
 



1 мен автоматикаға қызмет көрсету және 

жөндеу жөніндегі слесарь, 4S07140102 – 

Техник-электромеханик. Оқу нысаны 

күндізгі. 2 жыл 10ай, жыл10 ай негізгі 

орта білім базасында. 2022-2023 оқу 

жылы. 

2.07130700-"Электромеханикалық 

жабдықтарға техникалық қызмет 

көрсету, жөндеу және 

пайдалану"4S07130704- техник-

электромеханик. Оқыту нысаны күндізгі. 

3 жыл 10 ай негізгі орта білім базасында. 

2022-2023 оқу жылы. 

3.07130200 – «Электрмен 

қамтамасызету» 4S07130202- техник- 

электрик. Оқыту нысаны күндізгі. 3 жыл 

10 ай негізгі орта білім базасында. 2022-

2023 оқу жылы. 

4.06120200 –«Ақпараттық қауіпсіздік 

жүйелері» 4S06120202–ақпараттық 

қауіпсіздік технигі. Оқыту нысаны 

күндізгі. 2 жыл 10 ай, 3 жыл 10 ай негізгі 

орта білім базасында. 2021-2022, 2022-

2023 оқу жылы. 

5.06130100 – «Бағдарламалық 

қамтамасыз ету» (түрлері 

бойынша)3W0613102 -Web -дизайнер, 

4S06130105 -Ақпараттық жүйелер 

технигі. Оқыту нысаны күндізгі. 2 жыл 

10 ай, 3 жыл 10 ай негізгі орта білім 

базасында.2021-2022,2022-2023оқу 

жылы. 

ведомостер тізбесі ұсыну. 

 

 

 

 

 

03 ақпан 2023ж. 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

М.Арынбаев 

2  Қазақстан Республикасының Білім 

және ғылым министірлігінің 2015 

жылғы 17 маусымдағы №391 бұйрығы 

мен бекітілген біліктілік талаптарының 

Шымкент қаласы білім 

басқармасының 

«Политехникалық колледжі» 

мемлекетік коммуналдық 

02 ақпан 2023ж. 
Директордың ақпараттық 

технологиялары жөніндегі 

орынбасары  



4–тарауындағы 35-тармағының 

талабына сәйкес edu. Kz аймақтағы 

үшінші деңгейдегі домендік атаудың 

болуын қамтамасыз ету. 

 

қазыналық кәсіпорныны, edu.kz 

аймақтағы үшінші деңгейдегі 

домендік атауға «Ұлттық 

ақпараттық технологиялар» 

акционерлік қоғамымен келісім 

шарт жасалынып, ukpk.edu.kz 

доменін алу. Келісім шартты 

қосымшада көрсету. Мемлекеттік 

сатып алу шартын жасау. 

А.Беков 

3 1. Мамандық бойынша білім беру 

ұйымдарының түлектерін жұмысқа 

орналастыру және жұмыспен қамту 

туралы мәліметтер; 

2. 2022 жылғы колледдж түлектерінің 

мамандығы бойынша жұмысқа 

орналасуы және жұмыспен қамтылу 

туралы мәліметтер 

 

1. Мамандық бойынша білім 

беру ұйымдарының түлектерін 

жұмысқа орналастыру және 

жұмыспен қамту туралы 

мәліметтердің есебі 

жасалынып,қосымша 

анықтамалар жинақтау. 

 Қазақстан Республикасының 

Білім және ғылым 

министірлігінің 2015 жылғы 17 

маусымдағы №391 бұйрығымен 

бекітілген біліктілік 

талаптарының 4–тарауындағы 

37-тармағының «Мамандық 

бойынша білім беру 

ұйымдарының түлектерін 

жұмысқа орналастыру және 

жұмыспен қамту туралы 

мәліметтер»сараланып төменде 

көрсетілген мәліметтер келтіру. 

2. 2022 жылғы колледдж 

түлектерінің мамандығы 

бойынша жұмысқа орналасуы 

және жұмыспен қамтылу туралы 

мәліметтер жинақтап тапсыру. 

07 ақпан 2023ж. 

Директордың оқу-

өндірістік жұмысы 

жөніндегі орынбасары 

Д.Тұраров 

 


