық жəне 
психофизиологиялық негіздерін, 
жеке жəне спорттық өзін-өзі 
жетілдіру негіздерін, салауатты өмір 
салтының негіздерін меңгереді. 
Модульді зерделеу кезінде білім 
алушылар: қозғалыс қабілеттері 
мен дағдыларын ұдайы жетілдіру 
жағдайында денсаулықты нығайтуы; 
кəсіби тұрғыда маңызды физикалық 
жəне психомоторлық қабілеттерді 
дамытуы; өзін-өзі бақылау жəне 
ағзаның функционалдық жай-күйін 
бағалау дағдыларын меңгереді.

Оқыту нəтижесі: 1) Денсаулықты нығайту жəне салауатты 
өмір салты қағидаттарын сақтау.
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Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Салауатты өмір салты негіздері мен мəде-
ниетін ұғынады. 2. Бұлшық етке жүктеме 
түскен кездегі тыныс алу, қан айналым 
жəне энергиямен қамтамасыз ету жүйелері 
қызметінің физиологиялық негіздерін сипат-
тайды.  3. Жалпы дене дайындығы бойынша 
жаттығулар кешенін орындайды. 
4. Күнде лікті өмірде саламатты өмір салты 
мəдениетін сақтайды.

Оқыту нəтижесі: 2) Физикалық қасиеттерді жəне 
психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Командалық спорттық ойын қағидаларын 
сақтайды. 2. Денет тəрбиесі жүктемесінің 
негіздерін жəне оны реттеу тəсілдерін си-
паттайды.  3. Жаттығуларды орындау 
техникасын меңгереді.  4. Үйренген ойын 
тəсілдері мен жеке тактикалық міндеттерді 
оқу ойынында қолданады. 5. Бағдарламада 
көзделген бақылау нормативтері мен 
тестілерін орындайды.

Оқыту нəтижесі: 3) Жарақаттану жəне жазатайым оқиғалар 
кезінде дəрігерге дейінгі медициналық көмек көрсету. 
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Дене тəрбиесі жаттығуларымен айналысу 
кезінде жарақаттардың туындау себептерін, 
жарақаттанудың алдын алу тəсілдерін 
түсінеді.  2. Жарақаттар кезінде дəрігерге 
дейінгі көмек көрсетеді.

БҚ
 4

. Қ
ұқ
ық
ты

қ н
ег
ізд

ер
ді

 тү
сін

у,
 ө
зін

 ж
əн
е 
өз
ін
ің

 қо
ға
мд

ағ
ы 
ор
ны

н 
се
зін

у,
 ə
ле
ум

ет
тік

, с
ая
си

, э
тн
ик
ал
ық

, к
он
ф
ес
си
ял
ық

 ж
əн
е 
мə

де
ни

 
ай
ыр

ма
ш
ыл

ық
та
рд
ы 
тө
зім

ді
лі
кп
ен

 қа
бы

лд
ау

БМ
 0

4.
 Қ
оғ
ам

 м
ен

 е
ңб
ек

 ұ
жы

мы
нд
а 
əл
еу
ме

тт
ен
у 
жə

не
 б
ей
ім
де
лу

 ү
ш
ін

 ə
ле
ум

ет
тік

 ғы
лы

мд
ар

 н
ег
ізд

ер
ін

 қо
лд
ан
у

Бұл модуль 
əлемнің фило со-
фиялық бейне-
сін зерттеу, 
мəдениеттің бол-
мысы мен ар-
налуын түсіну; 
азаматтық 
құқықтар мен 
міндеттерді сақтау; 
қоғамның даму 
заңдылықтары мен 
перспективаларын, 
қазіргі замандағы 
əлемнің əлеуметтік-
саяси үдерістердің 
даму үрдістерін 
түсіну негізінде 
ойлау мəдениетін 
қалыптастыруға 
қажетті білімдерді, 
икемдер мен 
дағды ларды 
сипат тайды. 
Модульді зерделеу 
нəтижесінде білім 
алушылар: негізгі 
философиялық 
ұғымдарды жəне 
заңдылықтарды; 
мəдениеттерді, 
діндерді жəне 
өркениетті; 
мемлекеттік 
құқықтық қарым-
қатынастар мен 
құбылыстардың 
жүйесін; азамат-
тар мен қоғамдағы 
саясаттың басқа 
да субъектілерінің 
өзара қарым-
қатынастары 
жүйесінің жұмысын 
меңгереді. 
Модульді зерде-
леу кезінде білім 
алушылар: негізгі 
философиялық 
ұғымдарға сүйенуі;
философияның 
негізгі мəселесі 
мен диалектика 
заңдарын түсінуі; 
əлемдік өркениет-

Оқыту нəтижесі: 1) Жалпы философиялық мəселелерді жақсы білу.
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Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Негізгі философиялық ұғымдарды меңгереді.
2. Философия тарихындағы таным үдерісінің мəнін жəне та-
ным үдерісіне əр түрлі пікірлерді түсінеді. 
3. «Диалектика», «диалектика заңдары», «тұрмыс», «ма-
терия», «қозғалыс», «кеңістік жəне уақыт» ұғымдарының 
мəндерін сипаттайды. 
4. Философияның негізгі категорияларының мəні мен өзара 
байланысын анықтайды. 
5. Əлемнің ғылыми, философиялық жəне діни көріністерінің 
ерекшеліктерін түсінеді.

Оқыту нəтижесі: 2) Адам өмірінде еркіндік пен жауапкершілік, материалдық 
жəне рухани құндылықтар сияқты философиялық санаттардың 
арақатынасын анықтау.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Тұлғаның өмірдің, мəдениеттің жəне қоршаған табиғи 
ортаның сақталуына жауапкершілік деңгейін сезінеді. 
2. Ғылымның, техника мен технологиялардың дамуымен 
жəне пайдаланылуымен байланысты əлеуметтік жəне 
этикалық проблемалардың мəнін түсінеді. 
3. Адам өміріндегі материалдық жəне руха-
ни құндылықтардың қатынасы туралы жеке пікірін 
тұжырымдайды.
4. Өмір шындығы мен мəні туралы əр түрлі пікірлерді талдай-
ды, осы түсініктерге қатысты өз пікірін қалыптастырады. 

Оқыту нəтижесі: 3) Қазақстан Республикасы халқы мəдениетінің əлемдік 
өркениеттегі рөлі мен орнын түсіну.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Отандық мəдениеттің тарихын, дəстүрлі қазақ мəдениетінің 
құндылықтарын біледі. 
2. Қазақстан Республикасы халқы мəдениетінің əлемдік 
өркениеттегі рөлі мен орнын түсінеді.
3. Тəуелсіз Қазақстанның мəдени жетістіктерін сипаттайды.

Оқыту нəтижесі: 4) Толеранттылықты жəне белсенді тұлғалық көзқарасты 
қалыптастыратын моралдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды 
түсіну.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Əртүрлі мəдениеттер мен өркениеттердің нысандарын 
жəне түрлерін, тарихын сипаттайды. 
2. Əлемдік жəне дəстүрлі діндердің тарихын біледі жəне 
қазіргі жағдайын түсінеді.
3. Экстремисттік, радикалдық жəне террористтік идеология-
ны ажырата алады.
4. Əлеуметтік, этникалық, конфессиялық жəне мəдени 
ерекшеліктерді толеранттылықпен қабылдайды.

Оқыту нəтижесі: 5) Құқық жəне мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы 
негізгі ұғымдарды білу.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Құқықтың мəнісін жəне негізгі белгілерін түсінеді.
2. Заңдылық жəне құқықтық тəртіп ұғымын біледі жəне 
қағидаттарын сақтайды. 

Оқыту нəтижесі: 6) Құқықтың негізгі салалары туралы мəліметтерді 
меңгереді.

тегі Қазақстан 
Республикасы 
халықтары 
мəдениетінің рөлі 
мен орнын тал-
дауы;
жалпы 
адамгершілік-
адами құндылықтар 
мен гуманистік 
дүниетаным 
негізінде 
толеранттылық 
таныта білуі; 
адам баласын 
жек көрушілік, 
экстремистік, 
радикалдық жəне 
террористік идео-
логияларды мойын-
дамауы; құқық нор-
маларын сақтауы; 
əлеуметтік өзара 
қарым-қатынастар 
барысында 
қалыптасатын 
əлеуметтік жəне 
саяси қатынастар 
жүйесінде 
бейімделуі тиіс.

Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Қазақстан Республикасы Конституциясының ережелеріне 
сəйкес азаматтың жеке тұлғалық қалыптасуының құқықтық 
мəртебесін түсінеді. 
2. Əкімшілік реттеу əдістерін сипаттайды. 
3. Əкімшілік жəне сыбайлас жемқорлық құқық 
бұзушылықтар үшін жауапкершіліктің қажеттілігін 
түсінеді.
4. Азаматтық жəне отбасылық құқықтың негізгі ережелерін 
меңгереді. 5. Салық түрлері туралы ақпаратты меңгереді.
6. Қылмыстық жауапкершілікті жəне оның туындау 
негіздемесін түсінеді. 

Оқыту нəтижесі: 7) Еңбек заңнамасына сəйкес өзінің құқықтарын қорғау.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Қызметкердің Еңбек кодексіне сəйкес құқықтары мен 
міндеттерін түсінеді. 2. Жұмысшы мен жұмыс берушінің 
материалдық жəне тəртіптік жауапкершілігін ажыратады;

Оқыту нəтижесі: 8) Əлеуметтанудың жəне саясаттанудың негізгі ұғымдарын 
меңгереді.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Негізгі политологиялық ұғымдарды меңгереді: билік, саяси 
жүйе, саяси режим, мемлекет, мемлекеттік басқару форма-
лары, мемлекеттік құрылыс формалары, саяси партиялар, 
партиялық жүйелер, саяси элита, саяси көшбасшылық, гео-
саясат. 2. Əлеуметтанудың негізгі ұғымдарын меңгереді: 
əлеуметтік қарым-қатынас, əлеуметтік құбылыс, əлеуметтік 
үдеріс, əлеуметтік ілгерілеу. 3. Жалпы əлеуметтік жəне саяси 
үдерістерді жеке фактілермен арақатынасын біледі.

Оқыту нəтижесі: 9) Халықаралық саяси үдерістерді, геосаяси ахуалды 
түсіну.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Қазіргі əлемдегі Қазақстанның орны мен рөлін түсінеді.
2. Қазақстан Республикасының саяси жүйесінің құрылымын 
сипаттайды. 3. Саяси мəдениеттің жұмыс істеу мəні мен 
заңдылықтарын түсінеді.
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Бұл модуль қазіргі 
экономикалық жүйенің 
заңдылықтары мен 
тетіктері туралы, нарық 
тетіктері мен мемлекеттік 
реттеу əдістері ту-
ралы кешенді түсінік 
қалыптастыру үшін 
қажетті білімдерді, икем-
дер мен дағдыларды 
сипаттайды. Модульді 
игеру нəтижесінде 
білім алушылар: 
экономикалық теория 
негіздерін; экономикалық 
жүйелердің жалпы 
негіздерін; макроэ-
кономика негіздерін; 
экономиканың өзекті 
мəселелерін; «Жасыл 
экономиканың» негізгі 
міндеттерін меңгереді. 
Білім алушылар модульді 
зерделеу кезінде: 
негізгі экономикалық 
мəселелерді, экономи-
ка теориясы мен бизнес 
негіздерінің тұжырымдық 
ережелерін түсінуі; елдің 
əлеуметтік-экономикалық 
дамуының басым 
бағыттарын анықтауы 
тиіс.

Оқыту нəтижесі: 1) Экономикалық теория саласындағы негізгі 
мəселелерді меңгеру.
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Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Экономикалық терминдерді меңгереді, нарықтық эко-
номика заңдылықтары мен қағидаттарын түсінеді.
2. Өндіріс жəне тұтыну экономикасының негіздерін 
меңгереді.
3. Мемлекеттің салықтың саясатын сипаттайды. 
4. Инфляция көздерін жəне оның салдарларын түсінеді.

Оқыту нəтижесі: 2) Кəсіпорынның меншік формасы мен түрін, жоспа-
ры түрін, негізгі экономикалық көрсеткіштерін анықтау.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Жоспарлаудың негізгі кезеңдері мен мазмұнын си-
паттайды.  2. Математикалық əдістерді қолдана оты-
рып, қажетті экономикалық есептеулерді орындайды. 
3. Кəсіпорынның негізгі экономикалық көрсеткіштерін 
анықтайды.

Оқыту нəтижесі: 3) Əлемдік экономиканың даму үрдістерін, 
мемлекеттің «жасыл» экономикаға өтуінің негізгі міндеттерін түсіну. 
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Əлемдік экономиканың даму үрдістерін сипаттайды.
2. Мемлекеттің «жасыл» экономикаға өтуінің негізгі 
міндеттерін түсінеді.
3. Жалпы ішкі өнім мен жалпы ұлттық өнімді есептеудің 
негізгі əдістерін қолданады.

Оқыту нəтижесі: 4) Кəсіпкерлік қызметтің табысқа ие болу жəне 
тəуекелге бару мүмкіндіктерін анықтау.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Кəсіпкерліктің мақсаттарын, даму факторлары мен 
шарттарын сипаттайды.
2. Қазақстандағы кəсіпкерлік қызметтің заманауи 
ұйымдастырушылық-құқықтық формаларын сипат-
тайды.
3. Кəсіпкерлік қызметтің жетістігін анықтайтын фактор-
ларды түсінеді.
4. Бизнес жоспарды құру негіздерін меңгереді.
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у Бұл модуль ұлттық са-
наны дамытуға, ежелгі 
дəуірден қазіргі кезеңге 
дейін орын алған тарихи 
оқиғалардың мəні мен 
заңдылықтарын түсінуге 
қажетті білімдерді, икем-
дер мен дағдыларды 
сипаттайды. Модульді 
зерделеу нəтижесінде 
білім алушылар: 
Қазақстанның негізгі 
тарихи кезеңдерінің 
хронологиялық шека-
ралары мен маңызын 
меңгереді.

Оқыту нəтижесі: 1) Негізгі тарихи оқиғаларды түсіну.
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Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Ежелгі дəуірден қазіргі кезеңге дейінгі тарихи 
оқиғалар хронологиясын біледі жəне мəнін түсінеді.
2. Қазақ халқының жалпытүрік қоғамдағы, көшпелі 
өркениет жүйесіндегі, Еуразия əлемі халықтарының 
тарихи-мəдени қауымдастығының дамуындағы рөлі мен 
орнын аша біледі.
3. Тəуелсіздік алғаннан кейінгі Қазақстан 
Республикасында болып жатқан саяси жəне қоғамдық 
өзгерістердің мəні мен бағытын түсінеді.
4. Тəуелсіз Қазақстанның жетістіктерін сипаттайды.

Оқыту нəтижесі: 2) Тарихи оқиғалардың себеп-салдар байланысын 
анықтау.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Қазақстан тарихының толыққандылығы мен 
жүйелілігін көрсететін жəне сипаттайтын фактілерді, 
үдерістер мен құбылыстарды анықтайды.
2. Тарихи оқиғалардың арасында байланыс орнатады.

Кəсіптік модульдер
081305 2 «Қақпақ жинаушысы» біліктілігі
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Осы модуль жабдықтарда 
жұмыс істеу үшін қажетті 
дағдыларды, құралдар 
мен керек-жарақтарды 
құрастыру процесіне 
дайындау қағидаларын 
қалыптастырады. 
Модульді зерделеу 
нəтижесінде білім алу-
шылар: шина өндірісі 
технологиясының 
негіздерін; сала 
кəсіпорнының 
құрылымын; негізгі 
цехтердің міндетін; 
технологиялық желідегі 
негізгі операциялар-
ды; технологиялық 
жəне нормативтік 
құжаттаманың мазмұнын; 
материалдар мен 
жартылай фабрикат-
тарды, құралдарды, 
технологиялық жарақтар 
мен жабдықтарды 
өндірістік процеске дай-
ындау қағидаларын; 
дайындық процестерінің 
қауіпсіздік техника-
сы ережелерін; жұмыс 
камерасының (жұмсақ 
өзек темірдің) құрылымын 
жəне онда жұмыс жа-
сау мысалдарының 
ерекшеліктерін; қақпақ 
құрастыру техникасын; 
құрастырма білдектерді 
жəне олардың керек-
жарақтарын дайындау 
қағидаларын меңгеруі 
қажет. Модульді игер-
геннен кейін білім алу-
шылар: шина өндірісі 
жұмысшыларының еңбек 
қызметінің түрлері бойын-
ша бағдарлану; өндірістік 
цех жабдықтарын 
айқындау; технологиялық 
операциялардың мəнін 
түсіну; жұмыс орнын 
дайындау; жеке жəне 
ұжымдық қорғаныс құрал-
дарын дайындау; сыртқы 
түрінен материалдардың 
сапа сын анықтау; 
технологиялық құжатта-
маға сəйкес материалдар 
мен жартылай фабрикат-
тарды таңдау; жабдық 
сызбалары мен схемала-
рын оқу; жабдықты шина 
мен брекер құрастыру 
процесіне баптау; өмір 
мен денсаулық қауіпсіз-
дігін қамтамасыз ету қа-
ғидаларын қолдану тиіс.

Оқыту нəижесі 1) Жабдықты қақпақ құрастыру процесін орындауға 
дайындау.
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Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Қызмет көрсетілетін жабдықтың құрылымы мен 
жұмыс қағидатын түсінеді, жабдық сызбалары мен схе-
маларын оқиды.
2. Қақпақтар дайындамасының жекелеген бөлшектерін 
құрастыру режимдерін негіздейді.
3. Жабдықты, құралдар мен керек-жарақтарды негізгі 
жəне қосалқы операцияларды жүргізуге дайындайды.
4. Операциялардың жүйелілігін анықтайды.
5. Бақылау-өлшеу аспаптары мен құралдарды пайдала-
ну қағидаларын қолданады.
6. Бұйымның сапасы пайдаланылатын шикізаттың 
физикалық-химиялық қасиеттеріне тəуелді екенін 
түсінеді.
7. Шығарылатын материалдар мен бұйымдардың сапа-
сына қойылатын талаптарды сақтайды.

Оқыту нəтижесі: 2) Жабдықтарды құрастыру процесіне баптау.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Қызмет көрсетілетін учаскедегі технологиялық про-
цесс операцияларын біледі.
2. Брекерлі білезіктерді дайындау ерекшеліктерін; 
өңделетін материал түрлері мен ерекшеліктерін 
түсінеді. 
3. Материалдарды жəне құрастыру режимдерін 
таңдайды.
4. Жабдықты жөндеуді жүзеге асырады: салқындату 
жүйесі; бақылау-өлшеу аппаратурасы.
6. Бақылау-өлшеу аспаптарының көрсеткіштері бо-
йынша бекітілген технологиялық режимді бақылауды 
жүзеге асырады.
7. Дайындалатын материалдар мен бұйымдардың 
үлгілер мен сызбаларға сəйкес келуіне мерзімді 
бақылау жүргізеді.

Оқыту нəтижесі: 3) Материалдарды құрастыруға дайындау.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Камераның айналасын тексереді. 
2. Корд қабаттарын бірізді кигізуді тексереді. 
3. Шеттердің түйнегін тексереді.
4. Қалдықтарды кесуді орындайды. 
5. Барлық бөлшектерді жұқартуды бағалайды. 
6. Ақауларды жояды.
7. Камерадан қақпағын алуды орындайды.

Оқыту нəтижесі: 4) Қорытынды жəне қосалқы операциялардың 
жабдықтарын дайындау.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Қорытынды операцияларды орындауға арналған 
жабдықты таңдайды.
2. Операциялардың орындау реттілігін айқындайды.
3. Қалыпталған қақпақты вулканизацияға жеткізу үшін, 
оны көлік құрылғысына беруді орындайды.
4. Қауіпсіздік техникасының ережелерін жəне жеке 
қорғаныс құралдарын қолданады.

Оқыту нəтижесі: 5) Өндіріс ерекшелігін меңгеру.
1. Өнімдердің, кəсіпорындағы негізгі жұмыс кəсіптерінің 
сипаттамасын береді.
2. Кəсіпорынның ішкі тəртіп ережелерін, кəсіпорын 
аумағындағы жəне өндірістік орынжайлардағы мінез-
құлық ережелерін білетінін көрсетеді. 
3. Кəсіпорын құрылымы мен жұмыс тəртібін; негізгі 
жəне қосалқы цехтарды, олардың міндетін білетінін 
көрсетеді.
4.Жабдықтардың құрылымын, жұмыс қағидаттарын 
білетінін көрсетеді.
5. Технологиялық процестің 
аппаратуралық схемасын құрастырады. 
9. Схеманың негізгі жəне қосалқы жабдықтарын 
сəйкестендіреді.
7. Практика бойынша есеп құрастырады.
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Осы модуль жүктерді жүк 
көтергіш механизмдердің 
көмегімен жыл-
жыту əдістері мен 
құралдарының 
жиынтығын меңгеруге 
қажетті білімдерді, 
іскерліктер мен 
дағдыларды сипат-
тайды. Модульді зер-
делеу нəтижесінде 
білім алушылар: жүк 
көтергіш механизмдерлің 
түрлерін; жүктерді 
матау схемаларын; 
жүк қармағыш керек-
жарақтарды; краншы 
үшін сигнал түрлері мен 
мəнін; жүктерді тіркеу 
мен бекітудің қауіпсіз 
құралдарын меңгеруі 
қажет. Модульді игер-
геннен кейін білім алу-
шылар: жүктерді жыл-
жыту үшін ілмектерді 
таңдау; арқандарды, 
тізбектерді жəне басқа 
да жүкқармағыш керек-
жарақтарды брактау; 
кранмен жұмыс жаса-
уды орындау: жүктерді 
матау, көтеру, жылжы-
ту, түсіру жəне ағыту; 
жүктерді қаттау тəртібін 
сақтау; кран мен электр 
жіберу желісінің жанында 
қауіпсіздік ережелерін 
орындау тиіс.

Оқыту нəтижесі: 1) Жүк көтергіш механизмдерді басқару дағдыларын 
меңгеру.
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Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Матаушының кран машинисіне беретін жəне сол 
өндірісте қолданылатын негізгі сигнал түрлерін ажы-
рата біледі. 
2. Жүкті немесе ілмекті көтеруге, жүкарбаларды 
жылжытуға, жүкті немесе ілмекті түсіруге, жебені 
көтеруге, бұруға сигнал беруді орындайды. 
3. Ғимарат жанында, өндірістік орынжайдың ішінде, 
колонналар жанында, электр беру желісінің қорғалған 
аймағында кранмен жұмыс жасау кезінде, автомаши-
наларда, теміржол вагондарында, жартылай вагон-
дарда, платформаларда, жүкарбаларда тиеу-түсіру 
жұмыстарын жүргізу кезінде матаушының орнын 
анықтайды.

Оқыту нəтижесі: 2) Жүктерді жылжыту қауіпсіздігінің негіздерін 
меңгеру.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Матау бойынша операцияларды орындау тəртібін 
сақтайды (машина ілмегіне орпа байлау, ілу, бекіту, 
ілмектеу, жобалық қалыпқа орнату жəне ағыту). 
2. Жүкқармағыш керек-жарақтарды қолданады. 
3. Матаушы қызмет көрсететін жүк көтергіш 
машиналардың техникалық сипаттамаларын; жүктерді 
матау схемаларын талдайды.
4. Апаттық жағдайларда жəне жұмыс аяқталғаннан 
кейін қауіпсіздік талаптарын орындайды.

Оқыту нəтижесі: 3) Матау жұмыстарын орындау.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Жүкқармағыш керек-жарақтарды, арқандар мен 
ыдыс ты шолуды жəне брактауды орындайды. 
2. Ілмектердің, тізбектердің, арқандардың жəне басқа 
да жүкқармағыш керек-жарақтардың міндеті мен 
қолдану тəртібін түсінеді.
3. Тиеу-түсіру жұмыстарының картасын оқиды. 
4. Əртүрлі жүктерді көтеру жəне жылжыту үшін орап 
байлау мен ілуді орындайды. 
5. Матау жұмыстарын жүргізу барысында қауіпсіздік 
техникасының ережелерін сақтайды.
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Осы модуль жұмсақ жəне 
қатты дорнмен қақпақтар 
құрастыруды; жартылай 
автоматты басқарылатын 
білдектерде қақпақтар 
құрастыруды орындауға 
қажетті білімдерді, 
іскерліктер мен дағды-
ларды сипаттайды. 
Модульді зерделеу 
нəтижесінде білім 
алушылар: өндірістік 
процестің барлық 
кезеңдерінде əртүрлі 
қақпақтарды құрастыру 
тəсілдерін; құрастыру 
сапасына қойылатын 
талаптарды; білдектерді 
қауіпсіз пайдалану 
қағидаларын меңгеруі 
қажет. Модульді игер-
геннен кейін білім 
алушылар: барабан-
ды немесе білезік 
білдегінің диафрагма-
сын, корд қабаттарын, 
қанаттарды жəне басқа 
да бөлшектерді қаптау 
немесе салу əдістерін 
меңгеру; қанаттарды 
отырғызуды, бүкпесіз 
жəне қиғашсыз борттар-
ды тартуды орындау; 
дайын бұйымдарды сақ тау 
стендіне ауыстыру тиіс.

Оқыту нəтижесі: 1) Қақпақ құрастыру əдістерін меңгеру.
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Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Барабанға дайындаманың жекелеген қабаттарын 
салу тəртібін анықтайды.
2. Білдекте брекерлі білезіктерді құрастыру технология-
сын түсінеді.
3. Каландирлі резеңке қоспа мен резеңкелі 
металлкордтың сапасын тексереді.
4. Білезік, корд қабаттары, қанаттар, протектор жəне 
басқа жа қақпақ құрастыруға арналған бөлшектер сапа-
сына қойылатын талаптарды сақтайды. 
5. Жабдықта жұмыс жасау кезінде қауіпсіздік техника-
сын сақтайды. 

Оқыту нəтижесі: 2) Жоғары модульді (қаттылығы жоғары) кордтардан 
ірі габаритті қақпақтар үшін білезік құрастыруды орындау. 
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Кескіш машинаны жабынның тиісті параметрлеріне 
баптайды, автоматты жұмыс режимінде кескіш машина-
ныу баптауды жəне іске қосуды тексереді.
2. Кордты пішуді, оны қолмен білезікті білдекің 
құрастырма таспасына беруді жүзеге асырады.
3. Əр қабатқа резеңке қабатшаны бірізді салу арқылы 
жəне тұйық шығыршықты кесу арқылы жолақтарды 
үздіксіз қабатқа түйістіруді орындайды. 
4. Білезік қабаттарын жұқартуды орындайды.
5. Білезікті алу үшін көтергіш-тасымалдағыш 
механизмді дайындауды орындайды. 
6. Ұстағышта жиналған білезікті тіркейді, оны білдектен 
алады жəне сақтау стендіне ауыстырады.


