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Мамандығы: 1401000 «Ғимараттар мен 

құрылымдарды салу және пайдалану»
Біліктілігі:1401213 «Техник-құрылысшы»
Үйлер мен ғимараттарды тұрғызу, пайдалану және

жөндеу, өндірістік кәсіпорындарда, көп қабатты

тұрғын үйлер, қонық үйлер, спорттық

кешендер,банктер мен кеңселерде және тағы басқа

жобалау-ізденушілік, констукциялық ұйымдарда,

шағын кәсіпорындарда, коопративтерде инженер,

бөлімше басшысы, жұмыс өндіруші, шебер тағы

басқа арнайы білімді қажет ететін өндірістік-

техникалық және ұйымдастырушылық-басшылық,

жобалау констукциялау мақсатындаи ықпал етуші

жұмыстарын атқарады.

Специальность:1401000 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
Квалификация:1401213 «Техник-строитель»
Специалист подготавливается для производственно-технологической, организационно-

управленческой, проектно-конструкционной деятельности в общестроительных и

специализированных строительно-монтажных предприятиях по возведению, эксплуатаций и ремонту

зданий и сооружений, таких как промышленное предприятие, жилые дома различной этажности,

гостиницы, спортивные комплексы, банки, офисы и т.д., а также проектно-изыскательных и

конструкторских организациях, малых предприятиях, кооперативах на должностях инженер,

начальник участка, производитель работ, мастер.



Специальность: 1114000 «Сварочное дело» (по видам)

Квалификация: 1114042 «Электрогазосварщик»
Специалист по резке углеродистых и легированных сталей, цветных металлов, ручной

электродуговой и дуговой сварке строительных металлоконструкций и закладных

деталей технологического оборудования.

Мамандығы: 1114000 «Дәнекерлеу ісі» (түрлері бойынша)

Біліктілігі: 1114042 «Электргазымен дәнекерлеуші»
Көміртектік және қоспаланған болаттарды,түсті металлдарды кесу, құрылыс металл

конструкциялары мен технологиялық жабдықтарға төсейтін бөлшектерін қолмен

немесе электрдоғалық және доғалық дәнекерлеу маманы.



Мамандығы: 1401000 «Ғимараттар мен 

құрылымдарды салу және пайдалану»
Біліктілігі: 1401262 «Жалпы  құрылыс 

жұмыстарының шебері»: 

Мамандандырылған «Сылақшы»
Қабырға беттерін, төбелерді, бағандар мен

белдеулерді сылаушы, бояушы, қаптаушы және

ақауларды жөндеу маманы.

Сылақшы - бұл жөндеу жұмысын аяқтау маманы,

жөндеудің сәнділігі мен көріктілігі осы маманға

байланысты. Жөндеу жұмыстарына сылау,

қалпына келтіру, түсқағаз жапсыру жатады.

Қазіргі кезде бұл мамандар жұмыс эжасайтын

заманауи материалдар өте көп.

Специальность: 1401000 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
Квалификация: 1401262 «Мастер общестроительных работ»:

Специализация «Штукатур-маляр»
Специалист по оштукатуриванию поверхности стен, потолков зданий и сооружений и

устранению дефектов.

Отделочник - это завершающий этап работы, вся красота зависит от отделочных работ.

Отделочные работы включают в себя штукатурные, облицовочные, малярные, обойные

работы. Сейчас используется очень большой ассортимент современных материалов.



Мамандығы: 0104000 «Кәсіптік білім беру»
Біліктілігі: 0104013 «Өндірістік оқыту шебері»
Кәсіптік білім - бұл белгілі бір жүйеде кәсіп

бойынша алынған білім, білік және дағды

жиынтығы және оны тиісті кәсіптік ортада

пайдалана білудің ережелері мен нормалар тәртібі

.Өнеркәсіп, ғылым, техника және мәдениеттің

әртүрлі салалары үшін орта білікті мамандар

даярлау қайта оқыту және олардың біліктілігін

көтеру.

Специальность: 0104000 «Профессиональное обучение»
Квалификация: 0104013 «Мастер проиводственного обучения»

Профессиональное обучение - это совокупность знаний, навыков и умений,

приобретенных в данной системе а также правил и норм умения использовать ее в

соответствующей профессиональной среде. Изучает развитие средней квалификации

для различных отраслей промышленности, науки, техники и культуры, повышение

квалификации.

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BA%D3%99%D1%81%D1%96%D0%BF
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%92%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA


Мамандығы: 1414000 «Жиhаз өндірісі»
Біліктілігі: 1414072 «Ағаш және жиhаз өндірісінің шебері»

Жиһаз жасаушы - ағаш ұстасы, шкаф жасаушы. Ағаштану және жиһаз өндірісінің шебері

болу үшін: - Машиналар мен жиһаз өнiмдерiн өндiруге арналған үлгiлер мен аксессуарлардың

бөлiктерiн таңдау және кесу, өңдеу және жинауды жүзеге асыру; - Аяқтау үлгілері мен

қондырғыларын орындау; - Технологиялық сынақтарды, техникалық күтім жасаудышаблондарды

және құрылғыларды сақтау және жөндеу; - іргетастарды іріктеуді және кесуді, ағаш бұйымдарын

және жиһаз бұйымдарын өңдеуді жүзеге асыру.

Специальность:1414000 «Мебельное производство»
Квалификация: 1414072 «Мастер столярного и мебельного проиводства»

Производитель мебели - плотник, краснодеревщик, монтажник и т.д.

Мастер столярного и мебельного производства должен уметь:

- Производить подбор и раскрой заготовок, механическую обработку и сборку деталей шаблонов и 

приспособлений для производства столярных и мебельных изделий;

- Выполнять отделку шаблонов и приспособлений;

- Конструировать шаблоны и приспособления для производства столярных и мебельных изделий;

- Производить подбор и раскрой заготовок, механическую обработку де-талей столярных и

мебельных изделий..



Мамандығы: 1402000  «Жол-құрылыс машиналарын техникалық 

пайдалану»
Біліктілігі: 1402162 «Автомобиль кранының машинисі»
Кран - мұнара-драйв жабдықтарымен жабдықталуы мүмкін және жүк көтерусіз, 

арнайы жолдарды қажет етпестен қозғалады және тұрақтылығы ауырлық күшімен 

қамтамасыз етіледі

Специальность: 1402000 «Техническая эксплуатация дорожно-строительных 

машин»
Квалификация:1402162 «Машинист крана автомобильного»
Автокран - который может быть снабжён башенно-стреловым оборудованием и 

перемещается без груза, не требуя специальных путей и устойчивость которого 

обеспечивается за счет силы тяжести.
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