
Жезқазған индустриалдық-гуманитарлық колледжінің тәжірибелік оқыту 
нысандарының тізімі 

№ Шифр Мамандықтар (біліктіліктер)  Тәжірибе нысандары  
1 0103000 

0103023 
Дене шынықтыру және спорт 
Дене шынықтыру мұғалімі 

ГУ «Отдел образования города 
Жезказган» 
ГУ «Отдел образования города Сатбаев» 
ГУ «Отдел образования Жанааркинского 
района» 
ГУ «Отдел образования Улытауского 
района» 
КГУ «Лицей-интернат «БІЛІМ 
ИННОВАЦИЯ» №3 
КГП «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва города Жезказган» 
КГП «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва города Сатбаев» 

2 0105000 
0105013 

Бастапқы білім 
Бастауыш білім беру мұғалімі 

ГУ «Отдел образования города 
Жезказган» 
ГУ «Отдел образования города Сатбаев» 
ГУ «Отдел образования Жанааркинского 
района» 
ГУ «Отдел образования Улытауского 
района» 

3 0512000 
0512013 

Аударма ісі 
Аудармашы 

ГУ «Отдел образования города 
Жезказган» 
ГУ «Отдел внурренней политики города 
Жезказган» 
КГУ «Учебно-методический центр 
«Тілтану»» 
ИП «Альжанова А.К.» 

4 0518000 
0518023 

Есеп және аудит 
Аудитор бухгалтері 

ГУ «Отдел предпринимательства и 
промышленности Жанааркинского 
района» 
РГУ «Управление государственных 
доходов города Жезказган» 
ГУ «Отдел экономики и финансов 
г.Жезказган» 
ГУ «Отдел жилищной инспекции города 
Жезказган» 
Жезказганский университет имени О.А. 
Байконурова 
Филиал АО «Казкомерцбанк» г.Жезказган 
Филиал АО «Евразийский банк»-
отделение 409 
ТОО «ARN AGRO PROJECT» 
ТОО «Производственная инновационная 
компания Ютария LTD 
ИП «Ольта К.О» 
ИП «Мукашева К.Т» 
ИП «Даулетбаева Ф.Р.» 

5 0601000 
 
0601013 

Стандарттау, метрология және 
сертификаттау 
Стандарттау техниктері 

АО ЖФ «Национальный центр 
экспертизы и сертификации» 
ГУ «Жанааркинское управление по 
защите прав потребителей » 
АО «Хлебопродукты» 
ТОО «ARN AGRO PROJECT» 
ТОО «Производственная инновационная 
компания Ютария LTD» 
ТОО «Сарыарқа Нан» 



ИП «Битанова С.Д»-Полиграфия «Асар» 
ИП «Ольта К.О» 
ИП «Мукашева К.Т» 
ИП «Даулетбаева Ф.Р.» 

6 0902000 
 
0902022 
 
 
0902033 

Электрмен қамтамассыз ету (салалар 
бойынша), біліктілігі  
тарату құрылғыларының электр 
жабдықтарды жөндеу жөніндегі электр 
слесарі; 
техник-электрик 

ТОО «Корпорация Казахмыс»-ПО 
«Жезказганцветмет»-Горно-
производственный комплекс 
ТОО «Корпорация Казахмыс»-ПО 
«Жезказганцветмет»-Обогатительно-
производственный комплекс 
ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс 
Энерджи) 
ТОО «Kazakhmys Maker»(Казахмыс 
Мейкер) 
КГП «Жаңаарқа Жылу » 
АО НК «КТЖ»-Жанааркинская дистанция 
сигнализации и связи 
КГП «Улытауское районное 
многоотраслевое предприятие 
коммунального хозяйства» 
АО «Хлебопродукты» 

7 1108000 
 
 
1108012 
 
1108032 
 
1108052 
 
1108062 
 
1108112 

Теміржол жылжымалы қүрамдарын 
пайдалану және жөндеу, техникалық қызмет 
көрсету (түрлері бойынаш),  
Тепловоз машинисті. 
 
Жылжымалы құрамдарды жөндеу 
дәнекерлеуші 
Жолаушылар пойызының жолсерігі 
 
Тепловоз машинисінің көмекшісі 
 
Вагон қараушы слесарі 

АО КТЖ «Грузовые перевозки»-
Жанааркинское локомативное 
эксплуатационное депо 
ТОО «Зергер-СБ» 
ТОО «Tranco Zhezkazgan» 
ТОО «Марал НҰР» 

8 1201000 
 
1201062 
 
1201123 
 
1201072 

Автомобиль көлігінде технкалық қызмет 
көрсету, жөндеу және пайдалану ,  
Автокөліктердің электр құрылғыларын 
жөндеуші электрик 
Техник-механик 
 
Автомобиль жөндеуші слесарі; 

ТОО «ВиражСервисКараганда» 
ТОО «НұрТрансСәт» 
ТОО «Mustang Service» 
АО «Жайремское горно-обогатительный 
комбинат» 
ТОО «Дара Холдинг» 
ИП «Сұңқар» 

9 1203000 
 
 
1203022 
 
 
1203093 

Теміржол көлігінде тасымалдауды 
ұйымдастыру және қозғалысты басқару, 
біліктілігі  
орталықтандырылған станса бекетінің 
кезекшісі 
Тасымалдауды ұйымдастырушы технигі, 
квалификация  

АО КТЖ «Грузовые перевозки»-
Жанааркинскоелокомативное 
эксплуатационное депо 
ТОО «Зергер-СБ» 
ТОО «Tranco Zhezkazgan» 
ТОО «Марал НҰР» 

10 1302000 
 
1302012 
 
1302023 

Автоматтандыру және басқару (салалар 
бойынша) 
Бақылау -өлшеу аспаптары мен автоматика 
слесарі 
Электромеханик, біліктілігі 1302012 
 

ТОО «Kazakhmys Maker»(Казахмыс 
Мейкер) 
КГП «Жаңаарқа Жылу » 
КГП «Улытауское районное 
многоотраслевое предприятие 
коммунального хозяйства» 

11 1304000 
 
 
1304043 
 
1304082 

Есептеу техникасы және бағдарламалық 
қамтамассыз ету (түрлері бойынша)  
 
Техник- бағдарламашы 
 
Электрондық-есептеу  машиналарын 
баптаушы 
 

АО НК «КТЖ»-Жанааркинская дистанция 
сигнализации и связи»        
ГУ «Отдел жилищной инспекции города 
Жезказган» 
ГУ «Отдел предпринимательства и 
промышленности Жанааркинского 
района» 
ГУ «Управление государственных 



доходов по городу Жезказган» 
ТОО «Жезказганская городаская 
дирекция телерадиовещания «Дидар» 
ТОО «ЖезСвязьСтрой» 
КГУ «Лицей-интернат «БІЛІМ 
ИННОВАЦИЯ» №3 
ТОО «Дара Холдинг» 
ИП «Битанова С.Д»-Полиграфия «Асар» 
ИП «Сұңқар» 
ИП «SANVIA IND» 

12 1306000 
 
1306012 
 
1306052 
 
1306093 
 

Радиоэлектроника және байланыс (түрлері 
бойынша), біліктілігі  
Телекоммуникациялық желілері және 
жүйелер бойынша электромонтер. 
Монтажник связи- кабельщик  
 
Байланыс технигі 
 

АО НК «КТЖ»-Жанааркинская дистанция 
сигнализации и связи» 
ГУ «Отдел жилищной инспекции города 
Жезказган» 
ГУ «Отдел предпринимательства и 
промышленности Жанааркинского 
района» 
ГУ «Управление государственных 
доходов по городу Жезказган» 
ТОО «Жезказганскаягородаская дирекция 
телерадиовещания «Дидар»» 
ТОО «Дара Холдинг» 
ТОО «Жезказганавторанссигнал» 
ТОО «ЖезСвязьСтрой» 
ИП «Сұңқар» 
ИП «Sanvia IND» 
ИП «NurPlus» 

 
 

Мамандықтар бойынша тәжірибе түрлері: 
 

Мамандық 0103000 «Дене шынықтыру және спорт», 
 біліктілігі 0103023- дене шынықтыру мұғалімі 

 
Студенттердің кәсіби практикасы колледжде «Білім туралы», «Қазақстан 

Республикасындағы еңбек туралы», «Қазақстан Республикасындағы әлеуметтік 
әріптестік туралы» заңдарына сәйкес ұйымдастырылған және өткізілетін білім беру 
үдерісінің ажырамас бөлігі болып табылады. 

Кәсіптік практика білім беру, педагогикалық және бакалаврларды қамтиды. 
Колледждің әлеуметтік серіктестері: 
- «Жезқазған қаласының білім беру, дене шынықтыру және спорт бөлімі» ММ; 
- Қ.С.Сатпаевтың «Білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі» ММ; 
- «Жаңаарқа ауданы білім беру, дене шынықтыру және спорт бөлімі» ММ; 
- «Жезқазған қаласының балалар-жасөспірімдер спорт мектебі» ҚБ; 
- КГП «Балалар-жасөспірімдер спорт мектебі» 
«Жезқазған» Олимпиадалық резерві; 
- Жезқазған қ. КГКП «Спорт кешені»; 
- КМКК «Дене шынықтыру және спорт тәрбиесі бөлімі» 
Жезқазған. 

 



  

 

0103000 «Дене шынықтыру және спорт» мамандығы, «Сәтпаев білім беру, дене 
шынықтыру және спорт бөлімі» мемлекеттік мекемесі, оқу-әдістемелік тәжірибе 
 

  

 

0103000 «Дене шынықтыру және спорт» мамандығы бойынша, «Жезқазған қаласының 
білім беру, дене шынықтыру және спорт бөлімі» ММ, «Жаңаарқа ауданы білім беру, 
дене шынықтыру және спорт бөлімі» мемлекеттік педагогикалық институты, дене 
тәрбиесі және денсаулық сақтауды ұйымдастыру тәжірибесі, жазғы спорт тәжірибесі. 
 

 
 

 

0103000 «Дене шынықтыру және спорт» мамандығы «Сәтпаев білім беру, дене 
шынықтыру және спорт бөлімі» мемлекеттік мекемесі, диплом алдындағы тәжірибесі 

  
0103000 «Дене шынықтыру және спорт» мамандығы «Сәтбаев қаласының білім беру, 

дене шынықтыру және спорт бөлімі», студенттерді таңдау бойынша тәжірибе 



    

0103000 «Дене шынықтыру және спорт» мамандығы «Жезқазған қаласының білім беру, 
дене шынықтыру және спорт бөлімі» мемлекеттік мекемесі, сынау практикасы 

 
 
 

Мамандық 0105000 «Бастауыш білім»  
біліктілігі 0105013 бастауыш білім беру мұғалімі 

 
Педагог мамандарды кәсіби дайындау жүйесінде педагогикалық тәжірибе 

маңызды рөл атқарады. Ол оқу тәрбие үдерісінің бір бөлігі ретінде болашақ 
мұғалімдердің тәжірибемен байланыстылығын қамтамасыз етеді. Педагогикалық 
тәжірибе тәжірибеден өтушінің болашақ кәсіби іс-әрекетке дайындығын алғашқы 
күрделі тексеру құралы және түлектің дайындығын бағалау өлшемі болып 
табылады. Кәсіби мамандарды даярлау көп жақты үдеріс, онда үзіліссіз 
педагогикалық тәжірибе маңызды орын алады. Тәжірибе тәжірибеден өтушіге 
күтілетін іс- әрекет аясында педагогтың жұмыс мазмұны мен міндеттерімен 
танысуға және теориялық, практикалық курстарды зерттеу барысында өзінің білімі 
мен іскерлігін бектіп тереңдетуге мүмкіндік береді. 

Студенттер педагогикалық тәжірибені келсім-шарттарға сәйкес, "Жезқазған 
қаласының білім бөлімі" ММ,  "Сәтбаев қаласының білім бөлімі" ММ,  кейбір 
студенттердің тұрғылықты жерінен өту сұранысы бойынша "Ұлытау ауданының 
білім бөлімі" ММ, "Жаңаарқа ауданының бiлiм бөлiмі" ММ тәжірибеден өтеді. 
                       1 Оқу тәжірибесі 

а) Педагогикалық қызметке кіріспе 
ә) Сыныптан тыс жұмыс технологиясы 
б) Жаратылыстану бойынша тәжірибе 
в) Жұмысшы мамандық бойынша оқу тәжірибесі 
г)  Байқау тәжірибесіне даярлық 
ғ) Жазғы тәжірибеге даярлық 
д) «Баланың мекептегі алғашқы күндері» тәжірибесі 
е) Интернетпен жұмысқа даярлық 
ж) Өндірістік диплом алдындағы тәжірибеге даярлық 

                       2 Педагогикалық тәжірибе 
а) Педагогикалық қызметке кіріспе 
ә) Сыныптан тыс жұмыс технологиясы 
б) Жұмысшы мамандық бойынша  тәжірибесі 

                     в)  Байқау тәжірибесі 
                     г)  Сауықтыру лагеріндегі жазғы тәжірибе 
                      3 Диплом алдындағы тәжірибе 

 
Педагогикалық тәжірибе  міндеттері: 



- психологиялық-педагогикалық және арнайы білімдерді жалпылау және бекіту, 
оларды нақты педагогикалық міндеттерді шешуде қолдану; 
- болашақ мұғалімдердің бойында педагогикалық біліктер және дағдыларды, жеке 
тұлғалық кәсіби мәнді сапаларды қалыптастыру;  
- тәжірибеден өтушінің мұғалімдік мамандыққа деген тұрақты қызығушылықтары 
мен сүйіспеншілік сезімдерін, педагогикалық өзін-өзі жетілдіруге деген қажеттілік 
сезімдерін тәрбиелеу; 
- педагогикалық іс-әрекетке шығармашылық, зерттеушілік тұрғыдан келуге 
жаттықтыру;  
- балаларды, олардың жас және жеке ерекшеліктерін зерттеу және зерттеу әдістерін 
меңгеру.  
 

  
 

0105000 «Бастауыш білім» мамандығы, біліктілігі 0105013 бастауыш білім беру мұғалімі 
мамандығының студенттері педагогикалық тәжірибе кезінде 

 
 

  
0105000 «Бастауыш білім» мамандығы, біліктілігі 0105013 бастауыш білім беру мұғалімі 

мамандығының студенттері педагогикалық тәжірибе кезінде 



   

0105000 «Бастауыш білім» мамандығы, біліктілігі 0105013 бастауыш білім беру мұғалімі 
мамандығының студенттері «Тәжірибе сынағы» атты тәжірибе өту кезінде 

  

 

0105000 «Бастауыш білім» мамандығы, біліктілігі 0105013 бастауыш білім беру мұғалімі 
мамандығының студенттері диплом алдындағы тәжірибе өту кезінде 

 

Мамандық 0512000 «Аударма ісі»,  
біліктілігі 0512013 «Аудармашы» 

          0512000 «Аударма ісі» мамандығы бойынша студенттердің кәсіби тәжірибесі 
0512013 «Аудармашы» біліктілігін көтеру оқу процесінің ажырамас бөлігі болып 
табылады, колледжде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 
ұйымдастырылады және жүргізіледі. Кәсіби тәжірибенің ұзақтығы мамандықтың 
оқу жоспарымен анықталады. Тәжірибе жұмыс берушілердің ұйымдарымен 
әлеуметтік әріптестік арқылы келісімдер негізінде жүзеге асырылады. Студенттер 
теориялық білімдерін тереңдету үшін тәжірибелік сабақтардан, оқу және 
технологиялық тәжірибеден, кәсіби тәжірибеден және диплом алдындағы 
тәжірибеден өтеді. 
Колледждің әлеуметтік серіктестері: 
1 Жезқазған қаласының әкімдігі 
2 Сәтбаев қаласының әкімдігі 
3 «Тілтану» тіл орталығы 
4 «LangArt» тіл орталығы IP Әлжанова А.К. 
5 «Hogwards» тілдік орталығы 
          



  
 

0512000 «Аударма ісі» мамандығының студенттері, Жезқазған қаласының «Хогвардтар» тіл 
орталығында кәсіби тәжірибе. 

 
  

0512000 «Аударма ісі» мамандығының студенттері, «Тілтану» тіл орталығының  
диплом алдындағы тәжірибесі 

  
0512000 «Аударма ісі» мамандығының студенттері, Жезқазған қаласы мен Сәтпаев қаласының 

әкімдігіндегі оқу-технологиялық тәжірибесі 



 
 

0512000 «Аударма ісі» мамандығының ПД-12 тобының студенттері, 
Жезқазған өндірістік-гуманитарлық колледжінде білім беру тәжірибесі 

 
 

Мамандық 0518000 «Есеп және аудит»,  
біліктілігі 0518023 бухгалтер-аудитор 

              Кафедра студенттерінің кәсіби тәжірибесі оқу процесінің ажырамас бөлігі болып 
табылады, ол колледжде Қазақстан Республикасының «Білім туралы», «Қазақстан 
Республикасындағы еңбек туралы», «Қазақстан Республикасындағы әлеуметтік әріптестік 
туралы», «Кәсіби тәжірибені ұйымдастыру және жүргізу ережелері» және Қазақстан 
Республикасының Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 29 қаңтардағы № 107 бұйрығымен 
бекітілген практиканың негізі ретінде ұйымды айқындау ережелері, Жезқазған өнеркәсібі 
студенттерінің практикасы туралы ереже Заманауи гуманитарлық колледж (П ЖИГК 22, ор. 5), 
рәсімі Тренинг және өндірістік практика (ПРОЖИГК709-14). 
 Кәсіби тәжірибенің ұзақтығы мамандықтың оқу жоспарымен анықталады. Тәжірибе 
жұмыс берушілердің ұйымдарымен әлеуметтік әріптестік туралы келісімдер негізінде жүзеге 
асырылады. Теориялық білімдерін тереңдету мақсатында студенттер тәжірибелік сабақтардан 
және тәжірибелік жұмыстардан өтеді. 
 Оқу практикасының мақсаты әртүрлі индикаторларды есептеу және жоспарлау, сондай-ақ 
қажетті формаларды толтыру үшін практикалық дағдыларды алу болып табылады. Экономикалық 
теория негіздері, экономистер үшін есеп беру негіздері, математика, менеджмент және маркетинг 
негіздері, экономикалық информатика және ақпараттық технологиялар, мемлекеттік тілдегі кеңсе 
жұмысы. 

- Өндірістік практиканың мақсаты 0518000 «Есеп және аудит» - қаржылық есептілік, 
экономикалық талдау және қаржы есебін талдау, аудит. 



 
 

0518000 «Есеп және аудит» мамандығы студенттерінің кәсіби практикасын өтуі,  
0518023 бухгалтер-аудитор біліктілігі 

 
0518000 «Есеп және аудит» мамандығы, біліктілігі 0518023 бухгалтер-аудитор студенттерінің 

оқу-кәсіби тәжірибесін өтуде 
 

 

Мамандық 0601000 «Стандарттау, метрология және сертификациялау»,  
біліктілігі 0601013 стандарттау технигі 

          Кафедра студенттерінің кәсіби тәжірибесі оқу процесінің ажырамас бөлігі 
болып табылады, ол колледжде Қазақстан Республикасының «Білім туралы», 
«Қазақстан Республикасындағы еңбек туралы», «Қазақстан Республикасындағы 
әлеуметтік әріптестік туралы», «Кәсіби тәжірибені ұйымдастыру және жүргізу 
ережелері» және Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің 2016 
жылғы 29 қаңтардағы № 107 бұйрығымен бекітілген практиканың негізі ретінде 



ұйымды айқындау ережелері, Жезқазған өнеркәсібі студенттерінің практикасы 
туралы ереже Заманауи гуманитарлық колледж (П ЖИГК 22, ор. 5), рәсімі Тренинг 
және өндірістік практика (ПРОЖИГК709-14). 
            0601000 «Стандарттау, метрология және сертификаттау», біліктілігі 0601013 
стандарттау технигі мамандығы бойынша – өндірістік практиканың «Өндіріс 
технологиясы», «Өнім сапасын бақылау», «Метрология» сияқты пәндерді зерттеу, 
зертханалық жұмыстар жүргізу, пәндерді оқи отырып, түсіну болып табылады. 
 Тәжірибенің жоғарыда аталған түрлері арнайы пәндер мен кәсіби модульдерді 
оқып-үйренудің жалғасы болып табылады және тиісті курс жұмысына ақпарат 
жинау үшін негіз болып табылады. 

 

   

   
0601000 –Стандарттау, метрология және сертификаттау мамандығы, 

 060101 3 – стандарттау технигі 
2 курс студенттері кәсіби тәжірибе кезінде 

 

 
  

 
 

0601000 –Стандарттау, метрология және сертификаттау мамандығы, 
 060101 3 – стандарттау технигі 

3 курс студенттері кәсіби тәжірибе кезінде 



 
 

 
 

«Автоматтандыру және басқару» ПЦК мамандықтары 
 

1. 0902000- Электрмен қамтамассыз ету (салалар бойынша), біліктілігі 0902033- 
техник-электрик; біліктілігі 0902022- тарату құрылғыларының электр 
жабдықтарды жөндеу жөніндегі электр слесарі; 

2. 1302000 «Автоматтандуры және басқару (салалар бойынша), біліктілігі 
1302023- электромеханик, біліктілігі 1302012- бақылау -өлшеу аспаптары мен 
автоматика слесарі; 

3. 1304000- Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамассыз ету (түрлері 
бойынша) 1304043- техник- бағдарламашы, біліктілігі 1304082- электрондық-
есептеу  машиналарын баптаушы; 

4. 1306000- Радиоэлектроника және байланыс (түрлері бойынша), біліктілігі 
1306093- байланыс технигі, біліктілігі 1306052- монтажник связи- кабельщик, 
біліктілігі 1306012- телекоммуникациялық желілері және жүйелер бойынша 
электромонтер. 

            0902000-Электрэнергетика мамандығының Жезқазған 
өнеркәсіптік-гуманитарлық колледжінде 0902033 - «Автоматтандыру және 
басқару» ПКС біліктілігі 050320- «Дуалды білім беру жүйесінде» оқытылады. 
Ол студенттерге электр энергетикасы саласында тәжірибе жинауға арналған. 
Қосарлы оқыту жүйесіне сәйкес, Қарағанды облысының Кәсіпкерлер 
палатасымен, Қарағанды облысының жетекші кәсіпорнымен Kazakhmys 
Energy LLP (Kazakhmys Energy) және Power Supply және колледжі 
дәрежесімен үш жақты келісімшартқа қол қойылды. 

          «Қазақмыс Энерджи» ЖШС (Kazakhmys Energy) «Қазақмыс» 
Корпорациясы мен Жезқазған, Сәтпаев, Балқаш, Топар, Абай және басқа 
қалалардағы жылу және электр қуатымен қамтамасыз етілетін өндірістік 
объектілерді қамтамасыз ететін үш станциядан тұрады: 

- «Қазақмыс Энерджи» ЖШС («Қазақмыс Энерджи»); 



- Жезқазған ЖЭО «Қазақмыс Энерго» ЖШС (Kazakhmys Energy) 
- «Kazakhmys Energy» ЖШС-нің Балқаш ЖЭС (Kazakhmys Energy). 
Эксперименттік жұмыс жоспары әзірленді, жұмыс тобына колледж 

директоры, директордың орынбасары, әдіскері, «Kazakhmys Energy» ЖШС 
(Kazakhmys Energy) жетекші мамандары және «Электрэнергетика» мамандығы 
бойынша арнайы пәндер оқытушылары кірді. Эксперименттік жұмыс оқу 
бағдарламасы Қарағанды облысы Кәсіпкерлер палатасымен келісілді, 
«Kazakhmys Energy» ЖШС (Kazakhmys Energy) және колледж директоры 
мақұлдады. 

Тәжірибелік жұмыс жоспарының ерекшелігі - теориялық және 
тәжірибелік сабақтардың пайыздық үлесі. Бағдарлама колледждегі теориялық 
дайындықтың 40% -ын, өндірістегі практикалық оқытудың 60% -ын 
қамтамасыз етеді. 
Мамандық бойынша эксперименттік білім беру бағдарламасының айнымалы 
бөлігі жалпы бөлінген уақыттың 60% -ын құрайды. 

   
0902000- Электрмен жабдықтау (сала бойынша) мамандығы, біліктілігі 0902033 - электротехник. 
Жезқазған жылуэнергетикасы кәсіпорнында «Kazakhmys Energy» ЖШС (Kazakhmys Energy) 
кəсіпорындарында қосарлы оқыту жүйесі бойынша тренингтер өткізілді. Электр цехы бастығының 
орынбасары - Нигай Руслан Феликсович және Сейткаримов Данияр Тұрарұлы - электрлі тарату 
құрылғысы, 5-ші сыныпты және дуалды оқыту жүйесі бойынша оқитын студенттер мен студенттер 
Ахмед Бекбол және Бүркітбаев Рамазан 

  
Жезқазған ЖЭО кәсіпорнында «Қазақмыс Энерджи» ЖШС (Kazakhmys Energy) дуалды оқыту жүйесі бойынша оқыту. 

Электр цехының зертханасында 
Ментор - Придворов Владислав Викторович - энергожүйелерінің электрикі, 5-сынып және білім берудің қосарлы 
білім жүйесін оқып жатқан студенттер Сатыбалда Абзал және Байкенжинов Қуаныш 



   
1304000-Есептеу техникасы және программалық қамтамасыз ету мамандығының студенттері (типі 

бойынша) ҚТЖ өндірістік тәжірибесінде «Жаңаарқа ауданынан сигнал беру және байланыс» 
Жезқазған қалалық телевизия және радио хабарларын тарату Дидар »ЖШС, 

« ЖезСвязСтрой »ЖШС 

 
 

1306000- Радиоэлектроника және байланыс (түрлері бойынша), біліктілігі 1306093- байланыс технигі, 
біліктілігі 1306052- монтажник связи- кабельщик, біліктілігі 1306012- телекоммуникациялық желілері және 
жүйелер бойынша электромонтер мамандығының студенттері АҚ «Казахтлеком»-да өндірістік тәжірибе 
өтуде. 

 

 



ПЦК «Көлік» мамандықтары 

1. 1201000- Автомобиль көлігінде технкалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану , 
біліктілігі 1201123- техник-механик; біліктілігі 1201062- автокөліктердің электр 
құрылғыларын жөндеуші электрик; біліктілігі 1201072- автомобиль жөндеуші слесарі; 

2. 1203000-Теміржол көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару, 
біліктілігі 1203093- тасымалдауды ұйымдастырушы технигі, квалификация 1203022- 
орталықтандырылған станса бекетінің кезекшісі; 

3. 1108000- Теміржол жылжымалы қүрамдарын пайдалану және жөндеу, техникалық қызмет 
көрсету (түрлері бойынаш), біліктілігі 1108183- техник- электромеханик, біліктілігі 
1108012- вагон қараушы слесарі, біліктілігі 1108032- Жылжымалы құрамдарды жөндеу 
дәнекерлеуші, біліктілігі 1108052- жолаушылар пойызының жолсерігі, біліктілігі 1108062- 
тепловоз машинисінің көмекшісі, біліктілігі 1108112- тепловоз машинисті. 
 
Кәсіби практикаға (КП) іс-тәжірибенің келесі түрлері жатады: оқу-танысу, слесарлік 

тәжірибе, дәнекерлеу тәжірибесі, дәнекерлеу-механикалық тәжірибесіне, темір-ұсталы 
механикалық тәжірибе, электромонтажды, 3 разрядті слесар біліктілігін алу үшін және  өндірістік-
технологиялық. 

Оқу практикасы оқу процессінің жалғасы болып табылады және профильді сала бойынша 
оқытушының басшылығымен жүргізіледі.  

Іс-тәжірибенің жетекшілеріне өнеркәсіптермен әрдайым үзбей байланыс жасауды талап 
етеді. Техникалық әдебиеттерді жіті бақылау, аталған мамандық облысында барлық жаңа 
мәліметті жаттау, және сәйкестендіріп түзету және оқу материалының мазмұнын толықтыру. 
Осыған байланысты оқытушылар қосымша әдебиеттерді және ақпараттарды қолданады.  

Оқу іс-тәжірибесінен өту кезінде, техникалық қауіпсіздік ережелерін, өртке қарсы 
қауіпсіздікті, еңбек күзетін қамтамасыз ету сұрағына ерекше көңіл бөлген дұрыс. Сондай-ақ 
студенттердің назарын басқа да пәндерде берілген мәліметтің негізінде  қарастырылатын нақты 
сұрақтарға дайындау қажет. Алған білімдерін қолданатын облыс аумағын көрсету  және өндірістік 
іс-тәжірибе  мен алдағы жұмыстарда атқара білуі.  

Студенттердің іс-тәжірибелік қызметтерінің маңызды түрлерінің бірі оқу-танысу іс-
тәжірибесі болып табылады. Жалпы алғанда, бұл студенттердің болашақ мамандығының 
қызметімен танысу, мамандық бойынша дағдылар мен бастапқы мүмкіндіктерді игеру, кәсіптік 
қызметте іс-тәжірибелік дағдыны игеру және ұластыру. 

Өндірістік практика қаланың кәсіпорындарында өтетін өндірістік-технологиялық және 
диплом алды іс-тәжірибеден тұрады. Колледжден практикадан өту уақытында, директордың 
бұйрығының келісімімен маманды пәндер бойынша оқытушылардың ішінен студенттердің 
қатынауын және аталған практикаға сәйкес студенттердің өтуін бақылайтын практиканың 
жетекшілері тағайындалады. Кәсіпорыннан (практиканың базасынан) практикант-студенттер үшін 
әдіс-тәсілдерді ұластыру және таныстыру мақсатында студенттердің кәсіби құзыретін меңгеруі 
үшін тәлімгерлер тағайындалады. Іс-тәжірибенің қорытынды сатысы болып есепті дайындау және 
оны топтың практика жетекшісінің алдында қорғау болып танылады. Міндетті шарт ретінде іс-
тәжірибеден өткен кәсіпорыннан берілген мінзедеменің бар болуы.  

Тәжірибе барысында студенттер: жалпақ бетіндегі өлшеу, металды кесу, аралау, өлшеу, кесу, 
жөндеу және бұрау, слесарлық балталардың құрылысы, қысқыш, бүрғылау, зенкерлеу, 
терможөндеу, шаберлеу, қашау, комплекті жүмыс, бөлшектерді  өлшеу үшін қабылдау мен 
дайындау.  
Пәнді оқыту барысында келесі пәндермен интергрциялау керек: «Материалтану», «Жылжымалы 
құрамның электрлік машиналары», техникалық механика негіздері» «жылжымалы құрамның 
электрлік қондырғылары», «өндірісті басқару және экономика негіздері».  

Дәнекерлеу тәжірибе бойынша оқу тәжірибесі келесідей тәжірибелік оқытуларды енгізеді: 
дәнекерлеу операцияларын оқытуды, механикаландырылған және қолды құрылғылармен 
таныстыру. Осы тәжірибе барысында басты назарды техникалық қауіпсіздік пен өрт сөндіру 
қауіпсіздігіне басымдылық беріледі.   
Пәнді оқыту барысында келесі пәндермен интергрциялау керек: «Материалтану», «Жылжымалы 
құрамның электрлік машиналары», техникалық механика негіздері» «жылжымалы құрамның 
электрлік қондырғылары», «өндірісті басқару және экономика негіздері».  



            Өндірістік практика қаланың кәсіпорындарында өтетін өндірістік-технологиялық іс-
тәжірибеден тұрады. Колледжден тәжірибе өту уақытында, директордың бұйрығының келісімімен 
маманды пәндер бойынша оқытушылардың ішінен студенттердің қатынауын және аталған 
практикаға сәйкес студенттердің өтуін бақылайтын практиканың жетекшілері тағайындалады. 
Кәсіпорыннан (тәжірибе базасынан) практикант-студенттер үшін әдіс-тәсілдерді ұластыру және 
таныстыру мақсатында студенттердің кәсіби құзыретін меңгеруі үшін тәлімгерлер тағайындалады. 
Іс-тәжірибенің қорытынды сатысы болып есепті дайындау және оны топтың практика 
жетекшісінің алдында қорғау болып танылады. Міндетті шарт ретінде іс-тәжірибеден өткен 
кәсіпорыннан берілген мінзедеменің бар болуы.  

 

   

   
1203000 - Теміржол көлігі қозғалысын ұйымдастыру және басқару мамандығының 

студенттері, 1203093 біліктілігі - ұйымдастырушы техник, біліктілігі 1203022 - кезекші 
станцияларды орталықтандыру. Кәсіби және өндірістік тәжірибені өту кезінде 

   

   



   
1201000 - Автомобиль көлігін күтіп ұстау, жөндеу және пайдалану мамандығы бойынша 

студенттер, біліктілігі 1201123-техник-механик. Кәсіби және өндірістік тәжірибені өту кезінде. 
 

   

   
1108000- Теміржол жылжымалы қүрамдарын пайдалану және жөндеу, техникалық қызмет көрсету (түрлері 

бойынаш), біліктілігі 1108183- техник- электромеханик, біліктілігі 1108012- вагон қараушы слесарі, біліктілігі 
1108032- Жылжымалы құрамдарды жөндеу дәнекерлеуші, біліктілігі 1108052- жолаушылар пойызының жолсерігі, 

біліктілігі 1108062- тепловоз машинисінің көмекшісі, біліктілігі 1108112- тепловоз машинисті. 
Студенттердің өндірістік тәжірибе өту кезінде 
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