
 «М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар 

академиясының Шымкент көлік колледжі» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі 
 

Нұсқа:1 

Өзін-өзі бағалау бойынша 

ЕСЕП 

 

 

 

 

145 беттің 1-беті 

 
 

«М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар 

академиясының Шымкент көлік колледжі» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі 

 

 

Өзін-өзі бағалау туралы 

ЕСЕП 

 

 
 

 

«М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік 

 және коммуникациялар академиясының 

Шымкент көлік колледжі» ЖШС 

Мекен жайы: Шымкент қаласы,  

Аймауытов көшесі, 1Б үй 

Эл.почта: shtkkazatk@mail.ru 

Тел: 8(7252) 92-19-19 

 

 

 

Шымкент-2022 ж. 
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«М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар 

академиясының Шымкент көлік колледжі» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі 

Нұсқа:1 

Өзін-өзі бағалау бойынша 

ЕСЕП 

 

 

 

 

151 беттің 2-беті 

 
 

Мазмұны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Сұрақтар атауы Беттер 

1. Білім беру ұйымы туралы жалпы мәліметтер 5 

2. Кадрлық құрамға талдау 10 

3. Білім алушылар контингенті 56 

4. Оқу-әдістемелік жұмыс 88 

5. Оқу-материалдық активтер  125 

6. Ақпараттық ресурстар және кітапхана қоры 134 

7. Білім алушылардың білімін бағалау 138 

8. Білім беру процессінің қатысушыларға сұрақ жауап 

жүргізудің нәтижесі 

- 

9. Қорытынды 143 

10. №4 Бағалау қорытындысы 146 



 

«М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар 

академиясының Шымкент көлік колледжі» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі 

Нұсқа:1 

Өзін-өзі бағалау бойынша 

ЕСЕП 

 

 

 

 

151 беттің 3-беті 

 
 

 «М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясының  

Шымкент көлік колледжі»  ЖШС өзін-өзі бағалау нәтижелері туралы есебі 

 

 

Шымкент қаласы                                                                                                         30 желтоқсан 2022ж. 

 

 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңын басшылыққа ала отырып, Қазақстан 

Республикасы Оқу-ағарту министрлігінің 2022 жылғы 5 желтоқсандағы №486 бұйрығымен 

бекітілген «Білім беру ұйымдарын бағалау өлшемшарттарына» (бұдан әрі – бағалау 

өлшемшарттары) сәйкес және ҚР ОАМ Білім саласында сапаны қамтамасыз ету комитетінің 

2022 жылғы 27 желтоқсандағы бұйрығымен бекітілген «Білім беру ұйымдарының өзін-өзі 

бағалауын ұйымдастыру және өткізу жөніндегі әдістемелік ұсынымдарын» басшылыққа ала 

отырып, 2022 жылғы 30 қараша – 30 желтоқсан күндері аралығында «М.Тынышпаев атындағы 

Қазақ көлік және коммуникациялар академиясының Шымкент көлік колледжі» ЖШС (бұдан 

әрі – Колледж) өзін-өзі бағалау жүргізілді. 

Өзін-өзі бағалау жұмыстары колледждің 2022 жылғы 10 қазан № 112-Ө бұйрығымен 

бекітілген комиссиясымен келесі құрамда өткізілді: 

 

1. Абызбаев Б.Е. - колледж директоры, комиссия төрағасы; 

2. Тажибаева Б.С. - директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары, комиссия мүшесі; 

3. Атамқұлов Б.Қ. - директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары, комиссия мүшесі 

4. Утепбергенов Е.Ш. - директордың оқу өндірістік жөніндегі орынбасары, комиссия мүшесі; 

5. Каратаева Н.А. - кадр бөлімінің меңгерушісі, комиссия мүшесі. 
 

Комиссия мүшелері барлық бағалау өлшемшарттарына сәйкес 2020-2021, 2021-2022, 2022-

2023 оқу жылдарының нәтижелері бойынша  білім беру ұйымдарына бағалау жүргізу кезінде негізгі 

бағыттар мен зерделеу объектілері бойынша колледж құжаттарына, оның ішінде білім беру 

қызметтерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының талаптарына сәйкестігіне, 

қызметтің сандық және сапалық көрсеткіштеріне бағалау және егжей-тегжейлі талдау жүргізді. 

 

«М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік 

 және коммуникациялар академиясының 

Шымкент көлік колледжі» ЖШС 

Мекен жайы: Шымкент қаласы,  

Аймауытов көшесі, 1Б үй 

Эл.почта: shtkkazatk@mail.ru 

Тел: 8(7252) 92-19-19 
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«М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар 

академиясының Шымкент көлік колледжі» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі 

Нұсқа:1 

Өзін-өзі бағалау бойынша 

ЕСЕП 

 

 

 

 

151 беттің 4-беті 

 
 

Кіріспе 

 

«М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясының Шымкент 

көлік колледжі» – білім алушылардың, педагогтардың, жұмыс берушілердің және басқа да мүдделі 

тараптардың мүддесінде жұмыс істейтін өзекті білім беру жүйесі, ашық ақпараттың ортасы және 

қазіргі заманғы инфрақұрылымы бар, жаңа технологиялармен жұмыс істеудегі білімі мен дағдысы 

бар, еңбек нарығында сұранысқа ие кәсіби мамандары бар білім мекемесі. 

Миссия: 

Еңбек нарығында Жаңа әлемдегі Жаңа Қазақстанның экономикасын және өндірістік-

әлеуметтік деңгейін көтеруде, темір жол саласында жаһандық бәсекеге қабілетті, жоғары деңгейлі 

теориялық және тәжірибелік дағдыларды қалыптастырған, инновациялық технология мен озық іс-

тәжірибені пайдалану негізінде білікті мамандар дайындай отырып, тәжірибелік өмірде, 

экономикалық қызметте және қоғамдық қатынастарда сұранысқа ие алдыңғы қатарлы колледждер 

санатына қосылу. 

Ұстанымы: 

«М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясының Шымкент 

көлік колледжі» – білім алушылардың, педагогтардың, жұмыс берушілердің және басқа да мүдделі 

тараптардың мүддесінде жұмыс істейтін өзекті білім беру жүйесі, ашық ақпараттың ортасы және 

қазіргі заманғы инфрақұрылымы бар, жаңа технологиялармен жұмыс істеудегі білімі мен дағдысы 

бар, еңбек нарығында сұранысқа ие кәсіби мамандары бар білім мекемесі. 

М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясының Шымкент 

көлік колледжі Шымкент қаласы, Еңбекші ауданы, Ж.Аймауытов көшесінде орналасқан.  

«М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясының Шымкент 

көлік колледжі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2007 жылы 28 тамызда техникалық және 

кәсіптік білімнің мамандықтары мен біліктіліктерінің № АБ №0038305 сериясымен мерзімі 

шектеусіз лицензиясы рәсімделіп берілді. 

Студенттерге алғашқы медициналық қызметті колледждің штатындағы медбике көрсетеді. 

Колледждің 2011 жылғы 20 шілдесінде Оңтүстік Қазақстан облысының денсаулық сақтау 

басқармасы берген сериясы № 0011198DX медициналық және дәрігерлік қызметке арналған 

мемлекетік лицензиясы бар. Мемлекеттік лицензиясына №11021138 қосымшасымен дәрігерге 

дейінгі алғашқы медициналық-санитарлық қызметін жүргізуге рұқсат берілді. (0.1-қосымша) 

2017 жылы желтоқсан айында «Білім беру сапасын қамтамасыздандыру тәуелсіз 

Қазақстандық агенттігі» институционалды аккредиттеуден және мамандандырылған 

аккредиттеуден алты мамандық бойынша 5 жылға аккредиттелді. Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрінің 2021 жылы 17 ақпандағы № 61 бұйрығымен бекітілген «Техникалық және 

кәсіптік білімнің мамандықтары мен біліктіліктерінің сыныптауышының сәйкестігін анықтау 

бойынша әдістемелік ұсынымдар» негізінде Мамандандырылған аккредиттеу туралы 

куәліктерін       қосымшаға сәйкес қайта рәсімдеуден өтті. (0.2-қосымша) 

 

 

 

 

 

 

 



 

«М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар 

академиясының Шымкент көлік колледжі» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі 

Нұсқа:1 

Өзін-өзі бағалау бойынша 

ЕСЕП 

 

 

 

 

151 беттің 5-беті 

 
 

1. БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМЫДАРЫНЫҢ ЖАЛПЫ СИПАТТАМАСЫ. 
 

Білім беру ұйымының атауы «М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар 

академиясының Шымкент көлік колледжі» жауапкершілігі 

шектеулі серіктестігі 

Білім беру ұйымының 

орналасқан жері 

160009, Қазахстан Республикасы, Шымкент қаласы, Еңбекші 

ауданы, Ж.Аймауытов көшесі, ғимарат 1Б 

Заңды деректемелер Счет KZ1484906KZ006155000 

БИК NURSKZKX 

БСН 070740005484 

Заңды тұлғаның байланыс 

деректері 

Пошталық мекен-жайы 

Жұмыс телефоны 8 (7252) 92-19-19 

Байланыс : 8 (7252) 92-19-21 

Электрондық пошта адресі: 

E-mail: shtkkazatk@mail.ru  

Колледж веб сайты: http://shtk.edu.kz/  

Колледждің домендік атауы: shtk.edu.kz Instagram: 

shymkent_qazatk 

Facbook: shtkkazatk 

Заңды тұлға өкілінің 

байланыс деректері 

Директор: Абызбаев Багдаулет Ермаханович 19.06.1987 жылы 

туылған. Жеке куәлігі №043431697, ҚР ІІМ 03.09.2018 жылы 

берілген, ЖСН 870619301340, №59-ЖК бұйрығымен 

18.10.2021 жылы тағайындалған. Білімі жоғары, диплом 

бойынша мамандығы «Тасымалды ұйымдастыру технигі», 

еңбек өтілі 17 жыл, оның ішінде директор ретінде 1 жыл. (1.1-

қосымша) 

Құқық беруші және 

құрылтайшы    құжаттары 

«М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар 

академиясының Шымкент көлік колледжі» жауапкершілігі 

шектеулі серіктестігі 2007 жылы 28 тамызда техникалық және 

кәсіптік білімнің мамандықтары мен біліктіліктерінің № АБ 

№0038305сериясымен мерзімі шектеусіз лицензиясы 

рәсімделіп берілді. БСН  070740005484 

Құрылтайшы: «Логистика және көлік академиясы» 

Акционерлік қоғамы. Құрылтайшының шешімімен 23.07.2022 

жылы  бекітілген. (1.2-қосымша) 

Рұқсат беру құжаттары (білім 

беру қызметіне лицензия 

және оған қосымша) 

«М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар 

академиясының Шымкент көлік колледжі» жауапкершілігі 

шектеулі серіктестігі 2007 жылы 28 тамызда техникалық және 

кәсіптік білімнің мамандықтары мен біліктіліктерінің № АБ 

№0038305 сериясымен мерзімі шектеусіз лицензиясы 

рәсімделіп берілді. (1.3-қосымша), (1.4-қосымша) 
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«М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар 

академиясының Шымкент көлік колледжі» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі 

Нұсқа:1 

Өзін-өзі бағалау бойынша 

ЕСЕП 

 

 

 

 

151 беттің 6-беті 

 
 

Колледждің қызметі өңіріміздегі әлеуметтік-экономикалық сұраныстарға сәйкес еңбек 

нарығындағы білікті мамандарды даярлауға бағытталған. Колледж күндізгі және сыртқы 

нысандарында мамандарды даярлауды жүзеге асырады, оқыту тілі - мемлекеттік тіл. 

«М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясының Шымкент 

көлік колледжі» дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған бағдарламасының: 

Мақсаты: Білім беру қызметінің жоғары сапасын қамтамасыз ету, ҚТЖ ҰК жүк тасымалы 

жүйесінің заманауи талаптарына жауап беретін колледж қызметінің басымды бағыттарын дамыту; 

2025 жылға дейінгі стратегиялық міндеттер: 
Стратегиялық менеджмент жүйесін сапалы біліммен дамыта отырып, көлік колледжі 

белгілейді: 

- Қазақстан Республикасының «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясының салалары 

үшін білікті мамандар даярлауда танымал болу; 

- Қазақстан Республикасы ҚТЖ ҰК үшін мамандарды даярлау және қайта даярлау бойынша  

базалық «Құзыретті орталық» болу; 

- Колледждің білім беру, мәдени және әлеуметтік қызметінің жоғары сапасын қамтамасыз 

ететін инфрақұрылымын және материалдық-техникалық базасын жетілдіру; 

- Аймақтың және республиканың еңбек нарығы сұранысын мейілінше толық қанағаттандыру 

мақсатында колледж түлектерінде кәсіптік білім деңгейі мен кәсіпкерлік дағдыларды 

қалыптастыру; 

- Колледждің техник-педагог қызметкерлерін кәсіби жетілдіруге және өзін-өзі танытуға, 

білім деңгейін арттыруға, шығармашылығын дамытуға оңтайлы жағдай жасалуын қамтамасыз ету. 

 

Өзекті құндылықтар. 

1. Колледж білім алушылары, оқытушылар және қызметкерлер игілігінің құндылығы. 

2. Алқалық және сенім жағдайындағы тұлғалық өсу және кәсіптік дамуды қолдау. 

3. Оқыту сапасын, ғылыми зерттеу және білімді дәріптеу құндылығы. 

4. Өз қызметін этиканың жоғарғы стандарттарына сәйкес атқаратын қоғамның болашақ 

көшбасшыларын даярлаудағы адалдық, әділдік, жауапкершілік құндылықтары. 

5.Нәтижеге қол жеткізу үшін жауапкершілікпен шешім қабылдай білетін ашық, адал қызмет 

атқару құндылығы. Қоғам, білім алушылардың ата-аналармен, жұмыс берушілермен, мемлекеттік 

және мемлекеттік емес құрылымдармен серіктестік құндылығы. 

6. Серіктестіктің қоғаммен, білім алушылардың ата-анасымен, жұмыс берушілермен, 

мемлекеттік және мемлекеттік емес құрылымдар арасындағы құндылығы. 

7. Колледждің ішінде және сыртындағы, оның қызметіне байланысы жоқ, ұлты, діні, 

жынысы және басқа да факторларға қарамастан, барлық адамдардың құндылығы. 

8. Колледждің жоғары беделі және оның білім беру жүйесін дамытуға қосқан үлесінің 

құндылығы. 

Колледж ұжымымен бес жылға арналған ұзақ мерзімді даму жоспары және жыл сайын бір 

жылға арналған қысқа мерзімді жоспары әзірленеді. Қысқа мерзімді жұмыс жоспарлары, әрбір оқу 

жылына арналған педагогикалық кеңесте қаралады және бекітіледі. Стратегиялық даму жоспары 

педагогикалық кеңесте бес жылда бір рет қаралады және бекітіледі. (1.5-қосымша). Стратегиялық 

мақсаттар техникалық және кәсіптік стандарттардағы, құрылымдық бөлімшелердің жұмыс 

жоспарларындағы өзгерістерді көрсету үшін кезең-кезеңмен қайта қаралады. Қысқа мерзімді 

жоспарларға түзетулер енгізу тиісінше педагогикалық, әдістемелік кеңестердің хаттамаларында 

көрсетіледі. Өз миссиясы мен мақсатына жету бойынша қабылданатын шаралардың тиімділігін 

бағалау қабылданған мақсаттар мен жоспарларға, тұрақты талдау арқылы жүзеге асырылады: 
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директорлық және әкімшілік бақылау, оқытушылар мен студенттерге сауалнама жүргізу, өзара 

бақылау арқылы жүргізіледі. 

Колледждің Стратегиялық жоспарының бағыттары колледждің мүмкіндіктері мен 

әлеуеттеріне сәйкес таңдалған. Колледжді дамыту стратегиясында көзделген міндеттер миссияға 

сапалы жетуге бағытталған. 

Соңғы жылдары колледждің стратегиялық жоспарына сәйкес оқытудың жаңа инновациялық 

технологияларын енгізуге және білім беру қызметтерін сапалы ұсынуға бағытталған. Миссия, 

міндеттер және даму стратегиясы туралы студенттер колледждің веб-сайты, стендтер, буклеттер 

арқылы, сонымен қатар тәрбие жұмысын ұйымдастырудың негізгі түрлері: топ сағаттары, 

семинарлар арқылы біледі. Жастар комитеті, студенттер арасында жобаны талқылауды 

ұйымдастырады. Осындай өндірістік талқылауларға қатыса отырып, студенттер басқарушылық 

жұмыс дағдыларын меңгере отырып, коммуникативтік қабілеттерін дамытып, көшбасшылық 

қасиеттерді таныта отырып, өзіне сенімді болады. 

М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясының Шымкент 

көлік колледжі педагогикалық құрамы білім алушыларға қол жетімді болатын оқу процесінің басты 

ресурсы болып табылады. Нақтылық, айқындылық және әділдік принциптеріне негізделген 

колледждің кадрлық саясаты колледж стратегиясының маңызды бөлігі. 

Колледждің нарықтағы қажеттілігін анықтайтын басты факторлар, ол – заманауи 

материалды-техникалық база, білікті оқытушы және икемді, ұтқыр, білімді білім алушылар. 

Казіргі таңда колледжде 3 бірлестік жұмыс істейді: 

- «Жалпы білім беру пәндер» бірлестігі; 

- «Автоматика, радиоэлектороника, тасымалдауды ұйымдастыру және жол шаруашылығы» 

бірлестігі; 

- «Тартымды жылжымалы құрам және электрмен жабдықтау» бірлестігі. 

Техникалық және кәсіптік білім беру саласындағы білім беру қызметін жүзеге асыру 

құқығын растады. Колледждің қызметі өңіріміздегі әлеуметтік-экономикалық сұраныстарға сәйкес 

еңбек нарығындағы білікті мамандарды даярлауға бағытталған. Колледж оқыту нысандарында 

мамандарды даярлауды жүзеге асырады, оқыту тілі - мемлекеттік тіл. 

2020-2021 оқу жылдары колледжде білім беру қызметі келесі мамандықтар бойынша 

жүргізілді: 

Кесте 1.1 Дайындық жүргізілетін мамандықтар туралы мәлімет 

 

2018 жылғы 27 қыркүйектегі № 500 мамандықтары мен біліктіліктерінің сыныптауышы 

бойынша 

Маманды 

қ коды 

Мамандық атауы Біліктілі к 

коды 

Біліктілік атауы Оқыту 

мерзімі 

0904000 Темір жолдардың электр 

техникалық жүйелерін 

электрмен жабдықтау, 

пайдалану, техникалық 

қызмет көрсету және 

жөндеу 

090403 3 Электр механигі 3 ж. 10 ай,  

2 ж. 10 ай 

1108000 Темір-жол жылжымалы 

құрамдарын пайдалану, 

жөндеу және техникалық 

110816 2 Локомотивті 

(тепловоз және 

электровоз) 

10 ай 
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қызмет көрсету (түрлері 

бойынша) 

жөндеу бойынша 

слесарь 

110806 2 Тепловоз 

машинисінің 

көмекшісі 

2 ж. 10 ай, 

1 ж. 10 ай 

110818 3 Техник-

электромеханик 

3 ж. 10ай, 

2 ж. 10 ай 

1203000 Теміржол көлігінде 

тасымалдауды 

ұйымдастыру және 

қозғалысты басқару 

120301 2 4-ші және 5-ші 

кластардың 

теміржол 

стансасының 

кезекшісі 

2 ж. 10 ай,  

1 ж. 10 ай 

120309 3 Тасымалдауды 

ұйымдастырушы 

техник 

3 ж. 10 ай, 

2 ж. 10 ай 

1303000 Темір жол көлігіндегі 

автоматика, телемеханика 

және қозғалысты басқару 

130302 2 Сигнал беру, 

орталықтандыру 

және бұғаттау 

құрылғыларына 

қызмет көрсету 

және жөндеу 

электр монтері 

2 ж. 10 ай, 

1 ж. 10 ай 

130304 3 Техник-

электромеханик 

3 ж. 10 ай, 

2 ж. 10 ай 

1306000 Радиоэлектроника және 

байланыс (түрлері 

бойынша) 

130609 3 Байланыс технигі 3 ж. 10 ай,  

2 ж. 10 ай 

1409000 Темір жол құрылысы, жол 

және жол шаруашылығы 

140905 3 Техник- жолшы-

құрылысшы 

3 ж. 10 ай, 

2 ж. 10 ай 

 

Ал, 2021-2022,2022-2023 оқу жылдарында «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі 

білімнің мамандықтары мен біліктіліктерінің сыныптауышын бекіту туралы» Білім және ғылым 

министрінің 2018 жылғы 27 қыркүйектегі № 500 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы» ҚР Білім және 

ғылым министрінің м.а. 21.07.2021 № 354 бұйрығына сәйкес колледждің мемлекеттік лицензиясы 

және оның қосымшалары қайта рәсімделіп, білім беру қызметі мамандық бойынша жүргізіледі: 

 

Кесте 1.2 Дайындық жүргізілетін мамандықтар туралы мәлімет 

 

21.07.2021   № 354 бұйрығына  сәйкес  мамандықтары мен біліктіліктерінің сыныптауышы  

Маманды қ 

коды 

Мамандық атауы Біліктілі к 

коды 

Біліктілік атауы 

07130600 Темір жолдың электротехникалық 

жүйелерін электрмен жабдықтау, 

пайдалану, жөндеу және 

техникалық қызмет көрсету 

3W07130601 Байланыс желісінің электр 

монтері 

4S07130603 Техник-электромеханик 

07160500 Темір жолдың жылжымалы 3W07160502 Локомотивті жөндеу 
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тартқыш құрамын пайдалану, 

жөндеу және техникалық қызмет 

көрсету 

 

жөніндегі слесарі (түрлері 

бойынша) 

3W07160501 Локомотив машинисының 

көмекшісі (түрлері 

бойынша) 

4S07160503 Техник-электромеханик 

10410200 Темір жолкөлігінде тасымалдауды 

ұйымдастыру және қозғалысты 

басқару 

3W10410201 

 

4-ші және 5-ші кластардың 

темір жолстансасының 

кезекшісі 

4S10410205 Тасымалдауды 

ұйымдастырушы технигі 

07140700 Автоматика, телемеханика  

және темір жол 

көлігіндегі қозғалысты басқару 

3W07140702 Сигнал беру, 

орталықтандыру және 

бұғаттау құрылғыларына 

қызмет көрсету және 

жөндеу жөніндегі 

электромонтер 

4S07140703 Техник-электромеханик 

07140900 Радиотехника, электроника және 

телекоммуникациялар 

3W07140901 Телекоммуникациялық 

жабдықтар мен байланыс 

арналарын 

электромонтаждаушы-

реттеуші 

4S07140902 Телекоммуникациялық 

байланыс жүйелер технигі 

 

07320800 Темір жол құрылысы, жол және 

жол шаруашылығы 

3W07320801  Темір жолдарды ағымдағы 

күтіп ұстау және жөндеу 

жөніндегі шебері 

4S07320803 Техник-жолшы, 

құрылысшы 

07160600 Темір жолдың вагондар мен 

рефрижераторлы жылжымалы 

құрамын пайдалану, жөндеу және 

техникалық қызмет көрсету 

3W07160602   Поезд электромеханигі 

 

Еліміздің білім беру саласындағы қазіргі заманғы білім беру және материалдық-техникалық 

базаға, педагогикалық ұжымның жоғары кәсіби және шығармашылық әлеуетіне негізделген 

өңірдегі өнеркәсіптік кәсіпорындары үшін кадрларды даярлаудың тұрақты құрылымын құруға 

мүмкіндік берді. Колледждің стратегиялық басқару алқалы органдар арқылы жүзеге асырылады: 

педагогикалық кеңес, әдістемелік кеңес және тұрақты жұмыс істейтін пәндер бірлестік төрағасы. 

«М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясының Шымкент 

көлік колледжі» мекемесі – бұл, білім нарығында өз орны бар, динамикалық тұрғыда дамудағы 

материалдық-техникалық базаға ие және оқытудың инновациялық технологияларын қолданатын 

оқу орны. 
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2. КАДРЛЫҚ ҚҰРАМҒА ТАЛДАУ 
 

Білім беру ұйымының педагогтермен жасақталуы: 

2.1 Тиісті бейіні бойынша жоғары (жоғары оқу орнынан кейінгі) педагогикалық білімі 

немесе педагогикалық қайта даярлауды растайтын құжаты бар оқытушылар, оның ішінде 

негізгі білімі жоқ педагогтар туралы мәліметтер. 

Тарификация тізіміне сәйкес 2020-2021 оқу жылында колледжде  педагогикалық кадрлардың 

(бұдан әрі–ПК) құрамында 47 адам: 46 оқытушы, 1 өндірістік оқыту шебері, 2021-2022 оқу 

жылында ПК құрамында 29 адам: 27 оқытушы, 2 өндірістік оқыту шебері жұмыс істеген. Ал, 2022-

2023 оқу жылында ПК құрамында 49 адам: 46 оқытушы, 3 өндірістік оқыту шебері жұмыс 

жасайды. Ал сағаттық  негізде жұмыс істейтін педагогтар саны 3 оқытушы  6%. құрайды. (2.1 

қосымша) 

Ғылыми дәрежесі және жоғары және санатты педагогтер - 3, бірінші, педагог-сарапшылар, - 

1, магистрлер – 16, жалпы – 20 оқытушы, олардың үлесі 41 % құрайды. Санатты беру туралы 

куәліктер жеке іс-қағаздарында сақталған, мерзімі талапқа сай. 

 

Кесте 2.1 Колледж педагогикалық кадр санының динамикасы 

 

№ Персонал топтары 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

1 Оқытушылар 46 27 46 

2 Өндірістік оқыту 
шебері 

1 2 3 

 Барлығы 47 29 49 

 

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 оқу жылдары бойынша Колледж педагог кадрлармен 

(бұдан әрі - ПК) толық қамтылған. 

Колледждің штаттық кестесі «Мемлекеттік білім беру ұйымдары қызметкерлерінің үлгі 

штаттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 30 қаңтардағы №77 

Қаулысына сүйене отырып жасалған. 

Колледждегі барлық педагогтердің жоғары және/немесе жоғары оқу орнынан кейінгі 

(магистратура) білімі бар, жалпы білім беру пәндері бойынша сабақтарды жоғары педагогикалық 

білімі бар педагогттер береді. Ал, жалпы базалық және кәсіптік модульдер (кәсіптік және арнайы 

пәндер) бойынша сабақтарды тиісті бейіні бойынша жоғары және/немесе жоғары оқу орнынан 

кейінгі (магистратура) білімі бар педагогтер жүргізеді немесе береді. Педагогикалық жүктеме 

базалық білімдеріне және жұмыс тәжірибесіне сай берілген.  
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Кесте 2.2 Колледждегі оқытушылардың сандық-сапалық құрамы: 

 
 Бар

л 

ығ
ы 

оның 

ішінде 

ғылыми 

дәрежесі 

бар және  
жоғары 

санаты 

 

 

магистр 

 

 

бірінші 

 

 

екінші 

 

 

Санатсыз 

Жоға 

ры,бі 

рінші, 
магис 

тр 

Са
н ы 

Штат 

тық 

Са 
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тық 

са
н ы 

 

% 

Са 

ны 
 

% 
сан 

ы 

 

% 
са

н 

ы 

 

% 
са

н 

ы 

 

% 
 

% 

 %  %            

2020-2021 

оқу жылы 
47 39 83% 8 

1

9 
7 14,9% 1 2,1% 14 29,9% 8 17% 17 36,1% 46,9% 

2021-2022 

оқу жылы 
29 

27 

 
93,1% 2  3 

10,4

% 
0 % 9 31% 3 

10,

4% 
14 48,2% 41,4% 

2022-2023 
оқу жылы 

49 46 93,8% 3  3 6,2% 16 32,6% 1 2,1%   29 59,1% 41% 

 

Колледждегі оқытушылардың сандық-сапалық құрамы: 

 
 

«Білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптарын және оларға сәйкестікті растайтын 

құжаттардың тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің 

2015 жылғы 17 маусымдағы № 391 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы" (Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрінің м.а. 14.07.2021 № 339бұйрығы) негізінде талаптар орындалған. 

Мекемеде персоналды басқарудың стратегиялық мақсаты қызметкерлердің сандық және 

сапалық құрамын жаңарту және сақтау процестерінің оңтайлы теңгерімін қамтамасыз ету, сондай-
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ақ өз қызметінің нәтижелеріне барлық қызметкерлердің уәждемесі мен қызығушылығын арттыру 

болып табылады. 

Колледждің кадрлық саясатының негізгі міндеттері:  

1. Кадрлық қатынастардың барлық субъектілерінің құқықтары мен міндеттерінің, олардың 

қызметін ұйымдастыру және бақылау әдістерінің ашықтығы. 

2. Оқытушылардың өздерінің кәсіби міндеттерін орындау мүмкіндігін қамтамасыз ететін 

және олардың тиімді қызметіне барынша жәрдемдесетін еңбек жағдайларын жасау. 

3. Колледж қызметкерлерін құқықтық және әлеуметтік қорғау, кадрлық мәселелерді шешуде 

заңдылық пен әлеуметтік әділеттілікті қамтамасыз ету. 

4. Педагогикалық мәдениетті, ғылыми-әдістемелік тәжірибе мен оқытушылардың аға 

буынынан жас ұрпаққа кәсіби құзыреттілікті берудегі сабақтастық. 

5. Педагогикалық қызметкерлердің оқыту жүйесін жетілдіру және біліктілігін арттыру 

6. Нақты критерийлер негізінде оқытушылар қызметінің сапасын бағалау рәсімдерін 

қолдану. 

7. Қызметкерлерді ынталандыру тетіктерінің қызмет етуі. 

8. Персоналдың этикалық мінез-құлық қағидаларын қамтиды. 

Кадрлық саясат колледждің Стратегиялық даму жоспарының негізгі талаптарына сәйкес 

жүзеге асырылады. ҚР «Білім туралы» Заңына, ҚР БҒМ «Педагог қызметкерлер мен оларға 

теңестірілген адамдар лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларын бекіту туралы»  

бұйрығына сәйкес колледж үлгілік біліктілік сипаттамаларында және лауазымдық нұсқаулықтарда 

баяндалған ОЖБ-ға қойылатын негізгі біліктілік талаптарын айқындайды. Колледж тарапынан 

жұмысқа қабылдау кезінде педагог қызметкерге біліктілік және білім деңгейіне қойылатын 

талаптар:  

1. Білімі туралы дипломның болуы 

2. Кәсіби құзыреті 

3. Жұмыс өтілі 

4. Категория 

5. Біліктілікті арттыру 

Қызметкерлердің жеке істерінде кадрларды есепке алу бойынша фотосуреттері бар жеке 

парақшалар, еңбек шарттары, өтініштер, бұйрықтардың, дипломдардың және базалық білімі туралы 

дипломға қосымшалардың, жеке басын куәландыратын құжаттың, санат берілгені туралы куәліктің, 

сертификаттардың, көшірмелері, өмірбаян, мекен-жай және сотталмағандығы туралы анықтама, 

наркологиялық және психиатриялық диспансерден анықтамалар және құжаттардың тізімдемесі бар.  

Еңбек кітапшалары «Еңбек кітапшаларын жүргізу және сақтау Ережесінің нысанын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің  2015 жылғы 30 

қарашадағы № 929 бұйырығымен сәйкес жүргізілуде және бөлек сейфте сақталады. Еңбек 

кітапшаларына уақтылы жұмысқа қабылдау туралы, лауазымнан лауазымға ауыстыру туралы, 

алғыстар мен марапаттаулар туралы  жазбалар енгізіледі. 

Қызметкерлер келіп түскен немесе жұмыстан босатылған кезде еңбек кітапшаларының және 

олардың қосымша парақтарының қозғалысын есепке алу кітабы толтырылады. 

Персоналдың құқықтары мен міндеттерін лауазымдық нұсқаулықтармен колледж 

анықтайды, олар оз уақытысында талаптарына сәйкес жаңғыртылады. 

Арнайы оқу пәндері бойынша сабақ беруга, көбінесе мамандығына сәйкес өндірісте жұмыс 

өтілі болған практик-педагогтар тартуға мән беріледі. Өйткені, практик-педагогтардың оқу үдерісі 

барысында өндірістен мысалдар келтіруі материалды меңгеруді едәуір жеңілдетеді. Нәтижесінде 

білім алушылар жан-жақты кәсіби білім алып, іскерлік пен дағдыны шындайды, және сол арқылы 
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білім алушылардың бәскеге қабілеттілігі жоғарлайды.  

Колледж дамуының басым бағыттарының бірі болып инженерлік-педагогикалық құрамының 

сапалық деңгейін көтеру және аталған мақсатта тікелей жету жұмыстарын атқарылуы. Инженерлік-

педагогикалық құрамының санын көбейту облыс және республикалық маңыздағы жоғары оқу 

орнын бітірген жас мамандарды жұмысқа қабылдау және өндірістен практик мамандарды тарту 

арқылы жүзеге асырылады.  

Колледжде кадрларды іріктеу ББ-ның қажеттіліктерін талдау негізінде жүзеге асырылады. 

Колледждің инженерлік-педагогикалық құрамы ваканттық лауазымдарына қабылдау 23.11.2015 

жылдан № 414-V-ҚРЗ Еңбек Кодексіне сәйкес жүзеге асырылады.  

Әрбір ББ-сын жүзеге асыру базалық білімі мамандық профиліне сәйкес педагог кадрлармен 

қамтамасыз етіледі. Арнайы пән оқытушылары тиісті кәсіби ортада жұмыс тәжірибесі бар 

қызметкерлер. 

Кадрларды іріктеу және орналастыру жүйесі колледжде сыртқы және ішкі қағидаларға 

негізделеді. Кадрларды сыртқы іріктеде ваканттық лауазымдарға конкурс жариялау арқылы жүзеге 

асырылады. Қызығушылық танытқан маманға тікелей жүгіну жолымен басқа оқу орны мен 

өндірістен келетін үміткерге конкурс жарияланып тартылады.  

Инженерлік-педагогикалық құрамы нормативтік құжаттармен таныстыру кадр бөлімімен 

жүзеге асырылады. 

Колледжде сабақ беру сапасын қамтамасыз ету факторының бірі –оқытушының 

педагогикалық жүктемесі. Инженерлік-педагогикалық құрамының оқыту қызметін жоспарлау 

директордың оқу ісі жөніндегі орынбасарымен оқу жүктемесі шегінде жүзеге асырылады. 

Оқу жүктемесін үлестіру оқытушылардың біліктілігін ескеру мен жүзеге асырылады. 

Оқытушының педагогикалық жүктемесі бірлестік меңгерушілері мен сараптама және бақылау 

тобының отырысында түзіліп, тақыланып,жан-жақты зерделеніп, жобасы колледждің 

педагогикалық кеңесінде қаралып, колледж директорымен бекітіледі. Оқытушының педагогикалық 

жүктемесі біліктілігіне сай белгілі пәндердің теориялық, практикалық, курстық жұмыстардың, оқу-

өндірістік, технологиялық, факультативтік және емтихан, дипломдық жобаға жетекшілік ету 

сағаттарынан құралады. Оқу жүктемесін орындау оқу бөлімі тарапынан бірлестік оқытушыларына 

бекітілген жүктеменің көшірмесі қағаз түрінде және электронды нұсқада беріледі.  

Штаттағы оқытушы жүктемесіне қосымша оқу, оқу-әдістемелік, ғылыми-зерттеу, 

ұйымдастыру-әдістемелік, тәрбие, топқа жетекшілік, біліктілігін көтеру және басқа да жұмыс 

түрлері кіреді. Оқытушы жүктемесі орта есеппен 360 сағат пен 1080 сағат көрсеткішін құрайды. 

 

2.2 Лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын педагогтер мен өндірістік оқыту 

шеберлері туралы мәлімет. 

 

2022-2023 оқу жылында педагогикалық қызметкерлердің сапалық құрамын талдау 

педагогтардың кәсіби өсуін көрсетеді. «Педагог және оқытушы кадрлармен жасақталуы туралы 

мәліметтер» «Білім беру ұйымдарын бағалау өлшемшарттарына» 15- қосымшаға сәйкес колледжде 

2022-2023 оқу жылында 49 педагогтар жұмыс атқаруда, оның ішінде 46-ның – негізгі жұмыс 

орны колледж, яғни 94% құрайды. Ал сағаттық  негізде жұмыс істейтін педагогтар саны 3 оқытушы  

6%. құрайды. 
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Кесте 2.2.1 Лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын педагогтер мен өндірістік 

оқыту шеберлерінің үлесі 

 

 

2020-2021 оқу жылында колледж педагогтерінің (оқытушылар мен ӨОШ) жалпы саны 47 

адам болған, оның ішінде лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын педагогтар саны 39, яғни 

83 %, 2021-2022 оқу жылында колледж педагогтерінің (оқытушылар мен ӨОШ) жалпы саны 29 

адам болған, оның ішінде лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын педагогтар саны 27, яғни 

93,1%, 2022-2023 оқу жылында колледж педагогтерінің (оқытушылар мен ӨОШ) жалпы саны 

№ Мамандықтың атау мен 

коды 

Оқытуш

ылар 

жалпы 

саны 

Лицензиат 

негізгі жұмыс 

орны болып 

табылатын 

педагогтер 

саны 

Үлесі, 

% 

№391 БТ 4.25- 

тармағын а 

сәйкес тігі 

1 07130600 «Темір жолдың 

электротехникалық 

жүйелерін электрмен 

жабдықтау, пайдалану, 

жөндеу және техникалық 

қызмет көрсету»  

12 12 100% 

сәйкес 
келеді 

2 07160500 Темір жолдың 

жылжымалы тартқыш 

құрамын пайдалану, жөндеу 

және техникалық қызмет 

көрсету 

30 27 90% 

сәйкес 
келеді 

3 10410200 Темір жолкөлігінде 

тасымалдауды ұйымдастыру 

және қозғалысты басқару 

23 20 87% 

сәйкес 
келеді 

4 07140700 Автоматика, 

телемеханика  

және темір жол 

көлігіндегі қозғалысты 

басқару 

7 7 100% 

сәйкес 
келеді 

5 07140900 Радиотехника, 

электроника және 

телекоммуникациялар 

19 17 89,5% 

сәйкес 
келеді 

6 07320800 Темір жол 

құрылысы, жол және жол 

шаруашылығы 

12 10 83,3% 

сәйкес 
келеді 

7 07160600 «Темір жолдың 

вагондар мен 

рефрижераторлы 

жылжымалы құрамын 

пайдалану, жөндеу және 

техникалық қызмет көрсету» 

11 11 100% 

сәйкес 
келеді 



 

«М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар 

академиясының Шымкент көлік колледжі» жауапкершілігі шектеулі 
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409, оның ішінде лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын педагогтар саны 46, яғни 

93,8% құрайды. 

Талдау нәтижелері: Колледждің педагогтер мен өндірістік оқыту шеберлерінің үлесі №391 

БТ-нің «Лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын педагогтер мен өндірістік оқыту 

шеберлерінің үлесі даярланатын мамандық біліктілігі бойынша жұмыс біліктілігтерін қоспағанда 

педагогтердің жалпы санынан кемінде 70 %» 4.25 тармағына сәйкес келеді. 

 

2.3 Үш жылда бір рет мемлекеттік білім беру ұйымының басшыларын аттестациядан 

өткізу туралы мәліметтер. 

 

«Білім туралы» 2007 жылығ 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 44- бабының 5- 

тармағына сәйкес білім беру ұйымдарының басшыларын аттестаттау үш жылда бір рет өткізіледі.  

 

Кесте2.3.1 Колледж басшыларын аттестациядан өткізу туралы мәліметтер 

 

№ Басшылар лауазымдары Аты-жөні Аттестатаудан 

өткен жылы 

Біліктілік 

санаты 

1 директоры Абызбаев Б.Е. - магистр 

2 директордың оқу ісі жөніндегі 

орынбасары 

Тажибаева Б.С. 2019 бірінші 

3 директордың тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары 

Атамқұлов Б.Қ. - - 

4 директордың оқу өндірістік 

жөніндегі орынбасары 

Утепбергенов Е.Ш. - - 

 

Колледж басшы кадрлары «Педагог мәртебесі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 

18- бабының 1- тармағына сәйкес біліктілікті арттыру курсынан өткен. 

Колледж директоры Абызбаев Бакдаулет Ермаханұлы – «Білім берудегі менеджмент» 

тақырыбында 72 сағат. 

Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары Тажибаева Бахыт Сарыбайкызы - «Техникалық 

және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудегі менеджмент», 80 - сағат.  

Директордың оқу өндірістік жөніндегі орынбасары Утепбергенов Ерзат Шахатұлы - 

«Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудегі менеджмент», 80 - сағат.  

 

2.4 Кемінде бес жылда бір рет оқытушылардың біліктілік санатының деңгейін 

көтеру/растау туралы мәліметер, педагогтер санынан лицензиат негізгі жұмыс орны болып 

табылатын жоғары және бірінші санатты педагогтердің, педагог-сарапшылардың, педагог-

зерттеушілердің, педагог-шеберлердің және (немесе) магистрлердің үлесі. 

Колледж оқытушыларының педагогикалық шеберлігін және біліктілігін көтеру бағытында 

жүйелі жұмыс жүргізіледі. 2020, 2021, 2022 оқу жылдары Қазақстан Республикасы білім және 

ғылым министрлігінің 2016 жылғы 27 қаңтардағы №83 бұйрығымен бекітілген «Мектепке дейінгі 

тәрбие мен оқытуды, бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімінің жалпы білім беретін оқу 

бағдарламаларын, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, қосымша білімнің білім беру 

бағдарламаларын және арнайы оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында жұмыс 

істейтін педагогтерді және білім ғылым саласындағы басқада азаматтық қызметшілерді 

аттестаттаудан өткізу қағидалары мен шарттарына» сүйене отырып колледждің аттестаттау 
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комиссиясы құрамын бұйрықпен бекітіп, ережеге сәйкес аттестаттау өткізіледі.Тестілеу нәтижесі 

негізінде «педагог - модератор», «педагог - сарапшы», «педагог - зерттеуші», «педагог - шебер» 

біліктілік санатына өту үшін оқытушыларының құжаттары облыстық адами әлеуетті дамыту 

басқармасына ұсынылады.  

2.4.1 кесте. Колледждегі ПК- ның аттестациядан өтетіндігі туралы көрсеткіш 
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2020 2 

 

2        

2021 5 3  2      

2022          

Барлығы 

2023 

жоспар 

9 4 3 2      

 

Соңғы үш оқу жылында аттестациядан 7 оқытшы өткен. Соның ішінде «педагог-модератор» 

біліктілік санатына ілінгендер 5 оқытушы, «педагог-зерттеуші» біліктілік санатына 2 оқытушы. 

Біліктілік санатына аттестаттау педагогтың өзін - өзі жетілдіруіне ықпал етеді. Педагог 

қызметкерлерді аттестаттау мерзімділігі сақталады, аттестаттау комиссиясы отырыстарының 

хаттамалары жүргізіледі, санаттар беру туралы бұйрықтар шығарылады, санат берілгенін растайтын 

куәліктер беріледі.  

 

Кесте 2.4.2 Лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын педагогтер мен өндірістік 

оқыту шеберлерінің үлесі 

 
№ Мамандық тың 

атау мен коды 

 

 

Оқыту

шы лар 

жалпы 

саны 

Лицензиат 

негізгі жұмыс 

орны болып 

табылатын 

жоғары және 

бірінші санатты 

педагогтерді ң, 

педагог- 

сарапшылар 

дың, педагог -

зерттеушілердің

, педагог-

шеберлердің 

және (немесе) 

магистрлерд ің 

саны 

Үле сі, 

% 

Ар-

найы 

пән-дер 

педа-

гогте-р 

інің 

саны 

Бейіні 

бойынша 

соңғы 3 

жылда 

кемінде 72 

сағат 

көлемінде 

ұйымдарда 

және/немесе 

өндірісте 

тағылымда

м адан 

өткендерін 

саны 

Үлесі, 

% 
№39

1 БТ 

4.25- 

тармағ

ын а 

сәйкес 

тігі 
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1 07130600 «Темір 

жолдың 

электротехникал

ық жүйелерін 

электрмен 

жабдықтау, 

пайдалану, 

жөндеу және 

техникалық 

қызмет көрсету»  

12 Жоғарғы санат – 1 

Магистр –  3 

І санат - 1 

Санаты жоқ – 7 

42% 1 1 100 % сәйкес 

келеді 

2 07160500 Темір 
жолдың 

жылжымалы 

тартқыш құрамын 

пайдалану, 

жөндеу және 

техникалық 

қызмет көрсету 

30 Педагог-зерттеуші 
- 2 

Магистр – 8 

І санат - 1 

Санаты жоқ – 16 

41% 13 13 100 % сәйкес 

келеді 

3 10410200 Темір 

жолкөлігінде 

тасымалдауды 

ұйымдастыру 

және қозғалысты 

басқару 

23 Педагог-зерттеуші 

- 1 

Жоғарғы санат – 1 

Магистр –  4 

І санат - 2 

Санаты жоқ – 13 

40% 11 11 100 % сәйкес 
келеді 

4 07140700 

Автоматика, 

телемеханика  

және темір жол 
көлігіндегі 

қозғалысты 

басқару 

7 Педагог-зерттеуші 
- 1 

Жоғарғы санат – 1 

І санат - 1 

Санаты жоқ –4 

43% 4 4 100 % сәйкес 

келеді 

5 07140900 

Радиотехника, 

электроника және 
телекоммуникаци

ялар 

19 Педагог-зерттеуші 

- 1 

Жоғарғы санат – 1 
Магистр –  3 

І санат – 2 

Санаты жоқ –10 

41,2% 5 5 100 % сәйкес 
келеді 

6 07320800 Темір 

жол құрылысы, 

жол және жол 

шаруашылығы 

12 Жоғарғы санат – 1 

Магистр –  3 

Санаты жоқ –6 

 

40% 1 1 100 % сәйкес 

келеді 

7 07160600 «Темір 

жолдың вагондар 

мен 

рефрижераторлы 

жылжымалы 

құрамын 
пайдалану, 

жөндеу және 

техникалық 

қызмет көрсету» 

12 Педагог-зерттеуші 

- 1 

Магистр –  3 

І санат - 1 

Санаты жоқ – 7 

42% 1 1 100 % сәйкес 

келеді 

 

2022-2023 оқу жылында педагогикалық қызметкерлердің сапалық құрамын талдау 

педагогтардың кәсіби өсуін көрсетеді. «Педагог және оқытушы кадрлармен жасақталуы туралы 



 

«М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар 

академиясының Шымкент көлік колледжі» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі 

Нұсқа:1 

Өзін-өзі бағалау бойынша 

ЕСЕП 

 

 

 

 

151 беттің 18-беті 

 
 

мәліметтер» «Білім беру ұйымдарын бағалау өлшемшарттарына» 15- қосымшаға сәйкес колледжде 

2022-2023 оқу жылында 49 педагогтар жұмыс атқаруда, оның ішінде 46-ның – негізгі жұмыс 

орны колледж, яғни 94% құрайды. Ал сағаттық  негізде жұмыс істейтін педагогтар саны 3 оқытушы  

6%. құрайды. 

Ғылыми дәрежесі және жоғары және санатты педагогтер - 3, бірінші, педагог-сарапшылар, - 

1, магистрлер – 16, жалпы – 20 оқытушы, олардың үлесі 41 % құрайды. Санатты беру туралы 

куәліктер жеке іс-қағаздарында сақталған, мерзімі талапқа сай. (2.4.1 қосымша) 

Колледждің білім беру қызметін лицензиялауға қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес 

инженерлік-педагогикалық қызметкерлері бар. Кадрлық әлеуетті талдау педагогикалық 

қызметкерлердің сапалық құрамы жеткілікті. 

Білімі туралы ақпарат ("ғылым кандидаты" және/немесе "ғылым докторы", ғылыми 

дәрежесінің және/немесе "бейіні бойынша доктор" және/немесе "философия докторы (РhD)" 

дәрежесінің болуы туралы мәліметтер, резидентураны бітіргені туралы мәліметтер). (2.4.2 

қосымша) 

 

2.5 Кемінде үш жылда бір рет жетекші кадрлардың, педагогтардың біліктілігін арттыру 

туралы ақпарат. 

Педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру бойынша мақсатты, жүйелі жұмыстар 

жүргізілуде. Колледж әкімшілігі білім беру үдерісінде инновацияны қолданумен байланысты 

семинарларға, мастер-кластарға қатысу арқылы оқытушылардың білім деңгейі мен кәсіби 

шеберлігінің өсуіне қолайлы жағдай жасайды. 

ИПК-ны дайындау және біліктілігін арттыру негізінен біліктілікті арттыру және 

тағылымдамадан өту курстары арқылы жүзеге асырылады. Біліктілікті арттыруды есепке алуды 

әдіскер жүзеге асырады. Біліктілікті арттыру және оқыту фактісін растайтын құжаттардың 

көшірмелері қызметкерлердің жеке істерінде сақталады. 

Біліктілікті арттыру кезеңділігі 5 жылда бір рет. Оқытушылар республикалық, облыс 

орталықтарында біліктілігін арттырады, алған білімдерін оқу үрдісінде қолданады, бұл оқыту 

сапасын жақсартуға, инновациялық технологияларды енгізуге ықпал етеді. Кадрлық және 

әдістемелік қызметтер барлық жұмыс кезеңі ішінде әрбір педагогпен  курстардан  өту  мониторингін 

жүргізеді және курстарға уақытылы жібереді. Педагогтардың біліктілігін арттыру сертификаттары 

мен куәліктері жеке істерде, педагогтар портфолиосында болады. 

Колледж оқытушылары педагогикалық кадрлардың үздіксіз біліктілігін арттыру жұмысын 

қамтамасыз ету, білім мазмұнын жаңарту аясындағы жаңа бағдарламаны меңгеру аясында жыл 

сайын «Talap» коммерциялық емес акционерлік қоғамы, «ӨРЛЕУ» біліктілік арттыру 

ұлттық орталығы АҚ, «Назарбаев Зияткерлік мектептері(NIS) Педагогикалық шеберлік 

орталығы т.б. біліктілік арттыру орталықтары ұйымдастырған курстарынан үздіксіз оқып, 

меңгеріп             сертификатталуда. 

Атап айтатын болсақ, 2020 – 2023 оқу жылдарында «Кәсіпқор холдингі» КЕАҚ кейінгі 

атауы «Talap» коммерциялық емес акционерлік қоғамы, Оқу тренингтік орталығы 

ұйымдастыруымен «Модульдік құзыреттілік тәсілдеме негізінде әзірленген ТжКББ іске асыру», 

«Педагогтердің ІТ құзыреттілігін дамыту және жетілдіру», атты тақырыптарда колледждің 

орынбасарлары, арнайы пәндер оқытушылары мен шеберлері біліктілік арттыру курстарынан 

білімін жетілдіріп меңгеріп сертификаттарға ие болды.  (2.5.1 - қосымша ) 

 

 

 



 

«М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар 

академиясының Шымкент көлік колледжі» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі 

Нұсқа:1 

Өзін-өзі бағалау бойынша 

ЕСЕП 

 

 

 

 

151 беттің 19-беті 

 
 

Кесте 2.5.1 - Оқытылатын пәннің бейініне сәйкес соңғы бес жылда кадрлардың 

біліктілік арттырудан және қайта даярлаудан өткені туралы мәліметтер 

 
№ Тегі, аты, 

әкесінің аты 

(болған 

жағдайда) 

Тақырыптың атауы  Оқыған 

орны мен 

кезеңі 

Оқыған ұйымның 

атауы 

Сағат 

саны 

және 

жұмыс 

өтілі 

Аяқталу 

нысаны 

1 Тажибаева 

Бахыт 

Сарыбайқызы 

238 сағат  

«Техникалық және кәсіптік 

білім беру ұйымы 

педагогтерінің  қашықтықтан 

оқыту технологиялары 

негізінде кәсіби құзіреттілігін 

дамыту»  

10.12-

15.12.2021 ж. 

Шымкент. 

"Өрлеу" Біліктілікті 

арттыру ұлттық 

орталығы" 

акционерлік қоғамы 

40 

сағат 

 

Сертификат  

№0470653        

«Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін дамыту және 

жетілдіру» 

05.09.2020 ж. 

Шымкент. 

 «TALAP» 

коммерциялық емес 

акционерлік 

қоғамы,  

оқу-тренингтік 

орталығы 

36 

сағат 

Сертификат 

№20417 

 «Использование 

инструментов ECVET, 
выгоды, актуальность для РК.  

Нормативно-правовые 

документы в области ТиПО по 

развитию академической 

свободы» 

Қараша 

2020ж 

РНМЦ 2 сағат Сертификат 

 № 202003 

«Информатика» 

ЖББ пәнінен колледж 

оқытушыларының біліктілігін 

арттыру 

21.09.- 

02.10.2020 ж. 

Педагогикалық 

шеберлік орталығы 

80 

сағат 

Сертификат 

4cb5cc8e 

Техникалық және кәсіптік, 

орта білімнен кейінгі білім 

берудегі менеджмент 

07.11-

18.11.2022ж 

Шымкент қ. 

«Педагоги 

калық 

шеберлік» 

РҒӘББО 
 

80 

сағат 

Сертификат 

№0174 

2 Атамқұлов 

Байдібек 

Кұнанбайұлы 

116 сағат 

«Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін дамыту және 

жетілдіру» 

04.09.2020 ж. 

Шымкент. 

 «TALAP» 

коммерциялық емес 

акционерлік 

қоғамы,  

оқу-тренингтік 

орталығы 

36 

сағат 

Сертификат 

№20138 

Оқытудағы цифрлық 

технологиялар:заманауи 

педагогтың құралдар жинағы 

03.10-

14.10.2022ж 

Шымкент қ. 

«Педагоги 

калық 

шеберлік» 

РҒӘББО 

 

80 

сағат 

Сертификат 

№396 

3 Утебергенов 

Ерзат Шахатұлы 

120 сағат 

«Техникалық және кәсіптік 

білім беру ұйымы 
педагогтерінің  қашықтықтан 

оқыту технологиялары 

негізінде кәсіби құзіреттілігін 

дамыту» 

10.12-

15.12.2021 ж. 
Шымкент 

"Өрлеу" Біліктілікті 

арттыру ұлттық 
орталығы 

акционерлік қоғамы 

40 

сағат 

Сертификат 

№0470654       



 

«М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар 

академиясының Шымкент көлік колледжі» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі 

Нұсқа:1 

Өзін-өзі бағалау бойынша 

ЕСЕП 

 

 

 

 

151 беттің 20-беті 

 
 

Техникалық және кәсіптік, 

орта білімнен кейінгі білім 

берудегі менеджмент 

07.11-

18.11.2022ж 

Шымкент қ. 

«Педагоги 

калық 

шеберлік» 

РҒӘББО 

80 

сағат 

Сертификат 

№0175 

4 Султанов 

Бахромжан 

Гафуржанович 

230  сағат 

«Техникалық және кәсіптік 

білім беру ұйымы 

педагогтерінің  қашықтықтан 

оқыту технологиялары 

негізінде кәсіби құзіреттілігін 

дамыту» 

10.12-

15.12.2021 ж. 

Шымкент 

"Өрлеу" Біліктілікті 

арттыру ұлттық 

орталығы 

акционерлік қоғамы 

40 

сағат 

Сертификат 

№0470652       

 «Использование 

инструментов ECVET, 
выгоды, актуальность для РК.  

Нормативно-правовые 

документы в области ТиПО по 

развитию академической 

свободы» 

Қараша 

2020ж 

РНМЦ 2 сағат Сертификат 

 № 202006 

«Техникалық және кәсіптік 

білім беру мазмұнын жаңарту 

жағдайында оқу-тәрбие 

үдерісін ұйымдастырудың 

заманауи әдіс – тәсілдері» 

24.02.2021-

16.03.2021 

Түркістан  

облысы 

Адами әлеуетті 

дамыту басқармасы 

мен «ДАМУ» 

Республикалық 

педагогикалық-

психологиялық 

дамыту орталығы. 

72 

сағат 

 

Сертификат 

№ 8021 

«Педагогтердің ІТ –

құзіреттіліктерін дамыту  
және жетілдіру»   

04.09.2020ж. «TALAP» 

коммерциялық емес 
акционерлік 

қоғамы,  

оқу-тренингтік 

орталығы 

36 

сағат 

Сертификат 

Тіркеу 
сериясы –

IT, № 20000 

Оқытудағы цифрлық 

технологиялар: заманауи 

педагогтың құралдар жинағы 

03.10-

14.10.2022ж 

Шымкент қ. 

«Педагоги 

калық 

шеберлік» 

РҒӘББО 

 

80 

сағат 

Сертификат

№388 

5 Керимбаев 

Канатбек 

Тастанбекович 

184 сағат 

«Техникалық және кәсіптік 

білім беру мазмұнын жаңарту 

жағдайында оқу-тәрбие 

үдерісін ұйымдастырудың 
заманауи әдіс-тәсілдері» 

15.02.2021 – 

04.03.2021 

ж.ж 

Түркістан 
облысы, 

 Адами әлеуетті 

дамыту басқармасы 

мен «ДАМУ» 

Республикалық 
педагогикалық-

психологиялық 

дамыту орталығы. 

72 

сағат 

Сертификат 

№5723 

"Техникалық және кәсіптік 

білім беру ұйымы 

педагогтерінің қашықтықтан 

оқыту технологиялары 

негізінде кәсіби құзыреттілігін 

дамыту" 

10.12-

15.12.2021 ж. 

Шымкент. 

"Өрлеу" Біліктілікті 

арттыру ұлттық 

орталығы" 

акционерлік қоғамы 

40 

сағат 

Сертификат 

№0470645 

«Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін дамыту және 

жетілдіру» 

05.09.2020 ж. «TALAP» 

коммерциялық емес 

акционерлік 

қоғамы,  
оқу-тренингтік 

орталығы 

36 

сағат 

Сертификат 

№20436 



 

«М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар 

академиясының Шымкент көлік колледжі» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі 

Нұсқа:1 

Өзін-өзі бағалау бойынша 

ЕСЕП 

 

 

 

 

151 беттің 21-беті 

 
 

«Техникалық және кәсіптік, 

орта білімнен кейінгі білім 

беру ұйымдарындағы 

қашықтықтан оқыту: 

контентін құрудан бастап оқу 

процесін ұйымдастыруға 

дейін» 

15.09.2020 ж. «TALAP» 

коммерциялық емес 

акционерлік 

қоғамы, Оқу-

тренингтік 

орталығы 

36 

сағат 

Сертификат 

№24201 

6 Тулегенова 

Жадыра 

Нурзаховна 

154 сағат 

«Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін дамыту және 

жетілдіру» 

04.09.2020ж «TALAP» 

коммерциялық емес 

акционерлік 

қоғамы,  
оқу-тренингтік 

орталығы 

36 

сағат. 

Сертификат 

№19728 

«Техникалық және кәсіптік, 

орта білімнен кейінгі білім 

беру ұйымдарындағы 

қашықтықтан оқыту: 

контентін құрудан бастап оқу 

процесін ұйымдастыруға 

дейін» 

03.09.2020ж «TALAP» 

коммерциялық емес 

акционерлік 

қоғамы,  

оқу-тренингтік 

орталығы 

36 

сағат. 

Сертификат 

№22368 

 «Использование 

инструментов ECVET, 

выгоды, актуальность для РК.  

Нормативно-правовые 

документы в области ТиПО по 
развитию академической 

свободы» 

Қараша 

2020ж 

РНМЦ 2 сағат Сертификат 

 № 202004 

Оқытудағы цифрлық 

технологиялар: заманауи 

педагогтың құралдар жинағы 

03.10-

14.10.2022ж 

Шымкент қ. 

«Педагоги 

калық 

шеберлік» 

РҒӘББО 

 

80 

сағат 

Сертификат 

394 

7 Олжабек 

Нағима 

Сабитқызы 

196 сағат 

«Педагогтердің IT–

құзіреттіліктерін дамыту және 

жетілдіру»  

05.09.2020 ж 

 

«TALAP» 

коммерциялық емес 

акционерлік 

қоғамы,  

оқу-тренингтік 

орталығы 

36 

сағат. 

Сертификат 

№20481 

«Физика» ЖББ пәнінен 
колледж оқытушыларының 

біліктілігін арттыру 

17.08-
28.08.2020 ж 

 

Педагогикалық 
шеберлік орталығы 

80 
академ

иялық 

сағат 

Сертификат 
№ a4f7f891 

 

Физика  пәні оқытушысының 

кәсіби құзыреттілігін дамыту 

07.11-

18.11.2022ж 

Шымкент қ. 

«Педагоги 

калық 

шеберлік» 

РҒӘББО 

 

80 

сағат 

Сертификат

№058 

8 Абдимоминова  

Асия   Амзеевна 

196 сағат 

«Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін дамыту және 

жетілдіру» 

05.09.2020ж «TALAP» 

коммерциялық емес 

акционерлік 

қоғамы,  

оқу-тренингтік 
орталығы 

36 

сағат 

Сертификат 

№20383 



 

«М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар 

академиясының Шымкент көлік колледжі» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі 

Нұсқа:1 

Өзін-өзі бағалау бойынша 

ЕСЕП 

 

 

 

 

151 беттің 22-беті 

 
 

«Тарих» ЖББ пәнінен 

колледж оқытушыларының 

біліктілігін арттыру 

17.08-

28.08.2020 ж 

 

Педагогикалық 

шеберлік орталығы 

80 

академ

иялық 

сағат 

Сертификат 

№ b4a005ba 

 

Құқық негіздері пәні 

оқытушысының кәсіби 

құзыреттілігін дамыту  

07.11-

18.11.2022ж 

Шымкент қ. 

«Педагоги 

калық 

шеберлік» 

РҒӘББО 

 

80 

сағат 

Сертификат 

№019 

9 

 

Чалабаева 

Аурика Исаевна 

244 сағат 

"Техникалық және кәсіптік, 

орта білімнен кейінгі білім 

беру ұйымдарындағы 
қашықтықтан оқыту: 

контентін құрудан бастап оқу 

процесін ұйымдастыруға 

дейін" 

28.05.2020 ж. 

Шымкент. 

 «TALAP» 

коммерциялық емес 

акционерлік 
қоғамы,  

оқу-тренингтік 

орталығы 

36 

сағат 

Сертификат 

Тіркеу 

сериясы –
DL, № 

06183 

"Қашықтықтан оқыту 

жағдайында студенттердің 

өзіндік жұмысын 

ұйымдастыру" 

28.05.2020 ж. 

Шымкент. 

 «TALAP» 

коммерциялық емес 

акционерлік 

қоғамы,  

оқу-тренингтік 

орталығы 

36 

сағат 

Сертификат 

Тіркеу 

сериясы – 

DL, № 

06739 

"Педагогтердің IT-

құзіреттіліктерін дамыту және 

жетілдіру" 

05.09.2020 ж. 

Шымкент.  

 «TALAP» 

коммерциялық емес 

акционерлік 

қоғамы,  
оқу-тренингтік 

орталығы 

36 

сағат 

Сертификат 

Тіркеу 

сериясы – 

IT, №20395 

 «Использование 

инструментов ECVET, 

выгоды, актуальность для РК.  

Нормативно-правовые 

документы в области ТиПО по 

развитию академической 

свободы» 

Қараша 

2020ж 

РНМЦ 2 сағат Сертификат 

 № 202005 

"Техникалық және кәсіптік 

білім беру ұйымы 

педагогтерінің қашықтықтан 

оқыту технологиялары 
негізінде кәсіби құзыреттілігін 

дамыту" 

10.12-

15.12.2021 ж. 

Шымкент. 

"Өрлеу" Біліктілікті 

арттыру ұлттық 

орталығы" 

акционерлік қоғамы 

40 

сағат 

Сертификат 

№0470655 

"Продажи на 100% (5 шагов 

продаж)"     

29.05-

30.05.2021ж. 

ТОО "Human Capital 

Leadership Center" 

16 

сағат 

- 

Оқытудағы цифрлық 

технологиялар: заманауи 

педагогтың құралдар жинағы 

03.10-

14.10.2022ж 

Шымкент қ. 

«Педагоги 

калық 

шеберлік» 

РҒӘББО 

 

80 

сағат 

Сертификат 

10 Алдабекова 

Акжаркын 

Асанбаевна 

238 сағат 

«Педагогтердің IT–

құзіреттіліктерін дамыту және 

жетілдіру»  

05.09.2020 ж 

 

«TALAP» 

коммерциялық емес 

акционерлік 

қоғамы,  

оқу-тренингтік 

орталығы 

36 

сағат. 

Сертификат 

№20481 



 

«М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар 

академиясының Шымкент көлік колледжі» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі 

Нұсқа:1 

Өзін-өзі бағалау бойынша 

ЕСЕП 

 

 

 

 

151 беттің 23-беті 

 
 

«Қазақстан» ЖББ пәнінен 

колледж оқытушыларының 

біліктілігін арттыру 

28.09.2020-

10.10.2020ж 

Педагогикалық 

шеберлік орталығы 

80 

академ

иялық 

сағат 

Сертификат 

 

 

 «Использование 

инструментов ECVET, 

выгоды, актуальность для РК.  

Нормативно-правовые 

документы в области ТиПО по 

развитию академической 

свободы» 

Қараша 

2020ж 

РНМЦ 2 сағат Сертификат 

 № 202007 

"Техникалық және кәсіптік 
білім беру ұйымы 

педагогтерінің қашықтықтан 

оқыту технологиялары 

негізінде кәсіби құзыреттілігін 

дамыту" 

10.12-
15.12.2021 ж. 

Шымкент. 

"Өрлеу" Біліктілікті 
арттыру ұлттық 

орталығы" 

акционерлік қоғамы 

40 
сағат 

Сертификат 
№0470639 

География және тарих пәндері 

оқытушысының кәсіби 

құзыреттілігін дамыту  

07.11-

18.11.2022ж 

Шымкент қ. 

«Педагоги 

калық 

шеберлік» 

РҒӘББО 

80 

сағат 

Сертификат 

№023 

11 Абдибай 

Сәуірбай 

Ауелбайұлы 

192 сағат 

«Техникалық және кәсіптік 

білім беру ұйымы 

педагогтерінің  қашықтықтан 

оқыту технологиялары 

негізінде кәсіби құзіреттілігін 
дамыту» 

10.12-

15.12.2021 ж. 

Шымкент. 

"Өрлеу" Біліктілікті 

арттыру ұлттық 

орталығы" 

акционерлік қоғамы 

40 

сағат 

Сертификат 

№0470637           

 «48 Промышленная механика 

и монтаж»  

24.01 по 

04.02.2022 

Алматы қ. 

вебинар Festo 

Didactic 

36 

ак.часо

в 

- 

«Педагогтердің ІТ –
құзіреттіліктерін дамыту  

және жетілдіру»   

04.09.2020ж. «TALAP» 
коммерциялық емес 

акционерлік 

қоғамы,  

оқу-тренингтік 

орталығы 

36 
сағат 

Сертификат 
Тіркеу 

сериясы –

IT, № 20147 

Оқытудағы цифрлық 

технологиялар: заманауи 

педагогтың құралдар жинағы 

03.10-

14.10.2022ж 

«Педагоги 

калық 

шеберлік» 

РҒӘББО 

80 

сағат 

Сертификат

№390 

12 Кубеев Нұрлан 

Серикұлы 

156 сағат 

«Техникалық және кәсіптік 

білім беру ұйымы 

педагогтерінің  қашықтықтан 

оқыту технологиялары 
негізінде кәсіби құзіреттілігін 

дамыту» 

10.12-

15.12.2021 ж. 

Шымкент қ. 

"Өрлеу" Біліктілікті 

арттыру ұлттық 

орталығы" 

акционерлік қоғамы 

40 

сағат 

Сертификат 

№0470647           

 «48 Промышленная механика 

и монтаж»  

24.01 по 

04.02.2022ж 

вебинар Festo 

Didactic 

36 

ак.часо

в 

- 

Оқытудағы цифрлық 

технологиялар:заманауи 

педагогтың құралдар жинағы 

03.10-

14.10.2022ж 

«Педагоги 

калық 

шеберлік» 

РҒӘББО 

 

80 

сағат 

Сертификат

№399 



 

«М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар 

академиясының Шымкент көлік колледжі» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі 

Нұсқа:1 

Өзін-өзі бағалау бойынша 

ЕСЕП 

 

 

 

 

151 беттің 24-беті 

 
 

13 Туйгинбаева 

Жадра Кутовна 

152 сағат 

 

Химия пәнінен «Жаңартылған  

Білім беру бағдарламасының 

өзекті мәселелері» 

11-22 қаңтар 

2021 жыл 

Сапаны бағалау 

орталығы  

 

72 

сағат. 

Сертификат 

№НЦОК-

1.51 

Химия пәні оқытушысының 

кәсіби құзыреттілігін дамыту  

07.11-

18.11.2022ж 

Шымкент қ. 

«Педагоги 

калық 

шеберлік» 

РҒӘББО 

80 

сағат 

Сертификат 

№084 

14 Сарсенбаева 

Айгерім 

Жайлаубайқызы 

120 сағат 

«Техникалық және кәсіптік 

білім беру ұйымы 

педагогтерінің  қашықтықтан 

оқыту технологиялары 

негізінде кәсіби құзіреттілігін 

дамыту» 

10.12-

15.12.2021 ж. 

Шымкент 

"Өрлеу" Біліктілікті 

арттыру ұлттық 

орталығы 

акционерлік қоғамы 

40 

сағат 

Сертификат 

№0470650       

 «Физика пәні оқытушысының 

кәсіби құзыреттілігін дамыту» 

07.11-

18.11.2022ж 

Шымкент қ. 

«Педагоги 

калық 

шеберлік» 

РҒӘББО 

80 

сағат 

Сертификат 

№059 

15 Марат Жанна 
Маратқызы 

80 сағат 

Информатика пәні 
оқытушысының кәсіби 

құзыреттілігін дамыту 

 

07.11-
18.11.2022ж 

Шымкент қ. 

«Педагоги 
калық 

шеберлік» 

РҒӘББО 

80 
сағат 

Сертификат 
№046 

16 Байболова 

Эльмира 

Турсынбаевна 

80 сағат 

Қазақ тілі мен әдебиеті 

пәндері оқытушысының 

кәсіби құзыреттілігін дамыту 

07.11-

18.11.2022ж 

Шымкент қ. 

«Педагоги 

калық 

шеберлік» 

РҒӘББО 

80 

сағат 

Сертификат 

№097 

17 Жумагулов 

Уалихан 

Давлетович 

80 сағат 

Оқытудағы цифрлық 

технологиялар: заманауи 

педагогтың құралдар жинағы 

03.10-

14.10.2022ж 

Шымкент қ. 

«Педагоги 

калық 

шеберлік» 

РҒӘББО 

80 

сағат 

Сертификат 

№402 

18 Сейдімхан 

Алмасхан 

Әуелханұлы 

80 сағат 

Дене шынықтыру  пәні 

оқытушысының кәсіби 

құзыреттілігін дамыту 

07.11-

18.11.2022ж 

Шымкент қ. 

«Педагоги 

калық 

шеберлік» 
РҒӘББО 

80 

сағат 

Сертификат

№038 

19 Тәліпбай 

Жалғасбек 

Ауелбекұлы 

80 сағат 

Математика  пәні 

оқытушысының кәсіби 

құзыреттілігін дамыту 

07.11-

18.11.2022ж 

Шымкент қ. 

«Педагоги 

калық 

шеберлік» 

РҒӘББО 

80 

сағат 

Сертификат

№025 

20 Касымов 

Сырым 

Ерланұлы 

80 сағат 

Оқытудағы цифрлық 

технологиялар: заманауи 

педагогтың құралдар жинағы 

03.10-

14.10.2022ж 

Шымкент қ. 

«Педагоги 

калық 

шеберлік» 

РҒӘББО 

80 

сағат 

Сертификат 

392 

21 Амангелді 

Ақерке 

Асанәліқызы 

80 сағат 

Шет тілі пәні оқытушысының 

кәсіби құзыреттілігін дамыту 

07.11-

18.11.2022ж 

Шымкент қ. 

«Педагоги 

калық 

шеберлік» 

РҒӘББО 

80 

сағат 

Сертификат 

№063 

 

22 Қалау Жасұлан 

Дәулетұлы 

80 сағат 

Физика  пәні оқытушысының 

кәсіби құзыреттілігін дамыту 

07.11-

18.11.2022ж 
Шымкент қ. 

«Педагоги 

калық 
шеберлік» 

РҒӘББО 

80 

сағат 

Сертификат

№058 

23 Музапбарова 

Жанат Адаевна 

160 сағат 

Білім мазмұнын жаңарту 

жағдайында заманауи 

сабақтарды ұйымдастыру. 

 

28.02.2020 

ж. 

Шымкент. 

 

«ӨРЛЕУ» 

біліктілік 

арттыру 

ұлттық 

орталығы 

АҚ 

40 

сағат 

Сертификат 

№0361222 



 

«М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар 

академиясының Шымкент көлік колледжі» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі 

Нұсқа:1 

Өзін-өзі бағалау бойынша 

ЕСЕП 

 

 

 

 

151 беттің 25-беті 

 
 

10-11 сыныптар үшін оқу 

бағдарламасының күрделі 

тақырыптарын меңгеру 

аясында ағылшын тілі пәні 

мұғалімдерінің пәндік 

құзыреттіліктерін дамыту  

15.08- 

26.08.2022ж 

Шымкент қ. 

«ӨРЛЕУ» 

біліктілік 

арттыру 

ұлттық 

орталығы 

АҚ 

80 

сағат 

Сертификат 

№0607529 

Ағылшын тілі пәні 

мұғалімдерінің кәсіби 

құзіреттіліктерін дамыту 

21.06-

02.07.2021ж 

Шымкент. 

«ӨРЛЕУ» 

біліктілік 

арттыру 

ұлттық 

орталығы 
АҚ 

80 

сағат 

Сертификат 

№0431897 

24 Абдешов 

Ескендір 

Ғалымжанұлы 

80 сағат 

Оқытудағы цифрлық 

технологиялар: заманауи 

педагогтың құралдар жинағы 

03.10-

14.10.2022ж 

Шымкент қ. 

«Педагоги 

калық 

шеберлік» 

РҒӘББО 

80 

сағат 

Сертификат

№403 

25 Маханов 

Нұржан Исаұлы 

80 сағат 

Тарих пәні оқытушысының 

кәсіби құзыреттілігін дамыту 

07.11-

18.11.2022ж 

Шымкент қ. 

«Педагоги 

калық 

шеберлік» 

РҒӘББО 

80 

сағат 

Сертификат

№0105 

26 Төребек  

Арайлым 

Қалыбайқызы 

80 сағат 

Химия пәні оқытушысының 

кәсіби құзыреттілігін дамыту 

07.11-

18.11.2022ж 

Шымкент қ. 

«Педагоги 

калық 

шеберлік» 

РҒӘББО 

80 

сағат 

Сертификат

№085 

27 Изтилеуова 

Алия 

Шырынхановна 

80 сағат 

Математика пәні 

оқытушысының кәсіби 

құзыреттілігін дамыту  

07.11-

18.11.2022ж 

Шымкент қ. 

«Педагоги 

калық 

шеберлік» 
РҒӘББО 

80 

сағат 

Сертификат

№026 

28 Кайрулла 

Сүндет 

Рысбекұлы 

80 сағат 

Дене шынықтыру  пәні 

оқытушысының кәсіби 

құзыреттілігін дамыту 

07.11-

18.11.2022ж 

Шымкент қ. 

«Педагоги 

калық 

шеберлік» 

РҒӘББО 

80 

сағат 

Сертификат

№039 

29 Омарбекова 

Гулжанат 

Акимбековна 

80 сағат 

Оқытудағы цифрлық 

технологиялар: заманауи 

педагогтың құралдар жинағы 

03.10-

14.10.2022ж 

Шымкент қ. 

«Педагоги 

калық 

шеберлік» 

РҒӘББО 

80 

сағат 

Сертификат 

№393 

30 Жакипова 

Қаракөз  

Омарханқызы 

80 сағат 

Оқытудағы цифрлық 

технологиялар:заманауи 

педагогтың құралдар жинағы 

03.10-

14.10.2022ж 

Шымкент қ. 

«Педагоги 

калық 

шеберлік» 

РҒӘББО 

80 

сағат 

Сертификат

№397 

31 Бердыбай 

Куаныш  
Пернеқұлұлы 

80 сағат 

Информатика пәні 

оқытушысының кәсіби 
құзыреттілігін дамыту 

 

07.11-

18.11.2022ж 
Шымкент қ. 

«Педагоги 

калық 
шеберлік» 

РҒӘББО 

80 

сағат 

Сертификат 

№047 

32 Толысбай 

Айзада 

Нұралықызы 

80 сағат 

Оқытудағы цифрлық 

технологиялар: заманауи 

педагогтың құралдар жинағы 

03.10-

14.10.2022ж 

Шымкент қ. 

«Педагоги 

калық 

шеберлік» 

РҒӘББО 

80 

сағат 

Сертификат 

№395 

33 Саметаев 

Нұрмахмут 

Жандарбекович 

80 сағат 

Оқытудағы цифрлық 

технологиялар: заманауи 

педагогтың құралдар жинағы 

03.10-

14.10.2022ж 

Шымкент қ. 

«Педагоги 

калық 

шеберлік» 

РҒӘББО 

80 

сағат 

Сертификат

№400 

34 Ахметов 

Темирхан 

Саметаевич 

Оқытудағы цифрлық 

технологиялар: заманауи 

педагогтың құралдар жинағы 

03.10-

14.10.2022ж 

Шымкент қ. 

«Педагоги 

калық 

шеберлік» 

80 

сағат 

Сертификат

№398 



 

«М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар 

академиясының Шымкент көлік колледжі» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі 

Нұсқа:1 

Өзін-өзі бағалау бойынша 

ЕСЕП 

 

 

 

 

151 беттің 26-беті 

 
 

80 сағат РҒӘББО 

35 Наурзалиев 

Жалмагамбет 

Абдулаевич 

80 сағат 

Оқытудағы цифрлық 

технологиялар: заманауи 

педагогтың құралдар жинағы 

03.10-

14.10.2022ж 

Шымкент қ. 

«Педагоги 

калық 

шеберлік» 

РҒӘББО 

80 

сағат 

Сертификат 

№391 

36 Жангелдиев 

Орынбасар 

Абдумоминұғли 

80 сағат 

Оқытудағы цифрлық 

технологиялар: заманауи 

педагогтың құралдар жинағы 

03.10-

14.10.2022ж 

Шымкент қ. 

«Педагоги 

калық 

шеберлік» 

РҒӘББО 

80 

сағат 

Сертификат

№401 

37 Назанова 

Перизат 

Сугралиевна 

280 сағат 

Орыс тілі және әдебиеті пәні 

бойынша 

11.02.2022ж Педагоги калық 

Шеберлік 

Орталығы.. NIS 

Шымкент 

160 

сағат 

Сертификат 

№2039а25с

1 

 «Развитие профессиональных  

компетенций учителя 

русского языка и литературы» 

29.11- 

03.12.2021 г 

"Өрлеу" Біліктілікті 

арттыру ұлттық 

орталығы 

акционерлік қоғамы 

40 

часов 

Сертификат 

№0469481 

 «Развитие профессиональных  

компетенций учителя 

русского языка и литературы» 

07.11-

18.11.2022ж 

Шымкент қ. 

«Педагоги 

калық 

шеберлік» 

РҒӘББО 

 

80 

сағат  

Сертификат 

№128 

38 Бертаев Нуржан 

Дуйсенбаевич 

78 сағат 

«Техникалық және кәсіптік 

білім беру ұйымы 

педагогтерінің  қашықтықтан 

оқыту технологиялары 

негізінде кәсіби құзіреттілігін 

дамыту» 

10.12-

15.12.2021 ж. 

Шымкент 

"Өрлеу" Біліктілікті 

арттыру ұлттық 

орталығы 

акционерлік қоғамы 

40 

сағат 

Сертификат 

№0470642 

«Педагогтердің ІТ –

құзіреттіліктерін дамыту  

және жетілдіру»   

04.09.2020ж. «TALAP» 

коммерциялық емес 

акционерлік 
қоғамы,  

оқу-тренингтік 

орталығы 

36 

сағат 

Сертификат 

№ 20056 

 «Использование 
инструментов ECVET, выгоды, 
актуальность для РК.  
Нормативно-правовые 

документы в области ТиПО по 

развитию академической 

свободы» 

Қараша 

2020ж 

РНМЦ 2 сағат Сертификат 

 № 202002 

39 Баратова 

Молдир 
Жумахуловна 

112 сағат 

«Техникалық және кәсіптік 

білім беру ұйымы 
педагогтерінің  қашықтықтан 

оқыту технологиялары 

негізінде кәсіби құзіреттілігін 

дамыту» 

10.12-

15.12.2021 ж. 
Шымкент 

"Өрлеу" Біліктілікті 

арттыру ұлттық 
орталығы 

акционерлік қоғамы 

40 

сағат 

Сертификат 

№0470641 



 

«М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар 

академиясының Шымкент көлік колледжі» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі 

Нұсқа:1 

Өзін-өзі бағалау бойынша 

ЕСЕП 

 

 

 

 

151 беттің 27-беті 

 
 

«Педагогтердің ІТ –

құзіреттіліктерін дамыту  

және жетілдіру»   

05.09.2020ж. «TALAP» 

коммерциялық емес 

акционерлік 

қоғамы,  

оқу-тренингтік 

орталығы 

36 

сағат 

Сертификат 

Тіркеу 

сериясы –

IT, № 20428 

 «48 Промышленная механика 

и монтаж»  

24.01 по 

04.02.2022ж 

вебинар Festo 

Didactic 

36 

ак.часо

в 

- 

40 Бердаулетова 

Лязат 

Тохсанбаевна 

36 сағат 

«Педагогтердің ІТ –

құзіреттіліктерін дамыту  

және жетілдіру»   

05.09.2020ж. «TALAP» 

коммерциялық емес 

акционерлік 

қоғамы,  

оқу-тренингтік 

орталығы 

36 

сағат 

Сертификат 

Тіркеу 

сериясы –

IT, № 20447 

41 Байконысова 

Гульмира 
Равильовна 

36 сағат 

«Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін дамыту және 
жетілдіру» тақырыбында 

11.08.2020ж «TALAP» 

коммерциялық емес 
акционерлік 

қоғамы,  

оқу-тренингтік 

орталығы 

36 

сағат. 

Сертификат 

№06158 
 

42 Эргашбаев 

Нурсултан 

Умаралиевич 

112 сағат 

«Техникалық және кәсіптік 

білім беру ұйымы 

педагогтерінің  қашықтықтан 

оқыту технологиялары 

негізінде кәсіби құзіреттілігін 

дамыту» 

10.12-

15.12.2021 ж. 

Шымкент 

"Өрлеу" Біліктілікті 

арттыру ұлттық 

орталығы 

акционерлік қоғамы 

40 

сағат 

Сертификат 

№0470656 

 «48 Промышленная механика 

и монтаж»  

24.01 по 

04.02.2022ж 

вебинар Festo 

Didactic 

36 

ак.часо

в 

- 

«Педагогтердің ІТ-
құзіреттіліктерін дамыту және 

жетілдіру» тақырыбында 

07.09.2020ж «TALAP» 
коммерциялық емес 

акционерлік 

қоғамы,  

оқу-тренингтік 

орталығы 

36 
сағат. 

Сертификат 
№20839 

 

43 Керімбай 

Ертарғын 

Тастанбекұлы 

112 сағат 

«Техникалық және кәсіптік 

білім беру ұйымы 

педагогтерінің  қашықтықтан 

оқыту технологиялары 

негізінде кәсіби құзіреттілігін 

дамыту» 

10.12-

15.12.2021 ж. 

Шымкент 

"Өрлеу" Біліктілікті 

арттыру ұлттық 

орталығы 

акционерлік қоғамы 

40 

сағат 

Сертификат 

№0470646 

 «48 Промышленная механика 

и монтаж»  

24.01 по 

04.02.2022ж 

вебинар Festo 

Didactic 

36 

ак.часо
в 

- 

«Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін дамыту және 

жетілдіру» тақырыбында 

05.09.2020ж «TALAP» 

коммерциялық емес 

акционерлік 

қоғамы,  
оқу-тренингтік 

орталығы 

36 

сағат. 

Сертификат 

№20501 

 

44 Давжанова 

Гульсим 

Серикбаевна 

«Техникалық және кәсіптік 

білім беру ұйымы 

педагогтерінің  қашықтықтан 

10.12-

15.12.2021 ж. 

Шымкент 

"Өрлеу" Біліктілікті 

арттыру ұлттық 

орталығы 

40 

сағат 

Сертификат 

№0470643 



 

«М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар 

академиясының Шымкент көлік колледжі» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі 

Нұсқа:1 

Өзін-өзі бағалау бойынша 

ЕСЕП 

 

 

 

 

151 беттің 28-беті 

 
 

148 сағат оқыту технологиялары 

негізінде кәсіби құзіреттілігін 

дамыту» 

акционерлік қоғамы 

«Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін дамыту және 

жетілдіру» тақырыбында 

17.09.2020ж «TALAP» 

коммерциялық емес 

акционерлік 

қоғамы,  

оқу-тренингтік 

орталығы 

36 

сағат. 

Сертификат 

№26874 

 

Сызу пәнінен «Жаңартылған  

Білім беру бағдарламасының 

өзекті мәселелері» 

тақырыбында  

 

11-22 қаңтар 

2021 жыл 

Сапаны бағалау 

орталығы 

72 

сағат. 

Сертификат 

№НЦОК-

1.49 

45 Дилдаханова 

Салтанат 

Усеровна 

108 сағат 

«Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін дамыту және 

жетілдіру» 

17.09.2020ж  «TALAP» 

коммерциялық емес 

акционерлік 
қоғамы,  

оқу-тренингтік 

орталығы 

36 

сағат 

Сертификат 

Тіркеу 

сериясы –
IT, № 27123 

Ағылшын пәнінен 

«Жаңартылған  

Білім беру бағдарламасының 

өзекті мәселелері» 

тақырыбында  

 

11-22 қаңтар 

2021 жыл 

Сапаны бағалау 

орталығы 

72 

сағат. 

Сертификат 

№НЦОК-

1.48 

46 Арисалимов 

Серик 

Арисалимович 

40 сағат 

«Техникалық және кәсіптік 

білім беру ұйымы 

педагогтерінің  қашықтықтан 

оқыту технологиялары 
негізінде кәсіби құзіреттілігін 

дамыту» 

10.12-

15.12.2021 ж. 

Шымкент 

"Өрлеу" Біліктілікті 

арттыру ұлттық 

орталығы 

акционерлік қоғамы 

40 

сағат 

Сертификат 

№0470640 

47 Мақаш Ахмет 

Бахбергенұлы 

40 сағат 

«Техникалық және кәсіптік 

білім беру ұйымы 

педагогтерінің  қашықтықтан 

оқыту технологиялары 

негізінде кәсіби құзіреттілігін 

дамыту» 

10.12-

15.12.2021 ж. 

Шымкент 

"Өрлеу" Біліктілікті 

арттыру ұлттық 

орталығы 

акционерлік қоғамы 

40 

сағат 

Сертификат 

№0470648 

48 Ибраева  Алтын  

Кашафадиновна 

76сағат 

«Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін дамыту және 

жетілдіру» тақыр 

 

ыбында 

11.08.2020ж «TALAP» 

коммерциялық емес 

акционерлік 

қоғамы,  

оқу-тренингтік 
орталығы 

36 

сағат. 

Сертификат 

№06158 

 

Қашықтықтан оқытуды 

үйренемін 

 

 

25.08.2020ж. NIS Назарбаев 

интерноционал 

мектебі 

жаңартылған білім 

бағдарламасы 

біліктілік арттыру 

курсы 

40 

сағат 

Сертификат 

№74929 



 

«М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар 

академиясының Шымкент көлік колледжі» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі 

Нұсқа:1 

Өзін-өзі бағалау бойынша 

ЕСЕП 

 

 

 

 

151 беттің 29-беті 

 
 

49 Абдуалиева 

С.А. 

118 сағат 

 «Использование 
инструментов ECVET, выгоды, 
актуальность для РК.  
Нормативно-правовые 

документы в области ТиПО по 

развитию академической 

свободы» 

Қараша 

2020ж 

РНМЦ 2 сағат Сертификат 

 № 202001 

«Педагогтердің ІТ-
құзіреттіліктерін дамыту және 
жетілдіру»  

18.09.2020ж «TALAP» 

коммерциялық емес 

акционерлік 
қоғамы,  

оқу-тренингтік 

орталығы 

36 

сағат. 

Сертификат 

№19895 

 

«Информатика» 

ЖББ пәнінен колледж 

оқытушыларының біліктілігін 

арттыру 

21.09.- 

02.10.2020 ж. 

Педагогикалық 

шеберлік орталығы 

80 

сағат 

Сертификат 

50 Намуратова 

Индира 

Абылкановна 

192 сағат 

«Техникалық және кәсіптік 

білім беру ұйымы 

педагогтерінің  қашықтықтан 

оқыту технологиялары 

негізінде кәсіби құзіреттілігін 

дамыту» 

10.12-

15.12.2021 ж. 

Шымкент 

"Өрлеу" Біліктілікті 

арттыру ұлттық 

орталығы 

акционерлік қоғамы 

40 

сағат 

Сертификат 

№0470649 

«Педагогтердің ІТ-
құзіреттіліктерін дамыту және 

жетілдіру» тақырыбында 

05.09.2020ж «TALAP» 
коммерциялық емес 

акционерлік 

қоғамы,  

оқу-тренингтік 

орталығы 

36 
сағат. 

Сертификат 
№ 20458 

 «48 Промышленная механика 

и монтаж»  

24.01 по 

04.02.2022ж 

вебинар Festo 

Didactic 

36 

ак.часо

в 

- 

«Қазақ тілі және әдебиеті» 

ЖББ пәнінен колледж 

оқытушыларының біліктілігін 

арттыру 

04.09.2020ж 

ж 

 

Педагогикалық 

шеберлік орталығы 

80 

академ

иялық 

сағат 

Сертификат 

№ 10613а51 

 

51 Шадыхожа  

Акбопе  

Рыспаевна 

76сағат 

Қашықтықтан оқытуды 

үйренемін 

25.08.2020ж. NIS Назарбаев 

интнрноционал 

мектебі 

жаңартылған білім 

бағдарламасs 

біліктілік арттыру 

курсы 

40 

сағат 

Сертификат 

№552267 

«Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін дамыту және 

жетілдіру» тақырыбында 

04.09.2020ж «TALAP» 

коммерциялық емес 

акционерлік 

қоғамы,  

оқу-тренингтік 

орталығы 

36 

сағат. 

Сертификат 

№19893 

 

52 Султанова 

Саягуль 

Болысбековна 

36 сағат  

«Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін дамыту және 

жетілдіру» тақырыбында 

05.09.2020ж «TALAP» 

коммерциялық емес 

акционерлік 

қоғамы,  

36 

сағат. 

Сертификат 

№20480 

 



 

«М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар 

академиясының Шымкент көлік колледжі» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі 

Нұсқа:1 

Өзін-өзі бағалау бойынша 

ЕСЕП 

 

 

 

 

151 беттің 30-беті 

 
 

оқу-тренингтік 

орталығы 

53 Томанов 

Бахытжан 

Саимович 

36 сағат 

«Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін дамыту және 

жетілдіру» тақырыбында 

05.09.2020ж «TALAP» 

коммерциялық емес 

акционерлік 

қоғамы,  

оқу-тренингтік 

орталығы 

36 

сағат. 

Сертификат 

№20401 

54 Бердимбетова 

Акжаркын 

Амановна 

36 сағат 

«Педагогтердің ІТ –

құзіреттіліктерін дамыту  

және жетілдіру»   

05.09.2020ж. «TALAP» 

коммерциялық емес 

акционерлік 

қоғамы,  

оқу-тренингтік 

орталығы 

36 

сағат 

Сертификат 

Тіркеу 

сериясы –

IT, № 20458 

55  Шыныбекова 

Аягоз 
Пернебеккызы 

36 сағат 

«Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін дамыту және 
жетілдіру» тақырыбында 

07.09.2020ж «TALAP» 

коммерциялық емес 
акционерлік 

қоғамы,  

оқу-тренингтік 

орталығы 

36 

сағат. 

Сертификат 

№20933 
 

56 Раман Айдана 

Жәнибеккызы 

44 сағат 

«Жаңартылған білім 

мазмұнында авторлық 

бағдалама және әдістемелік 

құрал дайындау 

технологиясы» 

02.05.2020ж. Республикалық 

авторлық оқу 

курсы 

8 сағат Сертификат 

№0317 

«Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін дамыту және 

жетілдіру» тақырыбында 

04.09.2020ж «TALAP» 

коммерциялық емес 

акционерлік 

қоғамы,  
оқу-тренингтік 

орталығы 

36 

сағат. 

Сертификат 

№20108 

 

57 Рахимова 

Айгуль 

Бейсебаевна 

116 сағат. 

«Орыс тілі мен әдебиеті» 

ЖББ пәнінен колледж 

оқытушыларының біліктілігін 

арттыру 

04.09.2020 ж. Педагогикалық 

шеберлік орталығы 

80 

сағат 

Сертификат 

66f787f9 

«Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін дамыту және 

жетілдіру» тақырыбында 

05.09.2020ж «TALAP» 

коммерциялық емес 

акционерлік 

қоғамы,  

оқу-тренингтік 

орталығы 

36 

сағат. 

Сертификат 

№ 20557 

 

58 Даниярова Асел 

Мұратқызы 

36 сағат. 

«Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін дамыту және 
жетілдіру» тақырыбында 

17.09.2020ж «TALAP» 

коммерциялық емес 
акционерлік 

қоғамы,  

оқу-тренингтік 

орталығы 

36 

сағат. 

Сертификат 

№ 27123 
 

59 Мирзаев 

Фархаджан 

Фуркатович 

36 сағат. 

«Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін дамыту және 

жетілдіру» тақырыбында 

05.09.2020ж «TALAP» 

коммерциялық емес 

акционерлік 

қоғамы,  

оқу-тренингтік 

орталығы 

36 

сағат. 

Сертификат 

№ 20453 

 



 

«М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар 

академиясының Шымкент көлік колледжі» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі 

Нұсқа:1 

Өзін-өзі бағалау бойынша 

ЕСЕП 

 

 

 

 

151 беттің 31-беті 

 
 

60 Жанкуатов 

Нурталап 

Махсатбекович 

36 сағат. 

«Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін дамыту және 

жетілдіру» тақырыбында 

07.09.2020ж «TALAP» 

коммерциялық емес 

акционерлік 

қоғамы,  

оқу-тренингтік 

орталығы 

36 

сағат. 

Сертификат 

№ 20914 

 

61 Батырбек Роза 

Жаксылыккызы 

36 сағат. 

«Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін дамыту және 

жетілдіру» тақырыбында 

05.09.2020ж «TALAP» 

коммерциялық емес 

акционерлік 

қоғамы,  

оқу-тренингтік 
орталығы 

36 

сағат. 

Сертификат 

№ 20402 

 

62 Жолдасбек 

Азиза 

Жарқынбекқызы 

172 сағат 

«Математикалық және оқу 

сауаттылығын, креативті 

ойлауын дамыту» 

 

21.07.2020 ж. Педагогикалық 

шеберлік орталығы 

56 

сағат 

Сертификат 

11840e75 

«Математика» 

ЖББ пәнінен колледж 

оқытушыларының біліктілігін 

арттыру 

28.08.2020 ж. Педагогикалық 

шеберлік орталығы 

80 

сағат 

Сертификат 

96f41c9e 

«Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін дамыту және 

жетілдіру» тақырыбында 

05.09.2020ж «TALAP» 

коммерциялық емес 

акционерлік 

қоғамы,  

оқу-тренингтік 

орталығы 

36 

сағат. 

Сертификат 

№20466 

 

63 Иса Сымбат 
Жаңабекқызы 

36 сағат. 

«Педагогтердің ІТ-
құзіреттіліктерін дамыту және 

жетілдіру» тақырыбында 

05.09.2020ж «TALAP» 
коммерциялық емес 

акционерлік 

қоғамы,  

оқу-тренингтік 

орталығы 

36 
сағат. 

Сертификат 
№ 20483 

 

64 Әбутәліп 

Тұрсынбек 

Арқалықұлы 

36 сағат. 

«Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін дамыту және 

жетілдіру» тақырыбында 

04.09.2020ж «TALAP» 

коммерциялық емес 

акционерлік 

қоғамы,  

оқу-тренингтік 

орталығы 

36 

сағат. 

Сертификат 

№ 20074 

 

65 Бимурза Саян 

Талғатұлы 

36 сағат. 

«Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін дамыту және 
жетілдіру» тақырыбында 

08.09.2020ж «TALAP» 

коммерциялық емес 
акционерлік 

қоғамы,  

оқу-тренингтік 

орталығы 

36 

сағат. 

Сертификат 

№ 21404 
 

66 Мустафина 

Аиша 

Сәбитқызы 

36 сағат. 

«Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін дамыту және 

жетілдіру» тақырыбында 

08.09.2020ж «TALAP» 

коммерциялық емес 

акционерлік 

қоғамы,  

оқу-тренингтік 

орталығы 

36 

сағат. 

Сертификат 

№ 27123 

 

67 Дүйсенбиева 

Замира 

Абдрашитовна 

40 сағат 

Қашықтықтан оқытуды 

үйренемін 

04.08.2020ж NIS Назарбаев 

интерноционал 

мектебі 

жаңартылған білім 

40 

сағат 

Сертификат 

 



 

«М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар 

академиясының Шымкент көлік колледжі» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі 

Нұсқа:1 

Өзін-өзі бағалау бойынша 

ЕСЕП 

 

 

 

 

151 беттің 32-беті 

 
 

бағдарламасы 

біліктілік арттыру 

курсы 

68 Сафаралиев 

Нурлан 

Абдуакимович 

75 сағат 

АӘД пәнінен «Жаңартылған  

Білім беру бағдарламасының 

өзекті мәселелері» 

тақырыбында.  

 

11-22 қаңтар 

2021 жыл 

Сапаны бағалау 

орталығы 

72 

сағат 

Сертификат 

№НЦОК-

1.46 

69 Қәдір Жансая 

Қуанышқызы 

36 сағат 

«Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін дамыту және 

жетілдіру» тақырыбында 

16.09.2020ж «TALAP» 

коммерциялық емес 

акционерлік 

қоғамы,  

оқу-тренингтік 

орталығы 

36 

сағат. 

Сертификат 

№ 26242 

 

70 Аккузов 

Абыдажил 
Абуталипович 

36 сағат 

«Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін дамыту және 
жетілдіру» тақырыбында 

05.09.2020ж «TALAP» 

коммерциялық емес 
акционерлік 

қоғамы,  

оқу-тренингтік 

орталығы 

36 

сағат. 

Сертификат 

 № 20448 
 

 

71 Абдукадирова 

Мадина 

Гуламовна 

36 сағат 

«Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін дамыту және 

жетілдіру» тақырыбында 

05.09.2020ж «TALAP» 

коммерциялық емес 

акционерлік 

қоғамы,  

оқу-тренингтік 

орталығы 

36 

сағат. 

Сертификат 

№20996 

 

72 Жақсылық 

Ақжол 

Анарбекұлы 

36 сағат 

«Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін дамыту және 

жетілдіру» тақырыбында 

17.09.2020ж «TALAP» 

коммерциялық емес 

акционерлік 
қоғамы,  

оқу-тренингтік 

орталығы 

36 

сағат. 

Сертификат 

№ 26980 

 

73 Әзімбаева 

Балауса 

Бауыржанқызы  

36 сағат 

«Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін дамыту және 

жетілдіру» тақырыбында 

05.09.2020ж «TALAP» 

коммерциялық емес 

акционерлік 

қоғамы,  

оқу-тренингтік 

орталығы 

36 

сағат. 

Сертификат 

№ 20462 

 

74 Абызбаев 

Багдаулет 

Ермаханович  

80 сағат 

Оқытудағы цифрлық 

технологиялар:заманауи 

педагогтың құралдар жинағы 

03.10-

14.10.2022ж 

Шымкент қ. 

«Педагоги 

калық 

шеберлік» 

РҒӘББО 

80 

сағат 

Сертификат

№387 

75 Исмоаилов 
Амангелди 

Мансурұлы  

80 сағат 

Оқытудағы цифрлық 
технологиялар:заманауи 

педагогтың құралдар жинағы 

03.10-
14.10.2022ж 

Шымкент қ. 

«Педагоги 
калық 

шеберлік» 

РҒӘББО 

80 
сағат 

Сертификат
№410 

76 Қожанова 

Күлназирахан 

Құлбекқызы  

80 сағат 

 «Развитие профессиональных  

компетенций учителя 

русского языка и литературы» 

07.11-

18.11.2022ж 

Шымкент қ. 

«Педагоги 

калық 

шеберлік» 

РҒӘББО 

80 

сағат  

Сертификат 

№129 



 

«М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар 

академиясының Шымкент көлік колледжі» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі 

Нұсқа:1 

Өзін-өзі бағалау бойынша 

ЕСЕП 

 

 

 

 

151 беттің 33-беті 

 
 

77 Абсат 

Ғалымжан 

Сайфуллаұлы  

80 сағат 

Оқытудағы цифрлық 

технологиялар:заманауи 

педагогтың құралдар жинағы 

03.10-

14.10.2022ж 

Шымкент қ. 

«Педагоги 

калық 

шеберлік» 

РҒӘББО 

80 

сағат 

Сертификат

№409 

78 Салыкбаев 

Нурдаулет 

Пернеханович 

16 сағат 

Продажи на 100% (5 шагов 

продаж) 

29-30 мамыр 

2021ж 

ТОО "Human Capital 

Leadership Center" 

16 

сағат 

- 

79 Бердияров 

Амирбек 

Онгарулы 

80 сағат 

«Алғашқы әскери және 

технологиялық дайындық 

оқытушы-

ұйымдастырушысының кәсіби 
құзіреттілігін дамыту» 

20.06-

01.07.2022ж  

Шымкент қ 

"Өрлеу" Біліктілікті 

арттыру ұлттық 

орталығы 

акционерлік қоғамы 

80 

сағат 

Сертификат 

№ 0525273 

 

«Білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптарын және оларға сәйкестікті растайтын 

құжаттардың тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің 

2015 жылғы 17 маусымдағы № 391 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы" (Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрінің м.а. 14.07.2021 № 339бұйрығы) негізінде талаптарының 34- 

тармағының талабына сәйкес тиісті бейін бойынша 5 жыл ішінде кемінде 180 сағат көлемінде 

біліктілік арттыру курсынан оқытушылар талапқа сай өткен. 

 

2.6 Ұйымдарда және/немесе өндірісте тағылымдамадан өткен арнайы пәндер 

педагогтері және өндірістік оқыту шеберлерлері туралы мәлімет. 

Кәсіптік білім берудің қоғам мен еңбек нарығының өзгеріп отыратын қажеттіліктеріне 

уақытылы бейімделуіне ықпал ететін оқытудың технологияларын енгізу және тиімді пайдалану 

жұмыстары бойынша колледжде біліктілікті көтеруге өте көп көңіл бөлінеді. 2020 – 2023 оқу 

жылдарында әлеуметтік серіктестіктер базасында 07130600 «Темір жолдың электротехникалық 

жүйелерін электрмен жабдықтау, пайдалану, жөндеу және техникалық қызмет көрсету», 07160500 

«Темір жолдың жылжымалы тартқыш құрамын пайдалану, жөндеу және техникалық қызмет 

көрсету», 10410200 «Темір жолкөлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару», 

07140700 «Автоматика, телемеханика және темір жол көлігіндегі қозғалысты басқару», 07140900 

«Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар», 07320800 «Темір жол құрылысы, жол 

және жол шаруашылығы», 07160600 «Темір жолдың вагондар мен рефрижераторлы жылжымалы 

құрамын мамандықтарының арнайы пән оқытушыларын, «ҚТЖ»ҰҚ» АҚ «Шымкент магистралды 

желі бөлімшесінде» және «ҚТЖ-Жүк тасымалы» ЖШС «ГП-Шымкент бөлімшесінде» 72 сағат 

көлемінде арнайы пәндер мұғалімдері біліктілігін арттыру мен тағылымдамадан өтті. (2.6.1- 

қосымша) 

 

Кесте 2.6.1 2020-2021 оқу жылында тағылымдама шеберлерінің біліктілігін арттыру 

№ Оқытушының 

аты-жөні 

Тақырыбы, мерзімі, өткен мекеме Сағат 

саны 

1 Бертаев Н.Д. 

Тартымды жылжымалы құрамның механикалық 

бөлігінің құрылымын жетілдірудегі негізгі бағыттар, 

05.10.2020-17.10.2020, ҚТЖ-Жүк тасымалы ЖШС  ГП  

«Шымкент бөлімшесі» филиалы 

72 сағат 

2 Абутәліп Т.А. Тартымды жылжымалы құрамның механикалық 72 сағат 



 

«М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар 

академиясының Шымкент көлік колледжі» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі 

Нұсқа:1 

Өзін-өзі бағалау бойынша 

ЕСЕП 

 

 

 

 

151 беттің 34-беті 

 
 

бөлігінің құрылымын жетілдірудегі негізгі бағыттар, 

02.11.2020-14.11.2020, ҚТЖ-Жүк тасымалы ЖШС  ГП  

«Шымкент бөлімшесі» филиалы 

3 Абдибай С.А. 

Тартымды жылжымалы құрамның механикалық 

бөлігінің құрылымын жетілдірудегі негізгі бағыттар, 

05.10.2020-17.10.2020, ҚТЖ-Жүк тасымалы ЖШС  ГП  

«Шымкент бөлімшесі» филиалы 

72 сағат 

4 Эргешбаев Н.У. 

Тартымды жылжымалы құрамның механикалық 

бөлігінің құрылымын жетілдірудегі негізгі бағыттар, 

02.11.2020-14.11.2020, ҚТЖ-Жүк тасымалы ЖШС  ГП  

«Шымкент бөлімшесі» филиалы 

72 сағат 

5 Атамқұлов Б.Қ. 

Тартымды жылжымалы құрамның механикалық 

бөлігінің құрылымын жетілдірудегі негізгі бағыттар, 

05.10.2020-17.10.2020, ҚТЖ-Жүк тасымалы ЖШС  ГП  

«Шымкент бөлімшесі» филиалы 

72 сағат 

6 Султанов Б.Г. 

Тартымды жылжымалы құрамның механикалық 

бөлігінің құрылымын жетілдірудегі негізгі бағыттар, 

05.10.2020-17.10.2020, ҚТЖ-Жүк тасымалы ЖШС  ГП  

«Шымкент бөлімшесі» филиалы 

72 сағат 

7 Батырбек Р.Ж. 

Тартымды жылжымалы құрамның механикалық 

бөлігінің құрылымын жетілдірудегі негізгі бағыттар, 

02.11.2020-14.11.2020, ҚТЖ-Жүк тасымалы ЖШС  ГП  

«Шымкент бөлімшесі» филиалы 

72 сағат 

8 Бердаулетова Л.Т. 

«4-ші және 5-ші кластардың темір жол стансасының 

кезекшісін жұмысын ұйымдастыру», 05.10.2020-

17.10.2020, АҚ «ҰК «Қазақстан темір жолы»  «ҚТЖ - 

Жүк тасымалы" ЖШС - «ГП Шымкент бөлімшесі. 

72 сағат 

9 Раман А. 

«Станция жұмысын ұйымдастыру», 05.10.2020-

17.10.2020, АҚ «ҰК «Қазақстан темір жолы»  «ҚТЖ - 

Жүк тасымалы" ЖШС - «ГП Шымкент бөлімшесі. 

72 сағат 

10 Султанова С.Б. 

Станцияда еңбекті қорғау мен қауіпсіздік техникасын 

сақтау, 19.10.2020-31.10.2020, АҚ «ҰК «Қазақстан 

темір жолы»  «ҚТЖ - Жүк тасымалы" ЖШС - «ГП 

Шымкент бөлімшесі. 

72 сағат 

11 Баратова М.Ж. 

«Станция жұмысын ұйымдастыру» 

05.10.2020-17.10.2020, АҚ «ҰК «Қазақстан темір 

жолы»  «ҚТЖ - Жүк тасымалы" ЖШС - «ГП Шымкент 

бөлімшесі. 

72 сағат 

12 Чалабаева А.И. 

«Станция жұмысын ұйымдастыру», 05.10.2020-

17.10.2020, АҚ «ҰК «Қазақстан темір жолы»  «ҚТЖ - 

Жүк тасымалы" ЖШС - «ГП Шымкент бөлімшесі. 

72 сағат 

13 Бимурза С. 

Станцияда еңбекті қорғау мен қауіпсіздік техникасын 

сақтау, 05.10.2020-17.10.2020, АҚ «ҰК «Қазақстан 

темір жолы»  «ҚТЖ - Жүк тасымалы" ЖШС - «ГП 

Шымкент бөлімшесі. 

72 сағат 

14 Мирзаев Ф.Ф. «4-ші және 5-ші кластардың темір жол стансасының 72 сағат 



 

«М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар 

академиясының Шымкент көлік колледжі» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі 

Нұсқа:1 

Өзін-өзі бағалау бойынша 

ЕСЕП 
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кезекшісін жұмысын ұйымдастыру», 05.10.2020-

17.10.2020, АҚ «ҰК «Қазақстан темір жолы»  «ҚТЖ - 

Жүк тасымалы" ЖШС - «ГП Шымкент бөлімшесі. 

15 Каратанова Ф. 

«4-ші және 5-ші кластардың темір жол стансасының 

кезекшісін жұмысын ұйымдастыру», 05.10.2020-

17.10.2020, АҚ «ҰК «Қазақстан темір жолы»  «ҚТЖ - 

Жүк тасымалы" ЖШС - «ГП Шымкент бөлімшесі. 

72 сағат 

16 Керимбаев К.Т. 

Станцияның пайдалану жұмысын талдау, 05.10.2020-

17.10.2020, АҚ «ҰК «Қазақстан темір жолы»  «ҚТЖ - 

Жүк тасымалы" ЖШС - «ГП Шымкент бөлімшесі. 

72 сағат 

17 Тулегенова Ж.Н. 

Станция жұмысын есепке алу және талдау, 19.10.2020-

31.10.2020, АҚ «ҰК «Қазақстан темір жолы»  «ҚТЖ - 

Жүк тасымалы" ЖШС - «ГП Шымкент бөлімшесі. 

72 сағат 

18 Даниярова А. 

Поездық ақпаратты және тасымалдау құжаттарын 

өңдеуді ұйымдастыру, 19.10.2020-31.10.2020, АҚ «ҰК 

«Қазақстан темір жолы»  «ҚТЖ - Жүк тасымалы" 

ЖШС - «ГП Шымкент бөлімшесі. 

72 сағат 

19 Керимбай Е. 

Поездық ақпаратты және тасымалдау құжаттарын 

өңдеуді ұйымдастыру, 19.10.2020-31.10.2020, АҚ «ҰК 

«Қазақстан темір жолы»  «ҚТЖ - Жүк тасымалы" 

ЖШС - «ГП Шымкент бөлімшесі. 

72 сағат 

20 Бердимбетова  А. 

Поездық ақпаратты және тасымалдау құжаттарын 

өңдеуді ұйымдастыру, 19.10.2020-31.10.2020, АҚ «ҰК 

«Қазақстан темір жолы»  «ҚТЖ - Жүк тасымалы" 

ЖШС - «ГП Шымкент бөлімшесі. 

72 сағат 

 

Кесте 2.6.2 2021-2022 оқу жылында тағылымдама шеберлерінің біліктілігін арттыру 

№ Оқытушының аты-

жөні 

Тақырыбы, мерзімі,қайда өтілді? Сағат 

саны 

1 Бертаев Н.Д. 

Тартымды жылжымалы құрамның техникалық-

экономикалық сипаттамасы, 04.10.2021-16.10.2021, 

ҚТЖ-Жүк тасымалы ЖШС  ГП  «Шымкент 

бөлімшесі» филиалы 

72 сағат 

2 Султанов Б.Г. 

Тартымды жылжымалы құрамның техникалық-

экономикалық сипаттамасы, 04.10.2021-16.10.2021, 

ҚТЖ-Жүк тасымалы ЖШС  ГП  «Шымкент 

бөлімшесі» филиалы 

72 сағат 

3 Атамқұлов Б.Қ. 

Тартымды жылжымалы құрамның техникалық-

экономикалық сипаттамасы, 04.10.2021-16.10.2021, 

ҚТЖ-Жүк тасымалы ЖШС  ГП  «Шымкент 

бөлімшесі» филиалы 

72 сағат 

4 Абдибай С.А. 

Тартымды жылжымалы құрамның техникалық-

экономикалық сипаттамасы, 29.11.2021-11.12.2021, 

ҚТЖ-Жүк тасымалы ЖШС  ГП  «Шымкент 

бөлімшесі» филиалы 

72 сағат 



 

«М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар 

академиясының Шымкент көлік колледжі» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі 

Нұсқа:1 

Өзін-өзі бағалау бойынша 

ЕСЕП 
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5 Кубеев Н.С. 

Тартымды жылжымалы құрамның техникалық-

экономикалық сипаттамасы, 29.11.2021-11.12.2021, 

ҚТЖ-Жүк тасымалы ЖШС  ГП  «Шымкент 

бөлімшесі» филиалы 

72 сағат. 

6 Эргашбаев Н.У 

Тартымды жылжымалы құрамның техникалық-

экономикалық сипаттамасы, 04.10.2021-16.10.2021, 

ҚТЖ-Жүк тасымалы ЖШС  ГП  «Шымкент 

бөлімшесі» филиалы 

72 сағат. 

7 Саметаев Н.Ж. 

Тартымды жылжымалы құрамның техникалық-

экономикалық сипаттамасы, 29.11.2021-11.12.2021, 

ҚТЖ-Жүк тасымалы ЖШС  ГП  «Шымкент 

бөлімшесі» филиалы 

72 сағат 

8 Утебергенов Е.Ш. 

Тартымды жылжымалы құрамның техникалық-

экономикалық сипаттамасы, 29.11.2021-11.12.2021, 

ҚТЖ-Жүк тасымалы ЖШС  ГП  «Шымкент 

бөлімшесі» филиалы 

72 сағат 

9 Оразбай Н. 

Станция жұмысын есепке алу және талдау,  

11.10.2021-23.10.2021, АҚ «ҰК «Қазақстан темір 

жолы»  «ҚТЖ - Жүк тасымалы" ЖШС - «ГП Шымкент 

бөлімшесі.  

72 сағат 

10 Бердаулетова Л. Т. 

Станция жұмысын есепке алу және талдау,  

11.10.2021-23.10.2021, АҚ «ҰК «Қазақстан темір 

жолы»  «ҚТЖ - Жүк тасымалы" ЖШС - «ГП Шымкент 

бөлімшесі. 

72 сағат 

11 Баратова М.Ж. 

«4-ші және 5-ші кластардың темір жол стансасының 

кезекшісін жұмысын ұйымдастыру», 11.10.2021-

23.10.2021, АҚ «ҰК «Қазақстан темір жолы»  «ҚТЖ - 

Жүк тасымалы" ЖШС - «ГП Шымкент бөлімшесі. 

72 сағат 

12 Чалабаева А.И. 

«4-ші және 5-ші кластардың темір жол стансасының 

кезекшісін жұмысын ұйымдастыру», 11.10.2021-

23.10.2021, АҚ «ҰК «Қазақстан темір жолы»  «ҚТЖ - 

Жүк тасымалы" ЖШС - «ГП Шымкент бөлімшесі. 

72 сағат. 

13 Жангельдиев О. 

«4-ші және 5-ші кластардың темір жол стансасының 

кезекшісін жұмысын ұйымдастыру», 11.10.2021-

23.10.2021, АҚ «ҰК «Қазақстан темір жолы»  «ҚТЖ - 

Жүк тасымалы" ЖШС - «ГП Шымкент бөлімшесі. 

72 сағат. 

14 Керимбай Е. 

Поездық ақпаратты және тасымалдау құжаттарын 

өңдеуді ұйымдастыру, 25.10.2021-06.11.2021, АҚ «ҰК 

«Қазақстан темір жолы»  «ҚТЖ - Жүк тасымалы" 

ЖШС - «ГП Шымкент бөлімшесі. 

72 сағат 

15 Керимбаев К.Т. 

Станция жұмысын есепке алу және талдау, 25.10.2021-

06.11.2021, АҚ «ҰК «Қазақстан темір жолы»  «ҚТЖ - 

Жүк тасымалы" ЖШС - «ГП Шымкент бөлімшесі. 

72 сағат 

16 Мақаш А.Б. 

Станция жұмысын есепке алу және талдау, 25.10.2021-

06.11.2021, АҚ «ҰК «Қазақстан темір жолы»  «ҚТЖ - 

Жүк тасымалы" ЖШС - «ГП Шымкент бөлімшесі. 

72 сағат 



 

«М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар 

академиясының Шымкент көлік колледжі» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі 

Нұсқа:1 

Өзін-өзі бағалау бойынша 

ЕСЕП 
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17 Ахметов Т. 

Станция жұмысын есепке алу және талдау, 25.10.2021-

06.11.2021, АҚ «ҰК «Қазақстан темір жолы»  «ҚТЖ - 

Жүк тасымалы" ЖШС - «ГП Шымкент бөлімшесі. 

72 сағат 

 

Кесте 2.6.3 2022-2023 оқу жылында  тағылымдама шеберлерінің біліктілігін арттыру 

 

№ Оқытушының аты-

жөні 

Тақырыбы, мерзімі,қайда өтілді? Сағат 

саны 

1 Утебергенов Е.Ш. 

Механикалық құрылғылардың ақауын жолда анықтау 

кезіндегі локомотив бригадасының әрекеті, 

10.10.2022-22.10.2022, ҚТЖ-Жүк тасымалы ЖШС  ГП  

«Шымкент бөлімшесі» филиалы 

72 сағат 

2 Султанов Б.Г. 

Механикалық құрылғылардың ақауын жолда анықтау 

кезіндегі локомотив бригадасының әрекеті, 

10.10.2022-22.10.2022, ҚТЖ-Жүк тасымалы ЖШС  ГП  

«Шымкент бөлімшесі» филиалы 

72 сағат 

3 Атамқұлов Б.Қ. 

Механикалық құрылғылардың ақауын жолда анықтау 

кезіндегі локомотив бригадасының әрекеті, 

10.10.2022-22.10.2022, ҚТЖ-Жүк тасымалы ЖШС  ГП  

«Шымкент бөлімшесі» филиалы 

72 сағат 

4 Кубеев Н.С. 

Механикалық құрылғылардың ақауын жолда анықтау 

кезіндегі локомотив бригадасының әрекеті, 

07.11.2022-19.11.2022, ҚТЖ-Жүк тасымалы ЖШС  ГП  

«Шымкент бөлімшесі» филиалы 

72 сағат 

5 Абдибай С.А. 

Механикалық құрылғылардың ақауын жолда анықтау 

кезіндегі локомотив бригадасының әрекеті, 

10.10.2022-22.10.2022, ҚТЖ-Жүк тасымалы ЖШС  ГП  

«Шымкент бөлімшесі» филиалы 

72 сағат. 

6 Исмаилов А.М. 

Механикалық құрылғылардың ақауын жолда анықтау 

кезіндегі локомотив бригадасының әрекеті, 

07.11.2022-19.11.2022, ҚТЖ-Жүк тасымалы ЖШС  ГП  

«Шымкент бөлімшесі» филиалы 

72 сағат. 

7 Жумагулов У.Д. 

Механикалық құрылғылардың ақауын жолда анықтау 

кезіндегі локомотив бригадасының әрекеті, 

21.11.2022-03.12.2022, ҚТЖ-Жүк тасымалы ЖШС  ГП  

«Шымкент бөлімшесі» филиалы 

72 сағат 

8 Абсат Ғ.С. 

Механикалық құрылғылардың ақауын жолда анықтау 

кезіндегі локомотив бригадасының әрекеті, 

21.11.2022-03.12.2022, ҚТЖ-Жүк тасымалы ЖШС  ГП  

«Шымкент бөлімшесі» филиалы 

72 сағат 

9 Саметаев Н.Ж. 

Механикалық құрылғылардың ақауын жолда анықтау 

кезіндегі локомотив бригадасының әрекеті, 

21.11.2022-03.12.2022, ҚТЖ-Жүк тасымалы ЖШС  ГП  

«Шымкент бөлімшесі» филиалы 

72 сағат 

10 Жангелдиев О.А. 
Механикалық құрылғылардың ақауын жолда анықтау 

кезіндегі локомотив бригадасының әрекеті, 
72 сағат 



 

«М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар 

академиясының Шымкент көлік колледжі» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі 

Нұсқа:1 

Өзін-өзі бағалау бойынша 
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07.11.2022-19.11.2022, ҚТЖ-Жүк тасымалы ЖШС  ГП  

«Шымкент бөлімшесі» филиалы 

11 Ахметов Т.С. 

Сұрыптау станцияларының  жіктелуі және жұмыс 

принципі, 17.10.2022-29.10.2022, АҚ «ҰК «Қазақстан 

темір жолы»  «ҚТЖ - Жүк тасымалы" ЖШС - «ГП 

Шымкент бөлімшесі. 

72 сағат 

12 Наурзалиев Ж.А. 

Сұрыптау станцияларының  жіктелуі және жұмыс 

принципі, 17.10.2022-29.10.2022, АҚ «ҰК «Қазақстан 

темір жолы»  «ҚТЖ - Жүк тасымалы" ЖШС - «ГП 

Шымкент бөлімшесі. 

72 сағат 

13 Жаманкулов Н.Т. 

Сұрыптау станцияларының  жіктелуі және жұмыс 

принципі, 17.10.2022-29.10.2022, АҚ «ҰК «Қазақстан 

темір жолы»  «ҚТЖ - Жүк тасымалы" ЖШС - «ГП 

Шымкент бөлімшесі. 

72 сағат 

14 Чалабаева А.И. 

Сұрыптау станцияларының  жіктелуі және жұмыс 

принципі, 17.10.2022-29.10.2022, АҚ «ҰК «Қазақстан 

темір жолы»  «ҚТЖ - Жүк тасымалы" ЖШС - «ГП 

Шымкент бөлімшесі. 

72 сағат 

15 Керимбаев Қ.Т. 

Сұрыптау станцияларының  жіктелуі және жұмыс 

принципі, 17.10.2022-29.10.2022, АҚ «ҰК «Қазақстан 

темір жолы»  «ҚТЖ - Жүк тасымалы" ЖШС - «ГП 

Шымкент бөлімшесі. 

72 сағат. 

16 Тулегенова Ж.Н. 

Сұрыптау станцияларының  жіктелуі және жұмыс 

принципі, 17.10.2022-29.10.2022, АҚ «ҰК «Қазақстан 

темір жолы»  «ҚТЖ - Жүк тасымалы" ЖШС - «ГП 

Шымкент бөлімшесі. 

72 сағат. 

17 Абдешов Е. Ғ. 

Сұрыптау станцияларының  жіктелуі және жұмыс 

принципі, 17.10.2022-29.10.2022, АҚ «ҰК «Қазақстан 

темір жолы»  «ҚТЖ - Жүк тасымалы" ЖШС - «ГП 

Шымкент бөлімшесі. 

72 сағат 

18 Қасымов С.Е. 

Сұрыптау станцияларының  жіктелуі және жұмыс 

принципі, 17.10.2022-29.10.2022, АҚ «ҰК «Қазақстан 

темір жолы» «ҚТЖ - Жүк тасымалы" ЖШС - «ГП 

Шымкент бөлімшесі. 

72 сағат 

 

«Білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптарын және оларға сәйкестікті растайтын 

құжаттардың тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің 

2015 жылғы 17 маусымдағы № 391 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы" (Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрінің м.а. 14.07.2021 № 339бұйрығы) негізінде талаптарының 4.26- 

тармағының талабына сәйкес тиісті бейін бойынша 3 жыл ішінде кемінде 72 сағат көлемінде 

арнайы пәндер педагогтары және өндірістік оқыту шеберлері тағылымдама курсынан өткен. 

 

2.7 Жас оқытушылар және олардың тәлімгерлері туралы мәліметтер. 

Колледж қызметінің алға қойған міндеті – білім сапасын арттыру. Колледждің озық 

тәжірибелі оқытушылары жас мамандарға сабақ өтудің технологияларын әдістемелік көмек ретінде 

көрсетеді. Жас мамандардың алдына қойылатын көптеген тапсырмаларды өз бетінше орындалуына 
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үлкен ізденіс пен ойлау, жігер мен ынта, күш қажет. Жас мамандардың оқу орнын бітіре салысымен 

барлық нәрсені біледі деуге болмайды, оның педагогика саласындағы алғашқы кезеңінде 

педагогикалық жүйе дамытылып отыру қажет. 

Колледжде «Жас маман мектебі» орталығының жұмыс жоспары құрылған. (2.7.1 - 

қосымша)  

Мақсаты: Жас мамандардың жұмысқа дайындығын анықтау, психология, педагогика, 

сабақ беру әдістемесі мәселелері бойынша теориялық, ғылыми – әдістемелік деңгейін көтеру, 

қазіргі педагогикалық технологияларды, оқу жұмысының формалары мен әдістерін оқып үйрену 

мен меңгеруін ұйымдастыру, жұмысын ұйымдастыруда практикалық көмек көрсету 

Міндеттері: 

 жас оқытушылардың үздіксіз білім алу қажеттіліктерін қанағаттандыру және оларға 

кәсіптік қиналушылықтарына көмек көрсету; 

 тәжірибелі оқытушылардың педагогикалық шеберлігін насихаттау және әдістеме мен 

педагогика жөніндегі білімін жетілдіруіне ккөмек көрсету; 

 жаңадан бастаушы оқытушылардың оқу үдерісіндегі кәсіптік, әдістемелік 

проблемаларын айқындау және оларды шешуге жәрдемдесу; 

 жас оқытушыларға білім беру үдерісіне заманауи тәсілдер мен алдыңғы қатарлы 

педагогикалық технологияларды енгізуге және ақпараттық - әдіснамалық мәдениеті деңгейін 

арттыруға көмектесу; 

 оқытушылардың шығармашылық қызметінің жеке стилін қалаптастыруға жағдай 

жасау; 

 халықаралық білім беру технологияларымен таныстыру т.б. 

Жас мамандарға педагогикалық, психологиялық, әдістемелік көмек көрсету, бағыт-бағдар 

беру, кәсіби біліктілігін жетілдіру мақсатында жас мамандарға аталған тәжірибелі оқытушылар 

тәлімгерлер бекітіледі. 

 

Кесте 2.7.1 2020-2021 оқу жылында жас мамандар және бекітілген тәлімгерлер тізімі 
 

№ Тәлімгердің аты-жөні Жас маманның аты-жөні 

1 Султанов Бахромжан Гафуржанович Эргашбаев Нурсултан  

2 Рахимова Айгуль Бейсебаевна Жолдасбек Азиза Жарқынбекқызы 

3 Керимбаев Канат Тастанбекович Керімбай Ертарғын Тастанбекұлы 

4 Чалабаева Аурика Исаевна Батырбек Роза Жаксылыкқызы 

5 Султанов Бахромжан Гафуржанович Абдибай Сәуірбай Ауелбайұлы 

6 Бердаулетова Лязат Тохсанбаевна Әбутәліп Тұрсынбек Арқалықұлы 

7 Султанова Саягуль Болысбековна Бимұрза Саян Талғатұлы 

8 Томанов Бахытжан Саимович Сафаралиев Нурлан Абдуакимович 

9 Алдабекова Акжаркын Асанбаевна Дилдаханова Салтанат Усеровна 
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10 Намуратова Индира Абылкановна Давжанова Гульсим Серикбаевна 

11 Абдимоминова Асия Амзеевна  Қәдір Жансая Қуанышқызы 

 

Кесте 2.7.2 2021-2022 оқу жылында жас мамандар және бекітілген тәлімгерлер тізімі 

№ Тәлімгердің аты-жөні Жас маманның аты-жөні 

1 Абдимоминова Асия Амзеевна Дилдаханова Салтанат Усеровна 

2 Керимбаев Канатбек Тастанбекович Арисалимов Серик Арисалимович 

3 Султанов Бахромжан Гафуржанович Кубеев Нұрлан Серикұлы 

4 Чалабаева Аурика Исаевна Мақаш Ахмет Бахбергенұлы 

5 Алдабекова Акжаркын Асанбаевна Сарсенбаева Айгерім Жайлаубайқызы 

 

Кесте 2.7.3 2022-2023 оқу жылында жас мамандар және бекітілген тәлімгерлер тізімі 

№ Тәлімгердің аты-жөні Жас маманның аты-жөні 

1 Абдимоминова Асия Амзеевна Бердыбай Куаныш Пернеқұлұлы 

2 Абдибай Сәуірбай Ауелбайұлы Кубеев Нұрлан Серикұлы 

3 Султанов Бахромжан Гафуржанович Жангелдиев Орынбасар 

Абдумоминұғли 

4 Алдабекова Акжаркын Асанбаевна Сейдімхан Алмасхан Әуелханұлы 

5 Туйгинбаева Жадра Кутовна Тәліпбай Жалғасбек Ауелбекұлы 

6 Керимбаев Канат Тастанбекович Касымов Сырым Ерланұлы 

7 Байболова Эльмира Турсынбаевна Амангелді Ақерке Асанәліқызы 

8 Олжабек Нағима Сабитқызы Қалау Жасұлан Дәулетұлы 

9 Чалабаева Аурика Исаевна Абдешов Ескендір Ғалымжанұлы 

10 Бердияров Амирбек Онгарулы Маханов Нұржан Исаұлы 

11 Назанова Перизат Сугралиевна Төребек Арайлым Қалыбайқызы 

12 Изтилеуова Алия Шырынхановна Кайрулла Сүндет Рысбекұлы 

13 Қожанова Күлназирахан Құлбекқызы Сарсенбаева Айгерім Жайлаубайқызы 
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Осындай әдістемелік пәндік жүйеде жаңа жас маманға өз білімін жетілдіру үшін пәндік 

курстардың атқаратын рөлі өте маңызды. «Өрлеу» БАҰО АҚФ Шымкент қаласы бойынша 

педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты, «ТАLAP» КЕАҚ және т.б. біліктілік 

арттыру курстарында оқып, білімдерін шыңдап жүр.  

Жас мамандарға ай сайын жоспар бойынша кеңес өтіліп, хаттамамен рәсімделеді. Жоспар 

бойынша «Білікті маман-ұлағатты ұстаз» сайысы жыл сайын колледжде дәстүр бойынша 

өтіледі. (2.7.2 - қосымша)  

2020 - 2021 оқу жылының әдістемелік жұмыс жоспарына сәйкес 13-қараша күні 

колледжішілік «Білікті маман-ұлағатты ұстаз» онлайн байқауы болып өтті. Байқауда 

оқытушылар 4-кезең бойынша бақтарын сынады. Нәтижесінде К.Керимбаев, М.Баратова, 

И.Намуратова, С.Иса, Л.Бердаулетова облыстық байқауға жолдама алды.  

Осындай әдістемелік пәндік жүйеде жаңа жас маманға өз білімін жетілдіру үшін пәндік 

курстардың атқаратын рөлі өте маңызды. «Өрлеу» БАҰО АҚФ Шымкент қаласы бойынша 

педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты, «ТАLAP» КЕАҚ және т.б. біліктілік 

арттыру курстарында оқып, білімдерін шыңдап жүр. 

Жас мамандарға ай сайын жоспар бойынша кеңес өтіліп, хаттамамен рәсімделеді. Жоспар 

бойынша «Білікті маман-ұлағатты ұстаз» сайысы жыл сайын колледжде дәстүр бойынша 

өтіледі. (2.4.3 - қосымша)  

2020 - 2021 оқу жылының әдістемелік жұмыс жоспарына сәйкес 13-қараша күні 

колледжішілік «Білікті маман-ұлағатты ұстаз» онлайн байқауы болып өтті. Байқауда 

оқытушылар 4-кезең бойынша бақтарын сынады. Нәтижесінде К.Керимбаев, М.Баратова, 

И.Намуратова, С.Иса, Л.Бердаулетова облыстық байқауға жолдама алды.  
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Колледж ішілік«Білікті маман-ұлағатты ұстаз» байқауының өтілу барысы. 

 

2021-2022 оқу жылының жоспарына сәйкес Президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың 

«Тәуелсіздік бәрінен қымбат» атты бағдарламалық мақаласын білім беру ұйымдарының 

педагогтары арасында кеңінен насихаттау мақсатында «Үздік жас маман -2021» атты 

колледжішілік байқау өтті, І дәрежелі дипломмен С.А.Абдибай марапатталды.  

«Рухани жаңғыру» аясында «Түрксіб» Республикалық олимпиадасына колледж студенттері 

қатысты. 

Қазақстан Республиканың Тәуелсіздігінің 30 жылдығы мен Түрксібтің 90 жылдығы және 

Логистика және Көлік Академиясының 90 жылдығына арналған «Білім, ғылым, көлік-логистика 

және телекоммуникация салаларындағы инновациялар» Халықаралық конференциясына 

арнайы пәндер оқытушылары қатысты. 

1 курс студенттерінің қатысуымен «Оқуға құштар мектеп - оқуға құштар ұлт» тақырыбы 

аясында бір апталық кітап оқу акциясы өткізілді. Іс-шараның мақсаты: студенттерді кітап оқуға 

қызығушылықтарын арттыру, сөздік қорларын дамыту. Акция апта бойында жалғасын тауып, 

оқыған кітаптары жайлы мазмұнын талқылап, әсерлерімен бөлісті. 
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2022-2023 оқу жылынның жоспарына сәйкес химия пәнінің бірінші санатты оқытушысы 

Ж.Туйгинбаева жас мамандармен кезекті өткізілген «Мұғалімнің сабаққа дайындығы» атты 

коучинг-трениг өткізді.  

     
 

 
 

 

2.8 Алқалық басқару органдарының (педагогикалық, әдістемелік, қамқоршылық 

кеңесі) жұмысы туралы мәліметтер 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 6 сәуірдегі №130 

бұйрығының 7-қосымшасы бойынша Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 
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ұйымдарының педагогтері жүргізу үшін міндетті құжаттардың тізбесі мен педагогикалық және 

әдістемелік кеңестің оқу жылына арналған жұмыс жоспарына сәйкес педагогикалық кеңесінің 

жұмысы атқарылады. Сонымен қатар, Педагогикалық және әдістемелік кеңестердің хаттамалары 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 31 қазандағы №703 қаулысымен бекітілген 

Мемлкеттік және мемлкеттік емес ұйымдарда құжаттама жасау, құжаттаманы басқару және 

электрондық құжат айналымы жүйесін пайдалану қағидаларына сәйкес жүргізіледі. 

Педагогикалық кеңестің отырыстарын өткізу кезеңділігі Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрінің міндетін атқарушының 2007 жылғы 24 қазандағы №506 бұйрығымен бекітілген. 

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының педагогикалық кеңесінің 

жұмысын ұйымдастырудың үлгілік қағидаларына сәйкес жүргізілуде. 

Әдістемелік кеңестің отырыстарын түзетілген жоспарға сәйкес, өткізу кезеңділігі Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің міндетін атқарушының 2007 жылғы 21 

желтоқсандағы №644 бұйрығымен бекітілген Әдістемелік кеңес қызметі және оны сайлау тәртібінің 

үлгі ережесінде жүргізіледі.  

Әдістемелік (оқу-әдістемелік, ғылыми-әдістемелік) кеңес қызметі және оны сайлау тәртібінің 

үлгі ережесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2007 жылғы 

21 желтоқсандағы N 644 Бұйрығы негізінде колледжде оқу әдістемелік кешен жұмысын жүргізеді. 

Колледждің әдістемелік тақырыбы: «Кәсіптік білім беруде құзыретті маман даярлаудағы 

оқытушылардың әдістемелік жұмысының жаңаруы жағдайында оқу орнының білім берудегі 

инновациялық қызметі» 

Әдістемелік қызмет мақсаты: 

Білім алушылардың тұрақты дамуына, педагогтардың шығармашылық қызметіне жағдай 

жасау, болашақ мамандардың бәсекеге қабілеттілігін қалыптастыру процессіне қатысу және 

әдістемелік қамтамасыздандыру. 

Міндеттер: 

 Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпы кәсіптік және техникалық білімге 

міндетті білім беру стандарты негізінде жұмыстар жүргізу; 

 Өзінің пәні бойынша оқыту және әдістемелік жұмыстарын жоғары деңгейде жүргізу, оқу 

бағдарламаларының орындалуын қамтамасыз ету; 

 Оқытушылардың кәсіби іскерлігі мен шеберлігін арттыру жұмыстарын, психологиялық-

педагогикалық білімдерін тереңдету іс-шараларын және жолдарын қарастыру; 

 Барлық оқытушылар «Оқыта отырып, тәрбиелеу» қағидасы бойынша жұмыс істеу; 

 Оқыту әдісі шеберлігі мен кәсіптік біліктілікті жүйелі түрде арттыру. Өз пәнін жетік білу, 

белсенділік көрсету, педагогикалық және өндірістік мәселелерді шешуге қатысу; 

 Кабинеттерді қазіргі таңдағы жаңа көрнекіліктермен, құрал-жабдықтармен қамтамасыз 

ету. 

 Педагогтардың шығармашылық дамуларын ынталандыру, педагогикалық шеберлік 

байқаулары мен семинарлар, педагогикалық оқулар, конференциялар ұйымдастыру арқылы жағдай 

жасау; 

Жұмыстың негізгі бағыттары: 

- білім үрдісіндегі оқу-әдістемелік кешендерін жасау мен жаңартуда оқытушыларға көмек 

көрсету; 

- Жаңа технологиялар мен алдыңғы қатарлы әдістемелерді, озат педагогикалық іс- 

тәжірибе таратуды оқып, танысып, жүйелеу; 

- Педагогтардың әдістемелік жұмыстарын жоспарлау және сараптау, әдістемелік 

жұмыстардың уақытылы орындалуын қадағалау; 
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- Колледж оқытушыларының әдістемелік жұмысының базасын жүргізу және ұйымдастыру; 

- Тәжірибелік-эксперименттік, инновациалық жұмыстардың түзету қызметін өткізу және 

дайындау. 

Оқу-тәрбие процесінде жүйелі түрде заманауи инновациялық оқыту технологияларын 

қолданады, өйткені жаңа технологияларды пайдалану өз пәнін оқытуда оқытушы үшін жаңа 

мүмкіндіктерге жол ашады. Колледж оқытушыларының негізгі міндеті: заман талабына сай жоғары 

білікті мамандарды дайындау, студенттердің танымдық қызығушылықтары мен қабілеттерін 

дамыту. Теориялық пәндер оқу пәнінде оқытушының құзіреттілік және кәсіби деңгейі өте жоғары. 

Сонымен қатар, оқу процесінде зерттеу және проблемалық оқыту, дамыта оқыту, деңгейлеп-саралап 

оқыту, сын тұрғысынан ойлау технологияларын тиімді пайдаланады. Оқытушылардың 

қолданыстағы оқыту әдістері мен құралдары әр түрлілігімен ерекшеленеді. ІТ-технологияны, 

интерактивтік құралдарды қолданады. 

1 Сын тұрғысынан ойлау технологиясы 

2 Дамыта оқыту технологиясы 

3 Модульдік оқыту технологиясы 

4 Кредиттік оқыту технологиясы 

5 Ақпараттық-коммуникациялық технология 

6 Деңгейлеп-саралап оқыту технологиясы 

7 Ойын арқылы оқыту технологиясы 

8 Кесте және сызба арқылы тарихты оқыту 

9 Проблемалық оқыту технологиясы 

10 Ұжымдық оқыту технологиясы 

 

Колледж оқытушылары оқу процесінде жыл сайын жылдық жоспар бойынша бірлестіктер 

апталығын өткізеді. Барлық оқытушылар ашық сабақ, бейне сабақ, сайыс сабақ, семинар, 

конференция, пікір сайыс сабақтарын өтеді. (2.8.1- қосымша) 

2020-2021 оқу жылында «Темір жол көлігіндегі тасымалдауды ұйымдастыру және 

қозғалысты басқару» мамандығының арнайы пән оқытушысы М.Баратованың «Диспетчерлік 

орталықпен жабдықталған телімдерді пойыз қозғалысына басшылық жасау» тақырыбында 

онлайн ашық сабағы өтілді. Сабақты түсіндіру барысында Жалпы сабақта модульдік оқыту 

технологияны және АКТ-ны ұтымды қолдана білді. Қорыта келе сабақ жақсы деңгейді өтілді. 

https://youtu.be/xeucml7vay8 осы сілтеме арқылы сабағы желіге жүктелді. 

«Темір жол көлігіндегі тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару» 

мамандығының арнайы пән оқытушысы А.Раманның «Жолдың жоғары құрылысының құрылым 

элементтері мен тағайындалуы»  тақырыбында онлайн сабағы өтілді. Презентация арқылы сабақ 

жоспары құрылды. Жолдың жоғары құрылысы мен элементтері және де тағайындалуы бойынша  

білім алушыларға түсінікті, нақты толық мағлұмат берді. Жалпы қорытындылай келе оқытушы 

сабақта мақсатына жетті. Сабақ https://youtu.be/lM-3uyqh7tA осы сілтеме арқылы ютуб каналына 

жүктелді. 

«Темір жол көлігіндегі тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару» 

мамандығының арнайы пән оқытушысы Л.Бердаулетованың «Шынжыр табанды және 

дөңгелекті бір шөмішті тиеуіштер, олардың ұстанымды құрылымы және қолданылуы» 

тақырыбында онлайн бейне сабағы өтілді. Бұл сабақта АКТ, сын тұрғысынан ойлау 

технологиялары және ой шақыру, сұрақ-жауап әдісі, білім қоржыны, интерактивті әдістерді 

қолданып, жаңа тақырып қызықты, тартысты өтілді. Жалпы оқытушы білімді, білікті, кәсіби маман 

ретінде, білім алушыларға білімді нақты жеткізе алу қасиеті бар маман ретінде көрінді.. Оқытушы 

https://youtu.be/xeucml7vay8
https://youtu.be/lM-3uyqh7tA
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сабақта мақсатына  жетті. Сабақ https://youtu.be/FghoMOMYmpw осы сілтеме арқылы желіге 

жүктелді. 

Химия пәнінің оқытушысы С.Исаның «Әлем нақты ғылымдар тілінде» тақырыбы бойынша 

химиялық онлайн сайыс сабағы өтілді. Сайыстың жоспарында ағылшын тілімен байланыстырып, 

химиялық сұрақтар, ой қозғау тапсырмалары ерекше қызығушылықпен білім алушылар арасында 

қызу талқыға түсті. С.Иса сабақта сын тұрғысынан ойлау технологиясын, ақпараттық-

коммуникациялық технологияны қолданды. Оқытушы өзін еркін сезінді, білім алушылармен қарым-

қатынасы өте жақсы, педагогикалық технологияларды жақсы меңгерген. Жалпы сайыс өте 

тартысты өтті. Әріптестер және білім алушылар арасында жоғары деңгейде бағаланды. 

https://youtu.be/4RkvV8mf2lA осы сілтеме арқылы сабағы желіге жүктелді. 

«Темір жолдың жылжымалы тартқыш құрамын пайдалану, жөндеу және техникалық 

қызмет көрсету» мамандығы бойынша арнайы пәндер оқытушысы Р.Батырбектің «Жылжымалы 

құрамның доңғалақ жұбының құрылысы» тақырыбында бейне сабағы өтілді. Жыжымалы құрамның 

доңғалақ жұптарына жеке-жеке тоқталып, толық ақпарат берілді. Оқытушы жаңа тақырыпты слайд 

арқылы терең түсіндіріп, білім алушыларға видеороликтерде көрсетілді. Сабақтың тақырыбын 

толық ашып, мақсатына жетті. https://youtu.be/QhDxkCW5FjA осы сілтеме арқылы желіге жүктелді. 

Физика пәнінің оқытушысы Э.Каликованың «Сұйықтар мен газдардың механикасы» 

тақырыбында бейне сабақ өтілді. Сабақта АКТ, модульдік оқыту технологиясы әдістерін қолданды. 

Презентация арқылы жаңа тақырыпты өте жақсы түсіндірді және білім алушыларға білімін жеткізу 

деңгейі өте жақсы. Сабақ өту стилі, техникасы, қолданған технологиялар элементтері, әдіс-тәсілдері 

оқушылардың қызығушылығын оята білді. Слайд арқылы кезең - кезең тапсырмалар беріп, сабақ 

өте жақсы деңгейде өтілді.  Осы сілтеме арқылы https://youtu.be/zL3FQmNc2XY  желіге жүктелді. 

Химия пәнінің оқытушысы С.Исаның «s-элементтері және сілтілік металдар. Олардың 

химиялық қосылыстары» тақырыбы бойынша бейне сабағы өтілді. Бұл сабақта АКТ, сын 

тұрғысынан ойлау технологиялары және миға шабуыл, сұрақ-жауап әдісі, интерактивті әдістерді 

қолданып, жаңа тақырып өтілді. Жалпы оқытушы білімді, білікті, кәсіби маман ретінде, білім  

алушыларға білімді нақты жеткізе алу қасиеті бар маман ретінде көрінді. Оқытушы сабақта 

мақсатына         жетті. Осы сілтеме арқылы https://youtu.be/taWaYI0DIhQ желіге жүктелді. 

«Автоматика, телемеханика және ТЖ көлігіндегі қозғалысты басқару» мамандығы 

бойынша арнайы пәндер оқытушысы А.Бердимбетованың «Сигналдар және бағдаршамдар» 

тақырыбы бойынша бейнк сабағын өтті. Жаңа тақырыпты презентация арқылы, бейне суреттермен 

түсіндіріп, АКТ-ны ұтымды қолданды. Сабақ барысында бағдаршамдардың түрлері олардың 

түстерінің атқаратын қызметтеріне тоқталып өтті.Сондай-ақ сигнал түрлері бойынша пойыздар 

қозғалысының жылдамдықтарын баяндап, тақырыпты аша білді 

Қазақ тілі пәні оқытушысы Г.Байконысованың «Адам өмірін қорғау басты міндет. 

Көркем әдебиет стилі» тақырыбы бойынша бейне сабақ өтілді. Презентация арқылы жаңа 

тақырыпты өте жақсы түсіндірді және білім алушыларға білімін жеткізу деңгейі өте жақсы. Сабақ 

өту стилі, техникасы, қолданған технологиялар элементтері сабаққа деген қызығушылықтарын 

арттырды.  

Математика пәні оқытушысы А.Жолдасбектің «Ирроционал өрнектерді түрлендіру. 

Дәрежелік функция, оның қасиеттері мен графигі» тақырыбы бойынша бейне сабақ өтілді.  

Сабақтың мақсаты білім алушыларға иррационал теңдеулерді теңдеудің екі жағын п-ші дәрежеге 

шығару әдісі және иррационал теңдеулерді айнымалыны алмастыру әдісі арқылы есептер 

шығаруды үйрету. Оқытушы жаңа тақырыпты слайд арқылы терең түсіндіріп, білім алушыларға 

тапсырмаларды қалай жасау керек екенін нақты көрсетті. А.Жолдасбек Сын тұрғысынан ойлау, 

АКТ-ны сабақта ұтымда қолданды. Жалпы қорытынды бойынша сабақ жақсы деңгейде өтілді. 

https://youtu.be/FghoMOMYmpw
https://youtu.be/4RkvV8mf2lA
https://youtu.be/QhDxkCW5FjA
https://youtu.be/zL3FQmNc2XY
https://youtu.be/taWaYI0DIhQ
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2021-2022 оқу жылында «Темір жолдың жылжымалы тартқыш құрамын пайдалану, 

жөндеу және техникалық қызмет көрсету» мамандығы бойынша арнайы пәндер оқытушысы 

С.Абдібайдың «Құм жүйесі. Локомотивте құмды қолданудың қажеттілігі. Құм жүйесінің 

қызметі» тақырыбы бойынша ашық сабағы өтілді. Сабақта оқытушы АКТ-ны, ұжымдық оқыту 

технологиясы, деңгейлеп-саралап оқыту технологиясын ұтымды қолдана білді. Түсіндіру сұрақ-

жауап, қызығушылықты ояту, мағынаны тану, ой толғаныс әдістерімен тақырыпты терең ашты. 

Топтық жұмыс арқылы білім алушылардың пәнге деген қызығушылықтарын байқауға болады. 

Жалпы пән оқытушысы сабақта қойған мақсатына жете білді.  

«Темір жолдың жылжымалы тартқыш құрамын пайдалану, жөндеу және техникалық 

қызмет көрсету» мамандығы бойынша арнайы пәндер оқытушысы Б.Султановтың «Магнитті 

материалдар» тақырыбы бойынша ашық сабағы өтілді. Сабақта сыни тұрғыдан ойлау 

технологиясының миға шабуыл, Блум таксономиясы, Джиксо әдістерін қолдану арқылы тақырыпты 

айқын аша білді. Жаңа тақырыпты презентация арқылы түсіндіріп, АКТ-ны ұтымды қолданды. 

Пәндік көрнекілері жеткілікті. Жалпы тақырып терең ашылды және білім алушылардың пәнге 

қызығушылығы, белсенділігі өте жақсы. Оқытушының дайындығы керемет болды. ТТ 13-20 

тобының білім алушылары сабаққа өте белсенді қатысты, оқытушы Б.Султанов мақсатына жете 

білді. 

Арнайы пәндер оқытушысы Б.Атамкуловтың «Дөңгелек жұбы мен автотіркегіш 

құрылғысының құрылымы» тақырыбы бойынша ашық сабағы өтілді. Сабақ барысында сын 

тұрғысынан ойлау, АКТ-ны, деңгейлеп саралап оқыту технологияларының әдіс-тәсілдерін қолдана 

білді. Жоспарына сәйкес дөңгелек жұбтарының және автотіркегіш құрылғысының құрылымын 

презентация арқылы, бейне жазбалармен түсіндіріп өтті. Сабақ құрылымы дұрыс құрылған. Сабақта 

білім алушылар өте жақсы белсенділікпен қатысып, пәнге қызығушылығы көрінді. Сабақ 

мақсатына жетті.  

«Темір жолдың жылжымалы тартқыш құрамын пайдалану, жөндеу және техникалық 

қызмет көрсету» мамандығы бойынша арнайы пәндер оқытушысы Н.Бертаев «Тәжірибелік 

сабақты өту үлгісі» тақырыбында шеберлік сыныбы өтілді. Шеберлік сынып барысында тәжірибе 

жетекшілеріне АКТ-ны қолданып, презентация арқылы слайдтармен үсіндіріп, тақырыпты аша 

білді. Сонымен қатар өзінің тәжірибе өту барысының бейне жазбасын көрсетті. Өндірістік 

орындарда ең бастысы қауіпсіздік ережесін сақтау отырып, теориялық алған білімдерін практика 

жүзінде қалай қолдану керектігіне де тоқталып өтті. Тәжірибе сабақта практика жетекшілерімен  

практикалық тапсырмалар орындады. Шебер сынып барысында өте белсенді, үлкен 

қызығушылықпен тапсырманы орындады. Жалпы Н.Бертаев білікті, кәсіби маман өз жұмысына 

адал және жетік меңгерген.  

«Темір жол көлігіндегі тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару» 

мамандығының арнайы пән оқытушысы О.Жангелдиевтің «Доңестерде маневрлер жасау 

тәртібі» тақырыбында ашық сабағы өтілді. Сабақта модульдік оқыту технологиясын, деңгейлеп 

оқыту, түсіндірмелі хабарлау, топқа бөлу, сыни тұрғысынан ойлау, постермен жұмыс,сұрақ-жауап 

әдіс-тәсілдерін пайдалана отырып, тақырыпты аша білді. Суреттер слайдпен, бейне материалдар, 

құрал-жабдықтарды пайдалана отырып, сабақты жандандырды. О.Жангелдиевтің сабақтары өте 

мазмұнды, сабақ өту стилі, техникасы, қолданған технологиялар элементтері, әдіс-тәсілдері 

студенттердің қызығушылығын оята білді. Жалпы сабақ жақсы бағамен қорытындалды. 

«Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» мамандығының арнайы 

пәндер оқытушысы Е.Керімбайдың «Электротехниканың теориялық негіздері» қалыптастырушы 

пәнінен ашық сабағы өтілді. Сабақта сын тұрғысынан ойлау, деңгейлеп оқыту, модульдік оқыту 

технологиялары бойынша шаттық шеңбері, Аквариум әдісі, Куббизм стратегиясы білім 
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алушылардың қызығушылығын оята білді. Жалпы студенттердің белсенділігі жоғары деңгейде 

болды. Оқытушының білімі, талпынысы, пәнге деген қызығушылығы жоғары деңгейде. Жалпы 

сабақ құрылымы өте жақсы құрылған, әр кезең бір-бірімен сабақтасып жалғасты. Оқытушы сабақта 

мақсатына жетті. 

Арнайы пәндер оқытушысы Қ.Керимбаевтың «Радиотехника негіздері» пәнінен өте 

мазмұнды ашық сабағы өтілді. Сабақ барысында студенттермен схемалар жиналып, әр бір 

құрылғының қызметтеріне тоқталып өтті. Сабақтың өту барысында тақырыптың ашылуы, 

теориялық оқу кабинетінің жағдай жасалуы, техникалық құралдардың, көрнекі құралдардың бар 

болуы, білім алушылардың қабілеті және даму деңгейі, оқытушының жеке даралығы, дайындық 

деңгейіне жоғары баға берілді. Оқытушының белсенді оқыту әдістерін меңгеруі, осы әдістерді сабақ 

барысында қолдануы мақсатқа лайықтылығы, оқытушының білім алушыларды білім сапасына 

қарап бағалау жүйесі оның педагогикалық құндылығы жоғары деңгейде екенін көрсете білді. 

«Автоматика, телемеханика және ТЖ еөлігіндегі қозғалысты басқару» мамандығы 

бойынша арнайы пәндер оқытушысы К.Керимбаевтың 2-курс студенттері арасында «Әмбебап 

теміржолшы» цифрлық сайыс сабағы өтілді. Колледждің акт залында өтілген сайыста презентация, 

бейне жазба, АКТ-ны пайдаланып, керемет қызу тартысты сайыс өтілді. Жалпы сайысқа колледж 

әкімшілігі, әріптестер оң бағамен бағалап қорытындалды. 

2022-2023 оқу жылында Қазақ тілі пәні оқытушысы Э.Байболованың «Тілім барда 

айтылар сыр ойдағы» мәнерлеп өлең оқу сайысы өтілді. Сайыстың мақсаты студенттерге 

мемлекеттік тілдің өркендеп, оянуына, мемлкеттік тілімізді сүюге, мемлекеттік тілді аяққа баспай, 

мәртебесін биік ұстау жөнінде, тіл ерекшелігі болатынын түсіндіру. Сайыс сабақ тартысқа толы 

өтті. 1-курс студенттері ақын-жазушылардың өлең жолдарын мәнерлеп жатқа айта білді. Білім 

алушылардың белсенділігі, қызығушылығы өте жоғары деңгейде өтілді. 

Орыс тілі мен әдебиеті пәні оқытушысы К.Кожанованың «Мир живой природы. 

Собственные имена существительные» тақырыбы бойынша ашық сабағы өтілді. Оқытушының 

тәжірибесі мол, білім алушылармен қарым қатынасы өте жақсы. Сабақ барысында оқытуды 

ұйымдастыруға, толеранттылыққа тәрбиелеуге, өз көзқарастары үшін жауап беруге, бір-бірін 

тыңдауға мүмкіндік беретін жұптармен жүзеге асырылды. Оқытушы тақырыпты білім алушыларға 

түсінікті болу үшін презентация жасап, жан-жақты ізденіп арасында тақырыпқа сәйкес видеоларды 

қолданды. Оқытушының білімі жоғары, жалпы мамандыққа ерекше қызығушылығы жоғары 

дейгейде  болды.Жалпы сабақ өте жақсы деңгейде өтілді. 

Шет тілі пәні оқытушысы жас маман А.Амангелдінің «Сен білесің бе?» тақырыбында 

сайыс сабағын өткізді. Сайыстың мақсаты әр түрлі тапсырмалар арқылы білім алушылардың алған 

білімдерін бекіту, ағылшын, орыс тілдері әлемдік тілдер қатарына жататындықтан тіл 

үйренушілерге олардың маңыздығын сезіндіру болды. Сайыс алты кезеңнен тұрды. Сайыс 

барысында сыни тұрғысынан ойлау, дамыту оқыту технологиясы, ынтымақтастық, АКТ-ны ұтымды 

қолдана білді. Жалпы сайыс өте тартысты өтті. Әріптестер және білім алушылар арасында жоғары 

деңгейде бағаланды.  

Алғашқы әскери және технологиялық дайындық пәні оқытушысы А.Бердияровтың «Мен өз 

елімнің Патриотымын» тақырыбы бойынша эстафеталық жарысы өтілді. «Патриотизм – Отанға, 

елге деген махаббат!», «Адам болу – қасиет, азамат болу – міндет, патриот болу – парыз»,-

 деген Бауыржан Момышұлының қанатты сөздерін болашақ азаматтарға насихаттау мақсатында 

колледж студенттеріне арналған  эстафеталық жарыс саптық алаңында өтілді. 1-курс топтарының 

арасында тартысты сайыс өтілді. Сайыстың жоспарында біркелкі әскери киім, қол гранатасын 

танкіге қарсы лақтыру, газтұтқыш құрылғысын уақытқа кию, 16 кг гир тасын көтеру секілді 
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тапсырмалары ерекше қызығушылықпен білім алушылар арасында қызу сайыс өтілді. Жалпы сайыс 

өте жоғары деңгейде өтілді. 

Химия пәні оқытушысы Ж.Туйгинбаеваның «Азот және аммиактың молекулалық құрамы 

мен құрылысы» тақырыбы бойынша ашық сабағы өтілді. Оқытушы сабақта сын     тұрғысынан ойлау 

технологиясының элементтерін, ақпараттық-коммуникациялық технологияны және миға шабуыл, 

жеңіл-ауыр сұрақтар, тірек-сызба белгілері, сұрақ-жауап, түсіндіру әдістерін қолданды. Үй 

жұмысында «Балық аулау» ойыны,сергіту сәтінде «Қыдырып қайтайық» бейне баянды қолданып 

бағаланды. Презентация, слайд арқылы тақырып нақты, айқын ашты. Ж.Туйгинбаева жалпы 

технологияларды сабақта өте жақсы қолдана білді. Әріптестердің пікірі бойынша өте жоғары 

деңгейде сабағы қорытындалды. Жалпы оқытушы сабақтың мақсатына жетті. 

Физика пәні оқытушысы А.Сарсенбаеваның «Жұмыс пен жылу мөлшерінің баламалылығы. 

Румфорд және Джоуль тәжірибелері» тақырыбы бойынша ашық сабағы өтілді. Сабақтың мақсаты 

физика пәнін өмірмен байланыстыра отырып, студенттерге толық ақпарат беру, үйрету. 

А.Сарсенбаеваның сабақта сын тұрғысынан ойлау технологиясы мен ақпараттық технологияны 

қолданды. Оқытушы сабақ барысында өзін еркін сезінді, білім алушылармен өте жақсы қарым-

қатынаста, педагогикалық технологияларды жақсы меңгергендігін көрсете алды. Презентация 

арқылы өткен тақырыптарға тоқталып, сұрақ-жауаптар алынды. Білім алушылармен есептер шешу 

дағдысын дамыта отырып, түрлі тақырыптар бойынша есептер шығарылды. Жалпы 

А.Сарменбекованың сабағы жақсы деңгейде өтті.  

Математика пәні оқытушысы А.Изтилеуованың «Комбинаторика элементтері және 

оларды оқиғалардың ынтималдықтарын табуда қолданылуы» тақырыбы бойынша ашық сабағы 

өтілді. Сабақтың жоспарына сәйкес комбинаторика формулаларын қолданып, ықтималдық 

есептерін табу және ықтималықтар қасиеттерін қолданып, кездейсоқ оқиғалардың ықтималдығын 

есептеуді үйрету. Сабақтың айрықша ерекшелігі оқытудағы жаңа тәсілдерді қолдану арқылы сын 

тұрғысынан ойлауды дамыту стратегиясы арқылы негізгі мақсаттарды жүзеге асыру болып 

табылды. Үй жұмысында «Сиқырлы қорапша» ойыны, сергіту сәтінде «Қыдырып қайтайық» бейне 

баянды қолданып бағаланды. А.Изтилеуова өте тәжірибелі маман және білім алушылармен тез тіл 

табысып, алдына қойған жоспарларды нәтижелі орындай алады. Презентация арқылы есептер 

шығарып, тақырыпты айқын аша білді. Білім алушылардың қатысу деңгейі өте жоғары болды. 

Жалпы қорытындылай келе оқытушы сабақта мақсатына жетті.  

Химия пәні оқытушысы жас маман А.Төребектің «Химиялық биатлон» сайыс сабағы өтілді. 

Сайыстың мақсаты студенттердің химиядан алған білімдерін тәжірибе арқылы қорытындылау. 

Сайыс сабағы акт залда оқытушылар мен студенттердің қатысуымен өтілді. Сайыс барысында 

студенттерге жаңа технологиялардың әдіс-тәсілдері қолданылып, тапсырмалар берілді. Білім 

алушылар арасында  сиқырлы карусель, мықты болсаң тауып көр, жүйрік болсаң шауып көр, дартс 

тапсырмалары ерекше қызығушылықпен қызу талқыға түсті. Сайыс соңында А.Төребек химиялық 

реакциялар арқылы бірнеше тәжірибе түрлерінде көрсетіп өтті. Жалпы сайыс өте тартысты өтті. 

Әріптестер мен білім алушылар арасында жақсы деңгейде бағаланды.   

 



 

«М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар 

академиясының Шымкент көлік колледжі» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі 
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«М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар 

академиясының Шымкент көлік колледжі» жауапкершілігі шектеулі 
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Кәсіби маман даярлауда меморандум, әлеуметтік серіктестік, білім беру ұйымдары және 

білім беру мекемелерімен өзара әрекеттесуді кеңейту, жұмыс берушілердің және басқа да 

әлеуметтік серіктестіктердің қатысуы мамандарды даярлау сапасын арттыруға мүмкіндік туғызып, 

кәсіптік білім беру мәселелерін шешуде маңызды рөлге ие. Аталған тәжірибені ынтымақтастық 

технологияларын жетілдіру жоспарында бәсекелестікке қабілетті ортада қолданған орынды. 

Білім беру бағдарламасы сапасын жақсарту жүйелі түрде жүргізіледі. 

Кәсіби маман даярлауда әлеуметтік серіктестік, білім беру ұйымдары және білім беру 

мекемелерімен өзара әрекеттесуді кеңейту, жұмыс берушілердің және басқа да әлеуметтік 

серіктестіктердің қатысуы мамандарды даярлау сапасын арттыруға мүмкіндік туғызып, кәсіптік 

білім беру мәселелерін шешуде маңызды рөлге ие. Аталған тәжірибені ынтымақтастық 

технологияларын жетілдіру жоспарында бәсекелестікке қабілетті ортада қолданған орынды. Білім 

беру бағдарламасы сапасын жақсарту жүйелі түрде жүргізіледі. 

«Техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында индустриялық 

кеңестің қызметін ұйымдастыру жөніндегі әдістемелік ұсынымды бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министірлігінің 2020 жылғы 31 желтоқсанындағы №566 бұйрығын 

негізінде М.Тынышпаев атындағы «Қазақ көлік және коммуникациялар академиясының Шымкент 

көлік колледжі» ЖШС-ның педагогикалық кеңестің 31.08.2021 жылғы  №1 хаттамасында қаралып, 

02.09.2021 жылғы №1 хаттамасы негізінде Индустриялық кеңес құрылды. Индустриялық кеңестің 

төрағасы, Кеңестің орынбасары, мүшелері және кеңес хатшысы төмендегі бұйрықпен бекітілді.  

(2.8.2 - қосымша) 
 

2022-2023 оқу жылындағы индустриялдық кеңестің құрамы 

№ Мамандығы : Аты -жөні Әлеуметтік серіктестер Қызметі 

1 07130600 «Темір 

жолдың 

электротехникалық 

жүйелерін электрмен 

жабдықтау, пайдалану, 

жөндеу және 

техникалық қызмет 

көрсету» 

Бахиев Даурен 

Даниярович 

ПЧ-53 Шымкент жол 

жөндеу дистанциясы 

Директоры 

Байзахов Ғалым 

Сансызбаевич 

ВЧД-30 Арыс вагон 

пайдалану депосы 

Бас инженер 

 

Керимбаев Қанатбек 

Тастанбекович 

М.Тынышпаев атындағы 

«Қазақ көлік және 

коммуникациялар 

академиясының 

Шымкент көлік 

колледжі» ЖШС 

Арнайы пән 

оқытушысы 

2 07160500 «Темір 

жолдың жылжымалы 

тартқыш құрамын 

пайдалану, жөндеу 

және техникалық 

қызмет көрсету» 

Бахиев Даурен 

Даниярович 

 

ПЧ-53 Шымкент жол 

жөндеу дистанциясы 

 

Директоры 

Байзахов Ғалым 

Сансызбаевич 

ВЧД-30 Арыс вагон 

пайдалану депосы 

Бас инженер 

 

Тлеуов Айсултан 

Демекбаевич 

ТД-16 Шымкент айналым 

локомотив депосы 

Директоры   

Кубеев Нұрлан 

Серикұлы 

М.Тынышпаев атындағы 

«Қазақ көлік және 

коммуникациялар 

академиясының 

Арнайы пән 

оқытушысы 



 

«М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар 

академиясының Шымкент көлік колледжі» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі 

Нұсқа:1 

Өзін-өзі бағалау бойынша 

ЕСЕП 
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Шымкент көлік 

колледжі» ЖШС 

3 10410200 «Темір 

жолкөлігінде 

тасымалдауды 

ұйымдастыру және 

қозғалысты басқару» 

Бахиев Даурен 

Даниярович 

ПЧ-53 Шымкент жол 

жөндеу дистанциясы 

Директоры 

Байзахов Ғалым 

Сансызбаевич 

ВЧД-30 Арыс вагон 

пайдалану депосы 

Бас инженер 

Қалшабеков Арман 

Арыстанович 

«ҚТЖ-Жүк тасымалы» 

ЖШС «Шымкент 

бөлімшесі-ГП» Қазықұрт 

стансасы 

Бас инженер 

Наурзалиев 

Жалмагамбет 

Абдулаевич 

М.Тынышпаев атындағы 

«Қазақ көлік және 

коммуникациялар 

академиясының 

Шымкент көлік 

колледжі» ЖШС 

Арнайы пән 

оқытушысы 

4 07140700 

«Автоматика, 

телемеханика және 

темір жол көлігіндегі 

қозғалысты басқару» 

Бахиев Даурен 

Даниярович 

ПЧ-53 Шымкент жол 

жөндеу дистанциясы 

Директоры 

Байзахов Ғалым 

Сансызбаевич 

ВЧД-30 Арыс вагон 

пайдалану депосы 

Бас инженер 

 

Сәрсенбаев Ерман ШЧ-37 Шымкент белгі 

беру және байланыс 

дистанциясы 

Бас инженер 

 

Ахметов Темірхан 

Саметаевич 

М.Тынышпаев атындағы 

«Қазақ көлік және 

коммуникациялар 

академиясының 

Шымкент көлік 

колледжі» ЖШС 

Арнайы пән 

оқытушысы 

5 07140900 

«Радиотехника, 

электроника және 

телекоммуникациялар» 

Бахиев Даурен 

Даниярович 

 

ПЧ-53 Шымкент жол 

жөндеу дистанциясы 

 

Директоры 

Байзахов Ғалым 

Сансызбаевич 

ВЧД-30 Арыс вагон 

пайдалану депосы  

Бас инженер 

 

Мырзахметов 

Мейірбек 

Адилбекович 

«ҚТЖ-Жүк тасымалы» 

ЖШС «Шымкент 

бөлімшесі-ГП» Арыс 

стансасы 

Бас инженер 

Керимбаев Қанатбек 

Тастанбекович 

М.Тынышпаев атындағы 

«Қазақ көлік және 

коммуникациялар 

академиясының 

Шымкент көлік 

колледжі» ЖШС 

Арнайы пән 

оқытушысы 

6 07320800 «Темір жол 

құрылысы, жол және 

Бахиев Даурен 

Даниярович 

ПЧ-53 Шымкент жол 

жөндеу дистанциясы 

Директоры 



 

«М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар 

академиясының Шымкент көлік колледжі» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі 
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ЕСЕП 
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жол шаруашылығы»   

Байзахов Ғалым 

Сансызбаевич 

ВЧД-30 Арыс вагон 

пайдалану депосы  

Бас инженер 

 

Амиргалиев Сакен 

Жумагалиевич 

«ҚТЖ-Жүк тасымалы» 

ЖШС «Шымкент 

бөлімшесі-ГП» Сарыагаш 

стансасы 

Бас инженер 

Жаманкулов Нурлан 

Толкыбекович 

М.Тынышпаев атындағы 

«Қазақ көлік және 

коммуникациялар 

академиясының 

Шымкент көлік 

колледжі» ЖШС 

Арнайы пән 

оқытушысы 

7 07160600 «Темір 

жолдың вагондар мен 

рефрижераторлы 

жылжымалы құрамын 

пайдалану, жөндеу 

және техникалық 

қызмет көрсету» 

Бахиев Даурен 

Даниярович 

 

ПЧ-53 Шымкент жол 

жөндеу дистанциясы 

 

Директоры 

Байзахов Ғалым 

Сансызбаевич 

ВЧД-30 Арыс вагон 

пайдалану депосы  

Бас инженер  

  

Жангелдиев 

Орынбасар 

Абдумомынұлы 

М.Тынышпаев атындағы 

«Қазақ көлік және 

коммуникациялар 

академиясының 

Шымкент көлік 

колледжі» ЖШС 

Арнайы пән 

оқытушысы 

 

2022-2023 оқу жылында Индустриялық кеңестің жылдық жоспары бекітіліп, жұмыс 

атқарылуда. 

Міндеттері мен мақсаттары: 

 білім беру бағдарламаларының өзектілігін қамтамасыз ету үшін олардың мазмұнын қарау; 

 тәжірибелік сабақтарды ұйымдастыруға және түлектерді жұмысқа орналастыруға олардың 

қатысуын кеңейту үшін Сала кәсіпорындарымен байланысқа жәрдемдесу ; 

 түлектерді жұмысқа орналастыруды қамтамасыз ететін дағдыларды талап ететін саланың 

ағымдағы үрдістері, технологиялық өзгерістер туралы ақпарат беру;  

 жаңа білім беру бағдарламаларын енгізу мүмкіндіктеріне қатысты кеңес беру; 

 колледждің оқу процесіне кәсіпорындарды тарту бойынша ұсыныстар қалыптастыру;  

 студенттерге арналған шәкіртақылар мен сыйақыларды тағайындауда жәрдемдесу; 

 колледжге сала кәсіпорындарымен серіктестік қарым-қатынастарды дамытуға жәрдемдесу. 

 

Колледждегі қамқоршылық кеңестің жұмысын ұйымдастыру және оны сайлау Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 27 шілдедегі № 355 бұйрығы, 

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2017 жылғы 29 тамызда № "Білім туралы" 

2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 44-бабының 9-тармағына,  Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым Министрінің 2018 жылдың 02 сәуіріндегі № 123 бұйрығы сәйкес  

колледжде қамқоршылық кеңесінің жұмысы ұйымдастырылды.Қамқоршылық кеңестің 

құрылатындығы және оның құрамы бойынша ұсыныстардың қабылданатындығы туралы 

хабарландыру колледждің әлеуметтік парақшаларында орналастырылды. Ұсыныстарды қабылдау 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z070000319_#z509
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хабарландыру жарияланған күнінен кейін он жұмыс күні ішінде жүзеге асырылды.Қамқоршылық 

кеңестің құрамы Қамқоршылық кеңеске мүше болуға үміткерлердің жазбаша келісімімен алынған 

ұсыныстардың негізінде қалыптастырылды және ұсыныстарды қабылдау аяқталғаннан кейін үш 

жұмыс күні ішінде бекітілді. (2.8.3 - қосымша) 

Қамқоршылық кеңестің құрамына жергілікті өкілдік, атқарушы және құқық қорғау 

органдарының өкілдері, жұмыс берушілер мен әлеуметтік әріптестердің өкідері, коммерциялық 

емес ұйымдардың өкілдері, ата-аналар комитеті ұсынған әрбір курстан колледждегі білім 

алушылардың бір ата-анасы немесе заңды өкілі, қайырымдылық жасаушылар тарапынан 

құрылатын болғандықтан қабылданған ұсыныстардың ішінен төмендегі құрамда қамқоршылық 

кеңес құрамы 9 үміткердің өтініштері негізінде құрылды:  

№ «Қамқоршылық 

кеңес» мүшелерінің 

аты-жөні 

Қызметі Жұмыс орны Байланыс телефоны 

1 

Сыдықов К.М 

Жеке кәсіпкер жеке кәсіпкер 

«Әсел» 

8-702-171-39-74 

2 

Тұяқбаев Б.И 

Еңбекші 

аудандық саяси 

кеңес мүшесі 

Шымкент 

қалалық партия  

8-705-556-72-88 

3 

Нуртаев Н.Н 

Зейнеткер  Шымкент 

бөлімшесі 

теміржолшы    

ардагерлер 

төрағасы 

8-778-902-65-95 

4 

Кошимов Т.Е 

Директоры Мүшесі: ЖШС 

«Oilers»  

8-747-261-80-67 

5 

Бейсенбай Б.М. 

Бас маманы Созақ аудандық 

прокуратурасы 

8-777-917-28-21 

6 

Садықов Б.Қ. 

Тәрбие  

 және әлеуметтік 

істер жөніндегі  

проректоры 

Академик 

А.Куатбеков 

атындағы    

 Халықтар 

достығы 

университеті.  

8-701-693-69-69 

7 

Салимбаев Т.М. 

«Шымкент жүк 

тасымалдау 

бөлімшесі» 

машинист 

нұсқаушысы. 

ҚТЖ» ҰК АҚ 

«ГП»  

8-702-701-01-35 

8 Әбдіхалықова Г.Б. Үй бейкесі ата-ана 8-702-333-86-84 

9 
Толысбаева.А 

Педагог-

психолог 
Хатшы  8-702-897-00-12 
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Колледждің тамыз айы педагогикалық кеңесінде үміткерлердің ұсыныстары қаралып, 

бекітілді. Қыркүйек айында Қамқоршылық кеңестің бірінші отырысында ашық дауыс беру 

жолымен дауыстар басымдылығымен Қамқоршылық кеңестің төрағасы болып Сыдықов К.М 

сайланды. Білім беру ұйымының жанынан құрылған Қамқоршылық кеңес хатшысы  қызметіне 

колледж психологы А.Толысбай сайланды. Сонымен қатар бірінші отырысқа колледж, жастар ісі 

жөніндегі төрайым қатысып колледж тынысымен таныстырып өтті.  

Колледж директорының колледждің қызметі туралы, оның ішінде сапалы білім беру 

қызметтерін ұсыну туралы, колледждің даму бағдарламасын іске асыру бойынша жұмыс 

нәтижелерімен таныстырылды. Жаңартылған білім бағдарламасы аясында оқытудың мазмұны мен 

сапасын зерделеуді жоспарға енгізіп, оқу жылы барысында дәрістерге талдау жасап, ұсынымдар 

берілді. Колледж білім алушыларының атаулы әлеуметтік көмекке 86 студенттен құжаттар 

қабылданды. Қамқоршылық кеңес мүшелері құжаттарды зерделеп, 70 студентті әлеуметтік көмек 

алуға ұсынды./тізімі тіркеледі/. Онда көпбалалы отбасы, тұлжетім, жартылайжетім, мүгедек 

студенттер статусына қарай бөлінетін, осы статусқа  енетін  студенттер  жөнінде  мәліметпен  

таныстырылды.  

Колледж құрылтайшысы және колледж директорымен кеңесе отырып «Қамқоршылық 

кеңес» төрайымы колледж бюджетін жоспарлауға қатысты. Әр білім алушының әлеуметтік 

статусын зерделей келе қолайлы жағдай жасау мақсатында әртүрлі әлеуметтік категориядағы 

отбасы балаларымен жұмыс жасап, қашықтықтан оқыту форматында әлеуметтік көмек  

ұйымдастырылды.  

Денсаулығы бойынша тіркеуде тұратын студенттермен жұмыс жүргізілді. Дәрі – дәрмектері 

әперілді. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі және облыстық адами әлеуетті 

дамыту басқармасымен «Жүрек жылуы», «Қамқоршылық ізгі іс» 

https://www.instagram.com/p/CYGzMT-MUQD/ акциясын басшылыққа ала отырып, мекеме 

басшыларымен, кәсіпкерлермен бірігіп қамқорлық акциясы ұйымдастырылды.  

Білім алушылардың өмірі мен денсаулығын қорғау мақсатында салауатты өмір салтын 

насихаттау бойынша қамқорлыққа мұқтаж студенттерді демалу және қосымша еңбек етумен 

қамтамасыз етуде. «Жастар ресурстық орталығы» КММ мен байланысып әлеуметтік жағдайы 

төмен, көпбалалы отбасынан келген оқу үлгерімі жақсы студенттерін өлкетану саяхаттарына 

жіберіп, сауықтыру жұмыстары ұйымдастырылды. Салауатты өмір салтын қалыптастыру 

орталығының қызметкерлерімен, құқық қорғау органдарымен, тиологтармен кездесіп, білім 

алушылардың салауатты өмір салтын және құқық бұзушылықты болдырмау мақсатында кездесулер 

ұйымдастыруға көмек берді, өзіміз тарапынан ақыл-кеңестер айттылды. Колледждің әлеуметтік 

парақшаларына /facebook, Inatagram/жүктеліп отырылды. Білім алушылардың құқықтарының 

сақталуына, сонымен қатар білім беру мекемесінің шотына түсетін қайырымдылық көмектің 

жұмсалуына қоғамдық бақылауды жүзеге асырды. Бұл саладан ешқандай олқылық байқалмады.  
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3. БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ КОНТИНГЕНТІ 
 

Білім алушылар контингентінің сандық құрамы: 

3.1 Еркеше білім беру қажеттіліктері бар білім алушылар контингенті туралы 

мәліметтер. 

«М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясының Шымкент 

көлік колледжі» мекемесінде білім алушылардың арасында психологиялық-медициналық-

педагогикалық консультациялар қорытындысының және дәрігерлік-консультациялық 

комиссиялардың анықтамаларының, психофизикалық даму ерекшеліктері мен жеке мүмкіндіктерін 

ескереліетін ерекше білім беру қажеттілігі бар білім алушылар жоқ болғандықтан, жеке оқу 

жоспары және арнайы оқу бағдарламасы іске асырылмайды. 

 

3.2 Оқудың толық кезеңін қамтитын дайындалып жатқан мамандықтың біліктілігіне 

сәйкес практика базалары ретінде анықталған келісім-шарттардың болуы туралы 

мәліметтер. 

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары үшін кәсіптік 

практиканы ұйымдастыру мен өткізу қағидаларын және практика базалары ретінде кәсіпорындарды 

(ұйымдарды) айқындау қағидаларын бекіту туралы, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2016 жылғы 29 қаңтардағы № 107 бұйрығымен бекітілген кәсіби практиканы 

ұйымдастыру оқу процесінің графигімен сәйкестендірілген және келесі практика түрлерін қамтиды: 

- Оқу практика (О) 

- Өндірістік оқу (Ө) 

- Технологиялық практика (ТП) 

- Кәсіптік практика (КП) 

- Дипломалды практика (Д) 

- Дипломдық жоба (ДЖ) 

2020-2023 оқу жылдарында студенттердің оқу-өндірістік практикадан және кәсіби 

практикадан өту мақсатында кәсіпорындармен келісім шарт түзілген. (3.2.1 - қосымша) 

1108000 «Темір жол жылжымалы құрамдарын пайдалану, жөндеу және техникалық 

қызмет көрсету (түрлері бойынша)», 07160500 «Темір жолдың жылжымалы тартқыш 

құрамын пайдалану, жөндеу және техникалық қызмет көрсету» мамандығы бойынша: 
1. «ҚТЖ – Жүк тасымалы» ЖШС «ГП-Шымкент бөлімшесі». 

2. ТЧЭ-32 Арыс локомотив пайдалану депосы. 

3. «Шымкент Локомотив Сервис» ЖШС. 

4. «Astana Railway Services» ЖШС. 

5. «S.G.M. Group» ЖШС. 

6. «ҚТЖ – Жүк тасымалы» ЖШС «ГП-Шымкент бөлімшесі». 

7. «SAS-Tobe Technologies»ЖШС. 

 

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1600013395#z53


 

«М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар 

академиясының Шымкент көлік колледжі» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі 

Нұсқа:1 

Өзін-өзі бағалау бойынша 

ЕСЕП 

 

 

 

 

151 беттің 57-беті 

 
 

 
 

1203000 «Теміржол көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару», 

10410200 «Темір жолкөлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару» 

мамандығы бойынша  

1. «ҚТЖ – Жүк тасымалы» ЖШС «ГП-Шымкент бөлімшесі». 

2. «ҚТЖ – Жүк тасымалы» ЖШС «ГП-Шымкент бөлімшесі» Арыс стансасы. 

 

 
 

0904000 «Темір жолдардың электр техникалық жүйелерін электрмен жабдықтау, 

пайдалану, техникалық қызмет көрсету және жөндеу», 07130600 «Темір жолдың 
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электротехникалық жүйелерін электрмен жабдықтау, пайдалану, жөндеу және техникалық 

қызмет көрсету» мамандығы бойынша 
1. «ҚТЖ» ҰК» АҚ «Шымкент магистралды желі бөлімшесі» 

 

 
 

1303000  «Темір жол көлігіндегі автоматика, телемеханика және қозғалысты басқару», 

07140700 «Автоматика, телемеханика және темір жол көлігіндегі қозғалысты басқару» 

мамандығы бойынша 

1. «ҚТЖ» ҰК» АҚ «Шымкент магистралды желі бөлімшесі» 
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1306000 «Радиоэлектроника және байланыс (түрлері бойынша)», 07140900 

«Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар»  мамандығы бойынша 

1. «ҚТЖ» ҰК» АҚ «Шымкент магистралды желі бөлімшесі» 

 
 

1409000 «Темір жол құрылысы, жол және жол шаруашылығы», 07320800 «Темір жол 

құрылысы, жол және жол шаруашылығы» мамандығы бойынша 

1. «ҚТЖ» ҰК» АҚ «Шымкент магистралды желі бөлімшесі» 
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2. «Казжелдортрансстрой СМП ст.Шымкент» ЖШС 

 

 
 

07160600 «Темір жолдың вагондар мен рефрижераторлы жылжымалы құрамын 

пайдалану, жөндеу және техникалық қызмет көрсету»  мамандығы бойынша 

1. «ҚТЖ – Жүк тасымалы» ЖШС «ГП-Шымкент бөлімшесі» 

2. «Шымкент Рем Сервис» ЖШС 
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Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 28 қантардағы №93 

бұйрығымен, Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2016жылы 25 ақпанда №13227 болып 

тіркелген, Білім беру қызметтерін көрсетудің үлгілік шартының және кәсіптік практикадан өткізуге 

арналған үлгілік шарт нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 93 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу 

туралы, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 2 қарашадағы № 611 

бұйрығы негізінде келісім шарт жасалынады. Колледж және әлеуметтік серіктестер арасындағы 

келісім-шарт негізінде білім алушылар колледж директорының бұйрығына сәйкес тәжірибе алуға 

мекемеге жіберіледі. Тәжірибе басталар алдында оқу процесінің кестесіне байланысты бұйрықтар 

шығарылады. (3.2.2 - қосымша) 

Білім алушылармен семинарлар өткізіледі, тәжірибе барысында жинақталған құжаттармен 

және қауіпсіздік техникасы шараларымен танысады. Білім алушыларға практика күнделіктері 

таратылады және жолдама беріледі. Базалық тәжірибе сипатында анықталған мекемелермен 

жасасқан шарттардың негізінде білім алушының күнделігінде атқарған жұмыстары жазбалармен 

сйкес, белгіленген формаға және тәжірибе бағдарламаларына сәйкес пікірлерімен мінездемелер 

берілген. 

Оқу өндірістік және диплом алды іс-тәжірибеден өтудің сапасы мен тимділігі, олардың 

мамандар дайындаудың мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес орындалған. 

Кәсіби тәжірибе өндірісте оқыту процесінде алынған теориялық білімді бекітуге 

бағытталған, тәжірибелік дағдылар мен озық тәжірибе алуға бағытталған. Практикадан өту 

аяқталғаннан кейін білім алушылар жаңа технологияларды пайдалана отырып, практика есебін 

жасайды және қорғайды, ведомостьқа баға қойылады. (3.2.3 - қосымша) 

М.Тынышпаев атындағы Шымкент көлік колледжі кәсіптік білім беруде, білім алу үшін 

кәсіби шыңдалу мақсатында «Talap» КЕАҚ («Кәсіпқор «Холдингі») Ұлттық операторы,  WorldSkills 

Kazakhstan қозғалысына мүшесі болып, Шымкент қалалық чемпианатына 2021-2022 оқу жылынан 

бастап қатысты.  
 

M . T Y N Y S H P A E V 
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Атап айтсақ, Шымкент қаласының білім басқармасының техникалық және кәсіптік білім 

беру ұйымдарының студенттер арасында ұйымдастырған «WorldSkills SHYMKENT - 2022» кәсіби 

байқауында 2021-2022 оқу жылында 10410200 «Темір жолкөлігінде тасымалдауды ұйымдастыру 

және қозғалысты басқару» мамандығының «Темір жол көлігіндегі тасымалдау процесін басқару» 

құзіреттілігі бойынша 2-ші орын, 07160500 «Темір жолдың жылжымалы тартқыш құрамын 

пайдалану, жөндеу және техникалық қызмет көрсету» мамандығының «Локомотивті басқару» 

құзыреттілігі бойынша 1-ші орынға ие болды.  

 

M . T Y N Y S H P A E V 
СТУДЕНТТЕРДІҢ ЖЕТІСТІКТЕРІ

“WORLDSKILLS SHYMKENT-2022”

аймақтық чемпионатына қатысқан 

колледж студенттері

 
“WORLDSKILLS SHYMKENT-2022” Аймақтық чемпионатында Погодин Владислав І 

орынмен МАРАПАТТАЛДЫ  
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M . T Y N Y S H P A E V 
СТУДЕНТТЕРДІҢ ЖЕТІСТІКТЕРІ

“WORLDSKILLS SHYMKENT-2022”

Аймақтық чемпионатында 

Погодин Владислав 

І орынмен 

МАРАПАТТАЛДЫ

 
 

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында оқытудың кредиттік 

технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру тәртібі оқытудың кредиттік технологиясы 

бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларымен айқындалады 

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1100006976/links («Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу 

процесін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы» ҚР БҒМ 2011 жылғы 20 сәуірдегі № 152 

бұйрығы). 
Академиялық дербестікті енгізу техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің 

мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарына (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің міндетін атқарушының 2021 жылғы 23 шілдедегі №362 бұйрығымен Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31қазандағы№ 604 бұйрығына енгізілген 

өзгерістер) (бұдан әрі - МЖМБС) сәйкес жүзеге асырып отыр. 
Білім беру бағдарламаларын МЖМБС, кәсіптік стандарттар (бар болса), WorldSkills кәсіптік 

стандарттар (бар болса) талаптарының негізінде жұмыс берушілердің қатысуымен дербес әзірленді.  

Білім беру бағдарламасына: оқу жұмыс жоспары және оқу жұмыс бағдарламалары кіреді.  

2021-2022 оқу жылында білім беру бағдарламаларына мынадай базалық модульдерді енгізілді:  

1) дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру; 

2) ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану; 

3) экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану; 

4) қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар 

негіздерін қолдану. 

«Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар 

негіздерін қолдану» модулін қосу орта буын мамандарын даярлау кезінде білім беру 

бағдарламаларында көздеу қажет. 

Кадрларды кәсіптік даярлау жүйесін жаңғырту процестері білім беру ұйымында басшының 

да, тұтастай алғанда «педагогикалық команданың» да іс-қимыл жүйесін түзетуді талап етеді. 

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1100006976/links
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Бүгінде колледж кәсіби даярлық үлгісін оның практикаға бағдарлануын, ұтқырлығын күшейтіп 

келеді.  

Жұмыс берушілер білімнің жоғары деңгейіне қарамастан, кәсіпорындардың жұмысшылары 

отандық кәсіпорындардың әлемдік нарықта бәсекелесе алуы үшін қажетті практикалық дағдыларға 

ие болуын талап етіп отыр. 

Сондықтан кәсіби даярлықтың практикалық-бағдарлануы кадрлар даярлау жүйесін 

жаңартудың негізгі ресурсына айналады. Бүгінде әлеуметтік экономикалық дамудың жаңа 

шарттарына сәйкес келетін тетіктер ол- дуальды оқыту жүйесі.  

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 21 қаңтардағы №50 

«Дуальды оқытуды ұйымдастыру ережелері» бұйрығы негізінде колледжде дуалды оқытудың басты 

артықшылықтары жаңа кәсіпорында қызмет атқару үшін қызметкердің толық қалыптасуы, оның 

жұмысшы ұжымға ену үшін адаптациялық, сынақ мерзімінің жоқтығы, студенттік кезден өзінің 

карьералық өсуін жоспарлау мүмкіндігі болып табылады. 

 Worldskills стандарттарына сәйкес оқытудың дуальді жүйесін ескере отырып әзірленген 

және модульдік-құзыреттілік тәсіліне негізделген негізгі және қосымша білім берудің оқу 

бағдарламалары.  

  заманауи оқу және өндірістік материалдық-техникалық база; 

  ғылым мен техниканың, ақпараттық (IT) технологиялардың, өндірісті басқарудың 

прогрессивті әдістерін пайдалана отырып,  нақты өндіріс жағдайында және тауар өнімінде 

өндірістік оқыту және тәжірибе; 

  оқу, тәрбие және ғылыми-әдістемелік үдерістер; 

  ақпараттық технологиялар; 

  білікті педагогикалық кадрлар; 

  қаржы ресурстары. 

Осылайша, колледж білім беру қызметіне тапсырыс берушілердің (білім алушылар және ата-

аналар) қажеттіліктері мен үміттерін, әріптестер мен серіктестердің мүдделерін есепке ала отырып, 

көрсетілетін қызметтердің сапасына толық жауап береді, сол арқылы қызметтің даму 

басымдықтарына, сондай-ақ өңірдің және елдің әлеуметтік-экономикалық, ғылыми және мәдени 

дамуындағы колледждің орны мен рөліне негізделеді. 

Колледж жұмыс берушімен бағдарламалардың мазмұнын 50% - ға дейін, дуальды оқыту 

кезінде 80% - ға дейін өзгертіп отырады. Білім беру процесін ұйымдастыруда модульдік 

бағдарламаларды қолданылып отыр. 

Базалық және кәсіптік модульдерді игеру арқылы базалық және кәсіптік құзыреттер 

қалыптастырылады, білім алушылардың жетістіктері Оқыту нәтижелері мен бағалау өлшемдері 

арқылы көрсетіледі. 

2019 - 2020 оқу жылынан бастап 1108000 «Темір жол жылжымалы құрамдарын пайдалану, 

жөндеу және техникалық қызмет көрсету (түрлері бойынша)» мамандығы бойынша негізгі орта  

білім  базасынан дуальды оқыту бойынша 24 білім алушы білім алуда.  

2020-2021 оқу жылынан бастап 1108000 «Темір жол жылжымалы құрамдарын пайдалану, 

жөндеу және техникалық қызмет көрсету (түрлері бойынша)» мамандығында дуальды оқыту 

бойынша 15 білім алушы, 1203000 «Теміржол көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және 

қозғалысты басқару» мамандығында дуальды оқыту бойынша 25 білім алушы білім алуда. 

2022-2023 оқу жылында 07160500 «Темір жолдың жылжымалы тартқыш құрамын пайдалану, 

жөндеу және техникалық қызмет көрсету» мамандығында дуальды оқыту бойынша 50 білім алушы, 

07320800 «Темір жол құрылысы, жол және жол шаруашылығы» мамандығында 25 білім алушы 

білім алуда. (3.2.4 - қосымша) 



 

«М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар 

академиясының Шымкент көлік колледжі» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі 

Нұсқа:1 

Өзін-өзі бағалау бойынша 

ЕСЕП 

 

 

 

 

151 беттің 65-беті 

 
 

Кесте 3.2.1 Кәсіпорындармен дуальды оқыту бойынша жасалған келісім шарттар 

 

№ Мекеме Білім алушы 

саны  

1108000 «Темір жол жылжымалы құрамдарын пайдалану, жөндеу және 

техникалық қызмет көрсету (түрлері бойынша)» 

39 

1 «ТТТ-Сервис» ЖШС 13 

2 «Шымкент Локомотив Сервис» ЖШС 13 

3 «Sun Rails» ЖШС 13 

1203000 «Теміржол көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және 

қозғалысты басқару» 

25 

1 «ҚТЖ- Жүк тасымалы» ЖШС «ЖТ – Шымкент бөлімшесі» 

Шымкент стансасы 

13 

2 «ҚТЖ- Жүк тасымалы» ЖШС «ЖТ – Шымкент бөлімшесі» 

Қазықұрт стансасы 

12 

07160500 «Темір жолдың жылжымалы тартқыш құрамын пайдалану, 

жөндеу және техникалық қызмет көрсету» 

50 

1 «ҚТЖ-Жүк тасымалы» ЖШС «ЖТ – Шымкент бөлімшесі» 50 

07320800 «Темір жол құрылысы, жол және жол шаруашылығы» 25 

1 «ҚТЖ» ҰК» АҚ «Шымкент магистралды желі бөлімшесі» ПЧ-

53 жол жөндеу дистанциясы 

25 

 

Кәсіби маман даярлауда меморандум, әлеуметтік серіктестік, білім беру ұйымдары және 

білім беру мекемелерімен өзара әрекеттесуді кеңейту, жұмыс берушілердің және басқа да 

әлеуметтік серіктестіктердің қатысуы мамандарды даярлау сапасын арттыруға мүмкіндік туғызып, 

кәсіптік білім беру мәселелерін шешуде маңызды рөлге ие. Аталған тәжірибені ынтымақтастық 

технологияларын жетілдіру жоспарында бәсекелестікке қабілетті ортада қолданған орынды. (3.2.5 - 

қосымша) 
Кәсіби маман даярлауда әлеуметтік серіктестік, білім беру ұйымдары және білім беру 

мекемелерімен өзара әрекеттесуді кеңейту, жұмыс берушілердің және басқа да әлеуметтік 

серіктестіктердің қатысуы мамандарды даярлау сапасын арттыруға мүмкіндік туғызып, кәсіптік 

білім беру мәселелерін шешуде маңызды рөлге ие. Аталған тәжірибені ынтымақтастық 

технологияларын жетілдіру жоспарында бәсекелестікке қабілетті ортада қолданған орынды . 

 

3.3 Білім беру ұйымының түлектерінің мамандығы бойынша жұмысқа орналасуы және 

жұмысқа орналасуы туралы мәліметтер. 

Колледж бітірушілерін жұмысқа орналасуға жәрдемдесу көрсеткіші өз деңгейінде. Колледж 

Шымкент қаласының жұмыспен қамту бөлімімен бірлесе отырып жұмыс жасайды. 

 

Кесте 3.3.1 2020-2023 оқу жылдарындағы бітірушілердің жұмысқа орналасуы туралы мәлімет 

Барлық 

мамандықтар 

бойынша 

Бітіруші 

түлектердің  

саны / 

количество 

выпускников  

оның ішінде/в том числе: 

Жұмысқа 

орналасқан 

дары / 
трудоустроены  

Жоғарыоқу

орнында 

оқитындар / 
обучаются в 

Әскери 

қызмет 

ету 
қатарын

Қазақстан 

Республик

асынанты
сжергекет

Бала күтімі 

бойынша 

демалыс/де
кретный 

Жұмысқао

рналасуға

қажеттіле
рі / 
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высших 

учебных 

заведениях 

ашақыр

ылғанда

р / 

призван

ы на 

военную 

службу 

кендер / 

выбыли за 

пределы 

Республик

и 

Казахстан 

отпуск подлежат 

трудоустр

ойству 

Б
ар

л
ы

ғы
 /

 в
се

го
 

о
н

ы
ң

іш
ін

д
ем

ем
л
ек

ет
ті

к
та

п
сы

р

ы
сп

ен
 /

 и
з 

н
и

х
 п

о
 г

о
сз

ак
аз

у
 

Б
ар

л
ы

ғы
 /

 в
се

го
 

о
н

ы
ң

іш
ін

д
ем

ем
л
ек

ет
ті

к
та

п
сы

р

ы
сп

ен
 /

 и
з 

н
и

х
 п

о
 г

о
сз

ак
аз

у
 

Б
ар

л
ы

ғы
 /

 в
се

го
 

Б
ар

л
ы

ғы
 /

 в
се

го
 

Б
ар

л
ы

ғы
 /

 в
се

го
 Барлығы / 

всего 

Барлығы / 

всего 

2020-2021 252 191 131 97 89 8 - 4 20 

2021-2022 214 86 102 26 39 6 - 2 65 

Барлығы 466 277 233 123 128 14  6 85 

 

Жыл сайын колледж бітірші түлектерін жұмысқа орналастыру мониторингі статистикалық 

деректерді 2НК, ҰҰБД базасына енгізіледі. (3.3.1 - қосымша) 

Мамандық бойынша бітірушілердің жалпы санынан жұмысқа орналасқандардың және оқу 

орнын бітіргеннен кейін бір жыл ішінде жұмыспен қамтылғандардың үлесі – 70% кем емес болуы 

біліктілік талаптарының 37 тармақтарының талабы орындалды. 

Колледждің әлеуметтік мониторинг орталығы жыл сайын жұмысқа орналастыру жәрмеңкесі 

шеңберінде жұмыс берушілер арасында сараптамалық сауалнама жүргізеді (басшылар және 

жетекші мамандар). 

Зерттеудің мақсаты-колледж түлектерінің дайындық сапасына қанағаттану деңгейін анықтау.  

Зерттеу міндеттері: 

- кәсіпорындарда жұмыс істейтін түлектердің теориялық және кәсіби дайындық деңгейін 

анықтау;  

- түлектерді дайындау барысында негізгі кемшіліктерді анықтау;  

- бітірушілерді дайындау сапасының қазіргі заманғы өндіріс талаптарына сәйкестігін бағалау 

(еңбек нарығы) ;  

- басқа техникалық колледждердің деңгейімен салыстырғанда мамандарды даярлау деңгейін 

бағалау;  

- жоғары оқу орны мен өндірістің өзара байланысының сана деңгейін және бағытын анықтау;  

- мамандарды даярлау сапасын арттыру үшін өндіріс ұсыныстарын анықтау (компаниялар 

мен кәсіпорындар). 

Колледж түлектерінің әр жыл сайын әлеуметтік желілерде жеке парақшалары бар. Сайтта 

түлектер колледж өмірі туралы мәлімет ала алады. Колледж түлектер мамандық бойынша жұмысқа 

орналасады. 
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Кесте 3.3.1 2020-2023 оқу жылдарындағы күндізгі бөлім бітірушілердің жұмысқа орналасуы 

туралы мәлімет 

 

№  Мамандық атау Оқу 

жылдары 

Бітіруші 

саны 

Жұмысқа 

орналасқаны 

Жұмыссыздар 

саны 

Саны % Саны % 

1 0904000 Темір жолдардың 

электр техникалық жүйелерін 

электрмен жабдықтау, 

пайдалану, техникалық қызмет 

көрсету және жөндеу 

2020-2021      

2021-2022 2 2 100   

2 1108000 Темір-жол 

жылжымалы құрамдарын 

пайдалану, жөндеу және 

техникалық қызмет көрсету 

(түрлері бойынша) 

2020-2021 117 69 59 48 41 

2021-2022 61 28 46 33 54 

3 07160500 Темір жолдың 

жылжымалы тартқыш құрамын 

пайдалану, жөндеу және 

техникалық қызмет көрсету 

2020-2021      

2021-2022 34 20 59 14 41 

4 1203000 Теміржол көлігінде 
тасымалдауды ұйымдастыру 

және қозғалысты басқару 

2020-2021 85 42 49 43 51 

2021-2022 84 25 30 59 70 

5 10410200 Темір жолкөлігінде 

тасымалдауды ұйымдастыру 

және қозғалысты басқару 

2020-2021      

2021-2022 9 3 33 6 67 

6 07140700 Автоматика, 

телемеханика және темір жол 

көлігіндегі қозғалысты басқару 

2020-2021      

2021-2022 16 7 44 9 56 

7 1303000 «Темір жол көлігіндегі 

автоматика, телемеханика және 
қозғалысты басқару» 

2020-2021 50 20 40 30 60 

2021-2022 6 3 50 3 50 

8 1409000 Темір жол құрылысы, 

жол және жол шаруашылығы 
2020-2021      

2021-2022 2 1 50 1 50 

 

3.4 Мамандықтар бойынша студенттер контингентінің сандық құрамы туралы 

мәліметтер. 

Бүгінгі күні колледж білім беру нарығында Шымкент қаласы бойынша танымал және 

сұранысқа ие. Колледжде талапкерлер саны жыл сайын артып келеді. 

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске 

асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 18 қазандағы № 578 бұйрығы, Еңбек 

нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, 

жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға, жоғары және (немесе) 

жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының дайындық бөлімдеріне, сондай-ақ мектепке 

дейінгі тәрбиелеу мен оқытуға, орта білім беруге және қосымша білім беруге мемлекеттік білім 

беру тапсырысын орналастыру қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрінің 2016 жылғы 29 қаңтардағы № 122 бұйрығы негізінде жұмыс жүргізіледі. 

М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясының 

Шымкент көлік колледжі білім беру қызметі әртүрлі санаттағы білім алушылар қажеттіліктерін 
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қамтамасыз етуге бағытталған академиялық саясат негізінде құрылған, колледжде мемлекеттік 

тапсырыс бойынша, ақылы негізде білім алатын, басқа да ұйымдар қаражаты есебінен, ақылы 

негізде түскен аз қамтылған отбасынан шыққан студенттерге директор тарапынан тегін оқыту және 

жеңілдіктер беріледі. 

Ақылы оқу білім алушымен және оның өкілімен жасалған келсім-шарт негізінде 

ұйымдастырылған. Келісім-шарт Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 

жылғы 28 қаңтардағы №93 бұйрығымен сәйкес түзілген. 

Колледжде 7 мамандық, 12 біліктілік бойынша негізгі және жалпы орта білім негізінде орта 

буын мамандарын дайындау жүзеге асырады. 

 

Кесте 3.4.1 2НК есебі бойынша күндізгі және сыртқы бөлімде білім алатын студенттер 

туралы көрсеткіш. 

 

Оқу жылдары 

Білім 

алушылар 

саны 

Күндізгі 

бөлім ЖБ 

Күндізгі бөлім 

РБ 

Ақылы 

күндізгі сырттай 

2020-2021 813 274 198 240 101 

2021-2022 699 195 71 387 46 

2022-2023 842 252 250 96 244 

 

Кесте 3.4.2 2НК есебі бойынша 2020 – 2021 оқу жылында колледжде мамандықтар 

бойынша студенттер күндізгі және сыртқы бөлімде білім алады.  

 
 

 

№ 

 

Мамандықтың 
атауы 

 

 
 
 
 

Жалпы контингент Күндізгі бөлім 9 кл 11кл 

б
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л
ы

ғы
 

м
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. 
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п
сы

р
. 
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ы

л
ы

 

1 курс 
2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

м
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п
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р
. 
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ы

л
ы
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. 
та

п
сы

р
. 

 

ақ
ы

л
ы

 

м
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п
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р
. 
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ы

л
ы

 

м
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п
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р
. 
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ы

л
ы
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ы
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т 
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ы

л
ы

 

1 07130600/0904000 - 
Темір жолдың 
электротехникалық 
жүйелерін 
электрмен 

жабдықтау, 
пайдалану, жөндеу 
және техникалық 
қызмет көрсету 
4S07130603 
Техник-
электромеханик 

   
  

     
 

    

2 07160500/ 
1108000 - Темір 
жолдың 
жылжымалы 
тартқыш 
құрамын 
пайдалану, 
жөндеу және 

258 125 133 50 31 
25 32 25 43 25 27 

75 82 
5
0 

5
1 
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техникалық 

қызмет көрсету  
110818 3-Техник 
электромеханик 

3 07160500/ 
1108000 - Темір 
жолдың 
жылжымалы 
тартқыш 

құрамын 
пайдалану, 
жөндеу және 
техникалық 
қызмет көрсету 
3W07160501 
Локомотив 
машинисының 

көмекшісі 
(түрлері 
бойынша) 

74 74    
49  25    

50  
2
4  

4 07160500/ 
1108000 - Темір 
жолдың 
жылжымалы 

тартқыш 
құрамын 
пайдалану, 
жөндеу және 
техникалық 
қызмет көрсету 
4S07160503 
Техник-
электромеханик 

     
      

  
 

 

5 10410200/ 
1203000 Темір 
жолкөлігінде 
тасымалдауды 
ұйымдастыру 
және 
қозғалысты 

басқару 
120309 3 
Тасымалдауды 
ұйымдастыруш
ы техник 

250 74 176 25 42 
 40 49 53  41 

50 86 
2
4 

9
0 

6 10410200/ 
1203000 Темір 
жолкөлігінде 

тасымалдауды 
ұйымдастыру 
және 
қозғалысты 
басқару 
120301 2 
4-ші және 5-ші 
кластардың 

теміржол 
стансасының 
кезекшісі 

74 74  25  
49      

24  
5
0  

7 10410200/ 
1203000 Темір 
жолкөлігінде 
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тасымалдауды 

ұйымдастыру 
және 
қозғалысты 
басқару 
4S10410205 
Тасымалдауды 
ұйымдастыруш
ы технигі 

8 07140700/ 
1303000 -  
Автоматика, 
телемеханика  
және темір жол 
көлігіндегі 
қозғалысты 
басқару 

130304 3 
Техник-
электромеханик 

66 50 16 25 5 
25   11   

25  
2
5 

1
6 

9 07140700/ 
1303000 -  
Автоматика, 
телемеханика  

және темір жол 
көлігіндегі 
қозғалысты 
басқару 
130302 2 
Сигнал беру, 
орталықтандыру 
және бұғаттау 
құрылғыларына 

қызмет көрсету 
және жөндеу 
электр монтері 

50 50    
25  25    

25  
2
5  

10 07140700/ 
1303000 -  
Автоматика, 
телемеханика  

және темір жол 
көлігіндегі 
қозғалысты 
басқару 
4S07140703 
Техник-
электромеханик 

     
      

  
 

 

11 07320800/ 

1409000 - Темір 
жол құрылысы, 
жол және жол 
шаруашылығы  
4S07320803 
Техник-жолшы, 
құрылысшы 

     
      

  
 

 



 

«М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар 

академиясының Шымкент көлік колледжі» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі 

Нұсқа:1 

Өзін-өзі бағалау бойынша 

ЕСЕП 

 

 

 

 

151 беттің 71-беті 

 
 

12 07140900/ 

1306000 - 
Радиотехника, 
электроника 
және 
телекоммуникац
иялар 
130609 3 
Байланыс 

технигі 

39 25 14 25 14 
      

25 11 
 

3 

13 07140900/ 
1306000 - 
Радиотехника, 
электроника 
және 
телекоммуникац
иялар 

4S07140902 
Телекоммуника
циялық 
байланыс 
жүйелер технигі 

     
      

  
 

 

14 07320800/ 
1409000 - Темір 

жол құрылысы, 
жол және жол 
шаруашылығы 
3W07320801 
Темір жолдарды 
ағымдағы күтіп 
ұстау және 
жөндеу 
жөніндегі шебер 

     
      

  
 

 

15 07320800/ 
1409000 - Темір 
жол құрылысы, 
жол және жол 
шаруашылығы  
4S07320803 
Техник-жолшы, 

құрылысшы 

2  2   
   2   

  
 

2 

16 07160600 - 
Темір жолдың 
вагондар мен 
рефрижераторл
ы жылжымалы 
құрамын 
пайдалану, 

жөндеу және 
техникалық 
қызмет көрсету 
3W07160601 
Вагон жөндеу 
слесары 

     
      

  
 

 

Барлығы 813 472 341 150 92 173 72 124 109 25 68 274 179 198 

16

2 

 

 

 



 

«М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар 

академиясының Шымкент көлік колледжі» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі 

Нұсқа:1 

Өзін-өзі бағалау бойынша 

ЕСЕП 

 

 

 

 

151 беттің 72-беті 

 
 

Кесте 3.4.3 2НК есебі бойынша 2021 – 2022 оқу жылында колледжде мамандықтар 

бойынша студенттер күндізгі  және сыртқы бөлімде білім алады.  

 
 

 

№ 

 

Мамандықтың 

атауы 

 

 
 

 

 

Жалпы контингент Күндізгі бөлім 9 кл 11кл 

б
ар

л
ы

ғы
 

м
ем

. 
та

п
сы

р
. 

 

ақ
ы

л
ы

 

1 курс 
2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

м
ем

. 
та

п
сы

р
. 

 

ақ
ы

л
ы

 

м
ем

. 
та

п
сы

р
. 

 

ақ
ы

л
ы

 

м
ем

. 
та

п
сы

р
. 

 

ақ
ы

л
ы

 

м
ем

. 
та

п
сы

р
. 

 

ақ
ы

л
ы

 

гр
ан

т 

ақ
ы

л
ы

 

гр
ан

т 

ақ
ы

л
ы

 

1 07130600/09040

00 - Темір 
жолдың 

электротехника

лық жүйелерін 

электрмен 

жабдықтау, 

пайдалану, 

жөндеу және 

техникалық 

қызмет көрсету 

4S07130603 

Техник-
электромеханик 

   
  

     
 

    

2 07160500/ 

1108000 - 

Темір 

жолдың 

жылжымалы 

тартқыш 

құрамын 

пайдалану, 

жөндеу және 

техникалық 

қызмет 
көрсету  

110818 3-

Техник 

электромеха

ник 

150 74 76   
48 25 26 31  20 

51 51 
23 

25 

3 07160500/ 

1108000 - 

Темір 

жолдың 

жылжымалы 

тартқыш 

құрамын 

пайдалану, 
жөндеу және 

техникалық 

қызмет 

көрсету 

25 25    
  25    

25  
 

 



 

«М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар 

академиясының Шымкент көлік колледжі» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі 

Нұсқа:1 

Өзін-өзі бағалау бойынша 

ЕСЕП 

 

 

 

 

151 беттің 73-беті 

 
 

3W07160501 

Локомотив 

машинисыны

ң көмекшісі 

(түрлері 

бойынша) 

4 07160500/ 

1108000 - 

Темір 

жолдың 

жылжымалы 
тартқыш 

құрамын 

пайдалану, 

жөндеу және 

техникалық 

қызмет 

көрсету 

4S07160503 

Техник-

электромеха

ник 

112  112  112 
      

 40 
 

72 

5 10410200/ 

1203000 
Темір 

жолкөлігінде 

тасымалдауд

ы 

ұйымдастыр

у және 

қозғалысты 

басқару 

120309 3 

Тасымалдауд

ы 
ұйымдастыр

ушы техник 

123 48 75   
25 26  35 23 14 

48 40 
 

35 

6 10410200/ 

1203000 

Темір 

жолкөлігінде 

тасымалдауд

ы 

ұйымдастыр

у және 

қозғалысты 

басқару 
120301 2 

4-ші және 5-

ші 

кластардың 

теміржол 

стансасының 

кезекшісі 

46 46    
23  23    

23  
23 

 

7 10410200/ 
86  86  86 

      
 29 

 
57 



 

«М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар 

академиясының Шымкент көлік колледжі» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі 

Нұсқа:1 

Өзін-өзі бағалау бойынша 

ЕСЕП 

 

 

 

 

151 беттің 74-беті 

 
 

1203000 

Темір 

жолкөлігінде 

тасымалдауд

ы 

ұйымдастыр

у және 

қозғалысты 

басқару 

4S10410205 
Тасымалдауд

ы 

ұйымдастыр

ушы технигі 

8 07140700/ 

1303000 -  

Автоматика, 

телемеханик

а  және темір 

жол 

көлігіндегі 

қозғалысты 

басқару 
130304 3 

Техник-

электромеха

ник 

55 48 7   
23 4 25 3   

25 4 
23 

3 

9 07140700/ 

1303000 -  

Автоматика, 

телемеханик

а  және темір 

жол 

көлігіндегі 

қозғалысты 
басқару 

4S07140703 

Техник-

электромеха

ник 

41  41  41 
      

 8 
 

33 

10 07320800/ 

1409000 - 

Темір жол 

құрылысы, 

жол және 

жол 

шаруашылығ
ы  

4S07320803 

Техник-

жолшы, 

құрылысшы 

     
      

  
 

 

11 07140900/ 

1306000 - 

Радиотехник
38 25 13   

25   13     
25 6 

 
7 



 

«М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар 

академиясының Шымкент көлік колледжі» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі 

Нұсқа:1 

Өзін-өзі бағалау бойынша 

ЕСЕП 

 

 

 

 

151 беттің 75-беті 

 
 

а, 

электроника 

және 

телекоммуни

кациялар 

130609 3 

Байланыс 

технигі 

12 07140900/ 

1306000 - 

Радиотехник
а, 

электроника 

және 

телекоммуни

кациялар 

4S07140902 

Телекоммун

икациялық 

байланыс 

жүйелер 

технигі 

21  21  21 
      

 12 
 

9 

13 07320800/ 

1409000 - 
Темір жол 

құрылысы, 

жол және 

жол 

шаруашылығ

ы 

3W07320801 

Темір 

жолдарды 

ағымдағы 

күтіп ұстау 
және жөндеу 

жөніндегі 

шебер 

     
      

  
 

 

14 07320800/ 

1409000 - 

Темір жол 

құрылысы, 

жол және 

жол 

шаруашылығ

ы  

140905 3 
Техник- 

жолшы-

құрылысшы 

2  2   
   2   

  
 

2 

15 07160600 - 

Темір 

жолдың 

вагондар мен 

рефрижерато

     
      

  
 

 



 

«М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар 

академиясының Шымкент көлік колледжі» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі 

Нұсқа:1 

Өзін-өзі бағалау бойынша 

ЕСЕП 

 

 

 

 

151 беттің 76-беті 

 
 

рлы 

жылжымалы 

құрамын 

пайдалану, 

жөндеу және 

техникалық 

қызмет 

көрсету 

3W07160601 

Вагон 
жөндеу 

слесары 

Барлығы 699 266 433  260 144 68 99 71 23 34 197 190 69 243 

 

 

Кесте 3.4.4 2НК есебі бойынша 2022 – 2023 оқу жылында колледжде мамандықтар 

бойынша студенттер күндізгі  және сыртқы бөлімде білім алады.  

 
 

 

№ 

 

Мамандықтың 

атауы 

 

 

 
 

 

Жалпы контингент Күндізгі бөлім 9 кл 11кл 

б
ар

л
ы

ғы
 

м
ем

. 
та

п
сы

р
. 

 

ақ
ы

л
ы

 

1 курс 
2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

м
ем

. 
та

п
сы

р
. 

 

ақ
ы

л
ы

 

м
ем

. 
та

п
сы

р
. 

 

ақ
ы

л
ы

 

м
ем

. 
та

п
сы

р
. 

 

ақ
ы

л
ы

 

м
ем

. 
та

п
сы

р
. 

 

ақ
ы

л
ы

 

гр
ан

т 

ақ
ы

л
ы

 

гр
ан

т 

ақ
ы

л
ы

 

1 07130600/090400

0 - Темір 
жолдың 

электротехникал

ық жүйелерін 

электрмен 

жабдықтау, 

пайдалану, 

жөндеу және 

техникалық 

қызмет көрсету 

4S07130603 

Техник-

электромеханик 

 

50 

 

50  
 

50 
 

     
 

50    

2 07160500/ 
1108000 - 

Темір жолдың 

жылжымалы 

тартқыш 

құрамын 

пайдалану, 

жөндеу және 

техникалық 

қызмет 

көрсету  

110818 3-

112 63 49   
 

 
8 

 
39 

 
24 

 
24 

 
17 48 40 

 
15 9 



 

«М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар 

академиясының Шымкент көлік колледжі» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі 

Нұсқа:1 

Өзін-өзі бағалау бойынша 

ЕСЕП 

 

 

 

 

151 беттің 77-беті 

 
 

Техник 

электромехани

к 

3 07160500/ 

1108000 - 

Темір жолдың 

жылжымалы 

тартқыш 

құрамын 

пайдалану, 

жөндеу және 
техникалық 

қызмет 

көрсету 

3W07160501 

Локомотив 

машинисының 

көмекшісі 

(түрлері 

бойынша) 

50 50  50  
      

25  
 

25  

4 07160500/ 

1108000 - 

Темір жолдың 

жылжымалы 
тартқыш 

құрамын 

пайдалану, 

жөндеу және 

техникалық 

қызмет 

көрсету 

4S07160503 

Техник-

электромехани

к 

156 75 81 75 28 
 

 
53 

    
50 37 

 
25 44 

5 10410200/ 
1203000 Темір 

жолкөлігінде 

тасымалдауды 

ұйымдастыру 

және 

қозғалысты 

басқару 

120309 3 

Тасымалдауды 

ұйымдастыру

шы техник 

74 25 49   
 

 
9 

 
25 

 
28 

 
 

12 25 24 
 

25 

6 10410200/ 
1203000 Темір 

жолкөлігінде 

тасымалдауды 

ұйымдастыру 

және 

қозғалысты 

басқару 

187 75 
11
2 

75 52 
 

 
60 

    
50 40 

 
25 72 



 

«М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар 

академиясының Шымкент көлік колледжі» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі 

Нұсқа:1 

Өзін-өзі бағалау бойынша 

ЕСЕП 

 

 

 

 

151 беттің 78-беті 

 
 

4S10410205 

Тасымалдауды 

ұйымдастыру

шы технигі 

7 07140700/ 

1303000 -  

Автоматика, 

телемеханика  

және темір 

жол 

көлігіндегі 
қозғалысты 

басқару 

130304 3 

Техник-

электромехани

к 

40 40    
  

 

17 
 

 

23 
 

23  
 

17 

 

 

 

8 07140700/ 

1303000 -  

Автоматика, 

телемеханика  

және темір 

жол 

көлігіндегі 
қозғалысты 

басқару 

4S07140703 

Техник-

электромехани

к 

5  5  5 
      

  
 

5 

 

9 07320800/ 

1409000 - 

Темір жол 

құрылысы, 

жол және жол 

шаруашылығы  
4S07320803 

Техник-

жолшы, 

құрылысшы 

5  5  5 
      

  
 

5 

 

1
0 

07140900/ 

1306000 - 

Радиотехника, 

электроника 

және 

телекоммуника

циялар 

130609 3 
Байланыс 

технигі 

26 24 2   
  24 2   

24 2 
 

 

1
1 

07140900/ 

1306000 - 

Радиотехника, 

электроника 

және 

77 50 27 50  
 

 
16 

 
 

11 
  

25  
 

25 27 



 

«М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар 

академиясының Шымкент көлік колледжі» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі 

Нұсқа:1 

Өзін-өзі бағалау бойынша 

ЕСЕП 

 

 

 

 

151 беттің 79-беті 

 
 

телекоммуника

циялар 

4S07140902 

Телекоммуник

ациялық 

байланыс 

жүйелер 

технигі 

1
2 

07320800/ 

1409000 - 

Темір жол 
құрылысы, 

жол және жол 

шаруашылығы 

3W07320801 

Темір 

жолдарды 

ағымдағы 

күтіп ұстау 

және жөндеу 

жөніндегі 

шебер 

25 25  25  
      

25  
 

 

1
3 

07320800/ 

1409000 - 
Темір жол 

құрылысы, 

жол және жол 

шаруашылығы  

4S07320803 

Техник-

жолшы, 

құрылысшы 

10  10  10 
      

 10 
 

 

1
4 

07160600 - 

Темір жолдың 

вагондар мен 

рефрижератор
лы 

жылжымалы 

құрамын 

пайдалану, 

жөндеу және 

техникалық 

қызмет 

көрсету 

3W07160601 

Вагон жөндеу 

слесары 

25 25  25  
      

25  
 

 

Барлығы 842 502 340 350 100  146 105 65 47 29 320 59 131 39 

 

Кесте 3.4.5 2НК есебі бойынша 2022-2023 оқу жылында күндізгі бөлімнің білім 

алушыларының контингенті (01.10.2021) 
№ Мамандықтың атауы Жалпы 

контингент 

1 курс 2курс 3 курс 4 курс 



 

«М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар 

академиясының Шымкент көлік колледжі» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі 

Нұсқа:1 

Өзін-өзі бағалау бойынша 

ЕСЕП 

 

 

 

 

151 беттің 80-беті 

 
 

1 07130600/0904000 -   Темір жолдың 

электротехникалық жүйелерін электрмен 

жабдықтау, пайдалану, жөндеу және 

техникалық қызмет көрсету 

4S07130603 Техник-электромеханик 

50 50    

2 07160500/ 1108000 - Темір жолдың 

жылжымалы тартқыш құрамын пайдалану, 

жөндеу және техникалық қызмет көрсету 

110818 3-Техник электромеханик 

70   38 32 

3 07160500/ 1108000 - Темір жолдың 

жылжымалы тартқыш құрамын пайдалану, 

жөндеу және техникалық қызмет көрсету 
3W07160501 Локомотив машинисының 

көмекшісі (түрлері бойынша) 

50 50    

4 07160500/ 1108000 - Темір жолдың 

жылжымалы тартқыш құрамын пайдалану, 

жөндеу және техникалық қызмет көрсету 

4S07160503 Техник-электромеханик 

96 75 21   

5 10410200/ 1203000 -  Темір жолкөлігінде 

тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты 

басқару 

120309 3 Тасымалдауды ұйымдастырушы 

техник 

30   27 3 

6 10410200/ 1203000 -  Темір жолкөлігінде 

тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты 

басқару 

4S10410205 Тасымалдауды ұйымдастырушы 
технигі 

116 75 41   

7 07140700/ 1303000 -  Автоматика, 

телемеханика  және темір жол 

көлігіндегі қозғалысты басқару 

130304 3 Техник-электромеханик 

40   17 23 

8 07140700/ 1303000 -  Автоматика, 

телемеханика  және темір жол 

көлігіндегі қозғалысты басқару 

4S07140703 Техник-электромеханик 

5 5    

9 07320800/ 1409000 - Темір жол құрылысы, 

жол және жол шаруашылығы  

4S07320803 Техник-жолшы, құрылысшы 

5 5    

10 07140900/ 1306000 - Радиотехника, 

электроника және телекоммуникациялар 

130609 3 Байланыс технигі 

26   26  

11 07140900/ 1306000 - Радиотехника, 
электроника және телекоммуникациялар 

4S07140902 Телекоммуникациялық байланыс 

жүйелер технигі 

50 50    

12 07320800/ 1409000 - Темір жол құрылысы, 

жол және жол шаруашылығы 

3W07320801 Темір жолдарды ағымдағы күтіп 

ұстау және жөндеу жөніндегі шебері 

25 25    

13 07320800/ 1409000 - Темір жол құрылысы, 

жол және жол шаруашылығы  

4S07320803 Техник-жолшы, құрылысшы 

10 10    
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14 07160600 - Темір жолдың вагондар мен 

рефрижераторлы жылжымалы құрамын 

пайдалану, жөндеу және техникалық қызмет 

көрсету 

3W07160601 Вагон жөндеу слесары 

25 25    

Барлығы 598 370 62 108 58 

 

Кесте 3.4.6 2НК есебі бойынша 2022-2023 оқу жылында сырттай білім 

алушыларының контингенті (01.10.2021) 
№ Мамандықтың атауы Жалпы 

контингент 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 07160500/ 1108000 - Темір жолдың 

жылжымалы тартқыш құрамын пайдалану, 

жөндеу және техникалық қызмет көрсету 
110818 3-Техник электромеханик 

42  8 25 9 

2 07160500/ 1108000 - Темір жолдың 

жылжымалы тартқыш құрамын пайдалану, 

жөндеу және техникалық қызмет көрсету 

4S07160503 Техник-электромеханик 

60 28 32   

3 10410200/ 1203000 -  Темір жолкөлігінде 

тасымалдауды ұйымдастыру және 

қозғалысты басқару 

120309 3 Тасымалдауды ұйымдастырушы 

техник 

44  9 26 9 

4 10410200/ 1203000 -  Темір жолкөлігінде 

тасымалдауды ұйымдастыру және 

қозғалысты басқару 

4S10410205 Тасымалдауды 
ұйымдастырушы технигі 

71 52 19   

5 07140900/ 1306000 - Радиотехника, 

электроника және телекоммуникациялар 

4S07140902 Телекоммуникациялық 

байланыс жүйелер технигі 

27  16 11  

Барлығы 244 80 84 62 18 

 

3.5 Топтардың толтырылуы, топтардағы студенттер санының қызметтің үлгілік 

ережелеріне және санитарлық ережелерге сәйкестігі туралы мәліметтер; 

«Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы № 595 бұйрығы 

негізінде Жалпы білім беретін пәндер бойынша сабақтар өткізу кезінде (қазақ тілі мен әдебиеті – 

оқыту қазақ тілінде жүргізілмейтін топтарда, орыс тілі мен әдебиеті – пәндер және (немесе) 

модульдер бойынша зертханалық жұмыстар мен практикалық сабақтар, сондай-ақ тізбесі жұмыс 

оқу жоспарына сәйкес айқындалатын шеберханаларда (зертханаларда, оқу полигондарында және 

оқу шаруашылықтарында) өндірістік оқыту бойынша сабақтар өткізіледі, оқу топтары саны 13 

адамнан аспайтын кіші топтарға бөлінеді. 

Топты кіші топтарға бөлуді директордың оқу жұмыс жөніндегі орынбасары өкімнің 

негізінде, кейіннен кіші топтағы білім алушылардың тізімін кіруді және үлгерімді есепке алу 

журналдарында (журналдарда) тіркей отырып жүзеге асырады. 

Топты кіші топтарға бөлгеннен кейін сабақ кестесі әрбір кіші топ үшін оқу жұмыс 

жоспарына сәйкес жасалады. 
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Кіші топтағы білім алушылардың саны 13 адамнан артық емес. Білім беру процесіне оқу 

жылының басында кіріспеген білім алушылар саны аз кіші топқа қабылданады. 

Білім алушыларды кіші топтар бойынша бөлу оқу журналындағы топ тізімінің алфавиттік 

тәртібіне сәйкес жүзеге асырылады. 

2020-2023 оқу жылдарында барлық мамандықтар бойынша ЖОЖ-да топты кіші топтарға 

бөлуге қарастырылған: жалпы білім беру пәндері бойынша орыс тілі және әдебиеті, шетел тілі, 

информатика бойынша екі топқа бөлінген. 

 

3.6 Студенттер контингентінің қозғалысы туралы мәліметтер 

Колледжде 2020-2023 оқу жылдарындағы білім алушылардың контингенттің қозғалысын 

есепке алу және бақылау мынадай құжаттар бойынша жүргізіледі: 

- Жалпы мемлекеттік статистикалық бақылау бойынша 2-НК статистикалық нысаны; 

- Білім алушылардың оқуға қабылдау бұйрықтары. (3.6.1 - қосымша) 

- Білім алушылардың оқу топтарын құру бұйрықтары; (3.6.2 - қосымша) 

- Білім алушылардың курстан курсқа көшіру бұйрықтары; (3.6.3 - қосымша) 

- Атаулы кітапта бұйрықтың нөмірі көрсетіледі және білім алушы қандай курстан 

ауыстырылғаны, академиялық демалысқа шығу және келу бұйрықтары; (3.6.4 - қосымша) 

"Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында білім алушыларға 

академиялық демалыстар беру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы № 506 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2021 жылғы 26 шiлдедегі № 367 бұйрығы 

негізінде академиялық демалыстар беру қағидаларын бекіту туралы» негізінде жұмыс жүргізіледі.  

Колледж білім алушылар есебіне шығару және қайта қабылдау, ауыстыру Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 20 қаңтардағы №19 бұйрығымен 

бекітілген «Білім алушыларды білім беру ұйымдарының түрлері бойынша ауыстыру және қайта 

қабылдау қағидаларын бекіту туралы» ережесіне сәйкес жүргізіледі. 

 

Кесте 3.6.1 2НК есебі бойынша колледжде 2020-2021 оқу жылындағы күндізгі және 

сыртқы бөлімінің студенттердің қозғалыс көрсеткіші. 

 

Көрсеткіш атауы Барлығы Негізгі орта 

білім 

Жалпы орта Техникалық және 

кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білім 

Оқу жылы басындағы 

студенттер саны 

813 453 325 35 

Қабылданды 242 122 104 16 

Өткен оқу жылы ішінде 

келгені 

42 14 28  

Өткен оқу жылы ішінде 

кеткені 

64 21 39 4 

Бітірген студенттер 

саны 

167 55 105 7 

 

Кесте 3.6.2 2НК есебі бойынша колледжде 2021-2022 оқу жылындағы күндізгі және 

сыртқы бөлімінің студенттердің қозғалыс көрсеткіші. 
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Көрсеткіш атауы Барлығы Негізгі орта 

білім 

Жалпы орта Техникалық және 

кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білім 

Оқу жылы басындағы 

студенттер саны 

699 387 206 106 

Қабылданды 260 89 81 90 

Өткен оқу жылы ішінде 

келгені 

21 7 14  

Өткен оқу жылы ішінде 

кеткені 

75 29 39 7 

Бітірген студенттер 

саны 

320 133 175 12 

 

Кесте 3.6.3 2НК есебі бойынша колледжде 2022-2023 оқу жылындағы күндізгі және 

сыртқы бөлімінің студенттердің қозғалыс көрсеткіші. 

 

Көрсеткіш атауы Барлығы Негізгі орта 

білім 

Жалпы орта Техникалық және 

кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білім 

Оқу жылы басындағы 

студенттер саны 

842 513 277 52 

Қабылданды 450 260 154 36 

Өткен оқу жылы ішінде 

келгені 

164 90 61 13 

Өткен оқу жылы ішінде 

кеткені 

233 120 80 33 

Бітірген студенттер 

саны 

238 104 64 70 

 

 

3.7 Білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру туралы 

мәліметтер. 

2022-2023 оқу жылының басындағы мәлімет бойынша колледждегі жалпы студенттің 842 

білім алушылардың ішінде 502 білім алушы мемлекеттік тапсырыс негізіне білім алуда. 

Колледжге 2020-2021 оқу жылы оқуға қабылдау Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2016 жылғы 29 қаңтардағы №122 бұйрығымен «Еңбек нарығының қажеттіліктерін 

ескере отырып, теникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары және жоғары оқу орнынан 

кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

ұйымдарының дайындық бөлімдеріне, сондай-ақ мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуға, орта 

білім беруге және қосымша білім беруге мемлекеттік білім беру бапсырысын орналастыру 

қағидаларына» сәйкес конкурс негізінде мемлекеттік қызмет көрсету тәртібімен жүргізілді.  

2020-2021 оқу жылында мемлекеттік тапсырыс бойынша 9 - сынып базасында - 75 орын, 11-

сынып базасында - 75 орын, барлығы 150 орын бөлінген.  
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Кесте 3.7.1 2020-2021 оқу жылында облыстық бюжеті есебінен мемлекеттік білім беру 

тапсырысын орналастыру туралы мәліметтер 

 
№ Коды Мамандық атауы 9-сынып 

базасында  

(орын 

саны) 

Оқыту 

тілі 

11-сынып 

базасында 

(орын 

саны) 

Оқыту 

тілі 

Техникалық және 

кәсіптік орта 

білімнен кейінгі 

білім беру 

бағдарламаларының 

базасында 

Оқыту 

тілі 

1 1108000  «Темір-жол 

жылжымалы 

құрамдарын 

пайдалану, жөндеу 

және техникалық 

қызмет көрсету 

(түрлері бойынша)» 

25 қазақ 25 қазақ   

2 1203000 Теміржол көлігінде 

тасымалдауды 

ұйымдастыру және 

қозғалысты басқару 

25 қазақ 25 қазақ   

3 1303000 «Темір жол 

көлігіндегі 
автоматика, 

телемеханика және 

қозғалысты 

басқару» 

 қазақ 25 қазақ   

 1306000 Радиоэлектроника 

және байланыс 

(түрлері бойынша) 

25 қазақ     

   75  75    

 

2021-2022 оқу жылында мемлекеттік тапсырыс бойынша  орындар колледжге бөлінбеген. 

2022-2023 оқу жылына Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің 2022 жылғы 27 

тмыздағы №381 бұйрығымен бектіліген «Еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, 

мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуға, орта білім беруге, балаларға қосымша білім беруге және 

техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға мемлекеттік білім 

беру тапсырысын орналастыру қағидаларына» сәйкес конкурс негізінде мемлекеттік қызмет 

көрсету тәртібімен жүргізілді. 

2022-2023 оқу жылына Шымкент қаласы әкімдігінің 2022 жылғы 1 қарашалағы №2257 

бекітілген қаулысының негізінде колледге мемлекеттік тапсырыс негізінде бойынша жергілікті 

бюжеті есебінен 9 - сынып базасында - 75 орын, 11 - сынып базасында - 25 орын, республикалық 

бюжеті есебінен 9 - сынып базасында - 175 орын, 11 - сынып базасында - 75 орын, барлығы 350 

орын берілді. 

Кесте 3.7.2 2022-2023 оқу жылында жергілікті бюжеті есебінен мемлекеттік білім беру 

тапсырысын орналастыру туралы мәліметтер 

 
№ Коды Мамандық атауы 9-сынып 

базасында  

(орын 

саны) 

Оқыту 

тілі 

11-сынып 

базасында 

(орын 

саны) 

Оқыту 

тілі 

Техникалық және 

кәсіптік орта 

білімнен кейінгі 

білім беру 

бағдарламаларының 

Оқыту 

тілі 
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базасында 

1 07160500 Темір жолдың 

жылжымалы тартқыш 

құрамын пайдалану, 

жөндеу және 

техникалық қызмет 

көрсету 

25 қазақ 25 қазақ   

2 07320800 Темір жол құрылысы, 
жол және жол 

шаруашылығы 

25 қазақ     

3 07160600 «Темір жолдың 

вагондар мен 

рефрижераторлы 

жылжымалы құрамын 

пайдалану, жөндеу 

және техникалық 

қызмет көрсету» 

25 қазақ     

Барлығы 75  25    
 

Сонымен қатар колледжде Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 12 қазандағы 

№726 қаулысымен бекітілген ««Білімді ұлт» сапалы білім беру» ұлттық жобасының 46 тармағына 

сәйкес республикалық бюжеті негізінде мемлекеттік білім беру тапсырысынан 250 орын 

орналастырған. 

 

Кесте 3.5.3 2022-2023 оқу жылында республикалық бюжеті есебінен мемлекеттік білім 

беру тапсырысын орналастыру туралы мәліметтер 
 

№ Коды Мамандық атауы 9-сынып 

базасында  

(орын 

саны) 

Оқыту 

тілі 

11-сынып 

базасында 

(орын 

саны) 

Оқыту 

тілі 

Техникалық және 

кәсіптік орта 

білімнен кейінгі 

білім беру 

бағдарламаларының 

базасында 

Оқыту 

тілі 

1 07130600 Темір жолдың 

электротехникалық 
жүйелерін электрмен 

жабдықтау, 

пайдалану, жөндеу 

және техникалық 

қызмет көрсету 

50 қазақ     

2 07160500 Темір жолдың 

жылжымалы тартқыш 

құрамын пайдалану, 

жөндеу және 

техникалық қызмет 

көрсету 

50 қазақ 25 қазақ   

3 10410200 Темір жолкөлігінде 

тасымалдауды 

ұйымдастыру және 

қозғалысты басқару 

25 

 

 

25 

қазақ 

 

 

орыс 

25 қазақ   

4 07140900 Радиотехника, 

электроника және 

25 қазақ 25    



 

«М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар 

академиясының Шымкент көлік колледжі» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі 

Нұсқа:1 

Өзін-өзі бағалау бойынша 

ЕСЕП 

 

 

 

 

151 беттің 86-беті 

 
 

телекоммуникациялар 

Барлығы 175  75    

 

3.8 Студенттерге медициналық қызмет көрсету туралы ақпарат. 

Колледжде лицензияланған медициналық кабинет бар, оқытушылар мен білім алушылардың 

денсаулығын сақтау үшін жағдай жасалған. Медициналық пункт санитарлық-эпидемиологиялық 

талаптарға сәйкес медициналық жабдықтармен және техникамен жабдықталған, онда қабылдау 

және алғашқы медициналық көмек көрсетіледі. Колледжде лицензияланған медициналық 

кабинеттің № 0011198DX лицензиясы Оңтүстік Қазақстан облысының денсаулық сақтау 

басқармасы 20.07.2011 ж. Берілген. (01 - қосымша) 

 

3.9 Білім алушыларды ТжКББҰ оқу мерзіміне қабылдау, ауыстыру және қалпына 

келтіру тәртібінің сақталуы туралы мәліметтер. 

"Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында білім алушыларға 

академиялық демалыстар беру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы № 506 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2021 жылғы 26 шiлдедегі № 367 бұйрығы 

негізінде академиялық демалыстар беру қағидаларын бекіту туралы» негізінде жұмыс жүргізіледі. 

Колледж білім алушылар есебіне шығару және қайта қабылдау, ауыстыру Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 20 қаңтардағы №19 бұйрығымен 

бекітілген «Білім алушыларды білім беру ұйымдарының түрлері бойынша ауыстыру және қайта 

қабылдау қағидаларын бекіту туралы» ережесіне сәйкес жүргізіледі. 

Тиісті үлгідегі және түрдегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту 

туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы № 595 

бұйрығы негізінде білім алушыларға кәсіби бағдар беру және болашақ мамандығын иесі болуына 

ықпал жасау колледждің алдында  тұрған міндеттердің бірі.  

Кәсіби бағдарлау – тәрбие беру және білім беру әсерлерінің жиынтығы, оның мақсаты 

таңдау жасау кезінде дербестік пен саналықпен қамтамасыз ету болып табылады, тұлғаның 

бейімділігі мен қабылеттерін максималды түрде жүзеге асыруға мүмкіндік беретін және еліміздің 

талаптарына жауап беретін жиынтық. 

Қазіргі заманғы экономикалық, техникалық, білім беру және өзге де қызмет колледжде 

даярланатын мамандарға жоғары талаптар қояды. Ақпарат көлемінің қарқынды өсуі, адами қызмет 

ауқымының ұлғаюы тұтастай алғанда қоғамның өзін де, білім беру жүйесін де реформалау 

қажеттілігін туғызады. Қоғамдағы әлеуметтік-экономикалық өзгерістер білім беру жүйесін қоса 

алғанда, барлық жүйелерде көрініс табады. Бiлiм беру жүйесiнiң маңызды мiндеттерiнiң бiрi 

техникалық және кәсiптiк бiлiм беруде жаңа бiлiм беру технологияларын, бiлiм беру процесiн 

ұйымдастыру нысандарын әзiрлеу және тарату болып табылады. Мұндай нысандарға  М.Тынышпаев 

атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясының Шымкент көлік колледжі  студенттерімен 

кәсіби бағдарлау жұмысын ұйымдастыру мен іске асыруды жатқызуға болады. Қазіргі уақытта 

білім алушылармен кәсіби бағдарлау жұмысын ұйымдастыру тәсілдеріндегі өзгерістерді іске асыру 

ерекше назар аударылып отыр. 

Кәсіби бағдарлау ақпараттандыру, насихаттау, ағарту, консультация беру сияқты өзара 

байланысты және өзара толықтырылатын іс-шаралардың тұтас кешенін өткізуді көздейді. Кәсіби 

бағдарлау бағдарламасы шеңберінде қандай да бір кәсіптегі табыстылықты алдын ала айқындайтын 

өзін-өзі тоқтату мен өзін-өзі жетілдіруде, зияткерлік және физиологиялық қасиеттерді дамытуда 
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тұлғаны бейімдеуге және жандандыруға бағытталған психологиялық-педагогикалық әсерлердің 

арнайы жүйесі көзделуі мүмкін. 

Жеке тұлғаны қалыптастыруға, дамытуға және кәсіби шыңдауға бағытталған, колледжде 

сапалы білім алу үшін қажетті жағдайлар жасалынған. Жыл сайын оқу жылына Кәсіби бағдар беру 

жұмыс жоспары жасалады. Осы жоспар негізінде колледж оқытушылары орта оқу орындарының, 

қалалық мектептердің 9 және 11 сынып оқушыларымен, ата-аналармен кездесулер, сауалнамалар, 

кеңестер, бейне, презентациялар және үлестірмелі жарнамалық материалдарды пайдалана отырып 

өткізеді. Жыл сайын колледжде «Ашық есік» күндері әр түрлі формада өткізіледі.  

Кәсіби бағдарлау өзара байланысқан компоненттерден тұратын,мақсаттардың,міндеттердің 

және функциялардың бірлігімен біріктірілген  тұтас  жүйе  болып табылады: 

Ұйымдастырушылық-функционалды – «мектеп-колледж», «колледж-жұмыс беруші», 

«колледж-жоғары оқу орны» сызбасы бойынша үйлестіру принципінің негізінде өз міндеттерін 

жәнелауазымдық міндеттерді орындайтын, мамандықты саналы таңдауға білім алушыларды 

дайындауғажауаптылар,әртүрлі әлеуметтік институттардың қызметі; 

- логикалық-мазмұнды – талапкерлерді кәсіби сауаттандыру, олардың қызығушылықтары 

мен бейімділіктерін дамыту; 

- тұлғалық–талапкердің, студенттің тұлғасы кәсіби тұрғыдан өзін өзі анықтау қасиетін 

дамыту субъектісі ретінде; 

- басқарушылық–үрдістер, құбылыстар немесе мектептегі, колледждегі кәсіби бағдарлау 

жүйесінің жағдайы,іс-шаралар бағдарламасын қалыптастыру, және оны жетілдіру бойынша жүзеге 

асыру үрдістерін және нұсқаулықтардың әзірлемелері туралы ақпаратты жинауды және өңдеуді 

қарастырады. 
Талапкерлердің,студенттердің кәсіби бағдарлау жүйесі диагностикалық, оқыту, 

қалыптастырушы және дамытушы функцияларын орындайды. Кәсіби бағдарлау үздіксіз үрдіс 

болып табылады және оқыту мен тәрбиелеудің барлық кезеңдеріне  мақсатты  бағытталған. 

Колледжде төменде көрсетілген мамандықтар бойынша кәсіби бағдар беру жұмысы 

жүргізіледі: 

- Темір жолдың электротехникалық жүйелерін электрмен жабдықтау, пайдалану, жөндеу 

және техникалық қызмет көрсету; 

- Темір жолдың жылжымалы тартқыш құрамын пайдалану, жөндеу және техникалық қызмет 

көрсету; 

- Темір жолкөлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару; 

- Автоматика, телемеханика және темір жол көлігіндегі қозғалысты басқару; 

- Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар; 

- Темір жол құрылысы, жол және жол шаруашылығы; 

- Темір жолдың вагондар мен рефрижераторлы жылжымалы құрамын пайдалану, жөндеу 

және техникалық қызмет көрсету. 
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4. ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҰМЫС 

 

Оқыту нәтижелеріне бағдарлана отырып, білім беру мазмұнына өлшемшарттар: 

4.1.1 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары 

педагогтерінің жүргізуі үшін міндетті құжаттар тізбесіне және олардың нысанына, жалпы 

білім беретін, жалпы гуманитарлық, жалпы кәсіптік, арнайы пәндерді, негізгі және кәсіби 

модульдерді зерделеу жөніндегі техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімннің 

білім беру бағдарламаларының мазмұнына сәйкес әзірленген және бекітілген оқу жылына 

арналған жұмыс жоспарының «қызмет бағыттары бойынша) болуы және сәйкестігі 

 

Колледждің білім беру қызметі 2020-2021, 2021-2022 оқу жылдары Қазақстан   

Республикасы Білім және ғылым  министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы № 595 бұйрығымен 

бекітілген «Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларының» 

(бұдан әрі - №595 Үлгілік қағидалары) 3-тармағына, ал 2022-2023 оқу жылында Қазақстан 

Республикасы Оқу-ағарту министрінің 2022 жылғы 31  тамыздағы №385 бұйрығымен бекітілген 

«Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларының» (бұдан әрі - 

№385 Үлгілік қағидалары)5-тармағында қарастырылған міндеттері іске асыруда: 

- ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде 

жеке адамды қалыптастыруға, дамытуға және кәсіптік қалыптастыруға бағытталған сапалы білім 

алу үшін қажетті жағдайлар жасау; 

- жеке тұлғаның шығармашылық, рухани және физикалық мүмкіндіктерін дамыту, 

адамгершілік пен салауатты өмір салтының берік негіздерін қалыптастыру, жеке тұлғаның дамуына 

жағдай жасау арқылы зияткерлікті байыту; 

- азаматтыққа және патриотизмге, өз Отаны - Қазақстан Республикасына сүйіспеншілікке, 

мемлекеттік рәміздер мен мемлекеттік тілді құрметтеуге, халық дәстүрлерін қастерлеуге, 

Конституцияға қайшы және қоғамға жат кез келген көріністерге төзбеуге тәрбиелеу; 

- белсенді азаматтық ұстанымы бар жеке адамды тәрбиелеу, республиканың қоғамдық-

саяси, экономикалық және мәдени өміріне қатысу қажеттілігін, жеке адамның өз құқықтары мен 

міндеттеріне саналы көзқарасын қалыптастыру; 

- отандық және әлемдік мәдениеттің жетістіктеріне баулу; қазақ және республиканың басқа 

да халықтарының тарихын, әдет-ғұрыптары мен дәстүрлерін зерделеу; қазақ, орыс, шет тілдерін 

меңгеру; 

- педагогтердің әлеуметтік мәртебесін арттыруды қамтамасыз ету; 

- білім беру ұйымдарының дербестігін, дербестігін кеңейту, білім беруді басқаруды 

демократияландыру; 

- қоғам мен экономиканың қажеттіліктеріне жауап беретін білім беру сапасын бағалаудың 

ұлттық жүйесінің жұмыс істеуі; 

- кәсіптік білім берудің қоғам мен еңбек нарығының өзгеретін қажеттіліктеріне тез 

бейімделуіне ықпал ететін оқытудың жаңа технологияларын, оның ішінде кредиттік, ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды енгізу және тиімді пайдалану; 

- жалпы оқыту, жұмыс орны бойынша оқыту және еңбек нарығының қажеттіліктері 

арасындағы өзара байланысты қамтамасыз ететін және әркімге білім мен құзыреттілікке негізделген 

қоғамда өзінің жеке әлеуетін барынша пайдалануға көмектесетін өмір бойы оқыту жүйесін дамыту; 

- білім беруді, ғылымды және өндірісті интеграциялау; 
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- білім алушылардың кәсіби уәждемесін қамтамасыз ету; 

- жұмыс берушілермен және басқа да әлеуметтік әріптестермен белсенді өзара іс-қимыл 

жасау арқылы техникалық және кәсіптік білім берудің озық дамуын қамтамасыз ету; 

- білім алушылардың жеке ерекшеліктерін ескере отырып, арнайы жағдайлар жасау. 

Колледж қызметі ұзақ мерзімді және жылдық жоспарларға сәйкес жұмыс атқарылуда: 

2020-2021 оқу жылында колледж ішілік құжаттар тізбесі «Білім беру ұйымдары білім беру 

қызметінде пайдаланатын қатаң есептіліктегі құжаттардың нысанын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрлігі 2007 жылғы 23 қазандағы №502 Бұйрығы негізінде 

жүргізілген. Ал, 2021 – 2022, 2022 – 2023 оқу жылдарына барлық колледж ішілік құжаттар тізбесі 

«Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының педагогтері 

жүргізу үшін міндетті құжаттардың тізбесін және олардың нысандарын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 6 сәуірдегі №130 бұйрығы (бұдан әрі - 

№130 бұйрық) негізінде жасалынды. 

Колледж оқу жылына арналған жұмыс жоспарының негізгі бағыттары: 

 оқу жұмысы; 

 оқу-өндірістік жұмысы; 

 оқу-әдістемелік жұмысы; 

 оқу-тәрбие жұмысы; 

 кәсіби бағдар беру жұмысы. 

Қосымша: 

1.Педагогикалық кеңестің жылдық жоспары.   

2.Қамқоршылық кеңестің жылдық жоспары 

3. Индустриялық кеңестің жылдық жоспары 

4. Оқу  жұмыс жылдық жоспары 

5. Тәрбие жұмыс жылдық жоспары 

6. Оқу өндірістік жылдық жоспары 

7. Оқу-әдістемелік кеңестің жылдық жұмыс жоспары. 

8. Бірлестіктің жылдық жұмыс жоспары 

9. Кадр бөлімінің жылдық жоспары 

10. Педагог психолог жылдық жоспары. 

11. Кітапхананың жылдық жоспары 

12. Медбикенің жылдық жоспары 

Колледждің оқу жылына арналған (қызмет бағыттары бойынша) Жұмыс жоспары № 1 

педагогикалық кеңес отырысында қаралып, директормен бекітіледі (жылдық жоспардың көшірмесі 

қосымша             ұсынылады). (4.1.1 қосымаша) 

Жалпы білім беретін, жалпы гуманитарлық, жалпы кәсіптік, арнайы пәндерді оқыту немесе 

базалық және кәсіптік модульдерді оқыту; зертханалық-практикалық сабақтарды орындау; 

өндірістік оқытудан және кәсіптік практикадан өту;аралық және қорытынды аттестаттауды 

тапсыру; егер жұмыс оқу бағдарламалары мен жоспарында өзгеше көзделмесе, дипломдық (жазбаша 

немесе практикалық) жобаны орындауға; колледждің барлық мамандықтар бойынша білім беру 

бағдарламаларында, оның ішінде жұмыс оқу жоспарларында және бағдарламаларында тиісті 

бағыттар қарастырылған, олардың орындалуын бақылау мақсатында колледжде ішілік бақылау 

жоспарына сәйкес іс шаралар өткізуде, пәндік бірлестік, оқу-әдістемелік кеңес, педагогикалық 

кеңестердің отырысында талдау жоспарланған және іске асырылады. 
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Зертханалық-практикалық сабақтарды орындау; өндірістік оқытудан және кәсіптік 

практикадан өту; аралық және қорытынды аттестаттауды тапсыру; егер жұмыс оқу 

бағдарламалары мен жоспарында өзгеше көзделмесе, курстық және дипломдық (жазбаша 

немесе практикалық) жұмысты орындау 

Колледжде оқу сабақтары сабақтар, дәрістер, семинарлар, практикалық сабақтар, 

зертханалық, бақылау және өзіндік жұмыстар, консультациялар, әңгімелесулер, факультативтік 

сабақтар, курстық және дипломдық жобалар (курстық және дипломдық жұмыстар) және 

практикалар түрінде өткізіледі.  

Колледждегі әр мамандық бойынша жұмыс оқу жоспарларында (бұдан әрі - ЖОЖ) 

зертханалық-практикалық сабақтар қарастырылған және орындалуда. Зертханалық мен 

практикалық сабақтардың мазмұны пәндердің /модульдердің үлгілік және жұмыс оқу 

бағдарламаларында қарастырылған 

Өткізілген зертханалық-практикалық сабақтар туралы мәліметтер техникалық және 

кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарына арналған теориялық оқытуды есепке алу 

журналында толтырылады, және оқу бөлімі тарапынан бақылау жүгізіледі. 

2020-2021, 2021-2022 оқу жылдары №595 Үлгілік қағидаларының 8-2 тармағына, ал 

2022-2023 оқу жылы №385 Үлгілік қағидаларының 13 тармағына сәйкес негізгі орта білім 

базасындағы топтарды информатика, орыс тілі мен әдебиеті, шет тілі пәндері және (немесе) 

модульдер бойынша зертханалық жұмыстар мен практикалық сабақтар, сондай-ақ тізбесі оқу 

жұмыс жоспарына сәйкес айқындалатын шеберханаларда (зертханаларда) өндірістік оқыту 

бойынша сабақтар     өткізіледі. Жыл сайын №1 педагогикалық кеңестің шешімі негізінде оқу топтары 

саны 15  адамнан аспайтын кіші топтарға бөлінеді. 

Кесте 4.1.2.1 Зертханалық-практикалық сабақтар туралы мәлімет 

№ Мамандығы курс тобы Күндізгі 

оқыту 

нысанына 

көзделген 

тиісті оқу 

уақыты, сағ., 

1 07130600 - Темір жолдың 

электротехникалық жүйелерін 

электрмен жабдықтау, пайдалану, 

жөндеу және техникалық қызмет 

көрсету 

1-курс 
1-курс 

ЭНС -22-9-1 
ЭНС-22-9-2 

638 сағат 

638 сағат 

2 07160500 - Темір жолдың 

жылжымалы тартқыш құрамын 

пайдалану, жөндеу және 

техникалық қызмет көрсету 

 

1-курс 

1-курс 

1-курс 

1-курс 

1-курс 

Л-22-9-1 

Л-22-9-2 

ПМ-22-9 

Л-22-11 

ПМ-22-11 

638 сағат 

638 сағат 

638 сағат 

344 сағат 

344 сағат 

  2-курс 

 

 

ТТ-13-21 
 

296 сағат 
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 1108000 - Темір-жол жылжымалы 

құрамдарын пайдалану, жөндеу 

және техникалық қызмет көрсету 

(түрлері бойынша) 

3-курс ТТ-13-20 
ТТ-113-20 

256 сағат 

402 сағат 

4-курс ТТ-13-19 370 

3 10410200 - Темір жолкөлігінде 

тасымалдауды ұйымдастыру және 

қозғалысты басқару 

1-курс ОП-22-9-1 

ОП-22-9-2 

ОП-22-11 

638 сағат 
638 сағат 
340 сағат 

2-курс ОП-111-21 
ОП-11-21 

204 сағат 
264 сағат 

 1203000 - Теміржол көлігінде 

тасымалдауды ұйымдастыру және 

қозғалысты басқару 

3-курс ОП-11-20 
 

278 сағат 

4 1303000 - Темір жол көлігіндегі 

автоматика, телемеханика және 

қозғалысты басқару 

3-курс АТС-112-20 102 сағат 

4-курс АТС-12-19 102 сағат 

5 07140900 - Радиотехника, 

электроника және 

телекоммуникациялар 

1-курс РЭТ-22-9 
РЭТ-22-11 

638 сағат 

378 сағат 

 1306000 - Радиоэлектроника және 

байланыс (түрлері бойынша) 

3-курс РиС -15-20 544 сағат 

6 07320800 - Темір жол құрылысы, 

жол және жол шаруашылығы 

1-курс СЖД-22-9 638 сағат 

7 07160600 - Темір жолдың вагондар 

мен рефрижераторлы жылжымалы 

құрамын пайдалану, жөндеу және 

техникалық қызмет көрсету 

1-курс В-22-9 638 сағат 

 

Өндірістік оқытудан және кәсіптік практикадан өту 

Колледждің барлық білім беру бағдарламалары теориялық оқытумен қатар өндірістік оқыту 

мен кәсіптік практиканы қамтиды. 

Кәсіптік практика мамандығына байланысты оқу-өндірістік шеберханаларда, практика 

жетекшісінің басшылығымен, кәсіпорындар (ұйымдар) базасында тәлімгердің, өндірістік оқыту 

шеберінің, практика жетекшісінің басшылығымен өткізіледі. 

Кәсіптік практика оқу, өндірістік және диплом алды болып бөлінеді. 

Кәсіптік практиканың түрлері, мерзімдері мен мазмұны оқу жұмыс       бағдарламаларымен және 

оқу жұмыс жоспарларымен айқындалады. 

Өндірістік оқыту мен кәсіптік практиканы өткізу мерзімдері мен мазмұны оқу процесінің 

жоспарымен және жұмыс оқу бағдарламаларымен айқындалады. 

Дуальды оқытуды білім беру бағдарламалары (мамандықтың атауы коды) білім беру 

ұйымдарындағы теориялық оқытуды және кәсіпорын (ұйым) базасында кемінде алпыс пайыздық 

өндірістік оқытуды, кәсіптік практиканы көздейді. 

Өндірістік оқыту мен кәсіптік практикадан өту кезеңінде білім алушыға еңбек 

тәртіптемесінің қағидалары қолданылады. 
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Өндірістік оқыту мен кәсіптік практикадан өту уақытында білім алушы білім алушының 

еңбек өтіліне есептелетін белгілі бір функционалдық міндеттерді орындайды және осы уақыт 

ішінде өтемақы төлемі жүргізілуі мүмкін. 

Өндірістік оқыту мен кәсіптік практикадан өтетін студенттерге еңбек қауіпсіздігі және 

еңбекті қорғау жөніндегі талаптар қолданылады. 

Дуальді оқыту туралы шарт негізінде кәсіпорын (ұйым) өндірістік оқыту мен кәсіптік 

практикаға басшылықты жүзеге асыру үшін білім алушыға тәлімгерді бекітеді. 

Базалық тәжірибе сипатында анықталған мекемелермен жасасқан шарттардың негізінде 

білім алушының күнделігінде атқарған жұмыстары жазбалармен сәйкес, белгіленген формаға және 

тәжірибе бағдарламаларына сәйкес пікірлерімен мінездемелер берілген 

Оқу-танысу және өндірістік іс-тәжірибеден өтудің сапасы мен тиімділігі, олардың мамандар 

дайындаудың мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес орындалған. 

 Оқу процесінің өндірісімен интеграциясы бойынша тәжірибеден өтуші студенттердің 

әдіскерлері мен мекемелер әдіскерлері арасында тығыз байланыс орнатылғаны байқалады. 

 Тәжірибеден өту барысын жүзеге асыру бір жүйеге қойылған. 

Оқу-танысу және өндірістік іс-тәжірибенің өтуі бойынша колледжінің әдіскерлерінің тексеру 

кестесі бар. Сыныптан тыс жұмыс технологиясы, Білім алушының таңдауы бойынша практика, 

байқау тәжірибесі, педагогикалық қызметке кіріспе, мектептердегі байқау тәжірибесі, интернетпен 

жұмыс, жазғы іс-тәжірибесіне дайындық, өндірістік және педагогикалық тәжірибесі, оқу үйрену 

тәжірибесі,танысу іс тәжірибесі, диплом алды тәжірибесі. 

Оқу процесінің графигінде оқу тәжірибесі, танысу тәжірибесі, өндірістік тәжірибелер 

мерзімдері сақталған. Кәсіби тәжірибелерді ұйымдастыру және өткізуге қатысты құжаттар тәжірибе 

базаларымен келісім-шарттар, қатынас хаттар, тәжірибеге жіберу туралы ұсыныстар мен 

жолдамалар жасалынған. 

 Кесте-4.1.2.3 2020-2021 оқу жылына білім алушылардың практика  бойынша 

нәтижелері 

 

 

№ 

 

Мамандық атауы 

Оқу 

курсы 

Тобы Студент 

саны 

Орта 

баллы 

Үлгерім 

көрсеткіші, 

% 

 

 

 
1 

1108000 «Темір-жол жылжымалы 

құрамдарын пайдалану, жөндеу және 
техникалық қызмет көрсету» (түрлері 

бойынша) 

1 ТТ 113-20  ОБ 24 3,9 100 

2 ТТ 13-19 ОБ 25 4,2 100 

2 ТТ 13-19 РБ 25 3,86 100 

2 ТТ 13-69 а 25 4,03 100 

2 ТТ 113-19 РБ 21 4,05 100 

3 ТТ 13-18 РБ 25 3,81 100 

3 ТТ 13-28 38 4,14 100 

4 ТТ 13-17 ОБ 25 4 100 

4 ТТ 13-27 23 4,02 100 

4 ТТ 113-18 ОБ 25 4,09 100 

 
 

 

 

2 

1203000 «Теміржол көлігінде 

тасымалдауды ұйымдастыру және 

қозғалысты басқару» 

1 ОП 111-20 РБ 24 3,92 100 

2 ОП 11-19 РБ 23 4,32 100 

2 ОП 11-69 а 29 3,78 100 

2 ОП 111-19 РБ 25 3,94 100 

3 ОП 11-18 ОБ 24 4,33 100 

3 ОП 11-28 23 4,02 100 

4 ОП 11-17 27 3,89 100 



 

«М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар 

академиясының Шымкент көлік колледжі» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі 

Нұсқа:1 

Өзін-өзі бағалау бойынша 

ЕСЕП 

 

 

 

 

151 беттің 93-беті 

 
 

4 ОП 11-67 14 4,25 100 

4 ОП 111-18 23 4,6 100 

 

 

3 

1303000 «Темір жол көлігіндегі 

автоматика, телемеханика және 

қозғалысты басқару» 

1 АТС 112-20 ОБ 23 4,02 100 

2 АТС 12-19 ОБ 25 4,16 100 

2 АТС 112-19 РБ 25 4,12 100 

3 АТС 12-18 25 4,13 100 

Жалпы 23  566 4,06 100 

 

 Кесте-4.1.2.3 2021-2022 оқу жылына білім алушылардың практика бойынша 

нәтижелері 

№  

Мамандық атауы 

Оқу 

курсы 

Тобы Студент 

саны 

Орта 

баллы 

Үлгерім 

көрсеткіші, 

% 

 

 

 

1 

1108000 «Темір-жол жылжымалы 

құрамдарын пайдалану, жөндеу және 

техникалық қызмет көрсету» (түрлері 
бойынша) 

1 ТТ 13-29А 18 3,59 100 

1 ТТ 13-29 Б 19 3,51 100 

1 ТТ 113-21 16 4,08 100 

2 ТТ 113-20 ОБ 17 4 100 

2 ТТ 13-20 ОБ 25 4,05 100 

2 ТТ 13-20 а 18 3,24 100 

3 ТТ 13-19 ОБ 25 4,7 100 

3 ТТ 13-19 РБ 23 4,3 100 

3 ТТ 13-69 10 4,4 100 

4 ТТ 13-28 38 3,65 100 

 

 

 

 

2 

1203000 «Теміржол көлігінде 

тасымалдауды ұйымдастыру және 

қозғалысты басқару» 

1 ОП 11-28 10 4 100 

1 ОП 111-21 15 4,08 100 

2 ОП 111-20  20 4,05 100 

2 ОП 11-20 ОБ 25 4,16 100 

2 ОП 11-20 а 13 4,23 100 

3 ОП 11-19 РБ 23 4,28 100 

4 ОП 11-18 ОБ 23 4,26 100 

4 ОП 11-28 20 4,15 100 

 

 

3 

1303000 «Темір жол көлігіндегі 

автоматика, телемеханика және 

қозғалысты басқару» 

1 АТС 12-19 22 3,66 100 

2 АТС 112-20 18 3,87 100 

3 АТС 12-19 ОБ 23 4,11 100 

4 1306000 «Радиоэлектроника және 

байланыс (түрлері бойынша)» 
2 РиС 15-20 24 4,15 100 

Жалпы 22  445 4,02 100 

 

Колледждің кәсіптік тәжірибесінің жетекшілері - арнайы пәндер оқытушылары болып 

табылады. 

Күндізгі бөлім студенттері танысу, оқу, технологиялық, өндірістік, диплом алдындағы іс-

тәжірибеден және тәжірибе жинақтаудан өтеді. Іс – тәжірибе қорытындысы бойынша 

студенттердің жинақтаған материалдарын және іс – тәжірибе қорытындыларын қорғау бойынша 

конференциялар тәжірибеден кәсіпорындардан келетін мамандардың шақыруымен 

ұйымдастырылады. Қорытынды конференциялар практикадан өту нәтижелерін көрсетеді. 
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Талдау нәтижелері: Колледж барлық мамандықтар бойынша студенттерінің өндірістік 

оқыту мен кәсіптік практикасы №604, № 348 МЖМБС-қа және Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрінің 2016 жылғы 9 қаңтардағы№ 107 бұйрығымен бекітілген «Техникалық 

және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары үшін кәсіптік практиканы 

ұйымдастыру мен өткізу қағидаларын және практика базалары ретінде кәсіпорындарды 

(ұйымдарды) айқындау қағидаларына» сәйкес ұйымдастырылған және өткізген. 

 

4.1.2 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары әзірлеген 

техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті 

стандартының (бар болса), WorldSkills (WorldSkils) кәсіптік стандарттарының (бар болса) 

талаптары негізінде жұмыс берушілердің қатысуымен әзірленген білім беру 

бағдарламаларының болуы. 

Мінетті оқытуға бөлінетін жалпы сағаттар санын сақтай отырып, оқу бағдарламаларының 

мазмұнын әр пән, өндірістік оқыту, оның ішінде модульдерге біріктірілген пәндер бойынша оқу 

жоспары мен оқу процесінің кестесіне сәйкес оқу бағдарламаларын іске асырады. 

Колледже 2021-2022, 202-2023 оқу жылдары бірінші курстар үшін академиялық дербестікті 

енгізу №604, №348 МЖМББС-на сәйкес жүзеге асырылды, Білім беру бағдарламаларын WorldSkills 

кәсіптік стандарттар талаптарының негізінде және жұмыс берушілердің қатысуымен әзірленді. 

Білім беру бағдарламасында: паспорт, оқу жұмыс жоспары және оқу жұмыс бағдарламалары 

қарастырылған. Колледждің білім беру бағдарламалар «Talap» КЕАҚ сайтында белгіленген 

тәртіппен тіркелуге ұсынған. 

Талдау нәтижелері: Колледждің білім беру бағдарламалары жұмыс берушілердің 

қатысуымен МЖМБС, кәсіптік стандарттар, WorldSkills кәсіптік стандарттары талаптарының 

негізінде әзірлеген. 

 

4.1.3 Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекттік жалпыға міндетті 

стандартының 1,2 – қосымшаларына сәйкес техникалық және кәсіптік білім берудің оқу 

жоспарының үлгілері негізінде әзірленген жұмыс оқу жоспарларының болуы. 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы № 553 

бұйрығымен (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу 

тізілімінде № 16013 болып тіркелген) бекітілген үлгілік оқу жоспарлары мен үлгілік оқу 

бағдарламалары негізінде әзірленді https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V170001601.  

«Техникалық және кәсіптік білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу бағдарламалары 

мен үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы №553 бұйрығымен бекітілген үлгілік оқу жоспарлары мен 

үлгілік оқу бағдарламалары негізінде әзірленді. https://kasipkor.kz/ . 

2020-2021 оқу жылында 1108000 «Темір-жол жылжымалы құрамдарын пайдалану, жөндеу 

және техникалық қызмет көрсету (түрлері бойынша)» мамандығы 110818 3 «Техник-

электромеханик» біліктілігінің оқыту мерзімі 2 жыл  10 ай, 3 жыл 10 ай жалпы орта білім базасында  

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы № 553 

бұйрығының 205 қосымшаға сәйкес әзірленді, 1203000 «Теміржол көлігінде тасымалдауды 

ұйымдастыру және қозғалысты басқару» мамандығы 120301 2 «4-ші және 5-ші кластардың 

теміржол стансасының кезекшісі», 120309 3 «Тасымалдауды ұйымдастырушы техник» 

біліктіліктерінің оқыту мерзімі 1 жыл 10 ай, 3 жыл 10 ай жалпы және негізгі орта білім базасында  

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы № 553 

бұйрығының 244 қосымшаға сәйкес әзірленді, 1303000 «Темір жол көлігіндегі автоматика, 

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V170001601
https://kasipkor.kz/
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телемеханика және қозғалысты басқару» мамандығы 130304 3 «Техник-электромеханик» 

біліктілігінің оқыту мерзімі 2 жыл 10 ай жалпы орта білім базасында Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы № 553 бұйрығының 244 қосымшаға сәйкес 

әзірленді, 1306000 «Радиоэлектроника және байланыс (түрлері бойынша)» мамандығы 130609 3 

«Байланыс технигі» біліктілігінің оқыту мерзімі 3 жыл 10 ай негізгі орта білім базасында Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы № 553 бұйрығының 322 

қосымшаға сәйкес әзірленіп, педагогикалық кеңесте қаралып 31.08.2020ж №1 хаттамасымен  

бекітілген. (4.1.3.1 - қосымша) 

1108000 «Темір-жол жылжымалы құрамдарын пайдалану, жөндеу және техникалық қызмет 

көрсету (түрлері бойынша)» мамандығы 110818 3 «Техник-электромеханик» біліктілігінің оқыту 

мерзімі 2 жыл 10 ай жалпы орта білім базасында дуальдық жүйемен жұмыс жасайтын топтың оқу 

жұмыс жоспары Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы 

№ 553 бұйрығының 205 қосымшасына сәйкес әзірленген, 1203000 «Теміржол көлігінде 

тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару» мамандығы 120309 3 «Тасымалдауды 

ұйымдастырушы техник» біліктілігінің оқыту мерзімі 3 жыл 10 ай негізгі орта білім базасында 

дуальдық жүйемен жұмыс жасайтын топтың оқу жұмыс жоспары Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы № 553 бұйрығының 244 қосымшасына сәйкес 

әзірленіп, педагогикалық кеңесте қаралып  31.08.2020ж №1 хаттамасымен бекітілген. 

2021-2022 оқу жылында 07160500 «Темір жолдың жылжымалы тартқыш құрамын 

пайдалану, жөндеу және техникалық қызмет көрсету» мамандығы 4S07160503 «Техник-

электромеханик» біліктілігінің оқыту мерзімі 2 жыл 10 ай, 3 жыл 10 ай жалпы және негізгі  орта  

білім базасында Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы 

№ 553 бұйрығының 211 қосымшасымен Модульдік-құзыреттілік тәсіл негізінде, 10410200 «Темір 

жолкөлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару» мамандығы 4S10410205 

«Тасымалдауды ұйымдастырушы технигі» біліктілігінің оқыту мерзімі 2 жыл 10 ай, 3 жыл 10 ай 

негізгі және жалпы орта білім базасында Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 

2017 жылғы 31 қазандағы № 553 бұйрығының 427 қосымшасымен Модульдік-құзыреттілік тәсіл 

негізінде, 07140700 «Автоматика, телемеханика және темір жол көлігіндегі қозғалысты басқару» 

мамандығы 4S07140703 «Техник-электромеханик» біліктілігінің оқыту мерзімі 3 жыл 10 ай негізгі 

орта білім базасында Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 31 

қазандағы № 553 бұйрығының 157 қосымшаға сәйкес әзірленіп, 07140900 «Радиотехника, 

электроника және телекоммуникациялар» мамандығы 4S07140902 «Телекоммуникациялық 

байланыс жүйелер технигі» біліктілігінің оқыту мерзімдері 3 жыл 10 ай негізгі орта білім базасында 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы № 553 

бұйрығының 161 қосымшаға сәйкес әзірленіп, педагогикалық кеңесте қаралып 31.08.2021ж №1 

хаттамасымен бекітілген. (4.1.3.2 - қосымша) 

2022-2023 оқу жылында ББ паспортының нысаны «Талап» КЕАҚ сайтында реестрге 

http://94.141.242.22/registry енгізілді. Білім беру бағдарламаларына базалық, кәсіптік модульдер 

енгізілді. Кәсіптік стандарттар негізінде әзірленген мамандықтар бойынша үлгілік оқу жоспарлары 

мен бағдарламалары пайдалану ұсынылды. Жобалар «Талап» КЕАҚ сайтында орналыстырылған. 

Міндетті оқытуға бөлінген кредиттің\сағаттардың жалпы санын сақтай отырып, модульдер және 

пәндер көлемін дербес айқындадық.  

Колледжде жалпы білім беретін пәндердің тізбесі мен көлемі жаратылыстану-математикалық 

бағыт бойынша мамандық бейіні ескере отырып айқындалды. Мамандықтардың бейініне 

қарамастан міндетті жалпы білім беретін пәндерге: "Қазақ тілі" және "Қазақ әдебиеті" "Орыс тілі 

және әдебиеті" (оқыту қазақ тілінде жүргізілетін топтар үшін), "Шет тілі", "Математика", 

http://94.141.242.22/registry
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"Информатика", "Қазақстан тарихы", "Дене тәрбиесі", "Алғашқы әскери және технологиялық 

дайындық" жатады. Сонымен қатар мамандық бейініне байланысты оқытудың  тереңдетілген  және 

стандарттық деңгейлерінің  пәндері таңдалды.  

Жаратылыстану-математикалық бейіннің тереңдетілген оқыту деңгейіндегі мамандықтарына  

қарай пәндеріне "Физика", «Химия» және бейіндік оқытудың осы бағытында стандарттық 

деңгейдегі пәндерге "Дүниежүзі тарихы", "География" таңдалды. 

ҚР «Білім туралы» Заңында «Өзін-өзі тану» адамгершілік рухани білім беру бағдарламасы 

ұғмы және оны бекіту алынып тасталды. 

Оқу жоспарын  құру кезінде мыналар ескерілді: оқу жылында барлығы - 52 апта, оның 

ішінде 40 апта міндетті оқуға. Демалыс уақыты жылына 11 апта құрайды, оның ішінде қысқы 

кезеңге 2 апта, 1 апта мереке күндері. Оқу уақытының жалпы көлемі аптасына кемінде 36 сағат 

міндетті оқу жүктемесі есебінен айқындалды (бұл ретте көрсетілген көлемге факультативтер мен 

консультациялар кірмейді), білім алушылардың оқу жүктемесінің ең жоғарғы көлемі аптасына 54 

сағаттан аспайды.1 кредит -24 акдемиялық сағат, 1 акедемиялық сағат -45 минут, шартты түрде 1 

оқу жылы- 60 кредит.Жалпы білім беру пәндері – 60 кредит \ 1440 сағат.Орта буын маманын 

игеруге -180 кредит бөлу жүргізілді.Өндірістік оқыту және кәсіптік практика көлемі кәсіптік 

модульдерге оқу уақытының жалпы көлемінің 40 пайыз құрайды. Оқу уақытының көлемі 

семестрлер бойынша сағатпен бөлу жүргізілді. Жұмыс оқу жоспары келесі құрылымды қамтиды: 

титул парағы, оқу процесінің кестесі, уақыт бюджеті туралы жиынтық мәліметтер, оқу процесінің 

жоспары, оқу жоспарына түсіндірме жазба.  

2022-2023 оқу жылында 07160500 «Темір жолдың жылжымалы тартқыш құрамын 

пайдалану, жөндеу және техникалық қызмет көрсету» мамандығы 4S07160503 «Техник-

электромеханик», 3W07160501Локомотив машинисының көмекшісі (түрлері бойынша) 

біліктіліктерінің оқыту мерзімі 1 жыл 10 ай, 2 жыл 10 ай, 3 жыл 10 ай жалпы және негізгі  орта  

білім базасында Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы 

№ 553 бұйрығының 211 қосымшасына сәйкес әзірленді, 10410200 «Темір жолкөлігінде 

тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару» мамандығы 4S10410205 «Тасымалдауды 

ұйымдастырушы технигі» біліктілігінің  оқыту мерзімі 2 жыл 10 ай , 3 жыл 10 ай негізгі және 

жалпы орта  білім базасында Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 

31 қазандағы № 553 бұйрығының 427 қосымшасымен, 07130600 «Темір жолдың электротехникалық 

жүйелерін электрмен жабдықтау, пайдалану, жөндеу және техникалық қызмет көрсету» мамандығы 

4S07130603 Техник-электромеханик біліктіліктерінің оқыту мерзімі 3 жыл  10 ай  негізгі  орта  білім 

базасында Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы № 553 

бұйрығының 211 қосымшасына сәйкес әзірленген, 07140700 «Автоматика, телемеханика және темір 

жол көлігіндегі қозғалысты басқару» мамандығы 4S07140703 «Техник-электромеханик» 

біліктілігінің оқыту мерзімі 2 жыл 10 ай негізгі орта білім базасында Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы № 553 бұйрығының 157 қосымшаға сәйкес 

әзірленіп, 07140900 «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» мамандығы 

4S07140902 «Телекоммуникациялық байланыс жүйелер технигі» біліктілігінің  оқыту мерзімдері 2 

жыл 10 ай, 3 жыл 10 ай негізгі орта білім базасында Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы № 553 бұйрығының 161 қосымшаға сәйкес әзірленіп, 

07320800 «Темір жол құрылысы, жол және жол шаруашылығы» мамандығы 4S07320803 «Техник-

жолшы, құрылысшы», 3W07320801 «Темір жолдарды ағымдағы күтіп ұстау және жөндеу жөніндегі 

шебері» біліктілігінің оқыту мерзімі 2 жыл 10 ай, негізгі және жалпы орта білім базасында  

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы № 553 

бұйрығының 359 қосымшаға сәйкес әзірленіп, 07160600 «Темір жолдың вагондар мен 
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рефрижераторлы жылжымалы құрамын пайдалану, жөндеу және техникалық қызмет көрсету» 

мамандығы 3W07160601 «Вагон жөндеу слесары» біліктілігінің оқыту мерзімі 2 жыл 10 ай, негізгі 

орта білім базасында  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 31 

қазандағы № 553 бұйрығының 213 қосымшаға сәйкес әзірленіп, педагогикалық кеңесте қаралып  

31.08.2022ж №1 хаттамасымен бекітілген. (4.1.3.3 - қосымша), (4.1.3.4 - қосымша), 

2022-2023 оқу жылында 07320800 «Темір жол құрылысы, жол және жол шаруашылығы» 

мамандығы 3W07320801 «Темір жолдарды ағымдағы күтіп ұстау және жөндеу жөніндегі шебері» 

біліктілігінің оқыту мерзімі 2 жыл 10 ай, негізгі және жалпы орта білім базасында дуальдық 

жүйемен жұмыс жасайтын топтың оқу жұмыс жоспары Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы № 

553 бұйрығының 359 қосымшаға сәйкес әзірленіп, 07160500 «Темір жолдың жылжымалы тартқыш 

құрамын пайдалану, жөндеу және техникалық қызмет көрсету» мамандығы 3W07160501 Локомотив 

машинисының көмекшісі (түрлері бойынша) біліктілігінің оқыту мерзімі 1 жыл 10 ай, 2 жыл 10 ай 

жалпы және негізгі орта білім базасында дуальдық жүйемен жұмыс жасайтын топтың оқу жұмыс 

жоспары  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы № 553 

бұйрығының 211 қосымшасына сәйкес әзірленді, педагогикалық кеңесте қаралып 31.08.2022 ж №1 

хаттамасымен бекітілген.  

Оқу жұмыс жоспарлары №130 бұйрығына сәйкес әзірленген, ПЦК және ОӘК отырысында 

талқыланып, педагогикалық кеңес шешімімен мақұлданып, колледж директорымен бекітілген. 

 

4.1.4. Оқыту нәтижелеріне бағдарлана отырып, оқу жоспарының барлық пәндері және 

(немесе) модульдері бойынша ұйымы бекіткен жұмыс оқу бағдарламаларының болуы 

Колледжде 2020-2021, 2021-2022 оқу жылдарында Жұмыс оқу бағдарламалары ҚР БҒМ 

№384, № 553 бұйрықтарымен бекітілген үлгілік оқу бағдарламаларына сәйкес әзірленген. 

Ал, 2022-2023 оқу жылында Колледжде жұмыс оқу бағдарламалары оқыту нәтижелеріне 

бағдарлана отырып, оқу жоспарының барлық пәндері және (немесе) модульдері бойынша жұмыс 

берушілердің қатысуымен МЖМБС, «Педагог» кәсіптік стандарты, мамандықтар бойынша кәсіптік 

стандарты, WorldSkills кәсіптік стандартына сүйене отырып, әзірленді. 

Жалпы білім беретін пәндер циклінің немесе модулінің жұмыс оқу бағдарламалары ҚР Оқу-

ағарту министрлігі мен бекітілген үлгілік оқу бағдарламаларына сәйкес әзірленеді. 

«Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастырудың қағидаларын 

бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі № 

152 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 

жылғы 12 қазандағы № 563 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2018 

жылғы 16 қазанда № 17554 болып тіркелген. 

ОЖЖ Қазақстан Республикасы Білім және және ғылым министрінің 2017 жылғы 31 

қазандағы № 553 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілердің тізілімінде № 16013 тіркелген) 

бекітілген үлгілік оқу жоспарлары немесе ББ негізінде барлық модульдер мен (немесе) пәндер 

бойынша әзірленеді. 

2020-2023 оқу жылдарындағы оқу процесін ұйымдастыру колледж басшысы бекітетін оқу 

процесі кестесінің негізінде жүзеге асырылады. (4.1.4.1- қосымша) 

- Білім алушының оқу жүктемесінің көлемі ТжКОБ кредиттерімен өлшенеді. TжКОБ кредиті 

біліктіліктегі оқыту нәтижелерінің жалпы салмағының және біліктілікке қатысты оқыту 

нәтижелерінің нақты салмағының сандық көрінісі ретінде түсініледі. 

https://kasipkor.kz/?p=12140&lang=kz  

https://kasipkor.kz/?p=12140&lang=kz


 

«М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар 

академиясының Шымкент көлік колледжі» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі 

Нұсқа:1 

Өзін-өзі бағалау бойынша 

ЕСЕП 

 

 

 

 

151 беттің 98-беті 

 
 

Оқу процесінің кестесі академиялық кезеңдерден, аралық аттестаттау кезеңдерінен, 

каникулдар мен практикалардан тұрады. Бітіруші курста оқу жылына қорытынды атттестаттау 

кезеңі қосылады.  

Оқу орындары жұмыс берушімен бағдарламалардың мазмұнын 50% - ға дейін, дуальды 

оқыту кезінде 80% - ға дейін өзгертуге мүмкіндігі бар. Мемлекеттік тапсырыс бойынша білім беру 

процесін ұйымдастыруда модульдік бағдарламаларды қолданады. 

ҮОЖ-да біліктілік болмаған кезде ТжКБ ұйымдары ұқсас тәсілді пайдалана отырып, жұмыс 

оқу жоспарларын әзірлейді: базалық және кәсіптік модульдерді игеру арқылы базалық және кәсіптік 

құзыреттер қалыптастырылады, білім алушылардың жетістіктері Оқыту нәтижелері мен бағалау 

өлшемдері арқылы көрсетілген. 

Оқу жұмыс жоспарларын әзірлеу кезінде колледж ҮОЖ-дағы ұқсас біліктіліктерді өз 

бетінше толықтыруға немесе ауыстыруға, мамандық бойынша біліктіліктерді игерудің тәртібі мен 

дәйектілігін айқындауға құқылы. 

"Білім берудің барлық деңгейлеріндегі мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 

стандарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 

31 қазандағы № 604 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізілді-ҚР БҒМ 2022 жылғы 3 

тамыздағы № 348 бұйрығымен. ТжКБ ұйымдарына өңірдің ерекшелігін ескере отырып, жұмыс 

берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес білім алушылар үшін оқытудың жеке бағыттарын әзірлеуге 

мүмкіндік беру нормасы енгізілді. 

Сондай-ақ жұмыс біліктіліктерін, жұмысшы біліктіліктерін және орта буын мамандарын, 

орта буын мамандарын игере отырып, оқытудың түрлі траекториялары үшін дуальді оқытуды 

пайдалана отырып, модульдік оқыту мүмкіндіктері кеңейтілді. 

Бір мамандық шеңберінде ұқсас біліктіліктер бойынша үлгілік оқу бағдарламалары мен 

үлгілік оқу жоспарлары болмаған жағдайда, білім беру ұйымдары қолданыстағы үлгілік оқу 

бағдарламалары мен үлгілік оқу жоспарлары бойынша ұқсас тәсілді пайдалана отырып, жұмыс оқу 

жоспарларын әзірлейді. 

Толық бағдарламаны меңгерген жағдайда білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін біліктілік 

емтиханы аралық аттестаттау шеңберінде кәсіби даярлық туралы куәлік беріле отырып өткізіледі, 

бұл ретте қорытынды аттестаттаудың оқу уақытының көлемі "Білім туралы" ҚР Заңының 39-

бабының 4-1) тармақшасына сәйкес кәсіптік практикаға бөлінеді. 

Әдістемелік көмек ретінде ТжКБ мамандықтары бойынша өзектендірілген үлгілік оқу 

жоспарлары мен бағдарламалары негізінде жұмыс оқу жоспарларын әзірлеуге әдістемелік 

ұсынымдар, модуль бойынша жұмыс оқу бағдарламаларын әзірлеуге әдістемелік ұсынымдарға 

сүйене отырып жасалды (2017 ж. 16.06. РОӘК қаралды және мақұлданды). Әдістемелік ұсыныстар 

"Talap" КЕАҚ сайтында орналастырылған www.kasipkor.kz) "Әдістемелік көмек" бөлімінде 

https://kasipkor.kz/. 

Педагог қызметкерлердің оқу жүктемесін жоспарлау кесте бойынша білім алушымен 

оқытушының байланыс жұмысы уақытын білдіретін кредиттер немесе академиялық сағаттар 

бойынша жүзеге асырылады. 

Практиканың ұзақтығы 36 сағатқа (6 күндік оқу аптасы кезінде күніне 6 сағат) тең болатын 

апта ішінде практикада жүрген студент жұмысының нормативтік уақытына қарай аптамен 

айқындалады. 

Мамандықтар бойынша оқыту нәтижелеріне бағдарлана отырып, оқу жұмыс бағдарламалары 

№130 бұйрығына сәйкес әзірлейді, ПЦК және ОӘК отырысында талқыланып, директордың оқу ісі 

жөніндегі орынбасарымен бекітіледі. 

https://kasipkor.kz/
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Талдау нәтижелері: Колледжде оқыту нәтижелеріне бағдарлана отырып, оқу 

жоспарының барлық пәндері және (немесе) модульдері бойынша жұмыс оқу бағдарламалары 

әзірленген және директордың оқу ісі жөніндегі орынбасарымен бекітілген. 

 

4.1.5 Білім алушылардың психофизикалық даму ерекшеліктері мен жеке 

мүмкіндіктерін ескере отырып, ереке білім беру қажеттіліктері бар адамдар үшін (бар болса) 

жеке оқу жоспары мен арнайы оқу бағдарламасын іске асыру. Колледжде іске асырылмаған. 

 

4.1.6 Міндетті жалпы білім беру пәндерінің тізбесі мен көлемінің, сондай-ақ қоғамдық-

гуманитарлық, жаратылыстану-математикалық бағыттары бойынша мамандық бейінін 

ескере отырып, оқытудың тереңдетілген және стандартты деңгейлерінің пәндерінің сәйкестігі. 

Жалпы білім беретін пәндер тізбесі мен көлемі жаратылыстану-математикалық бағыттары 

бойынша мамандық бейінін ескере отырып айқындалады. 

Бейініне қарамастан міндетті жалпы білім беретін пәндерге: "Қазақ тілі" және "Қазақ 

әдебиеті" "Орыс тілі және әдебиеті" (оқыту қазақ тілінде жүргізілетін топтар үшін), "Орыс тілі" 

және "Орыс әдебиеті", "Қазақ тілі және әдебиеті" (оқыту орыс тілінде жүргізілетін топтар үшін), 

"Шетел тілі", "Математика", "Информатика", "Қазақстан тарихы", "Өзін-өзі тану", "Дене 

тәрбиесі", "Алғашқы әскери және технологиялық дайындық" жатады. 

Мамандық бейініне байланысты ТжКБ ұйымдары оқытудың тереңдетілген және 

стандарттық деңгейлерінің екі пәнін таңдайды. 

Жаратылыстану-математикалық бейіннің тереңдетілген оқыту деңгейіндегі пәндеріне 

"Физика", "Химия", "Биология", "География" жатады. Бейіндік оқытудың осы бағытында 

стандарттық деңгейдегі пәндерге "Дүниежүзі тарихы", "Биология", "География" жатады.  

 

4.1 кесте. Жаратылыстану- математикалық бағыт бойынша оқу жоспары 

№ Бағыты 

 Жаратылыстану- математикалық 

Міндетті пәндер 

 Оқу пәндері Сағат саны 

1 Математика 192 

2 Информатика 48 

3 Қазақ тілі 72 

4 Қазақ әдебиеті 72 

5 Орыс тілі және әдебиеті 96 

6 Шет тілі 96 

7 Қазақстан тарихы 96 

8 Дене шынықтыру 120 

9 Алғашқы әскери жіне технологиялық 

дайындық 

96 

Оқу жүктемесі  888 

Таңдау бойынша пәндер                                                     480 

Тереңдетілген деңгей: 144 сағаттан 2 пән  

11 Химия 144 

12 Физика 192 

13 Дүниежүзі тарихы 72 

14 География 72 
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Инвариантты оқу жүктемесі 1368 

Аралық аттестаттау 72 

Жалпы сағат саны 1440 

 

«Жалпы білім беру пәндері» модулі бойынша «Жалпы білім беру пәндері» модулі бойынша 

сағаттардың жалпы саны 60 кредит/1440 сағатты құрайды, жалпы білім беру пәндері 1-2 курста 

оқытылады және базалық және/немесе кәсіптік модульдерге біріктірілуі мүмкін. 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 6 сәуірдегі № 130 

бұйрығы негізінде жасалған оқу жоспарына сәйкес ағымдағы сабақтарда академиялық кезең ішінде 

өткізетін білім алушылардың білімін жүйелі түрде тексеру мақсатында міндетті бақылау жұмысы 

алынады. Білім алушылардың бір оқу пәнінің / модулінің бір бөлігінің немесе бүкіл көлемінің 

мазмұнын оқып біткеннен кейін игеру сапасын бағалау үшін аралық аттестаттау өткізіледі. Аралық 

аттестаттау мамандық бейінін ескере отырып бекітіледі. Жалпы аралық аттестаттау мына пәндер 

бойынша жүргізіледі:   

- Қазақ тілі 

- Қазақстан тарихы 

- Орыс тілі және әдебиеті 

- Физика 

- Математика 

Білім беру ұйымдарында Алғашқы әскери дайындық курсы аяқталғаннан кейін білім 

алушылармен оқу-далалық жиындар өткізіледі. Оқу-дала жиындары кезінде қыз балалар 

медициналық қызметкердің жетекшілігімен білім беру ұйымдарында медициналық-санитарлық 

дайындықтан өтеді. "Өмір қауіпсіздігі негіздері" кіріктірілген білім беру бағдарламасының 

мазмұны "Алғашқы әскери және технологиялық дайындық" оқу курсы шеңберінде жүзеге 

асырылады. 

2020-2021 оқу жылынан бері Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдарының педагогтері жүргізу үшін міндетті құжаттардың тізбесін және олардың нысандарын 

бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 6 сәуірдегі № 

130 бұйрығы басшылыққа алынып жасалынды. Жұмыс оқу жоспарлары мен бағдарламаларын 

әзірлеу үшін «Talap» КЕАҚ сайтында орналастырылған «Техникалық және кәсіптік білім беру 

мамандықтары бойынша жұмыс оқу жоспарын әзірлеу жөніндегі әдістемелік ұстанымдарды», 

«ТжКОББ ұйымдарының академиялық дербестігін ескере отырып, өзектендірілген ҮОЖ негізінде 

жұмыс оқу бағдарламаларын әзірлеу жөніндегі әдістемелік ұстанымдарды» бойынша жұмыс оқу 

бағдарламалары жасалынды.(4.1.6.1-қосымша) 

Жалпы білім беретін пәндер бойынша үлгілік оқу бағдарламалары «Talap» КЕАҚ сайтында 

еркін қолжетімді: kasipkor.kz (қосымша – «Білім беру мазмұны» - «ЖББМ үлгілік оқу 

бағдарламалары»). 

Білім беру оқу жоспарының моделі 

Модульдердің және оқу қызметі 

түрлерінің атауы 

негізгі орта білім 

базасында 

жалпы орта білім 

базасында 

"Жалпы білім беру пәндері" модулі* 1440  

Білікті жұмысшы кадрлар 2880-4320 1440-2880 

Орта буын маманы 4320-5760 2880-4320 

Факультативтік сабақтар аптасына 4 сағаттан аспайды аптасына 4 сағаттан аспайды 

Консультациялар оқу жылына 100 сағаттан оқу жылына 100 сағаттан 
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аспайды аспайды 

Білім алушының оқу жүктемесінің 

жалпы сағаты 

4944-6576 3312-4944 

 

Кредиттік оқыту технологиясы кезінде міндетті оқу кредиттерінің саны: 

- негізгі орта білім базасында жұмыс біліктіліктерін игеруге арналған 120-180 кредиттен; 

Міндетті оқытуға арналған оқу уақытының  көлемі оқу жылына 60 кредит/ 1440 сағатты 

құрайды. 1кредит 24 академиялық сағатқа, 1 академиялық сағат 45 минутқа тең. 

2021-2022 оқу жылында «Жалпы білім беру пәндері» бірлестігінде орта білім базасында 

10410200 «Темір жолкөлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару» мамандығы 

және 07140900 «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» мамандығы, 07160500 

«Темір жолдың жылжымалы тартқыш құрамын пайдалану, жөндеу және техникалық қызмет 

көрсету» мамандығы бойынша білім алушылар қазақ тілінде оқытылады. 

2022-2023 оқу жылында «Жалпы білім беру пәндері» бірлестігінде орта білім базасында 

10410200 «Темір жолкөлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару» мамандығы 

және 07140900 «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» мамандығы, 07160500 

«Темір жолдың жылжымалы тартқыш құрамын пайдалану, жөндеу және техникалық қызмет 

көрсету» мамандығы, 07130600 «Темір жолдың электротехникалық жүйелерін электрмен 

жабдықтау, пайдалану, жөндеу және техникалық қызмет көрсету» мамандығы, 07160600 «Темір 

жолдың вагондар мен рефрижераторлы жылжымалы құрамын пайдалану, жөндеу және техникалық 

қызмет көрсету» мамандығы, 07320800 «Темір жол құрылысы, жол және жол шаруашылығы» 

мамандығы бойынша білім алушылар қазақ тілінде оқытылады. 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 6 сәуірдегі № 130 

бұйрығы басшылыққа алынып жасалынды. Жұмыс оқу жоспарлары мен бағдарламаларын әзірлеу 

үшін «Talap» КЕАҚ сайтында орналастырылған «Техникалық және кәсіптік білім беру 

мамандықтары бойынша жұмыс оқу жоспарын әзірлеу жөніндегі әдістемелік ұстанымдарды», 

«ТжКОББ ұйымдарының академиялық дербестігін ескере отырып, өзектендірілген ҮОЖ негізінде 

жұмыс оқу бағдарламаларын әзірлеу жөніндегі әдістемелік ұстанымдарды» бойынша жұмыс оқу 

бағдарламалары жасалынды. 

Оқу процесі колледждің білім беру бағдарламаларының орындалуын анықтайтын қажетті 

оқу-әдістемелік құжаттамамен толық қамтамасыз етілген. Білім беру ұйымдары білім беру 

қызметінде пайдаланатын қатаң есептегі құжаттардың нысанын бекіту туралы ҚР БжҒМ-ғ 2020 

жылғы  тамыздағы №130 бұйрығын басшылыққа ала отырып, оқу журналдары жүргізіледі. Оқу 

сабақтарының кестесі Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2020 жылғы 6 

сәуірдегі №130 бұйрығының талаптарына сәйкес құрастырылған. (4.1.6.2 қосымша)  

«Орта кәсіптік оқу орындарындағы оқу сабақтарының кестесі туралы» №36 қосымшасында 

көрсетілген (4.1.6.3 қосымша) 

Семестрлер бойынша оқу, практикалық сабақтар кестесінің орындалуын бақылауды 

директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары, бөлім меңгерушілері, бірлестік меңгерушілері жүзеге 

асырады. 

Білім беру ұйымдары білім беру қызметінде пайдаланатын қатаң есептегі құжаттардың 

нысанын бекіту туралы ҚР БжҒМ-ң 2020 жылғы тамыздағы №130 бұйрығын басшылыққа ала 

отырып, оқу топтарына оқу журналдары арналды. 

Аралық және қорытынды бақылау, консультациялар, сынақтар мен емтихандар кестесі оқу 

процесінің кестесіне сәйкес сессияға екі апта қалғанда құрылады және бекітіледі. (4.1.6.4 қосымша) 
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4.1.7 Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларының жекелеген модульдерін немесе 

пәндерін қоса отырып, модульдерге интеграцияланған техникалық және кәсіптік білім беру 

бағдарламаларын зерделеу. Колледжде іске асырылмаған. 

 

4.1.8 Жалпы гуманитарлық, әлеуметтік-экономикалық пәндерді немесе базалық 

модульдерді, сондай-ақ кәсіби модульдерді зерттеу. 

Базалық құзыреттерді қалыптастыру үшін колледжде жалпы гуманитарлық, әлеуметтік-

экономикалық пәндерді (3-4 курстар бойынша) және базалық модульдер бойынша оқыту 

жүргізіледі (1-2 курстар). 

Базалық құзыреттер салауатты өмір салтын қалыптастыруға және дене қасиеттерін 

жетілдіруге, қоғамда және еңбек ұжымында әлеуметтенуге және бейімделуге, патриотизм мен 

ұлттық сана-сезімді дамытуға, кәсіпкерлік қызмет дағдыларын және қаржылық сауаттылықты 

игеруге, кәсіби қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдануға 

бағытталған. 

Білім беру бағдарламаларын іске асыру кезінде мынадай базалық модульдер оқытылады: 

1) дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру; 

2) ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану; 

3) экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану; 

4) қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар 

негіздерін қолдану. 

Колледждегі оқу жұмыс жоспарларына қосымша базалық модульдер  енгізілмеген. 

"Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар 

негіздерін қолдану" модулін қосуды орта буын мамандарын даярлаудың білім беру 

бағдарламаларында көзделген. 

Колледждегі оқу жұмыс жоспарларында базалық модульдер мамандық бейініне байланысты 

кәсіптік модульдермен біріктірілмеген. 

Кәсіптік модульдерді (пәндерді) колледж дербес айқындайды. Темір жол мамандықтары 

бойынша біліктілікті меңгерудің практикалық тәжірибесін кеңейту мақсатында кәсіптік модульдер 

шеңберінде жобалау жұмысы арқылы білім алушының жеке компоненті іске асырылады. 

Талдау нәтижесі: Колледждің ЖОЖ-ға сәйкес жалпы гуманитарлық, әлеуметтік-

экономикалық пәндерді (3-4 курс) және базалық модульдерді, сондай-ақ кәсіптік модульдерді 

оқыту іске асырылған (1-2 курс). 

 

4.1.9 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің мемлекеттік 

жалпыға міндетті стандартының талаптарына сәйкес өндірістік оқыту мен кәсіптік 

практиканы жүзеге асыру және өту. 

Колледждің барлық білім беру бағдарламалары теориялық оқытумен қатар өндірістік оқыту 

мен кәсіптік практиканы қамтиды. 

Кәсіптік практика мамандығына байланысты оқу-өндірістік шеберханаларда практика 

жетекшісінің басшылығымен, кәсіпорындар (ұйымдар) базасында тәлімгердің, өндірістік оқыту 

шеберінің, практика жетекшісінің басшылығымен өткізіледі. 

Кәсіптік практика оқу, өндірістік және диплом алды болып бөлінеді. 

Кәсіптік практиканың түрлері, мерзімдері мен мазмұны оқу жұмыс бағдарламаларымен және 

оқу жұмыс жоспарларымен айқындалады. 

Өндірістік оқыту мен кәсіптік практиканы өткізу мерзімдері мен мазмұны оқу процесінің 

жоспарымен және жұмыс оқу бағдарламаларымен айқындалады. 
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Дуальды оқытуды білім беру бағдарламалары (мамандықтың атауы коды) білім беру 

ұйымдарындағы теориялық оқытуды және кәсіпорын (ұйым) базасында кемінде алпыс пайыздық 

өндірістік оқытуды, кәсіптік практиканы көздейді. 

Өндірістік оқыту мен кәсіптік практикадан өту кезеңінде білім алушыға еңбек тәртіп 

темесінің қағидалары қолданылады. 

Өндірістік оқыту мен кәсіптік практикадан өту уақытында білім алушы білім алушының 

еңбек өтіліне есептелетін белгілі бір функционалдық міндеттерді орындайды және осы уақыт 

ішінде өтемақы төлемі жүргізілуі мүмкін. 

Өндірістік оқыту мен кәсіптік практикадан өтетін студенттерге еңбек қауіпсіздігі және 

еңбекті қорғау жөніндегі талаптар қолданылады. 

«Мектепке дейінгі ұйымдар, орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдары үшін білім беру қызметтерін көрсетудің үлгілік шартының, техникалық және кәсіптік, 

орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары үшін кәсіптік практиканы өткізуге арналған үлгілік 

шарттың және дуалды оқыту туралы үлгілік шарттың нысандарын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 93 бұйрығы негізінде 

мамандықтардың даярланатын біліктілігіне сәйкес практика базаларымен екі жақтама, ал дуалды 

оқыту шеңберінде үш жақтама келісім шарттар жасалынған. 

Колледжде дайындалатын 7 мамандық бойынша күндізгі және сырттай оқыту бөлімдердің 

кәсіби тәжірибелерден өткізу жұмыстары Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 

2016 жылғы 29 қаңтардағы № 107 бұйрығымен бекітілген «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен 

кейінгі білім беру ұйымдары үшін кәсіптік практиканы ұйымдастыру мен өткізу қағидаларын және 

практика базалары ретінде кәсіпорындарды (ұйымдарды) айқындау қағидаларына» және МЖМС-қа 

сәйкес дайындалған типтік және оқу жұмыс бағдарламалары негізінде ұйымдастырылған. 

№ 130 бұйрығы негізінде әр бір оқу тобына өндірістік оқытуды есепке алу журналдары 

арналып, жұмыс оқу бағдарламаларына, оқу процесінің кестесіне сәйкес толтырылады. Барлық 

мамандықтар бойынша жұмыс оқу жоспарындағы оқу практикалары колледж базасында, ал қалған 

практика түрлері келісім шарт негізіндегі кәсіпорын базаларында өтеді. Оқу-өндірістік бөлім білім 

алушылардың практикадан өтуін жетілдіру және қорытындысын шығару үшін жергілікті 

жерлердегі оқу іс-тәжірибе базаларынан және кәсіпорындардан тәлімгерлерімен тығыз жұмыс 

жүргізуде. 

«Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының 

педагогтары жүргізу үшін міндетті құжаттардың тізбесін және олардың нысандарын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 6 сәуірдегі № 130 бұйрығы 

негізінде әр бір оқу тобына өндірістік оқытуды есепке алу журналдары арналып, жұмыс оқу 

бағдарламаларына, оқу процесінің кестесіне сәйкес толтырылады. Барлық  мамандықтар бойынша 

жұмыс оқу жоспарындағы оқу практикалары колледж базасында, ал қалған практика түрлері келісім 

шарт негізіндегі кәсіпорын базаларында өтеді. Оқу-өндірістік бөлім білім алушылардың 

практикадан өтуін жетілдіру және қорытындысын шығару үшін жергілікті жерлердегі оқу іс-

тәжірибе базаларынан және кәсіпорындардан тәлімгерлерімен тығыз жұмыс жүргізуде. 

Әлеуметтік серіктестер колледжде білім алушылардың практикаларын ұйымдастыруға 

қатысады, қажетті өндірістік жағдайларды жасайды. Сонымен қатар маусым айында өткізілетін 

пән бірлестік отырыстарында жұмыс оқу бағдарламаларын құрастыруда мамандықтар бойынша 

әлеуметтік серіктестер мен жұмыс берушілердің пікір-ұсыныстары ескеріледі. 

Базалық тәжірибе сипатында анықталған мекемелермен жасасқан шарттардың негізінде 

білім алушының күнделігінде атқарған жұмыстары жазбалармен сәйкес, белгіленген формаға және 

тәжірибе бағдарламаларына сәйкес пікірлерімен мінездемелер берілген. 
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 Оқу-танысу және өндірістік іс-тәжірибеден өтудің сапасы мен тиімділігі, олардың 

мамандар дайындаудың мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес орындалған. 

 Тәжірибеден өту барысын жүзеге асыру бір жүйеге қойылған. 

Оқу процесінің графигінде оқу тәжірибесі, танысу тәжірибесі, өндірістік тәжірибелер 

мерзімдері сақталған. Кәсіби тәжірибелерді ұйымдастыру және өткізуге қатысты құжаттар 

тәжірибе базаларымен келісім-шарттар, қатынас хаттар, тәжірибеге жіберу туралы ұсыныстар мен 

жолдамалар жасалынған. 

Колледждің кәсіптік тәжірибесінің жетекшілері - арнайы пәндер оқытушылары және 

өндірістік оқыту шеберлері болып табылады. 

Күндізгі бөлім студенттері танысу, оқу, технологиялық, өндірістік, диплом алдындағы іс-

тәжірибеден және тәжірибе жинақтаудан өтедіІс – тәжірибе қорытындысы бойынша студенттердің 

жинақтаған материалдарын және іс – тәжірибе қорытындыларын қорғау бойынша конференциялар 

тәжірибеден кәсіпорындардан келетін мамандардың шақыруымен ұйымдастырылады. Қорытынды 

конференциялар практикадан өту нәтижелерін көрсетеді. 

Талдау нәтижелері: Колледж барлық мамандықтар бойынша студенттерінің 

өндірістік оқыту мен кәсіптік практикасы №604, № 348 МЖМБС-қа және Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 9 қаңтардағы№ 107 бұйрығымен 

бекітілген «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары үшін кәсіптік 

практиканы ұйымдастыру мен өткізу қағидаларын және практика базалары ретінде 

кәсіпорындарды (ұйымдарды) айқындау қағидаларына» сәйкес ұйымдастырылған және өткізген. 

 

4.1.10 Бақылаудың әр түрлері арқылы оқу нәтижелерінің жетістіктерін бағалауды 

жүргізу: үлгерімді ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау. 

«Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын 

бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы 

№ 604 бұйрығы, "Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары үшін 

білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылауды, оларды аралық және қорытынды 

аттестаттауды өткізудің үлгілік қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы № 125 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы. 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 28 тамыздағы № 373 бұйрығы 

негізінде Білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылаудың, аралық және қорытынды 

аттестаттаудың үлгілік қағидаларының талаптарына сәйкес жұмыстар  жүргізіледі. 

Білім алушылардың базалық және кәсіптік құзыреттілігін қалыптастыру деңгейін бақылау 

үшін мемлекеттік қорытынды аттестаттау үшін Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы № 125 бұйрығымен бекітілген "білім алушылардың 

үлгерімін ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды мемлекеттік аттестаттау жүргізудің үлгі 

ережесі" негізінде комиссия тағайындалады. 

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының педагогтері 

жүргізу үшін міндетті құжаттардың тізбесін және олардың нысандарын бекіту туралы. Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 6 сәуірдегі № 130 бұйрығы негізінде 

аралық аттестаттаудың емтихан ведомостары құжаттары рәсімделген. 

2020-2021 оқу жылынан бастап 1-2 курс студенттерінің оқу жетістіктерін бағалау балдық–

рейтингтік әріптік жүйесімен (халықаралық практикада қабылданған сандық эквивалентті әріптік 

жүйеге сәйкес келетін және білім алушылардың рейтингін белгілеуге мүмкіндік беретін оқу 

жетістіктерінің деңгейін балмен бағалау жүйесі) жүргізіледі. Балдық- рейтингтік әріптік жүйені 

қолдану кезінде білім алушылардың оқу жетістіктері (білім, білік, дағды және құзыреттілік) 4 
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балдық шкала бойынша тиісті цифрлық эквиваленті бар халықаралық тәжірибеде қабылданған 

әріптік жүйеге (оң бағалар, кемуіне қарай, "А" - дан "D"-ға дейін, "қанағаттанарлықсыз" - "F") 

сәйкес келетін 100 балдық шкала бойынша бағаланады. Ал, 4 курс білім алушылардың білімін 

бағалау цифрлық бес балдық жүйе бойынша жүргізіледі: (5-"өте жақсы", 4-"жақсы", 3- 

"қанағаттанарлық", 2-"қанағаттанарлықсыз"). 

Бақылау жұмыстары, сынақтар және курстық жобалар (жұмыстар) пәнді, соның ішінде 

модульге біріктірілген пәнді оқуға бөлінген оқу уақыты есебінен, емтихандар – аралық немесе 

қорытынды аттестаттауға бөлінген мерзімде өткізіледі. 

Сараланған бағамен өткізілетін сынақтар, емтихандар, курстық жұмыстар (жобалар) кәсіптік 

тәжірибе бойынша сондай-ақ тізбесі оқу жұмыс жоспарына сәйкес айқындалатын арнайы пәндер 

бойынша жүргізіледі. Білім беруді ұйымдастыру процесі бойынша білім алушылардан сауалнама 

жүргізіліп, сессия кезінде нәтижелері талқыланып отырды. 

Білім алушылардың білім сапасына ішкі бақылау ұйымдастырылған, оның нәтижелілігі мен 

тиімділігі жөніндегі есеп оқу бөліміне тапсырылды. Ағымды және қорытынды емтихан алу түрлері 

педагогикалық кеңесте бекітіліп, жазбаша, ауызша, тест түрінде (жазбаша және компьютерде) 

емтихан алынады. 

Аралық аттестаттаудың емтихан ведомосты № 130 бұйрығы негізінде жасалынған. Оқу 

бөлімінің қызметтік хаты негізінде білім алушыларды аралық/қорытынды аттестаттауға жіберу 

туралы бұйрықтары шығарылары. Білім алушыларды емтихан нысанына аралық аттестаттаудан 

өткізу барысында бақылау, сынақ, емтихан сұрақтары емтихан билеттері, тест тапсырмалары 

құрастырылып кафедра отырысында талқыланып, оқу бөлімімен бекітілген. Сынақ, емтихан, 

курстық жұмыс (жоба), дипломдық жоба қорғау кезінде білім алушылардың білімін бағалау 

тәртібіне сәйкес жүзеге асырылып, өтілу барысы оқу бөлімі тарапынан бақыланған Ағымдағы 

бақылау пәндері бойынша оқу бағдарламасында көзделген міндетті бақылау жұмыстарын 

(оқушының өзіндік жұмысы) алынған. Білім алушылардың курсы бойынша ағымдық, аралық және 

қорытынды аттестацияларының қорытынды құжаттары оқу бөлімінде сақталады. Сынақ-

емтихандардың бағасы оқушының сынақ кітапшасына қойылған. Әр оқытушы сынақ-емтиханның 

қорытынды бағасын ведомостқа түсіріп, оқу бөліміне өткізген. Аралық бақылау нәтижелерінің 

қорытындысы бойынша оқу бөлімінде жинақ ведомосттары жинақталған. 

2020-2023 оқу жылдарындағы білім алушылардың аралық және қорытынды аттестаттау, 

дипломдық жобалардың оқу жұмыс жоспарына сәйкес бұйрықтар шығарылады. (4.1.10.1 -

қосымша)  
Қорытынды мемлекеттік аттестаттау барысында білім алушы комиссия мүшелерінің 

алдында өз білімдерін көрсетеді, баға комиссияның барлық мүшелерінің орташа бағалау балын 

есепке ала отырып қойылады. Баға қорытындысы оқу тобының білім алушыларына комиссия 

мүшелерінің алдында жарияланады. Хатшы  хаттамаларды толтырып, оларды диплом жобаларымен 

бірге колледж мұрағатына тапсырады. 

2020-2023 оқу жылдарындағы білім алушылардың білім деңгейін бағалау процесінің 

көрсеткіші, оның ішінде емтихан, аралық және қорытынды аттестаттау, дипломдық жобалардың 

оқу жұмыс жоспарына сәйкес айқындалатын пәндер бойынша кестелері түзіледі.  

2020-2023 оқу жылдары білім алушыларды аралық аттестаттау ЖОЖ мен ЖОБ және 

жылдық оқу үдерісінің кестесіне сәйкес жүзеге асырылады. Сынақтар және емтихандар нысанында, 

сондай-ақ, сынақтар және курстық жобаларды қорғау емтихандар басталғанға дейін өткізіледі. 

Сараланған бағамен өткізілетін бақылау жұмыстары, сынақтар, емтихандар, курстық жұмыстар 

(жобалар) кәсіптік тәжірибе бойынша сондай-ақ тізбесі оқу жұмыс жоспарына сәйкес 
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айқындалатын арнайы пәндер бойынша жүргізіледі. Бақылау жұмыстарының, курстық 

жұмыстардың кестелері. (4.1.10.2-қосымша) 

Білім беруді ұйымдастыру процесі бойынша білім алушылардан сауалнама жүргізіліп, сессия 

кезінде нәтижелері талқыланып отырды. 

Білім алушылардың білім сапасына ішкі бақылау ұйымдастырылған, оның нәтижелілігі мен 

тиімділігі жөніндегі есеп әкімшілікке тапсырылды. 

Аралық және  қорытынды емтихан алу түрлері педагогикалық кеңесте бекітілген. Жазбаша, 

ауызша, тест түрінде (жазбаша және компьютерде) емтихан алынады.  

Білім алушыларды емтихан нысанына аралық аттестаттаудан өткізу барысында емтихан 

билеттері, тест тапсырмалары құрастырылып, оқу бөлімімен бекітіледі. Сынақ, емтихан, курстық 

жұмыс(жоба), дипломдық жоба қорғау кезінде білім алушылардың білімін бағалау, цифрлық бес 

балдық жүйе бойынша бағалау тәртібіне сәйкес жүзеге асырылып, өтілу барысы оқу бөлімі 

тарапынан бақыланған.  

Ағымдағы бақылау пәндері бойынша оқу бағдарламасында көзделген міндетті бақылау 

жұмыстарын (реферат, білім алушының өзіндік жұмысы) алынған.   

Курстық жұмыс білім алушының аралық аттестаттауына байланысты, (егер курстық 

жұмыстың бағасы төмен болса немесе қорғауға студент қатыспаған жағдайда, пән бойынша 

емтиханға қатыстырылмайды) оқыту жұмысының сапасын көтеретін және тиімді білім беруді 

бақылайтын СӨЖ нысаны болып табылады.   

 

2021-2022 оқу жылындағы «Жол және станция құрылғысы» пәнінен курстық жұмыс 

бойынша студенттердің үлгерімі 
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1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 

1 ОП 11-28 20 2 11 7 - 100 3,75 75 
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 Жалпы 20 2 11 7 - 100 3,75 75 

 
2021-2022 оқу жылындағы «Көліктегі экономика және өндірісті басқару» пәнінен курстық 

жұмыс бойынша студенттердің үлгерімі 
  

 

Топтар 

 

 

Студент 

саны 

Соның ішінде қойылған 

бағалар 
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1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 

1 АТС 12-19 22 2 20 - - 100 4,09 81,8 

2 ТТ 13-29 (1) 18 - 16 2 - 100 3,89 77,8 

3 ТТ 13-29 (2) 18 - 17 1 - 100 3,94 78,8 

4 ТТ 13-28 (1) 21 - 12 9 - 100 3,57 71,4 

5 ТТ 13-28 (2) 17 - 13 4 - 100 3,76 75,2 

6 ОП 11-28 20 2 - 18 - 100 3,2 64 

 Жалпы 116 4 78 34 - 100 3,74 74,8 

 

Дипломдық жұмыс (жоба) мамандықтың оқу жоспарына сәйкес бітіруші курста 

орындалатын жазбаша жұмысы (жобасы) болып табылады. Дипломдық жұмысты орындау мақсаты:  

- білім алушының оқу барысында жинақтаған кәсіби, теориялық және практикалық білімін 

бекіту, кеңейту, жүйелеу;  

- өзбетімен ғылыми іздену, сондай-ақ нақты сұрақтар мен мәселелерді зерттеуде және 

өңдеуде тәжірибе жүргізу әдістемелерін иелену; 

 - қазіргі заманның экономика, ғылым мен техника салаларында өзбетімен жұмыс істей 

алуына, тәжірибе мен кәсіби құзыреттілік жинақтауға негіз болатын студенттің дайындық қабілетін 

қалыптастыру.  

Дипломдық жұмыс (жоба) өзекті мәселелерді зерттеу нәтижелерінің жинағы мен ғылым 

саласына байланысты нақты мамандықтардың мәселелерін көрсете білуі тиіс. Дипломдық 

жұмыстар мен жобаларды орындауда алдын-ала кеңес беру жұмыстары жүргізіліп, білім 

алушыларды әдістемелік нұсқаулықтармен таныстырып, жетекші тағайындалады.  

Аттестаттау емтихан комиссиясының құрамы кәсіпорындардың білікті мамандарынан, яғни 

жұмыс беруші өкілдерінен 65%, колледждің арнайы пән оқытушыларынан 35% арақатынасында 

құрылады. Колледждің  білім алушыларын қорытынды аттестаттау оқу процесінің кестесінде 

көрсетілген мерзімде және мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарымен белгіленген оқу 

жұмыс жоспарларының нысандары бойынша өткізіледі. 

Оқытушылардың білім сапасын арттыру және тәжірибе алмасу барысында бақылай қатысу 

өзара ашық сабақтарға қатысу арқылы әдіскер оқытушылар тарапынан  талданып сараланған. 

Білім алушылардың курсы бойынша ағымдық, аралық және қорытынды аттестацияларының 

қорытынды құжаттары оқу бөлімінде сақталады. Дипломдық жобаның талаптарға сай жазылуын 

жетекшілері мен пікір берушілердің тарапынан қадағаланып, мезгілінде орындалған. Дипломдық 

жобалар мен мемлекеттік емтихандардың қорытындылары және комиссия төрағаларының 
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қорытынды есебі және хаттамалары, ведомостьтары оқу бөліміне өткізіліп отырады. (4.1.10.3-

қосымша) 

Бақылау, сынақ, емтихан сұрақтары бірлестік отырысында талқыланып, оқу бөлімімен 

бекітілген. Білім алушыларға кеңес өткізіліп, сұрақтар  талқыланған. Бақылау сұрақтары нұсқаларға 

бөлініп, жауабы жазбаша алынған. Сынақ-емтихандардың бағасы білім алушының сынақ 

кітапшасына   қойылған. Әр  оқытушы  сынақ-емтиханның қорытынды бағасын ведомостқа  түсіріп, 

оқу бөліміне өткізген. Аралық емтихан  нәтижелерінің қорытындысы бойынша әр топ жетекшілері  

оқу бөліміне жинақ ведомосын өткізіліп отырады. (4.1.10.4-қосымша) 

 

Кесте 4.2.1 Мамандықтары мен біліктіліктердің 2020-2021 оқу жылындағы топтар  

бойынша жинақ ведомостыларының нәтижелері 
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Мамандық, біліктілік,  курс 

 с
т
у
д
ен

т
т
ер

 с
а
н

ы
 

«
5
-к

е»
 б

а
ғ
а
л

а
н

ғ
а
н

 

ст
у
д
ен

т
 с

а
н

ы
 

«
4
-к

е»
 б

а
ғ
а
л

а
н

ғ
а
н

 

ст
у
д
ен

т
 с

а
н

ы
 

«
3
-к

е»
 б

а
ғ
а
л

а
н

ғ
а
н

 

ст
у
д
ен

т
 с

а
н

ы
 

«
2
-г

е»
 б

а
ғ
а
л

а
н

ғ
а
н

 

ст
у
д
ен

т
 с

а
н

ы
 

О
р

т
а
ш

а
 б

а
л

л
 

О
ң

 б
а
ғ
а
л

а
н

- 

ғ
а
н

д
а
р

д
ы

ң
 

%
-ы

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1-курс 

1 

1108000 «Темір-жол жылжымалы 

құрамдарын пайдалану, жөндеу 

және техникалық қызмет көрсету» 

110818 3 Техник-электромеханик 

1-курс, ТТ 13-20 ОБ 

25 – 23 2 – 3,92 100% 

2 

1108000 «Темір-жол жылжымалы 

құрамдарын пайдалану, жөндеу 

және техникалық қызмет көрсету» 

110818 3 Техник-электромеханик 

1-курс, ТТ 13-20 а 

21 – – 21 – 3 100% 

3 

1203000 «Теміржол көлігінде 

тасымалдауды ұйымдастыру және 

қозғалысты басқару» 

120309 3 Тасымалдауды 

ұйымдастырушы техник 

1-курс, ОП 11-20 ОБ 

25 – 19 6 – 3,76 100% 

4 

1306000 «Радиоэлектроника және 

байланыс» 

130609 3 Байланыс технигі 

1-курс, РиС 15-20 ОБ 

25 – 20 5 – 3,8 100% 

5 

1108000 «Темір-жол жылжымалы 

құрамдарын пайдалану, жөндеу 

және техникалық қызмет көрсету» 

110818 3 Техник-электромеханик 

25 – 18 7 – 3,72 100% 
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1-курс, ТТ 113-20 ОБ 

6 

1303000 «Темір жол көлігіндегі 

автоматика, телемеханика және 

қозғалысты басқару» 

130304 3 Техник-электромеханик 

1-курс, АТС 112-20 ОБ 

23 – 14 9 – 3,61 100% 

7 

1203000 «Теміржол көлігінде 

тасымалдауды ұйымдастыру және 

қозғалысты басқару» 

120301 2 4-ші және 5-ші 

кластардың теміржол 

стансасының кезекшісі  

1-курс, ОП 111-20 РБ 

24 – 17 7 – 3,71 100% 

2-курс 

1 

1108000 «Темір-жол жылжымалы 

құрамдарын пайдалану, жөндеу 

және техникалық қызмет көрсету» 

110818 3 Техник-электромеханик 

2-курс, ТТ 13-19 ОБ 

25 1 21 3 – 3,92 100% 

2 

1108000 «Темір-жол жылжымалы 

құрамдарын пайдалану, жөндеу 

және техникалық қызмет көрсету» 

110806 2 Тепловоз машинисінің 

көмекшісі 

2-курс, ТТ 13-19 РБ 

25 – 7 18 – 3,28 100% 

3 

1108000 «Темір-жол жылжымалы 

құрамдарын пайдалану, жөндеу 

және техникалық қызмет көрсету» 

110806 2 Тепловоз машинисінің 

көмекшісі 

2-курс, ТТ 113-19 РБ 

21 – 19 2 – 3,9 100% 

4 

1303000 «Темір жол көлігіндегі 

автоматика, телемеханика және 

қозғалысты басқару» 

130304 3 Техник-электромеханик 

2-курс, АТС 12-19 ОБ 

25 1 17 7 – 4,04 100% 

5 

1303000 «Темір жол көлігіндегі 

автоматика, телемеханика және 

қозғалысты басқару» 

130302 2 Сигнал беру, 

орталықтандыру және бұғаттау 

құрылғыларына қызмет көрсету 

және жөндеу электр монтері  

2-курс, АТС 112-19 РБ 

25 2 22 1 – 4,04 100% 

6 
1203000 «Теміржол көлігінде 

тасымалдауды ұйымдастыру және 
25 – 2 21 – 2,84 100% 
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қозғалысты басқару» 

120301 2 4-ші және 5-ші 

кластардың теміржол 

стансасының кезекшісі  

2-курс, ОП 11-19 РБ 

7 

1203000 «Теміржол көлігінде 

тасымалдауды ұйымдастыру және 

қозғалысты басқару» 

120301 2 4-ші және 5-ші 

кластардың теміржол 

стансасының кезекшісі  

2-курс, ОП 111-19 РБ 

25 2 18 5 – 3,88 100% 

8 

1108000 «Темір-жол жылжымалы 

құрамдарын пайдалану, жөндеу 

және техникалық қызмет көрсету» 

110818 3 Техник-электромеханик 

2-курс, ТТ 13-69 а 

25 – 5 20 – 3,2 100% 

3-курс 

1 

1108000 «Темір-жол жылжымалы 

құрамдарын пайдалану, жөндеу 

және техникалық қызмет көрсету» 

110806 2 Тепловоз машинисінің 

көмекшісі 

3-курс, ТТ 13-18 РБ 

25 – 7 18 – 3,28 100% 

2 

1303000 «Темір жол көлігіндегі 

автоматика, телемеханика және 

қозғалысты басқару» 

130302 2 Сигнал беру, 

орталықтандыру және бұғаттау 

құрылғыларына қызмет көрсету 

және жөндеу электр монтері  

3-курс, АТС 12-18 РБ 

25 1 22 2 – 3,96 100% 

3 

1203000 «Теміржол көлігінде 

тасымалдауды ұйымдастыру және 

қозғалысты басқару» 

120309 3 Тасымалдауды 

ұйымдастырушы техник   

3-курс, ОП 11-18 ОБ 

25 9 12 3 – 4,08 100% 

4 

1108000 «Темір-жол жылжымалы 

құрамдарын пайдалану, жөндеу 

және техникалық қызмет көрсету» 

110818 3 Техник-электромеханик 

3-курс, ТТ 13-28/1 а 

21 – 1 20 – 3,05 100% 

5 

1108000 «Темір-жол жылжымалы 

құрамдарын пайдалану, жөндеу 

және техникалық қызмет көрсету» 

17 – – 17 – 3 100% 
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110818 3 Техник-электромеханик 

3-курс, ТТ 13-28/2 а 

6 

1203000 «Теміржол көлігінде 

тасымалдауды ұйымдастыру және 

қозғалысты басқару» 

120309 3 Тасымалдауды 

ұйымдастырушы техник   

3-курс, ОП 11-28 а 

22 – 4 18 – 3,18 100% 

4-курс 

1 

1203000 «Теміржол көлігінде 

тасымалдауды ұйымдастыру және 

қозғалысты басқару» 

120309 3 Тасымалдауды 

ұйымдастырушы техник   

4-курс, ОП 11-67 а 

13 – 9 4 – 3,69 100% 

2 

1203000 «Теміржол көлігінде 

тасымалдауды ұйымдастыру және 

қозғалысты басқару» 

120309 3 Тасымалдауды 

ұйымдастырушы техник   

4-курс, ОП 11-17 а 

24 – 4 20 – 3,17 100% 

3 

1108000 «Темір-жол жылжымалы 

құрамдарын пайдалану, жөндеу 

және техникалық қызмет көрсету» 

110818 3 Техник-электромеханик 

4-курс, ТТ 13-17 ОБ 

25 – 14 11 – 3,56 100% 

4 

1108000 «Темір-жол жылжымалы 

құрамдарын пайдалану, жөндеу 

және техникалық қызмет көрсету» 

110818 3 Техник-электромеханик 

4-курс, ТТ 113-18 ОБ 

25 – 22 3 – 3,88 100% 

5 

1108000 «Темір-жол жылжымалы 

құрамдарын пайдалану, жөндеу 

және техникалық қызмет көрсету» 

110818 3 Техник-электромеханик 

4-курс, ТТ 13-27 а 

23 – 1 22 – 3,04 100% 

6 

1203000 «Теміржол көлігінде 

тасымалдауды ұйымдастыру және 

қозғалысты басқару» 

120309 3 Тасымалдауды 

ұйымдастырушы техник   

4-курс, ОП 111-18 

23 1 13 9 – 3,65 100% 

 

Кесте 4.2.2 Мамандықтары мен  біліктіліктердің 2021-2022 оқу жылындағы топтар 

бойынша жинақ ведомостыларының нәтижелері 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1-курс 

1 

07160500 Темір жолдың 

жылжымалы тартқыш құрамын 

пайдалану, жөндеу және 

техникалық қызмет көрсету» 

4S07160503 Техник-

электромеханик 

1-курс, ТТ 13-21а 

18 – 10 8 – 3,56 100% 

2 

07160500 Темір жолдың 

жылжымалы тартқыш құрамын 

пайдалану, жөндеу және 

техникалық қызмет көрсету» 

4S07160503 Техник-

электромеханик 

1-курс, ТТ 13-22а 

17 – 7 10 – 3,4 100% 

3 

10410200 «Темір жолкөлігінде 

тасымалдауды ұйымдастыру және 

қозғалысты басқару» 

4S10410205 Тасымалдауды 

ұйымдастырушы технигі 1-курс, 

1-курс, ОП 11-21а 

27 – 11 16 – 3,41 100% 

4 

07140900 «Радиотехника, 

электроника және 

телекоммуникациялар» 

4S07140902Телекоммуникациялы

қ байланыс жүйелер технигі 

1-курс, РиС 15-21а 

19 – 4 15 – 3,21 100% 

5 

07160500 Темір жолдың 

жылжымалы тартқыш құрамын 

пайдалану, жөндеу және 

техникалық қызмет көрсету» 

4S07160503 Техник-

электромеханик 

1-курс, ТТ 113-21а 

16 – 10 6 – 3,63 100% 

6 
10410200 «Темір жолкөлігінде 

тасымалдауды ұйымдастыру және 
15 – 5 10 – 3,33 100% 



 

«М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар 

академиясының Шымкент көлік колледжі» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі 

Нұсқа:1 

Өзін-өзі бағалау бойынша 

ЕСЕП 

 

 

 

 

151 беттің 113-

беті 

 
 

қозғалысты басқару» 

4S10410205 Тасымалдауды 

ұйымдастырушы технигі 1-курс, 

1-курс, ОП 111-21а 

2-курс 

1 

1108000 «Темір-жол жылжымалы 

құрамдарын пайдалану, жөндеу 

және техникалық қызмет көрсету» 

110818 3 Техник-электромеханик 

2-курс, ТТ 13-20 ОБ 

25 – 22 3 – 3,88 100% 

2 

1108000 «Темір-жол жылжымалы 

құрамдарын пайдалану, жөндеу 

және техникалық қызмет көрсету» 

110818 3 Техник-электромеханик 

2-курс, ТТ 13-20 а 

18 – – 18 – 3 100% 

3 

1203000 «Теміржол көлігінде 

тасымалдауды ұйымдастыру және 

қозғалысты басқару» 

120309 3 Тасымалдауды 

ұйымдастырушы техник 

2-курс, ОП 11-20 ОБ 

25 – 8 17 – 3,32 100% 

4 

1203000 «Теміржол көлігінде 

тасымалдауды ұйымдастыру және 

қозғалысты басқару» 

120309 3 Тасымалдауды 

ұйымдастырушы техник 

2-курс, ОП 11-20 а 

12 – 3 9 – 3,25 100% 

5 

1306000 «Радиоэлектроника және 

байланыс» 

130609 3 Байланыс технигі 

2-курс, РиС 15-20 ОБ 

24 – 20 4 – 3,8 100% 

 

1303000 «Темір жол көлігіндегі 

автоматика, телемеханика және 

қозғалысты басқару» 

130304 3Техник-электромеханик 

2-курс, АТС 12-20а 

15 – 8 7 – 3,53 100% 

 

1306000 «Радиоэлектроника және 

байланыс» 

130609 3 Байланыс технигі 

2-курс, РиС 15-20 а 

15 – 2 13 – 3,13 100% 

6 

1108000 «Темір-жол жылжымалы 

құрамдарын пайдалану, жөндеу 

және техникалық қызмет көрсету» 

110818 3 Техник-электромеханик 

2-курс, ТТ 113-20 ОБ 

17 – 7 10 – 3,41 100% 

7 1303000 «Темір жол көлігіндегі 18 2 11 5 – 3,8 100% 



 

«М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар 

академиясының Шымкент көлік колледжі» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі 

Нұсқа:1 

Өзін-өзі бағалау бойынша 

ЕСЕП 

 

 

 

 

151 беттің 114-

беті 

 
 

автоматика, телемеханика және 

қозғалысты басқару» 

130304 3 Техник-электромеханик 

2-курс, АТС 112-20 ОБ 

8 

1203000 «Теміржол көлігінде 

тасымалдауды ұйымдастыру және 

қозғалысты басқару» 

120301 2 4-ші және 5-ші 

кластардың теміржол 

стансасының кезекшісі  

2-курс, ОП 111-20 РБ 

20 1 19 – – 4,05 100% 

3-курс 

1 

1108000 «Темір-жол жылжымалы 

құрамдарын пайдалану, жөндеу 

және техникалық қызмет көрсету» 

110818 3 Техник-электромеханик 

3-курс, ТТ 13-19 ОБ 

25 1 13 11 – 3,6 100% 

2 

1108000 «Темір-жол жылжымалы 

құрамдарын пайдалану, жөндеу 

және техникалық қызмет көрсету» 

110806 2 Тепловоз машинисінің 

көмекшісі 

3-курс, ТТ 13-19 РБ 

23 2 4 17 – 3,35 100% 

3 

1303000 «Темір жол көлігіндегі 

автоматика, телемеханика және 

қозғалысты басқару» 

130304 3 Техник-электромеханик 

3-курс, АТС 12-19 ОБ 

23 – 13 10 – 3,56 100% 

4 

1203000 «Теміржол көлігінде 

тасымалдауды ұйымдастыру және 

қозғалысты басқару» 

120301 2 4-ші және 5-ші 

кластардың теміржол 

стансасының кезекшісі  

3-курс, ОП 11-19 РБ 

23 1 7 15 – 3,39 100% 

5 

1108000 «Темір-жол жылжымалы 

құрамдарын пайдалану, жөндеу 

және техникалық қызмет көрсету» 

110818 3 Техник-электромеханик 

3-курс, ТТ 13-69 а 

10 – 7 3 – 3,7 100% 

6 

1203000 «Теміржол көлігінде 

тасымалдауды ұйымдастыру және 

қозғалысты басқару» 

120309 3 Тасымалдауды 

ұйымдастырушы техник  

3-курс, ТТ 11-69 а 

26 1 5 20 – 3,26 100% 



 

«М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар 

академиясының Шымкент көлік колледжі» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі 

Нұсқа:1 

Өзін-өзі бағалау бойынша 

ЕСЕП 

 

 

 

 

151 беттің 115-

беті 

 
 

4-курс 

1 

1203000 «Теміржол көлігінде 

тасымалдауды ұйымдастыру және 

қозғалысты басқару» 

120309 3 Тасымалдауды 

ұйымдастырушы техник   

4-курс, ОП 11-18 ОБ 

23 2 10 11 – 3,61 100% 

2 

1108000 «Темір-жол жылжымалы 

құрамдарын пайдалану, жөндеу 

және техникалық қызмет көрсету» 

110818 3 Техник-электромеханик 

4-курс, ТТ 13-28/1 а 

21 – – 21 – 3 100% 

3 

1108000 «Темір-жол жылжымалы 

құрамдарын пайдалану, жөндеу 

және техникалық қызмет көрсету» 

110818 3 Техник-электромеханик 

4-курс, ТТ 13-28/2 а 

17 – – 17 – 3 100% 

4 

1203000 «Теміржол көлігінде 

тасымалдауды ұйымдастыру және 

қозғалысты басқару» 

120309 3 Тасымалдауды 

ұйымдастырушы техник   

4-курс, ОП 11-28 а 

20 2 – 18 – 3,2 100% 

5 

07160500 Темір жолдың 

жылжымалы тартқыш құрамын 

пайдалану, жөндеу және 

техникалық қызмет көрсету» 

4S07160503 Техник-

электромеханик 

1-курс, ТТ 13-29А 

21 – 4 14 – 2,76 100% 

6 

07160500 Темір жолдың 

жылжымалы тартқыш құрамын 

пайдалану, жөндеу және 

техникалық қызмет көрсету» 

4S07160503 Техник-

электромеханик 

1-курс, ТТ 13-29Б 

19 – 4 15 – 3,21 100% 

7 

10410200 «Темір жолкөлігінде 

тасымалдауды ұйымдастыру және 

қозғалысты басқару» 

4S10410205 Тасымалдауды 

ұйымдастырушы технигі  

1-курс, ОП 11-28 

10 – 1 9 – 3,1 100% 

8 

07140700 «Автоматика, 

телемеханика және темір жол 

көлігінде қозғалысты басқару» 

22 – 2 20 – 3,1 100% 



 

«М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар 

академиясының Шымкент көлік колледжі» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі 

Нұсқа:1 

Өзін-өзі бағалау бойынша 

ЕСЕП 
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беті 

 
 

4S07140703 Техник-

электромеханик 

1-курс, АТС 12-19 

 

 

Бағалаудың орташа мониторингі (соңғы 2 жылда) 

(Білім алушылар орташа саны) 

 
Білім алушылардың оқу үлгерімдері (соңғы 2 жыл) 

 

Білім алушыларды қорытынды аттестаттауды жүргізу бойынша комиссия отырыстары 

хаттамалары жинақталған, мұрағатқа тапсырылған. Білім алушыларды қорытынды аттестаттауды 

өткізу үшін білім беру ұйымы басшысының бұйрығымен қорытынды аттестаттау комиссиясы 

құрылып, қорытынды аттестаттау комиссиясының құрамы дауыс беру құқығынсыз хатшыны қоса 

алғанда кәсіпорындардың білікті мамандарынан, арнайы пәндер оқытушыларынан, оқу орнын 

басқарудың алқалы органдары өкілдерінен, яғни жұмыс берушілер өкілдерінен 65% және колледж 

өкілдерінен 35% арақатынасында құрылып, rбұйрықпен бекітіледі. 

Оқудың толық курсын аяқтағаннан кейін техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі 

білім беру ұйымдары үшін дипломдар беру кітаптары, сондай – ақ емтиханды оқу жоспарының 75 

пайыздан кем емес барлық пәндерінен "өте жақсы" бағамен, ал қалған пәндерді – "жақсы" бағамен 

тапсырған, және дипломдық жобаны (жұмысты) "өте жақсы" деген бағамен қорғаған білім беру 

ұйымының қорытынды аттестациялық комиссиясының шешімі бойынша үздік диплом беріледі. 

Қорытынды аттестаттау комиссияның шешімі бойынша ағымдағы оқу жылында тиісті оқу 

пәні және (немесе) модуль бойынша емтихан тапсыруға/дипломдық жобаны (жұмысты) қорғауға 

мыналар: 

1) қорытынды аттестаттауда қанағаттанарлықсыз нәтиже алғандар; 

2) дәлелді себеппен қорытынды аттестаттауға келмеген (денсаулық жағдайына немесе тиісті 

құжаттармен расталған өзге де объективті себептерге байланысты) білім алушылар қайта 

жіберіледі. 

Қайта отырысты өткізу мерзімін комиссия айқындайды. 



 

«М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар 

академиясының Шымкент көлік колледжі» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі 

Нұсқа:1 

Өзін-өзі бағалау бойынша 

ЕСЕП 
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беті 

 
 

Қорытынды емтиханды қайта тапсыру "қанағаттанарлықсыз" деген баға алған пән және 

(немесе) модуль бойынша ғана жүргізіледі. 

Қорытынды аттестаттау комиссиясының шешімі бойынша білім алушыға сол жұмысты 

тиісті пысықтаумен қайта қорғауға немесе жаңа тақырыпты әзірлеуге мүмкіндік беріледі. 

Оң бағаны көтеру мақсатында қорытынды емтиханды қайта тапсыруға және дипломдық 

жобаны (жұмысты) қорғауға жол берілмейді. 

Диплом жобасын (жұмыс) қайта қорғаудан немесе қорытынды емтихан тапсыру кезінде 

"қанағаттанарлықсыз" деген баға алған білім алушыға мамандығы (кәсібі) бойынша оқу курсын 

толық аяқтағандығы туралы белгіленген үлгідегі анықтама беріледі. 

Талдау нәтижелері: Колледжде Оқыту нәтижелерінің жетістіктерін бағалау әртүрлі 

бақылау түрлерімен жүргізіледі: үлгерімді ағмдағы бақылау, аралық және қорытынды 

аттестаттау – МЖМБС 9-тармағына және №125 Үлгілік қағидаларына сәйкес іске асырылады. 

 

4.1.11 Білім алушылардың психофизикалық даму ерекшеліктері мен жеке 

мүмкіндіктерін ескере отырып, ТжКБ білім беру жағдайында (сақталмаған интеллектісі бар 

адамдар болған кезде) ерекше білім беру қажеттіліктері бар адамдарды оқыту үшін әзірлеген 

арнайы оқу бағдарламаларының болуы. Колледжде іске асырылмаған. 

 

4.1.12 Білім алушылардың физикалық бұзушылықтары мен жеке мүмкнідіктерін 

ескере отырып, ТжКБ мамандығы бойынша білім беру бағдарламасының негізінде 

инклюзивті білім беру жағдайында (сақталған интеллектісі бар адамдар болған кезде) ерекше 

білім беру қажеттіліктері бар адамдарды оқыту үшін әзірленген жеке оқу бағдарламалары 

мен жоспарларының болуы. Колледжде іске асырылмаған. 

 

4.2 Білім алушылардың оқу жүктемесінің еғ жоғары көлеміне өлшемшарттар: 

4.2.1 Күндізгі оқу нысанындағы міндетті оқу жүктемесін, сондай-ақ факультативтік 

сабақтар мен консультацияларды қоса алғанда, аптасына білім алушылардың оқу 

жүктемесінің ең жоғары көлеміне қойылатын талаптардың сәйкестігі және сақталуы. 

Білім алушылардың оқу жүктемесінің ең жоғары көлемі күндізгі оқыту нысанында міндетті 

оқу жүктемесін – аптасына кемінде 36 сағат, сондай-ақ факультативтік сабақ пен консультацияны 

қоса алғанда 54 сағаттан аспайды.  

МЖМБС-тің 16-тармағына сәйкес білім алушылардың оқу жүктемесінің ең жоғары көлемі 

күндізгі оқыту нысанында міндетті оқу жүктемесін – аптасына кемінде 36 сағат, сондай-ақ 

факультативтік сабақтар 4 сағаттан кем емес, консультацияны қоса алғанда 54 сағаттан аспау керек. 

МЖМБС-тің 16-тармағына сәйкес білім алушылардың оқу жүктемесінің ең жоғары көлемі 

күндізгі оқыту нысанында міндетті оқу жүктемесін – аптасына кемінде 36 сағат, сондай-ақ 

факультативтік сабақтар 4 сағаттан кем емес, консультацияны қоса алғанда 54 сағаттан аспау керек. 
 

Кесте 4.2.1 Білім алушылардың міндетті апталық оқу жүктемесі 

№ Мамандықтың атауы мен 

коды 

Міндетті 

апталық оқу 

жүктемесі, 

сағат 

ЖОЖ-ғы  

апталық оқу 

жүктемесі, сағат 

Стандарт 

талабына 

сәкестігі 

 

1 

07130600 «Темір жолдың 

электротехникалық жүйелерін 

электрмен жабдықтау, 

36 36 сәйкес 



 

«М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар 

академиясының Шымкент көлік колледжі» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі 

Нұсқа:1 

Өзін-өзі бағалау бойынша 

ЕСЕП 

 

 

 

 

151 беттің 118-

беті 

 
 

пайдалану, жөндеу және 

техникалық қызмет көрсету»; 

4S07130603 Техник-

электромеханик 

2

2 

07160500 «Темір жолдың 

жылжымалы тартқыш құрамын 

пайдалану, жөндеу және 

техникалық қызмет көрсету»; 

3W07160501 Локомотив 

машинисының көмекшісі 

(түрлері бойынша), 

4S07160503 Техник-

электромеханик 

36 36 сәйкес 

3

3 

10410200 «Темір жолкөлігінде 

тасымалдауды ұйымдастыру 

және қозғалысты басқару»; 

3W10410201 4-ші және 5-ші 

кластардың темір 

жолстансасының кезекшісі, 

4S10410205 Тасымалдауды 

ұйымдастырушы технигі 

36 36 сәйкес 

1

4 

07140700 «Автоматика, 

телемеханика және темір жол 

көлігіндегі қозғалысты 

басқару»;  

3W07140702 Сигнал беру, 

орталықтандыру және бұғаттау 

құрылғыларына қызмет 

көрсету және жөндеу жөніндегі 

электромонтер,  

4S07140703 Техник-

электромеханик 

36 36 сәйкес 

1

5 

07140900 «Радиотехника, 

электроника және 

телекоммуникациялар»; 

4S07140902 

Телекоммуникациялық 

байланыс жүйелер технигі 

36 36 сәйкес 

1

6 

07320800 «Темір жол 

құрылысы, жол және жол 

шаруашылығы»; 

4S07320803 Техник-жолшы, 

құрылысшы 

36 36 сәйкес 

1

7 

07160600 «Темір жолдың 

вагондар мен рефрижераторлы 

жылжымалы құрамын 

36 36 сәйкес 



 

«М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар 

академиясының Шымкент көлік колледжі» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі 

Нұсқа:1 

Өзін-өзі бағалау бойынша 

ЕСЕП 

 

 

 

 

151 беттің 119-

беті 

 
 

пайдалану, жөндеу және 

техникалық қызмет көрсету»; 

3W07160602 Поезд 

электромеханигі 

 

Талдау нәтижелері: күндізгі оқу нысанында міндетті оқу жүктемесі, сондай-ақ, 

факультативтік сабақтар мен консультацияларды қоса алғанда, білім алушылардың аптадағы 

оқу жүктемесінің ең жоғарғы көлеміне қойылатын талаптары сақталған және МЖМБС сәйкес 

келеді. 

 

4.2.2 Міндетті оқытуға арналған оқу уақытының көлемін сақтау. 
Оқу жоспарын  құру кезінде оқытуға арналған оқу уақытының көлемі оқу жылына ескерілді: 

оқу жылында барлығы - 52 апта, оның ішінде 40 апта міндетті оқуға. Демалыс уақыты жылына 11 

апта құрайды, оның ішінде қысқы кезеңге 2 апта, 1 апта мереке күндері. Оқу уақытының жалпы 

көлемі аптасына кемінде 36 сағат міндетті оқу жүктемесі есебінен айқындалды (бұл ретте 

көрсетілген көлемге факультативтер мен консультациялар кірмейді), білім алушылардың оқу 

жүктемесінің ең жоғарғы көлемі аптасына 54 сағаттан аспайды.1 кредит -24 акдемиялық сағат, 1 

акедемиялық сағат -45 минут, шартты түрде 1 оқу жылы- 60 кредит.Жалпы білім беру пәндері – 60 

кредит \ 1440 сағат.Орта буын маманын игеруге -180 кредит бөлу жүргізілді.Өндірістік оқыту және 

кәсіптік практика көлемі кәсіптік модульдерге оқу уақытының жалпы көлемінің 40 пайыз құрайды. 

Оқу уақытының көлемі семестрлер бойынша сағатпен бөлу жүргізілді. Жұмыс оқу жоспары келесі 

құрылымды қамтиды: титул парағы, оқу процесінің кестесі, уақыт бюджеті туралы жиынтық 

мәліметтер, оқу процесінің жоспары, оқу жоспарына түсіндірме жазба.  

МЖМБС-тің 18-тармағына сәйкес әрбір оқу жылына арналған міндетті оқу уақытының 

көлемі 1440 сағатты құрайды.  

Біліктілікті игеру кезінде ТжКОББ ұйымының қалауы бойынша білім алушының жеке 

компоненті педагогтің басшылығымен білім алушылар өз бетінше орындайтын жобалау жұмысы 

арқылы іске асырылады. 

Талдау нәтижелері: Колледжде міндетті білім бойынша оқу уақытының көлемі бір оқу 

жылында 60 кредит/1440 сағатты болуы талабы орындалған. 

 

4.2.3 Білім алушының әрбір пән және (немесе) модуль немесе оқу жұмысының басқа 

түрлері бойынша меңгерген оқу нәтижелері бойынша оқу жүктемесінің көлемін сақтау. 

Жұмыс оқу жоспарларына факультатив сабақтар мен консультацияларды енгізу «Білім 

берудің барлық деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту 

туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 

бұйрығымен бекітілген техникалық және кәсіптік білім мамандықтары бойынша үлгілік оқу 

жоспарлары мен үлгілік оқу бағдарламалары негізінде жүзеге асырылады. 

Факультативтік сабақтар – студенттердің білімін олардың қажеттіліктеріне, қабілеттеріне, 

сұраныстарына сәйкес белгілі бір оқу пәндері бойынша тереңдету, дамыту мақсатында сабақтан тыс 

оқу сабақтарын ұйымдастыру формасы. Факультативтік сабақтар студенттердің ой-санасының 

дамуына, пәнге деген белсенді танымдық қызығушылығының қалыптасуына, студенттердің зерттеу 

қызметіне деген қызығушылығын арттыруға ықпалын тигізеді. 

Колледждің білім беру бағдарламаларына қосымша факультативті сабақтар кіреді: 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімдері: 

- Қазақстан құқығы, Қазақстан заңнамасы, Қазақстан Республикасының электрондық үкіметі; 



 

«М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар 

академиясының Шымкент көлік колледжі» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі 

Нұсқа:1 

Өзін-өзі бағалау бойынша 

ЕСЕП 
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беті 

 
 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің хаттары: 

- Өзін-өзі тану, Кәсіпкерлік негіздері («Кәсіпкерлік негіздері» курсын Кәсіпкерлер 

палатасының жұмыскерлері қоса атқарушылықпен қатысады); 

Қазақстан құқығы, Өлкетану, Акмеология – Қазақстан Республикасының Үкіметінің за №961 

от 23.07.2012 жылғы қаулысына сәйкес. 

«Кәсіпкерлік қызмет негіздері» курсын ҚР  Ұлттық Кәсіпкерлер палатасында арттыру 

курстарынан өткен оқытушылар жүргізеді. 

Элективтер бойынша алынған оқу нәтижелерін бақылау және бағалау міндетті пәндер 

сияқты өлшемдер мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылады. 

Білім беру бөлімі ішкі сапа кепілдігінің бөлігі ретінде білім сапасын қамтамасыз ету 

мақсатында студенттердің дайындығын жүйелі түрде бақылап отырады. Мониторинг жаттығуларға 

қатысуды бақылауды қамтиды; оқу тапсырмаларын және өзіндік жұмыстарды орындау; ағымдық, 

аралық және қорытынды бақылау бойынша оқу тапсырмаларын тапсыру. Мониторинг нәтижелері 

басшылық пен мүдделі тараптарға жеткізіледі. 

Жұмыс оқу жоспарларын жасау барысында енгізілген барлық өзгертулер мен толықтырулар 

жұмыс оқу жоспарларында көрсетілген, педагогикалық кеңесте талқыланып, қабылданған. 

Жұмыс оқу жоспарлары мен бағдарламаларының еңбек нарығының талаптарына сәйкестігі 

жұмыс берушінің ескертулерін, ұсыныстары мен пікірлерін ескеру жүйесі арқылы қол жеткізіледі. 

Білім беру бағдарламаларының сапасын қамтамасыз ету үшін жұмыс берушілер тек 

әзірлеушілер ғана емес, сонымен қатар консультациялық сыныптар, шеберханалар, өндірістік оқыту 

және практикалық сабақтардың қосалқы құрамы болып табылады. Жұмыс берушілер сертификаттау 

комиссиясының құрамына кіреді және комиссия мүшелерінің 65% құрайды. 

Білім беру бағдарламалары тұрақты түрде қайта қаралады және жетілдіріледі, 

бағдарламаларға сараптама жүргізіледі. 

ОЖЖ әр жыл сайын еңбек нарығының мүдделерін ескере отырып жаңартылады. Оқу 

жылында жұмыс берушілердің БББ дамытудағы мүдделерін зерттеу мақсатында жұмыс 

берушілермен кездесулер, дөңгелек үстелдер үнемі мүдделі тұлғалар мен жеке тұлғалардың 

қатысуымен өткізіліп тұрады. 

Білім беру бағдарламасының жұмыс істеуінің барлық негізгі көрсеткіштері қадағаланады: 

МБОӘК және ПБОӘК жағдайы, жоспарлардың модульдік құрылымы жүзеге асырылады, 

факультативті пәндер каталогына өзгерістер үнемі енгізіліп отырады, ұсынылатын білім беру 

бағыттары жасалады, оқытушылар құрамы жақсарады, материалдық-техникалық базаның жағдайы 

жақсарады. 

Бүгінгі күні колледжде дуальды оқыту жүйесін іске асыру келесі міндетті компоненттермен 

қамтамасыз етіледі: 

Жұмыс оқу жоспарына сәйкес ұйым анықтайтын пәндер және әрбір мамандық бойынша 

факультативтік сабақтар үшін білім беру бағдарламалары әзірленді, ол әдістемелік және 

педагогикалық кеңестердің отырысында бекітіледі. 

Үлгілік оқу жоспарында көзделген факультативтік сабақтар (аптасына 4 сағаттан кем емес) 

жұмыс оқу жоспарын жасау кезінде міндетті болып табылады, онда білім алушылардың оларды 

зерделеуі бойынша сағат көлемі анықталады. 

Барлық мамандықтар бойынша ЖОЖ-да факультативтік сабақтар мен консультациялар 

қарастырылған: факультатив сабақтарға аптасына 4 сағаттан кем емес қойылған, консультацияларға 

жылға 100 сағаттан аспайтын көлемінде жоспарланған. Факультативтік сабақтар мен 

консультациялар кестесі бөлек түзілген. (4.2.3.1 - қосымша) 



 

«М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар 

академиясының Шымкент көлік колледжі» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі 

Нұсқа:1 

Өзін-өзі бағалау бойынша 

ЕСЕП 
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Консультация – білім беру бағдарламасын меңгеру кезінде білім алушыларға көмек 

көрсетуді қамтамасыз ететін оқу сабақтарының нысаны. Жүмыс оқу жоспарында оқу жылына 100 

сағаттан аспайтын консультациялар қойылады. Ол емтихандар кестесімен қатар қойылады.  

Талдау нәтижесі: әрбір пән және (немесе) модуль немесе оқу жұмысының басқа түрлері 

бойынша меңгеретін оқыту нәтижелері бойынша білім алушының оқу жүктемесінің көлемі 

сақталған және МЖМБС талаптарына сәйкес келеді. 

4.2.4 Кешкі оқу нысаны үшін міндетті оқу сабақтарының оқу уақытының көлемін 

кемінде 70% сырттай оқу нысаны үшін күндізгі оқу нысаны үшін көзделген оқу уақытының 

тиісті көлемінің кемінде 30% сақтау. 

Колледжде сырттай оқыту нысаны бойынша төмендегі мамандықтар бойынша оқыту 

жүргізіледі: 

1. 1108000 Темір-жол жылжымалы құрамдарын пайдалану, жөндеу және техникалық қызмет 

көрсету (түрлері бойынша); 
2. 1203000 Теміржол көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару; 

3. 0904000 Темір жолдардың электр техникалық жүйелерін электрмен жабдықтау, пайдалану, 

техникалық қызмет көрсету және жөндеу; 

4. 1306000 Радиоэлектроника және байланыс (түрлері бойынша). 

Колледжде күндізгі оқыту нысанына көзделген тиісті жұмыс оқу жоспарларындағы оқу 

сағатының тиісті көлемінің 30%-дан қойылатын талаптар толығымен сақталған. 

Талдау нәтижелері: күндізгі оқыту нысанына көзделген тиісті оқу уақыты көлемінен 

сырттай оқу нысаны үшін 30%-дан төмен емес міндетті оқу сабақтары уақытының көлемі 

сақталған. 

 

4.2.5 Ұлттық біліктілік шеңберінің, салалық біліктілік шеңберінің және кәсіптік 

стандарттардың дескрипторларымен айқындалатын білім алушылардың даярлық деңгейіне 

өлшемшарттар. Колледжде іске асырылмаған. 

 

4.2.6 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің мемлекеттік 

жалпыға міндетті стандартының талаптарына сәйкес білім беру бағдарламаларын игеру 

мерзімдерін сақтау өлшемшарттары. 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 

«МЖМББС» бұйрығында көрсетілгендей колледжде оқу жылы дәстүрлі түрде ағымдағы 

күнтізбелік жылдың 1 қыркүйегінен басталады және келесі күнтізбелік жылдың 1 шілдесінен 

кешіктірілмей аяқталады және 52 аптаны құрайды. Бір оқу жылындағы оқу уақыты демалыс 

уақытын есептемегенде кемінде 11 аптаны және мереке күндері – 1-1,5 аптаны құрайды (Қосымша). 

ТжКБ білім беру бағдарламаларын меңгеру мерзімі: 

1) негізгі орта білім базасында жалпы орта білім алмай және білім беру қажеттіліктері бар 

адамдарға – 1 жыл 10 айды; 

2) негізгі орта білім базасында – жалпы орта білім алумен 1 жыл 10 ай, 2 жыл 10 ай, 3 жыл 10 

айды; 

3) жалпы орта білім базасында – 10 ай, 1 жыл 10 ай, 2 жыл 10 ай; 

4) техникалық және кәсіптік білім базасында – 10 ай, 1 жыл 10 айды; 

5) орта білімнен кейінгі білім, жоғары білім базасында – 10 ай, 1 жыл 10 айды; 

 «Сыныптауышқа сәйкес техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім үшін оқыту 

мерзімдері және білім беру деңгейлері бойынша кәсіптер мен мамандықтардың тізбесін бекіту 

туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым  министрінің 2016 жылғы 22 қаңтардағы № 65 
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бұйрығының талаптарына Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің мамандықтары 

мен біліктіліктерінің сыныптауышын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2018 жылғы 27 қыркүйектегі № 500 бұйрықтарына  сәйкес колледжде 2020-2021 оқу 

жылы бойынша оқыту мерзімдері мамандықтар мен біліктіліктердің  типтік оқу жоспарына    сәйкес 

сақталған.  

Кесте 4.2.6.1 2020-2021 ж.ж. мамандықтар бойынша оқу мерзімдері 

 

Маманды 

қ коды 

Мамандық атауы Біліктілі к 

коды 

Біліктілік атауы Оқыту 

мерзімі 

0904000 Темір жолдардың 

электр техникалық 

жүйелерін электрмен 

жабдықтау, пайдалану, 

техникалық қызмет 

көрсету және жөндеу 

090403 3 Электр механигі 3 ж. 10 ай,  

2 ж. 10 ай 

1108000 Темір-жол жылжымалы 

құрамдарын пайдалану, 

жөндеу және 

техникалық қызмет 

көрсету (түрлері 

бойынша) 

110816 2 Локомотивті 

(тепловоз және 

электровоз) жөндеу 

бойынша слесарь 

10 ай 

110806 2 Тепловоз машинисінің 

көмекшісі 

2 ж. 10 ай, 

1 ж. 10 ай 

110818 3 Техник-

электромеханик 

3 ж. 10ай, 

2 ж. 10 ай 

1203000 Теміржол көлігінде 

тасымалдауды 

ұйымдастыру және 

қозғалысты басқару 

120301 2 4-ші және 5-ші 

кластардың теміржол 

стансасының 

кезекшісі 

2 ж. 10 ай,  

1 ж. 10 ай 

120309 3 Тасымалдауды 

ұйымдастырушы 

техник 

3 ж. 10 ай, 

2 ж. 10 ай 

1303000 Темір жол көлігіндегі 

автоматика, 

телемеханика және 

қозғалысты басқару 

130302 2 Сигнал беру, 

орталықтандыру және 

бұғаттау 

құрылғыларына 

қызмет көрсету және 

жөндеу электр монтері 

2 ж. 10 ай, 

1 ж. 10 ай 

130304 3 Техник-

электромеханик 

3 ж. 10 ай, 

2 ж. 10 ай 

1306000 Радиоэлектроника және 

байланыс (түрлері 

бойынша) 

130609 3 Байланыс технигі 3 ж. 10 ай,  

2 ж. 10 ай 

1409000 Темір жол құрылысы, 

жол және жол 

шаруашылығы 

140905 3 Техник- жолшы-

құрылысшы 

3 ж. 10 ай, 

2 ж. 10 ай 
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2021-2022 оқу жылында Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2021 жылғы 

03 наурыздағы «Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің кейбір бұйрықтарының 

күші жойылды деп тану туралы» №111 бұйрығымен №65 бұйрығының күші жойылуына 

байланысты «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің мамандықтары мен 

біліктіліктерінің сыныптауышын бекіту туралы» Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 27 

қыркүйектегі № 500 бұйрығына өзгеріс енгізу  туралы» ҚР Білім және ғылым министрінің м.а. 

21.07.2021 № 354 бұйрығына, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің міндетін 

атқарушының 2021 жылғы 23 шілдедегі №362 бұйрығымен Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрінің 2018 жылғы 31қазандағы № 604 бұйрығына енгізілген өзгерістерге және 

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында индустриялық кеңестің 

қызметін ұйымдастыру жөніндегі әдістемелік ұсынымды бекіту туралы Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 31 желтоқсандағы № 566 бұйрығына сәйкес жасалған 

индустриялдық кеңеспен келісе отырып Академиялық дербестікті енгізуді жүзеге асырып, оқыту 

мерзімі әлеуметтік серіктестермен келісіліп, бекітілді. 

 

Кесте 4.6.2.2. Дайындық жүргізілетін  мамандықтар туралы мәлімет 

Мамандық 

коды 

Мамандық атауы Біліктілік 

коды 

Біліктілік атауы  Оқыту 

мерзімі 

07130600 Темір жолдың 

электротехникалық 

жүйелерін электрмен 

жабдықтау, пайдалану, 

жөндеу және техникалық 

қызмет көрсету 

3W07130601 Байланыс желісінің 

электр монтері 

2 ж. 10 ай,  

1 ж. 10 ай 

4S07130603 Техник-

электромеханик 

3 ж. 10 ай, 

2 ж. 10 ай 

07160500 Темір жолдың жылжымалы 

тартқыш құрамын 

пайдалану, жөндеу және 

техникалық қызмет көрсету 

 

3W07160502 Локомотивті 

жөндеу жөніндегі 

слесарі (түрлері 

бойынша) 

1 ж. 10 ай, 

10 ай 

3W07160501 Локомотив 

машинисының 

көмекшісі (түрлері 

бойынша) 

2 ж. 10 ай, 

1 ж. 10 ай 

4S07160503 Техник-

электромеханик 

3 ж. 10 ай 

2 ж. 10 ай 

10410200 Темір жолкөлігінде 

тасымалдауды 

ұйымдастыру және 

қозғалысты басқару 

3W10410201 

 

4-ші және 5-ші 

кластардың темір 

жолстансасының 

кезекшісі 

2 ж. 10 ай,  

1 ж. 10 ай 

4S10410205 Тасымалдауды 

ұйымдастырушы 

технигі 

3 ж. 10 ай, 

2 ж. 10 ай 

07140700 Автоматика, телемеханика 

және темір жол көлігіндегі 

қозғалысты басқару 

3W07140702 Сигнал беру, 

орталықтандыру 

және бұғаттау 

құрылғыларына 

қызмет көрсету 

2 ж. 10 ай, 

1 ж. 10 ай 
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және жөндеу 

жөніндегі 

электромонтер 

4S07140703 Техник-

электромеханик 

3 ж. 10 ай,  

2 ж. 10 ай 

07140900 Радиотехника, электроника 

және телекоммуникациялар 

3W07140901 Телекоммуникация

лық жабдықтар мен 

байланыс 

арналарын 

электромонтаждау

шы-реттеуші 

 

4S07140902 Телекоммуникация

лық байланыс 

жүйелер технигі 

 

 

07320800 Темір жол құрылысы, жол 

және жол шаруашылығы 

3W07320801  Темір жолдарды 

ағымдағы күтіп 

ұстау және жөндеу 

жөніндегі шебері 

2 ж. 10 ай, 

1 ж. 10 ай 

4S07320803 Техник-жолшы, 

құрылысшы 

3 ж. 10 ай, 

2 ж. 10 ай 

07160600 Темір жолдың вагондар мен 

рефрижераторлы 

жылжымалы құрамын 

пайдалану, жөндеу және 

техникалық қызмет көрсету 

3W07160602  Поезд 

электромеханигі 

1 ж. 10 ай,  

2 ж. 10 ай 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ОҚУ-МАТЕРИАЛДЫҚ АКТИВТЕР 

 

5.1 Ғимарат туралы мәлімет (ғимарат типі, салынған жыл, жобалық 

қуаты, күрделі және ағымдағы жөндеу жұмыстарға қажеттілік және т.б. 
Колледжді ресурстық қамтамасыз ету білім алушылар мен оқытушылар үшін оңай қол 

жетімді, қажетті ресурстар туралы ақпараттандырылған. Колледждің негізгі мақсаттарды іске асыру 

үшін – еңбек нарығының қажеттіліктеріне сәйкес келетін ТжКБ жүйесінің білікті мамандарын 



 

«М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар 

академиясының Шымкент көлік колледжі» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі 

Нұсқа:1 

Өзін-өзі бағалау бойынша 

ЕСЕП 

 

 

 

 

151 беттің 125-

беті 

 
 

даярлау үшін колледждің мақсаттары мен міндеттеріне, сондай-ақ санитарлық нормалар, өрт 

қауіпсіздігі және іске асырылатын мамандықтардың мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 

стандарттарының талаптарына сәйкес келетін материалдық-техникалық базасы бар: бір оқу 

ғимараты бар. Сонымен қатар кітапхана, спорт залы, акт залы, асхана, медпункт, оқу кабинеттері, 

шеберханалар, зертханаларда, заманауи интербелсенді тақта, компьютерлер мен проекторлар 

жабдықталған. 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 7 наурыздағы № 97 

«Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарын жабдықтармен және жиһазбен жарақтандыру 

нормаларын бекіту туралы», бұйрығы, ҚР Үкіметінің 2017 жылғы 17 ақпандағы № 71 қаулысына 

сәйкес бекітілген санитариялық тәртіпке және ҚР ішкі істер министрінің 2017 жылғы 23 

маусымдағы № 439 бұйрықпен бекітілген өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкес келетін алаңы бар оқу 

үй-жайлары, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 22 қаңтардағы № 

66 бұйрығына сәйкес студенттердің тұруы үшін жағдай жасалған . 

ҚР Ғылым және білім министрінің № 79 бұйрыққа сәйкес интернет желісіне қосылған, 

компьютерлік сыныптармен, компьютерлермен жабдықталған.  

Колледждің балансындағы ғимараттар мен құрылыстардың жалпы ауданы - 4619,5 М . Оқу 

ғимараты 1980 салынған. Жобалық қуааттылығы – 1500 орын. Қазіргі таңда күрделі жөндеу 

жұмыстарын жүргізу қажеттілігі жоқ, ағымдағы жөндеу жұмыстарын жасау 2024 жылға 

жоспарланған. 

Оқу ғимараты 

 
 

Білім беру процесі материалдық-техникалық қамтамасыз етілген, оның ішінде 

компьютерлердің, оқу зертханаларының, оқу пәндері кабинеттерінің және техникалық оқыту 

құралдары. Сонымен қатар жатақхана, кітапхана, спорт залы, акт залы, асхана, медпункт, 

шеберханалар, зертханаларда заманауи интербелсенді тақта мен проекторлармен жабдықталған 

http://shtk.edu.kz/  (17-қосымша) 

Кітапхана 
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Спорт залы 
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Акт залы 
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Медпункт 
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Асхана 
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5.2 Білім беру қызметтерінің сапасын қамтамасыз ететін меншікті не 

шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару немесе сенімгерлік басқару 

құқығына тиесілі материалдық активтердің болуы немесе қолданылу мерзімі 

кемінде 10 жыл материалдық активтерді жалға алу туралы мәліметтер (оқу 

кабинеттері, спорт залдары, шеберханалар, зертханалар, өткізу пункттері, 

санитарлық тораптар, білім беру ұйымының үй-жайларында және (немесе) 

іргелес аумақтарында бейнебақылаудың болуы), оның ішінде алаңы бар оқу үй-

жайлары); 

Еңбек нарығының қажеттіліктеріне сәйкес келетін ТжКБ жүйесінің білікті мамандарын 

даярлау үшін, колледждің мақсаттары мен міндеттеріне, сондай-ақ санитарлық нормалар, өрт 

қауіпсіздігі және іске асырылатын мамандықтардың мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 

стандарттарының талаптарына сәйкес келетін материалдық-техникалық базасы бар. 

Колледждің білім беру қызметтерінің сапасын қамтамасыз ететін материалдық активтері: 

ыңғайластырылған Оқу ғимараты (Шымкент қаласы, Аймаутов көшесі №1Б үй.), оның ішінде 16 

оқу кабинет, 4 шеберхана, 9 зертхана, кітапхана, оқу залы, 1 спорт зал (74,2 ш.м.), конференц зал 

(38,1 ш.м.), акт залы (106,1 ш.м.) бар. Ғимараттардың жалпы алаңы 4619,5 ш.м, 

Материалдық активтер (ғимарат) колледждің жекеменшігі. (17 қосымша) 

Колледж ғимаратының периметрі бойынша бейнебақылау орнатылған. Жалпы бейнебақылау 

камераларының саны – 29 дана. Колледждің бейнебақылау жүйесі 12- сыртқы бейне камера және 

17- ішкі бейнекамерамен жабдықталған.Ғимараттың периметрі бойынша сыртқы электр жарығы 

қарастырылған. Ғимарат қалалық инженерлік желілерге (суық сумен жабдықтау, канализация, 

орталық жылу) қосылған. Шымкент қаласы Еңбекші ауданы Төтенше жағдайлар бөлімі тарапынан 

2019 жылғы 3 сәуірдегі №73-Э тексеру актісіне сәйкес, жоспардан тыс бақылаулы тексеріс жүргізу 

нәтижесінде, азаматтық қорғау (өрт қаупсіздік, азаматтық қорғаныс) саласындағы талаптардың 

бұзушылықтары анықталмады.  

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 30 қарашадағы № ҚР 

ДСМ-220/2020 бұйрығымен бекітілген «Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 

саламаттылығы саласындағы мемлекеттік бақылау мен қадағалауға жататын өнімдер мен 

эпидемиялық мәні бар объектілердің тізбесінің» 4 тармағы 1) тармақшасына сәйкес техникалық, 

кәсіптік, ортадан кейінгі және жоғары білім беру объектілері эпидемиялық мәні болмашы 

объектілер болып саналады және мемлекеттік бақылау мен қадағалауға жатпайды. 

Шымкент қаласының төтенше жағдайлар бөлімінің басшысы және қалалық аудандық) 

ТКҚСҚББ бөлімінің басшысының оң қорытындысы бар. (5.2.1 қосымша) 

 

5.3 edu.kz аймақта үшінші деңгейдегі домендік атаудың болуы туралы 

мәліметтер 

Колледждің edu.kz аймақта үшінші деңгейдегі домендік атау: https://shtk.edu.kz/. 

 

5.4 Ерекше білім беру қажеттіліктері бар адамдар үшін жағдайлардың 

болуы туралы мәліметтер 

Колледжде мүмкіндігі шектеулі студенттерге арналған баспалдақтың орнына пандус 

орнатылды, кіреберіс алыңында сырғанамайтын жабындармен орнына пандус орнатылды, кіреберіс 

алаңында сырғанамайтын жабындармен жабдықталған, колледжге қол жетімділік белгісі 

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V2000021710#z11
https://shtk.edu.kz/
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орнатылған, демалыс және күту орындары жабдықталған, кабинеттердің, оқу кабинеттерінің, 

кітапханалардың есіктері кеңейтілген, қажетті жазулар бар. 

 

5.5 Студенттердің тұруы үшін жағдай жасау туралы мәліметтер 
2021-2022 оқу жылында Түркістан жоғарғы аграрлық колледжінің жатақханасына 

М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясының Шымкент көлік 

колледжінің білім алушылардың тұруына келісім шарт және меморандум түзілген. 2021-2022 және 

2022-2023 оқу жылдарында жатақханаға білім алушылар тарапынан сұраныс болған жоқ. (5.5.1 

қосымша) 

 

5.6 Мамандықтың дайындалатын біліктіліктері бойынша білім беру 

ұйымдарының жабдықтарымен және жиһаздарымен, оқу-зертханалық 

жабдықтармен және техникалық оқыту құралдарымен жарақтандырылуы 

туралы мәліметтер (ҚР БҒМ 22.01.2016 ж. №70, 07.03.2012 ж. 97 бұйрықтары) 

Колледжді жабдықтау бойынша жұмыстың негізгі кезеңдері: 

1. Мамандықтар бойынша бейініне, ерекшелігіне және оқу бағдарламаларына сәйкес оқу 

жабдықтарын сатып алу қажеттілігін анықтау үшін жыл сайын материалдық-техникалық базаға 

талдау жүргізу. 

2. ТжКБ жүйесі үшін нормативтік құжаттарды, мамандықтар бойынша оқу жабдықтары мен 

көрнекі материалдардың типтік тізбелерін, санитарлық-гигиеналық нормаларды, қауіпсіздік 

техникасы ережелерін, және т. б. жарақтандыру бойынша ұсыныстарды зерделеу. 

3. Оқу жабдықтары, жиһаз, техникалық оқыту құралдары, спорттық құралдар, 

технологиялық жабдықтар және т. б. нарығының мүмкіндіктері мен ұсыныстарын зерттеу. 

4. Бюджеттік қаржыландырудың жоспарланған көлемін және бюджеттен тыс қаражатты 

тарту бойынша мүмкіндіктерді анықтау. 

5. Материалдық-техникалық базаны жаңартуды жақын және ұзақ мерзімді перспективаға 

колледждің стратегиялық даму жоспарына енгізу. 

Жабдықтар мен бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алуға қажетті қажеттілікті 

құрылымдық бөлімдердің басшылары айқындайды. Материалдық-техникалық базаны дамыту 

мәселелері директор жанындағы кеңестерде үнемі қаралады, қабылданған шешімдерді 

шаруашылық қызмет және оқу-өндірістік жұмыс жөніндегі бөлім орындайды. 

Жалпы оқыту мен тәрбиелеу процесін ұйымдастыру үшін пайдаланылатын материалдық-

техникалық ресурстар мәлімделген миссияны, мақсаттар мен міндеттерді орындау үшін жеткілікті 

болып табылады және іске асырылатын білім беру бағдарламаларының талаптарына сәйкес келеді. 

Оқу үрдісінде қолданылатын жабдықтар пайдалану кезіндегі қауіпсіздік талаптарына сәйкес 

келеді.  

Білім беру бағдарламасы бойынша оқу процесін ұйымдастыру үшін оқу корпусы ішкі сумен 

және кәрізге ие, ғимараттар жылыту, желдету және ауа баптау бойынша санитарлық нормаларға 

жауап береді. Оқу пән кабинеттеріндегі жасанды жарықтандыру нормаға сәйкес келеді. 

Оқу жұмыс жоспарында қарастырылған жалпы білім беру, жалпы кәсіптік және арнайы 

пәндер бойынша оқу кабинеттердің саны – 16 

 

№ Мамандандырылған аудиториялардың, кабинеттер 

1 «Қазақ  тілі және әдебиеті» 

2 «Кәсіптік орыс тілі және орыс әдебиеті» 
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3 «Ағылшын тілі және мультимедиялық лингофон» 

4 «Физика» 

5 «Математика» 

6 «Инженерлік графика және сызу» 

7 «Алғашқы әскери дайындық» 

8 «Рухани жаңғыру. Қазақстан тарихы, философия және мәдениеттану» 

9 «Психология» 

10 «Экономика негіздері» 

11 «Информатика. Кәсіптік кызметтегі  ақпараттық технологиялары» 

12 «Еңбекті қорғау және экология» 

13 Темір жолды техникалық пайдаланужәне жүктерді тасымалдауды ұйымдастыру 

14 Электр машиналары және аппараттары 

15 Тартымды жылжымалы құрам құрылысы және жөндеу технологиясының 

мультимедиялық кабинеті 

16 Телебасқару, телебелгі беру автоматтандырылған станциялық және техникалық 

диагностика жүйелері 

 

Талапқа сай жабдықталған 4- шеберхана 

 

№ Мамандандырылған аудиториялардың, кабинеттер 

1 «Электрмонтаждау шеберханасы» 

2 «Электрмонтаждау шеберханасы» «Дәнекерлеу шеберханасы» 

3 «Ағаш ұсталық шеберханасы» 

4 Темір ұсталық шеберханасы 

 

Оқу-зертханалық жабдықтармен  талапқа сай жабдықталған 10 зертханалар 

 

№ Мамандандырылған аудиториялардың, кабинеттер 

1 Вагон шаруашылығы кабинеті 

2 Жылжымалы құрамның  автоматтық тежегіштері 

3 Автоматика және дискреттік құрылғылар 

4 Электр қондырғыларды жөндеу, қызмет көрсету және электрмен қамтамасыз ету 

қондырғыларын автоматтау 

5 KZ4AC оқу жаттықтыру кабинеті 

6 Логистика 

7 Темір жол көліктерінің қозғалысын басқару және ұйымдастыру 

8 Радиобайланысты ұйымдастыру жүйелері мен қондырғысы және сандық,  талшықты-

оптикалық беру жүйелері 

9 Темір жолдарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету 

10 Компьютерлік сынып 

 

5.7 Білім алушылар үшін тамақтану объектісінің болуы туралы 

мәліметтер. 
Колледж қызметкерлері мен білім алушыларын тамақпен қамтамасыз ету үшін жарық, 

жайлы және таза асхана жұмыс істейді. Колледж асханасы білім алушылар үшін 60 орынға арналған 
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барлық заманауи жабдықтармен жабдықталған. Асханада жоғары кәсіби, тәжірибелі аспаздар 

жұмыс істейді. Колледж Асханасын Жеке кәсіпкер – Байсенгирова Г.С. №KZ00ТWQ00228869 жеке 

кәсіпкер куәлігі негізінде және асхананы жалға алу шарты бойынша жүргізеді (5.7.1 қосымша).  

Колледж асханасы Санитариялық қағидалар мен нормаларға сәйкес жұмыс жүргізеді. 

Шымкент қаласының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 

департаментінің тарапынан рұқсат берілген (5.7.2 қосымша). 

Асханада түрлі әдіспен дайындалған тағам түрлері ұсынылады: бұқтырылған, буда 

дайындалған, пісірілген, қуырылған және әртүрлі салат түрлері. Қандай да болмасын тағам 

дайындаларда қолданылатын азық-түліктің санитарлық-гигиеналық талаптары қатаң сақталады 

және сапасы тексеріледі. Колледж асханасында аспаздардың өздері ұн тағамдарын, кулинарлық 

және кондитерлік тағам түрлерін, ыстық, салқын сусындарды, шырындар мен компот т.б. 

дайындайды. 
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6. АҚПАРАТТЫҚ РЕСУРСТАР ЖӘНЕ КІТАПХАНА ҚОРЫ 

 

6.1 Білім алушылар контингентіне қатысты жұмыс оқу жоспарына сәйкес, 

оның ішінде оқыту тілдері бойынша, мамандықтың (ТжКБ)даярланатын 

біліктіліктері бойынша оқудың толық кезеңіне арналған оқу және ғылыми 

әдебиеттің кітапхана қорының болуы туралы мәліметтер. 
 

Студенттерді оқу, оқу-әдістемелік әдебиеттер және нұсқаулар мен қамтамасыз ету 

мақсатында кітапхана жүзеге асырады. Кітапханада абонементі 40 орындық оқу орындықтары бар. 

Кітапханада абонемент, оқу залы, кітап сақтау орны және Интернет аумағы қарастырылған. 

Колледж кітапханасының оқу залында 15 дана интернет желісіне қосылған компьютерлер 

орнатылған. Кітапхана колледждегі оқу процессін оқулықтар мен оқу – әдістемелік құралдармен 

қамтамасыз ету бағытында жұмыс жүргізеді. Оқырмандарға анықтамалық – библиографиялық 

қызмет көрсетеді. Колледж кітапханасында жүйелі каталог жүргізіледі. Кітапханалық инвентарлық 

мүлік кітабы Exel бағдарламасында және қағаз тасымалдаушыларында да жүргізіледі.  

Жалпы колледже кітап қоры –12725 дана, оның ішінде: 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 22 мамырдағы №216 

бұйрығымен бекітілген «Орта білім беру ұйымдарына арналған оқулықтардың, мектепке дейінгі 

ұйымдарға, орта білім беру ұйымдарына арналған оқу әдістемелік кешендердің, оның ішінде 

электрондық нысандағы тізбесіне» сәйкес жалпы білім беру пәндері бойынша – 3933 дана.Оның 

ішінде -2044 мемлекеттік тілде 

Базалық модульдер бойынша – 2474 дана. 

Кәсіптік модульдер бойынша 14875 дана. 

Ғылыми және ғылыми кең тараған әдебиеттер – 7436дана. 

Көркем әдебиеттер – 100дана. 

Мерзімді басылымдар – 2 атаулар. 

 

Кесте 6.1.1 Баспа басылымдар форматында оқу және оқу-әдістемелік әдебиет қоры 

туралы мәлімет. 

 

№ Мамандықтар атауы Оқу, оқу-

әдістемелік және 

ғылыми 

әдебиетінің саны 

Оның ішінде 

Қазақ тілінде Орыс тілінде 

1 07130600 «Темір жолдың 

электротехникалық жүйелерін 

электрмен жабдықтау, 

пайдалану, жөндеу және 

техникалық қызмет көрсету» 

2129 1515 614 

2 07160500 Темір жолдың 

жылжымалы тартқыш құрамын 

пайдалану, жөндеу және 

техникалық қызмет көрсету 

1649 1175 474 

3 10410200 Темір жолкөлігінде 

тасымалдауды ұйымдастыру 

3515 979 2536 
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және қозғалысты басқару 

4 07140700 Автоматика, 

телемеханика және темір жол 

көлігіндегі қозғалысты басқару 

2276 871 1805 

5 07140900 Радиотехника, 

электроника және 

телекоммуникациялар 

2777 650 2127 

6 07320800 Темір жол құрылысы, 

жол және жол шаруашылығы 

3706 748 2958 

7 07160600 Темір жолдың 

вагондар мен рефрижераторлы 

жылжымалы құрамын 

пайдалану, жөндеу және 

техникалық қызмет көрсету 

1060 756 304 

Барлығы 17512 6694 10818 

 

Кесте 6.1.2 Электрондық басылымдар форматында оқу және оқу-әдістемелік әдебиет 

қоры туралы мәлімет. 

№ Мамандықтар атауы Оқу, оқу-

әдістемелік және 

ғылыми 

әдебиетінің саны 

Оның ішінде 

Қазақ тілінде Орыс тілінде 

1 07130600 «Темір жолдың 

электротехникалық жүйелерін 

электрмен жабдықтау, 

пайдалану, жөндеу және 

техникалық қызмет көрсету» 

61 23 38 

2 07160500 Темір жолдың 

жылжымалы тартқыш құрамын 

пайдалану, жөндеу және 

техникалық қызмет көрсету 

48 14 34 

3 10410200 Темір жолкөлігінде 

тасымалдауды ұйымдастыру 

және қозғалысты басқару 

62 23 39 

4 07140700 Автоматика, 

телемеханика және темір жол 

көлігіндегі қозғалысты басқару 

52 28 24 

5 07140900 Радиотехника, 

электроника және 

телекоммуникациялар 

48 17 31 
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6 07320800 Темір жол құрылысы, 

жол және жол шаруашылығы 

34 11 23 

7 07160600 Темір жолдың 

вагондар мен рефрижераторлы 

жылжымалы құрамын 

пайдалану, жөндеу және 

техникалық қызмет көрсету 

32 13 19 

Барлығы 337 129 208 

 

Колледжде дайындалатын мамандық біліктіліктері бойынша оқудың толық кезеңіне білім 

алушылар контингентіне қатысты, оның ішінде оқыту тілі бойынша оқу жұмыс жоспарына сәйкес 

баспа және электрондық басылымдар форматында оқу, ғылыми әдебиет қоры толық қамтылған. 

Колледждің оқу-көмекші, ғылыми, идеологиялық және мәдени ағартушылық бөлімшесі 

кітапхана болып табылады, ол оқу процесінің және тәрбие іс-шараларын ақпараттық 

библиографиялық сүйемелдеуді қамтамасыз етеді. Колледж кітапханасы көлемі мен өз жұмысының 

әртүрлілігі бойынша кәсіптік-техникалық білім беру мекемесінің талаптары мен тапсырмаларына 

жауап береді, ағымдағы оқу процесін қамтамасыз етіп және студенттердің оқуын басқарып қана 

қоймай, білім берудің жаңартылуының ресурстық базасы және оқырмандардың ақпараттық 

орталығы болып табылады. Білім беру ұйымында білім алушылардың үй тапсырмасын орындауда 

және де білім алуына қажетті материалдарды пайдалануды оңтайландыру үшін арнайы пән 

оқытушылары мен өндірістік оқыту шеберлерінің бастамасымен колледж кітапханасына қазақ 

тіліндегі арнайы оқулық басып шығарылып, түптеліп колледждің кітапханасына қолданысқа берілді 

және арнайы пән кабинетінде сабақ барысында қолданылады. 

«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінің Ақпараттық білім беру 

орталығымен (АББО)» Лагистика және көлік Академиясымен, Шымкент қалалық жасөспірімдер 

кітапханасымен, Шымкент қалалық ғылыми-техникалық ақпарат орталығынң техникалық 

кітапханасымен кітапханалық-ақпараттық қызмет көрсету, құжаттарды электрондық жолмен 

жеткізуге келісім шарттар түзілген. (6.1.1-қосымша) 

Жалпы білім беру пәндері бойынша жаңартылған білім беру мазмұндағы оқулықтар кітап 

қорында жинақталған. Мамандық бойынша білім алушылар контингентіне оқу жұмыс жоспарына 

сәйкес жалпы кәсіптік және арнайы пәндері бойынша оқулықтарымен толық қамтылған. 

Компьютерлерге электрондық оқулықтар жүктелген. «Кәсіпқор кz», mektep.kz, okulyk.kz т.б 

порталынан алынған оқу-әдебиеттерін, құралдарын пайдалану мүкіндігі қарастырылған. 

Оқу-әдістемелік кешендері және цифрлық білім беру ресурстары бар. Мамандық бойынша 

оқу әдебиет және оқу-әдістемелік құралдары, цифрлық тасымалдағыштардағы әдебиеттер бар. 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 19 қаңтардағы №44 

бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік білім беру ұйымдарының кітапханалар қорын қалыптастыру, 

пайдалану және сақтау бойынша қағидаларына» сәйкес кітапханада «Кітапхана қорын есепке алу 

кітабы» инвентарлық кітабы және жеке есепке алу формалар жүргізіледі. 

 

6.2 Компьютерлік сыныптармен, интернет желісіне қосылған 

компьютерлермен жарақтандыру туралы мәліметтер. 
 

Оқу орнындағы ақпараттық технологиялардың жай-күйін сипаттайтын негізгі индикатор 

ғаламдық Интернет желісінің ақпараттық ресурстарына қолжетімділікті қамтамасыз ету болып 
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табылады. Оптикалық талшық желісімен Jusan Mobile JSC (36,90 Мб/сек) жүргізілген. WiFi желісі 2 

нүкте арқылы колледж ғимараттарында таратылады және толық қамтылған. 

Тұрақты түрде компьютерлік желілерге қызмет көрсету бойынша жүйелі жұмыс жүргізіледі. 

Студенттер мен педагогтардың басым көпшілігі жұмыс орнында Интернет желісіне қол жеткізе 

алады. Қызметкерлердің жемісті және сапалы жұмысы және ИПК үшін колледждің құрылымдық 

бөлімдері принтерлермен, көпфункционалды құрылғымен жабдықталған. Компьютерлік класс саны 

2, компьютермен жабдықталған мильтимедиалық лингофон кабинеті бар. Оқу процесте 

бағдарламалық-аппараттық кешенге және қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етуге қойылатын 

ең төменгі талаптарға сәйкес пайдаланатын компьютерлер саны - 120, интернет желісіне қосылған 

80, интерактивтік жабдықтау 8 данасы бар. 

Колледж оқу процесте және басқару қызметінде келесі компьютерлік бағдарламаларды 

пайдаланалы: Windows, Microsoft office, Coreldraw, Visuai Basic, 1C бухгалтерия, Photoshop. 
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7. БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ БІЛІМІН БАҒАЛАУ 

 

7.1 Білім алушыларды қорытынды және қайта қорытынды аттестаттау 

нәтижелерін талдау. 
«Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары үшін білім 

алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылауды, оларды аралық және қорытынды аттестаттауды 

өткізудің үлгілік қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы № 125 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы. Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 28 тамыздағы № 373 бұйрығы негізінде 

Білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылаудың, аралық және қорытынды аттестаттаудың 

үлгілік қағидаларының талаптары негізінде білім алушылардың өндірістік оқыту, жалпы кәсіптік 

және арнайы пәндер және (немесе) кәсіптік модульдер бойынша нақты білім, іскерлік деңгейін 

және практикалық дағдыларын, кәсіптер (мамандықтар) бойынша оқу бағдарламалары мен 

біліктілік сипаттамаларының талаптарына сәйкестігін айқындалады.  

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының білім 

алушыларын қорытынды аттестаттау жалпы кәсіби және арнайы пәндер және (немесе) модульдер 

бойынша қорытынды емтихандар тапсыруды немесе арнайы пәндердің және (немесе) 

модульдердің бірінде қорытынды емтихан тапсыру арқылы диплом жобасын (жұмысын) орындау 

мен қорғауды немесе дипломдық жұмысты орындауды және қорғауды қамтиды.  

Қорытынды аттестаттауға академиялық қарызы жоқ және Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық 

актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17669 болып тіркелген) бекітілген техникалық және 

кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарының (бұдан әрі 

– МЖМБС) талаптарына сәйкес білім беру бағдарламаларын толық көлемде меңгерген білім 

алушылар жіберіледі. 

Білім беру ұйымдарында білім алушыларды қорытынды аттестаттауды өткізу үшін білім 

беру ұйымы басшысының бұйрығымен қорытынды аттестаттау комиссиясы құрылады. 

Қорытынды аттестаттау комиссиясының құрамы дауыс беру құқығынсыз хатшыны қоса алғанда 

кәсіпорындардың білікті мамандарынан, арнайы пәндер оқытушыларынан, өндірістік оқыту 

шеберлерінен және оқу орнын басқарудың алқалы органдары өкілдерінен, яғни жұмыс берушілер 

өкілдерінен 65% және техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының 

өкілдерінен 35% арақатынасында құрылады. 2020-2022 оқу жылдарындағы білім алушылардың 

мемлекеттік емтихан және диплом жұмыстарын қорғаудың қорытынды аттестаттау нәтижелері 

төменде көрсетілген. 

Кесте 7.1.1 2020-2021 оқу жылындағы қорытынды аттестаттау нәтижелері. 

 

№ Мамандықтың 

коды, атауы 

Студент саны Орта 

балы 

Білім 

сапасы, % 

Үлгерімі, 

% Күндізгі Сыртқы 

1 1108000 Темір-жол 

жылжымалы 
құрамдарын 

пайдалану, жөндеу 

және техникалық 

қызмет көрсету 

(түрлері бойынша) 

117 23 4,04 94,8 100 

2 1203000 Теміржол 

көлігінде 
85 32 3,97 84,6 100 

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1800017669#z119
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тасымалдауды 

ұйымдастыру және 

қозғалысты басқару 

3 1303000 «Темір жол 

көлігіндегі 

автоматика, 

телемеханика және 

қозғалысты басқару» 

50 11 3,8 88,5 100 

4 1409000 Темір жол 

құрылысы, жол және 

жол шаруашылығы 

 2 4 100 100 

Барлығы 252 68 3,95 92 100 
 

Кесте 7.1.2 2021-2022 оқу жылындағы қорытынды аттестаттау нәтижелері. 

 
№ Мамандықтың коды, 

атауы 

Студент саны Орта балы Білім сапасы, 

% 

Үлгерімі, % 

Күндізгі Сыртқы 

1 0904000 Темір 

жолдардың электр 

техникалық жүйелерін 

электрмен жабдықтау, 

пайдалану, техникалық 

қызмет көрсету және 

жөндеу 

2  4 100 100 

2 1108000 Темір-жол 

жылжымалы 
құрамдарын пайдалану, 

жөндеу және 

техникалық қызмет 

көрсету (түрлері 

бойынша) 

61  3,5 46 100 

3 07160500 Темір жолдың 

жылжымалы тартқыш 

құрамын пайдалану, 

жөндеу және 

техникалық қызмет 

көрсету 

34  3,65 65 100 

4 1203000 Теміржол 

көлігінде тасымалдауды 

ұйымдастыру және 
қозғалысты басқару 

84 18 3,9 76,5 100 

5 10410200 Темір 

жолкөлігінде 

тасымалдауды 

ұйымдастыру және 

қозғалысты басқару 

9 6 3,9 80 100 

6 07140700 Автоматика, 
телемеханика және 

темір жол көлігіндегі 
қозғалысты басқару 

16  3,75 75 100 

7 1303000 «Темір жол 

көлігіндегі автоматика, 
телемеханика және 

қозғалысты басқару» 

6  3,8 83 100 
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8 1409000 Темір жол 

құрылысы, жол және 

жол шаруашылығы 

2  4 100 100 

Барлығы 214 24 3,8 78,2 100 

 
Кесте 7.1.3 Қорытынды аттестаттаудың жиынтық көрсеткіштері. 

 

Оқу жылы Студенттер саны Орта балы Білім сапасы, % Үлгерім 

көрсеткіші, % 

2020-2021 320 4 90,3 100 

Мем.емтихан 

тапсыру 

121 4,02 90,1 100 

Диплом жұмысын 

(жобасын) қорғау 

199 3,98 90,5 100 

2021-2022 238 3,69 64 100 

Мем.емтихан 

тапсыру 

65 3,6 55 100 

Диплом жұмысын 

(жобасын) қорғау 

173 3,79 72,3 100 

 

Колледжде білім алушылардың қорытынды аттестаудың нәтижелері тұрақты 

көрсеткіштерімен сипатталады: білімсапасының ұлғаюы, сонымен қатар орта 

баллының бір деңгейде болуы. 

Оқудың толық курсын аяқтағаннан кейін техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білім беру ұйымдары үшін дипломдар беру кітаптары, сондай – ақ 

емтихан оқу жоспарының 75 пайыздан кем емес барлық пәндерінен «өте жақсы» 

бағамен тапсырған және дипломдық жобаны (жұмысты) «өте жақсы» деген бағамен 

қорғаған білім беру ұйымының қорытынды аттестациялық комиссиясының шешімі 

бойынша үздік диплом беріледі.  

Колледжде 2020-2021 оқу жылында жалып 320 (252 күндізгі, 68 сыртқы бөлім) 

білім алушы бітіріп, оның 17 білім алушы үздік диплом алған, оның ішінде 

мамандықтар бойынша: 

 
Кесте 7.1.4 2020-2021 жылдардағы бітірушілер туралы мәлімет  

Оқу 

жылы 

 

Мамандық  атауы 

Бітірушілер 

саны 

Оның ішінде Оның ішінде 

Бюджет Ақылы  үздік жай 

2020-2021 1108000 «Темір-жол жылжымалы 

құрамдарын пайдалану, жөндеу және 

техникалық қызмет көрсету (түрлері 

бойынша)»,  

110806 2 «Тепловоз машинисінің 

көмекшісі» 

46 46 -  46 

1108000 «Темір-жол жылжымалы 

құрамдарын пайдалану, жөндеу және 
71 49 22 6 65 
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2021-2022 оқу жылында жалпы 238 (214 күндізгі, 24 сыртқы бөлім) білім алушы оқуды 

аяқтаса, одан 10 білім алушы ұздік диплом алған, оның ішінде мамандықтары бойынша: 

 

Кесте 7.1.4 2021-2022 жылдардағы бітірушілер туралы мәлімет  

техникалық қызмет көрсету (түрлері 

бойынша)»,  

110818 3 «Техник-электромеханик» 

1203000 «Теміржол көлігінде 

тасымалдауды ұйымдастыру және 

қозғалысты басқару», 

120301 2 «4-ші және 5-ші кластардың 

теміржол стансасының кезекшісі» 

25 25 - 4 21 

1203000 «Теміржол көлігінде 

тасымалдауды ұйымдастыру және 

қозғалысты басқару», 

120309 3 «Тасымалдауды 
ұйымдастырушы техник» 

60 21 39 4 56 

1303000 «Темір жол көлігіндегі 

автоматика, телемеханика және 

қозғалысты басқару», 

130302 2 «Сигнал беру, 

орталықтандыру және бұғаттау 

құрылғыларына қызмет көрсету және 

жөндеу электр монтері» 

50 50 - 3 47 

Оқу 

жылы 

 

Мамандық  атауы 

Бітірушілер 

саны 

Оның ішінде Оның ішінде 

Бюджет Ақылы  үздік жай 

2021-2022 1108000 «Темір-жол жылжымалы 

құрамдарын пайдалану, жөндеу және 

техникалық қызмет көрсету (түрлері 

бойынша)»,  

110806 2 «Тепловоз машинисінің 

көмекшісі» 

22 22 
 

2 20 

1108000 «Темір-жол жылжымалы 

құрамдарын пайдалану, жөндеу және 

техникалық қызмет көрсету (түрлері 
бойынша)»,  

110818 3 «Техник-электромеханик» 

39 
 

39  39 

07160500 «Темір жолдың жылжымалы 

тартқыш құрамын пайдалану, жөндеу 

және техникалық қызмет көрсету», 

4S07160503 «Техник-электромеханик» 

34 
 

34  34 

1203000 «Теміржол көлігінде 

тасымалдауды ұйымдастыру және 

қозғалысты басқару», 

120301 2 «4-ші және 5-ші кластардың 

теміржол стансасының кезекшісі» 

43 43 
 

 43 

1203000 «Теміржол көлігінде 

тасымалдауды ұйымдастыру және 

қозғалысты басқару», 
120309 3 «Тасымалдауды 

41 21 20 8 33 
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Қорытынды аттестаттау комиссияның шешімі бойынша ағымдағы оқу жылында тиісті оқу 

пәні және модуль бойынша емтихан тапсыруға, дипломдық жобаны (жұмысты) қорғауға мыналар: 

1. Қорытынды аттестаттауда қанағаттанарлықсыз нәтиже алғандар; 

2. Дәлелді себеппен қорытынды аттестаттауға келмеген (денсаулық жаңдайына немесе тиісті 

құжаттармен расталған өзге де объективті себептерге байланысы) білім алушылар қайта жіберіледі.  

 Қайта отырысты өткізу мерзімін комиссия айқындайды. 

 Қорытынды емтиханды қайта тапсыру «қанағаттарлықсыз» деген баға алған пәні және 

модуль бойынша ғана жүргізіледі. 

 Қорытынды аттестаттау комиссиясының шешімі бойынша білім алушыға сол жұмысты 

тиісті пысықтаумен қайта қорғауға немесе жаңа тақырыпты әзірлеуге мүмкіндік береді. 

 Оң бағаны көтеру мақсатында қорытынды емтиханды қайта тапсыруға және дипломдық 

жобаны (жұмысты)қорғауға жол берілмейді. 

 Диплом жобасын (жұмыс) қайта қорғаудан немесе қорытынды емтихан тапсыру кезінде 

«қанағаттанарлықсыз» деген баға алған білім алушыға мамандығы (кәсібі) бойынша оқу курсын 

толық аяқтағандығы туралы белгіленген үлгідегі анықтама беріледі. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ұйымдастырушы техник» 

10410200 «Темір жолкөлігінде 

тасымалдауды ұйымдастыру және 

қозғалысты басқару», 
4S10410205 Тасымалдауды 

ұйымдастырушы технигі 

9 
 

9  9 

07140700 «Автоматика, телемеханика 

және темір жол көлігіндегі 

қозғалысты басқару», 

4S07140703 Техник-электромеханик 

16 
 

16  16 

1303000 «Темір жол көлігіндегі 

автоматика, телемеханика және 

қозғалысты басқару», 

130304 3 «Техник-электромеханик» 

6 
 

6  6 

0904000 «Темір жолдардың электр 

техникалық жүйелерін электрмен 

жабдықтау, пайдалану, техникалық 

қызмет көрсету және жөндеу»,  
090403 3 «Электр механигі» 

2 
 

2  2 

1409000 «Темір жол құрылысы, жол 

және жол шаруашылығы», 

140905 3 «Техник- жолшы-

құрылысшы» 

2 
 

2  2 
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ҚОРЫТЫНДЫ 

 

М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясының Шымкент 

көлік колледжі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі білім беру қызметі мемлкеттік жалпыға 

міндетті білім беру стандарттарының талаптарына сәйкес келеді, оның ішінде мамандықтар 

бойынша  

Мамандық 

коды 

Мамандық атауы Біліктілік 

коды 

Біліктілік атауы  Оқыту 

мерзімі 

07130600 Темір жолдың 

электротехникалық 

жүйелерін электрмен 

жабдықтау, пайдалану, 

жөндеу және техникалық 

қызмет көрсету 

3W07130601 Байланыс желісінің 

электр монтері 

2 ж. 10 ай,  

1 ж. 10 ай 

4S07130603 Техник-

электромеханик 

3 ж. 10 ай, 

2 ж. 10 ай 

07160500 Темір жолдың жылжымалы 

тартқыш құрамын 

пайдалану, жөндеу және 

техникалық қызмет көрсету 

 

3W07160502 Локомотивті 

жөндеу жөніндегі 

слесарі (түрлері 

бойынша) 

1 ж. 10 ай, 

10 ай 

3W07160501 Локомотив 

машинисының 

көмекшісі (түрлері 

бойынша) 

2 ж. 10 ай, 

1 ж. 10 ай 

4S07160503 Техник-

электромеханик 

3 ж. 10 ай 

2 ж. 10 ай 

10410200 Темір жолкөлігінде 

тасымалдауды 

ұйымдастыру және 

қозғалысты басқару 

3W10410201 

 

4-ші және 5-ші 

кластардың темір 

жолстансасының 

кезекшісі 

2 ж. 10 ай,  

1 ж. 10 ай 

4S10410205 Тасымалдауды 

ұйымдастырушы 

технигі 

3 ж. 10 ай, 

2 ж. 10 ай 

07140700 Автоматика, телемеханика 

және темір жол көлігіндегі 

қозғалысты басқару 

3W07140702 Сигнал беру, 

орталықтандыру 

және бұғаттау 

құрылғыларына 

қызмет көрсету 

және жөндеу 

жөніндегі 

электромонтер 

2 ж. 10 ай, 

1 ж. 10 ай 

4S07140703 Техник-

электромеханик 

3 ж. 10 ай,  

2 ж. 10 ай 

07140900 Радиотехника, электроника 

және телекоммуникациялар 

3W07140901 Телекоммуникация

лық жабдықтар мен 

байланыс 

арналарын 

электромонтаждау
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шы-реттеуші 

4S07140902 Телекоммуникация

лық байланыс 

жүйелер технигі 

 

 

07320800 Темір жол құрылысы, жол 

және жол шаруашылығы 

3W07320801  Темір жолдарды 

ағымдағы күтіп 

ұстау және жөндеу 

жөніндегі шебері 

2 ж. 10 ай, 

1 ж. 10 ай 

4S07320803 Техник-жолшы, 

құрылысшы 

3 ж. 10 ай, 

2 ж. 10 ай 

07160600 Темір жолдың вагондар мен 

рефрижераторлы 

жылжымалы құрамын 

пайдалану, жөндеу және 

техникалық қызмет көрсету 

3W07160602  Поезд 

электромеханигі 

1 ж. 10 ай,  

2 ж. 10 ай 

 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңын басшылыққа ала отырып, Қазақстан 

Республикасы Оқу-ағарту министрлігінің 2022 жылғы 5 желтоқсандағы №486 бұйрығымен 

бекітілген «Білім беру ұйымдарын бағалау өлшемшарттарының» негізінде, 2022 жылғы 30 қараша 

– 30 желтоқсан күндері аралығында «М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар 

академиясының Шымкент көлік колледжі» ЖШС өзін-өзі бағалау жұмыстарын жүргізді. 

Колледж директоры 2022 жылғы 10 қазан № 112-Ө бұйрығымен бекіткен комиссия құрамы 

өзін-өзі бағалау жұмыстарын атқарды. 

«М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясының Шымкент 

көлік колледжі» ЖШС-і қызметін ұйымдастыру колледж дамуының миссиясы мен стратегиясына 

сәйкес жүзеге асырылады. 

«М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясының Шымкент 

көлік колледжін таныстыра отырып, негізгі тұтынушылардың (студенттер мен олардың ата-аналары 

мен жұмыс берушілері) пікірлеріне сәйкес колледж түлектері, ҚР Білім беру ұйымдарының өкілдері 

жақын және алыс шетелдердің және ҚР Білім беру саласындағы әлеуметтік серіктестер колледж 

көшбасшылығының ұстанымдарын негізінде, растау кешені талданды.  

Колледж сапалы білім беру қызметіне оқытудың жаңа инновациялық технологияларын 

енгізді, ҚР техникалық және кәсіптік білім беретін оқу орындары арасында көшбасшы 

мекемелердің бірі болып саналады. Колледж түлектері еңбек нарығында ел экономикасын дамыту 

бойынша еркін бәсекеге ие болып келеді.  

Қазіргі уақытта колледж ҚР ТжКБ ұйымдары арасында бәсекеге қабілетті оқу орны ретінде 

ерекшеленеді: 

- қазіргі заманғы материалдық-техникалық база МЖМБС және санитарлық-

эпидемиологиялық талаптарға сәйкес келеді; 

- оқытудың инновациялық технологияларын қолданатын білікті педагогтардың құрамы  өсті; 

- колледж түлектері еңбек нарығында сұранысқа ие; 

- ҚР, алыс және жақын шетелдердің ірі оқу және ғылыми орталықтарымен шығармашылық 

байланыстардың болуы; 

- студенттердің осал топтарына әлеуметтік жеңілдіктер беру; 
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- ақпараттық жүйелермен, Интернет желісімен және веб-сайттармен деректер базасының 

болуы; 

- колледжді басқару процесін одан әрі дамыту үшін қажетті ресурстардың болуы.  

Колледж әр түрлі қаржы көздерін: жергілікті бюджет, республикалық бюджет және 

колледждің  меншікті қаражатын шебер пайдаланады.  

Қаражаттың едәуір бөлігі студенттерді оқыту мен тәрбиелеу үшін жағдай жасауға, 

аудиторияларды қайта құру мен жөндеуге, оқу корпусы мен аумақты эстетикалық талаптарға сәйкес 

жақсарту мен көгалдандыруға бағытталған. 

Колледж басшылығы стратегиялық даму бағдарламасын негізге ала отырып, өз міндеттерін 

орындай отырып, ұжымды алға қойған мақсаттарға тиімді түрде жетуіне апарады. 
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Білім беру ұйымдарын 

бағалау өлшемшарттарының 

4-қосымшасы 

 
Бағалау парағы 

«М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар 

академиясының Шымкент көлік колледжі» ЖШС 

 

р/с 

№ 

Бағалау өлшемшарттары Білім беру 

ұйымына тиісті 

өлшеуішті бағалау 

мазмұны 

Балдар

ы 

1 Тиісті бейіні бойынша жоғары (жоғары оқу 

орнынан кейінгі) педагогикалық білімі немесе 

педагогикалық қайта даярлауды растайтын құжаты 
бар педагогтердің үлесі 

 

100 % 
 

5 

2 Біліктілік санатының деңгейін бес жылда бір 

реттен сиретпей арттырған/растаған 

педагогтердің (оның ішінде басшылардың үш 

жылда бір реттен сиретпей ) үлесі 

95% 4 

3 Үш жылда бір реттен сиретпей (оның ішінде 

басшы, басшы орынбасарларының) біліктілігін 

арттыру курстарынан өткен педагогтердің үлесі 

100 % 5 

4 Негізгі жұмыс орны лицензиат болып табылатын 

педагогтер мен өндірістік оқыту шеберлері үшін 

даярланатын мамандық біліктіліктері (жұмысшы 

біліктіліктерін қоспағанда) бойынша педагогтердің 
жалпы санынан 

93,8% 4 

5 Дайындалатын мамандық біліктіліктері бойынша 

жалпы білім беретін пәндер бойынша 
педагогтердің жалпы санынан лицензиат негізгі 

жұмыс орны болып табылатын білім беру 

ұйымдарының жалпы білім беретін пәндері 
бойынша педагогтердің үлесі (жұмысшы 

біліктіліктері үшін) 

100% 5 
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6 Дайындалатын мамандық біліктіліктері бойынша 

педагогтердің жалпы санынан лицензиат негізгі 

жұмыс орны болып табылатын өнер және 
мәдениет саласында білім беру бағдарламаларын 

іске асыратын білім беру ұйымдары үшін 

педагогтердің үлесі. 

0 0 

7 Лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын, 

дайындалатын мамандық біліктіліктері бойынша 
педагогтер санынан жоғары және бірінші 

санаттағы педагогтердің, сарапшы педагогтердің, 

зерттеуші педагогтердің, шебер педагогтердің 

және (немесе) магистрлердің үлесі (техникалық 
және кәсіптік білім беру үшін) 

41% 3 

8 Лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын, 

дайындалатын мамандық біліктіліктері бойынша 

педагогтер санынан жоғары және бірінші 
санаттағы педагогтердің, сарапшы педагогтердің, 

зерттеуші педагогтердің, шебер педагогтердің 

және (немесе) магистрлердің үлесі (орта білімнен 
кейінгі білім беру үшін) 

41% 3 

9 Лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын 

мамандықтың (мамандық бойынша педагогтердің) 

даярланатын біліктіліктері бойынша педагогтер 
санынан ұйымдарда және/немесе өндірісте көлемі 

соңғы 3 жылда төменінде 72 сағат 

тағылымдамадан өткен арнайы пәндер 
педагогтерімен өндірістік оқыту шеберлерінің 

үлесі 

90% 4 

10 Магистр дәрежесі, философия докторы (PhD) 
ғылыми дәрежесі бар педагогтермен өндірістік 

оқыту шеберлерінің үлесі 

32,6% 3 

11 Студенттердің тұруы үшін жағдайлар жасау, 

жекене шаруашылық жүргізу, немесе жедел 

басқару, немесе сенімгерлік басқару құқығымен, 
немесе жатақханалардың, және/немесе 

хостелдердің және/немесе қонақ үйдің тұруын 

қамтамасыз ететін толық оқу кезеңіне жалға алу 
құқығымен тиесілі болуы 

100% 5 



$HII(
M.]YNYSHAAf;V

(M.TbrHbrurnaeB arbrHAarbr Ka3a( KeriK rneHe KoMMyHr{Karlllqfl ap
a KaAeMnfl cbrnrrH lllrrureHr rcelir nol.ueAxin xayarr Keprui,riri ruerreyn i

ceptKTecrlfl
Hycxa: I

OsiH-e:i 6aralay 6ofuiuua
ECEII
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12 Eirirra 6epy yft uugapu rylenrepiHir{ MaMaHAbr(
6ofirrsua )KyMbrc(a opHaJracybr )r(eHe xyMbrcneH
KaMTbrJryBr ryparrbr ue"rriuerrep, 6yl perre MaMaHAbrK

6ofi rrHura 6iripyuinep4iq xarnrr caHbrHaH NclzMbrcr(a

opHanac(aEqapAbrrl )r(eHe )KyMbrcneH

KaMrbrrrFaHAapAbrrl 6ip xrur iruin4eriyleci

70% 2

13 I(a:a4cran Pecrry6nuxaclr Eiliu )KeHe rbutbrM
rrauuucrpiHirt 20 12 )rorJrrbr 07 nayprrs4arlr Jrl!97
6Yfipsrruna (Hopuarurrir 4y4rryrux axrilepai
naeruererrix ripxey righirr,ringe Ns 7 57 4 ripxenreu)
cefixec 6i.rrivr 6epy yfi uvr4aprmxa64u4rapueH )r(eHe
xrEhag6en xapa(TaHAbrpy

100 5

t4 Bitrina alrymrurap KoHTr{nreuriHe (arbrcrbr o(yr(yMbrc
)KocnapbrHa cefrxec, oHur{ iurinAe MaMaHAbrKTbrr{

A€u{pJraHarbrn 6ilixririxrepi 6ofi rrurua roJrbr( o\y
xeseqiHe oxy ril4epi 6ofirurura oKy )r(eHe rbrJrbrMu
eAe6raerriH riranxasa (opbrHbrH 6olyu

100 5

Eiriu arrymbrJrapAbt{ cayaJrHaMa ueruxelepiH TaJrAay

I6 fle4arorrepgiq cayaluaua Heru)KeJrepin ran4ay

T7 Ara-anarap4uq (sarqlr eKiraepaiFl) cayilrHaMa
nerzxelepiH T€rJrAay

l8 Xyrvruc 6epyurinepaiq, en4ipicrix lparruna 6a:alapu
6acunuapuHbrq cayaJrHaMa Herr/DKeJrepiu ralgay

Kon.neAx Au E. A6rrr6aee
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