
Шымкент қаласы білім басқармасының «Политехникалық колледжі» 

мемлекетік коммуналдық қазыналық кәсіпорнының атестаттау 

нәтижелерінің сәйкессіздіктері бойынша жүргізілген жұмыстар тізбесі  

 

Шымкент қаласы білім басқармасының «Политехникалық колледжі» 

мемлекетік коммуналдық қазыналық кәсіпорнының аттестаттау нәтижелері 

туралы қорытындысында көрсетілген сәйкессіздіктер бойынша зерделеу   

жүргізіліп, төменде көрсетілген жұмыстар атқарылды. 

1. Білім беру ұйымдарының техникалық және кәсіптік жұмыс оқу 

жоспарының болуы және техникалық және кәсіптік МЖБС 

сәйкестігі. 

Білім беру ұйымдарының техникалық және кәсіптік жұмыс оқу 

жоспарының болуы мен техникалық және кәсіптік МЖБС міндетті жалпы 

білім беретін пәндер тізбесіндегі пән сағаттары теориялық оқыту мен 

зертханалық-практикалық сағаттарға бөлінді. 

1. 07140100 – Техникалық процесстерді автоматтандыру және басқару 

(бейін бойынша) 3W07140101 – Бақылау-өлшеу аспаптары мен 

автоматикаға қызмет көрсету және жөндеу  жөніндегі слесарь, 

4S07140102 – Техник-электромеханик. Оқу нысаны күндізгі. 2 жыл 10 

ай, 3 жыл 10 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 қамтамасыз ету» 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, 2022-2023 оқу жылы. 

Жұмыс оқу жоспарлары Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту 

министрлігінің 2022 жылғы 3 тамыздағы №384 бұйрықтың 5 қосымшасымен 

бекітілген «Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға 

міндетті стандарты» 2 тарау 3 тармақшасына сәйкестендірілді. Қосымша 1.1. 



Бақылаудың әр түрлері арқылы оқу нәтижелерінің жетістіктерін 

бағалауды жүргізу бойынша талап етілген құжаттар тізбесіндегі аралық 

атестаттауға арналған ведомостер  тізбесі ұсынылды. Қосымша 1.2. 

 

2. Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министірлігінің 2015 

жылғы 17 маусымдағы №391 бұйрығымен бекітілген біліктілік 

талаптарының 4–тарауындағы 35-тармағының талабына сәйкес 

edu.kz аймақтағы  үшінші деңгейдегі домендік атаудың  болуын 

қамтамасыз ету. 

Шымкент қаласы білім басқармасының «Политехникалық колледжі» 

мемлекетік коммуналдық қазыналық кәсіпорныны, edu.kz аймақтағы  үшінші 

деңгейдегі домендік атауға «Ұлттық ақпараттық технологиялар» акционерлік 

қоғамымен келісім шарт жасалынып, ukpk.edu.kz домені алынды. Келісім 

шарт қосымшада көрсетілген. №11 мемлекеттік сатып алу шарты. Шарт 

жасалу уақыты 2023-01-24. Қосымша 1.3. 

 

3. Мамандық бойынша білім беру ұйымдарының түлектерін жұмысқа 

орналастыру және жұмыспен қамту туралы мәліметтер 

Мамандық бойынша білім беру ұйымдарының түлектерін жұмысқа 

орналастыру және жұмыспен қамту туралы мәліметтердің есебі жасалынып, 

қосымша анықтамалар жинақталды. Қосымша 1.4. 

 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 келтірілді.  

 

2022 жылғы колледдж түлектерінің мамандығы бойынша  

жұмысқа орналасуы және жұмыспен қамтылу туралы мәліметтер 

2022 жылы колледжді 8-мамандық, 11-біліктілігі бойынша жалпы – 372 

(100%) студент бітіріп шықты. Оның ішінде мемлекеттік тапсырыс негізінде 

– 362 (97,3%), ақылы негізінде-10 (2,7%) түлек. 

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің 2015 

жылғы 17 маусымдағы №391 бұйрығымен бекітілген біліктілік 

талаптарының (бұдан әрі №391 БТ) тарауындағы 37-тармағының 

«Мамандықтар бойынша білім беру ұйымының түлектері жұмысқа 

орналастыру және жұмыспен қамту туралы мәліметтер, бұл ретте төменде 

көрсетілген мамандықтар бойынша бітірушілердің жалпы 372 санынан, оның  

 



 


