
Түлектерді жұмыспен қамту және біліктілік тестілеудің талаптары мен атқарылған 

жұмыстар 

Түлектердің жұмысқа орналасуы жылдан-жылға өсіп келе жатыр. Түлектерді жұмысқа 

орналастыруда мемлекет тарапынан түлектерге алған мамандығы (мамандығы) бойынша 

алғашқы жұмыс тәжірибесін жинауға көмектесу үшін жұмыспен қамту орталықтары жұмыспен 

қамтуға жәрдемдесу шарасын ұйымдастырады.Қазіргі таңда жұмыспен қамту орталығы- 6 айға 

дейінгі мерзімге жастар практикасымен қаматамсыз ете алады. «Халықты жұмыспен қамту 

туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес білім беру ұйымдарын алдыңғы 3 жыл 

ішінде бітірген және 29 жастан аспаған жұмыссыз түлектер жастар практикасына қатысушылар 

ретінде белгіленеді. 2021 оқы жылы бойынша колледжімізді 131 түлек бітіріп шықты. Қазіргі 

таңда 131-білім алушының жұмысқа орналасқаны 114 (87%), жұмыссыздар -17 (13%). 

Мамандықтар бойынша айтатын болсақ, төмендегідей: 

1201000-«Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану» 

мамандығы бойынша 4160 тобында -9 білім алушы, оның: 5-і жұмысқа орналасқан, 4-ЖОО 

оқиды; 

 4160 тобы бойынша жұмыспен қамтылғандар саны-9 білім алушы, яғни 100%. 

 

0819000-«Мұнай мен газды қайта өңдеу технологиясы» мамандығы бойынша баолығы -23 

білім алушы бітірді. Аталған мамандық бойынша жалпы 19 (83) -ы жұмыспен қамтылған, 

жұмыссыз-4 (17%).     

4190 тобы 12 білім алушы, оның 7-і жұмысқа орналасқан, 1-і бала күтімінде, 1-і ЖОО оқиды, 1-і 

әскер қатарына шақырылған, 1-і ҚР тыс жерге кеткендер, 1-і жұмыссыз. Топ бойынша 11(92%) 

білім алушы жұмыспен қамтылған, оның 1-і жұмыссыз. 

4090 тобы 11 білім алушы, оның 2-і әскер қатарына шақырылған, 2-і ЖОО оқиды, 4-і жұмысқа 

орналасқан, 3-і жұмыссыз.Топ бойынша 8 білім алушы жұмыспен қамтылған, яғни 73%.  

0103000 «Дене тәрбиесі және спорт» мамандығы" бойынша 3-топ бойынша 70 білім алушы 

бітірді. Аталған мамандық бойынша жалпы 63 білім алушы жұмыспен қамтылған, яғни 90%. 

Жұмыссыздар 7 пайыздық көрсеткішпен 10%. 

 4300 тобы -24 білім алушы, оның 12-і жұмыс жасайды, 4-ЖОО оқиды, 1-і бала күтімінде, 3-ә 

әскер қатарында, 4-і жұмыссыз.Жалпы жұмыспен қамтылған- 20 бала, 83%. 

4301 тобы-34 білім алушы, оның 16-ы жұмыс жасайды, 6-ы әскер қатарында, 4-і бала күтімінде, 

2-і ЖОО оқиды, 3-і СУЗ оқиды, 3-і жұмыссыз. Жалпы жұмыспен қамтылған- 31 бала, 91%. 

 

4310 тобы -12 білім алушы, оның 9-ы жұмыс жасайды,  1-і СУЗ оқиды, ҚР тыс жерге кеткендер -

1, 1-і жұмыссыз. Жалпы жұмыспен қамтылған- 11 бала, 92%. 

 

0518000 «Есеп және аудит»  мамандығы бойынша 3150 тобында -15 білім алушы, оның 8-і 

жұмыс жасайды, ҚР тыс жерге кеткендер 2, бала күтімі-1, ЖОО оқиды-1, жұмыссыз -3. Жалпы 

мамандық бойынша 12-і жұмыспен қамтылған (80%), жұмыссыз -3 (20%) 

1304000 «Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету» мамандығы 4140 тобында 6 -

білім алушы, оның 6-ы да жұмысқа орналасқан. Пайыздық көрсеткішпен 100%. 

0911000 «Электр және электромеханикалық жабдықтарды техникалық пайдалану, күту және 

жөндеу» мамандығы 4130 тобында 8 білім алушы, оның 3-і жұмысқа орналасқан, 2-і әскер 

қатарына шақырылған, 1-і ЖОО оқиды, 2-і жұмыссыз. Жалпы аталған мамандық бойынша 

жұмыспен қамтылған -6 (75%), жұмыссыздар -2  (25%). 
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07161300-Автомобиль 

көлігіне техникалық қызмет 

көрсету, жөндеу және 

пайдалану 

9 5 4     

07110500-Мұнай мен газды 

қайта өңдеу технологиясы 
23 11 3          1 3 1            4 

01140500-Дене тәрбиесі және 

спорт 
70 37 10         5 9 1 8 

04110100-Есеп және аудит 15 8 1 1  2 3 

06130100-Бағдарламалық 

қамтамасыз ету 

 

6 

 

6 
     

07130700-

Электромеханикалық 

жабдықтарға техникалық 

қызмет көрсету, жөндеу және 

пайдалану 

8 3 1  2  2 

барлығы 131 70 19 7 14 4 17 

 

 

Біліктілік тестілеудің талаптары мен атқарылған жұмыстар 

 

Біліктілік тестілеу – білім саласындағы уәкілетті орган әзірлеген тестілер бойынша мектепке 

дейінгі тәрбие мен оқытудың жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын, техникалық және 

кәсіптік, орта білімнен кейінгі, қосымша білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын 

білім беру ұйымдарында жұмыс істейтін педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген 

тұлғалардың кәсіби құзыреттілігінің деңгейін айқындауға бағытталған рәсім. Біліктілік тестілеуі 

компьютерлік тестілеу әдісі арқылы онлайн режимде өткізіледі. 

Біліктілікке тестілеуінің жалпы уақыты – 3 сағ 30 мин құрайды. 

«Қызмет бағыты бойынша» - 50%, «Педагогика, оқыту әдістемесі» бойынша - 50% дұрыс жауап 

алынса, тестілеу оң деп есептеледі. 

Тестілеу кезінде 50% -ден кем нәтиже көрсеткен немесе дәлелді себептермен қатыспаған педагог 

аттестатталушы адамдар бірінші тестілеуден кейін екі айдан кешіктірмей қайта тестілеуден өтеді.  

Дәлелді себептер мыналар болып табылады: 

1) ұзақ уақыт бойы еңбекке жарамсыздық (2 айдан аспайтын); 

2) жүктілік және бала туу және бала күту демалысында болу; 

3) шетелде мамандық бойынша іссапарда болу. 

Қайта тестілеу кезінде 50% -дан кем нәтиже көрсеткен аттестатталушы адамдар аттестаттаудың 

екінші кезеңіне жіберілмейді. 

Тестілеуден табысты өткен аттестатталушы адамдар аттестаттаудың екінші кезеңіне жіберіледі.  

 

 

 

 

№  Тестілеу блоктары Тест тапсырмалар Шектік деңгей 



р/с саны 

1 Қызмет бағыты 70 50% 

2 
Педагогика, оқыту 

әдістемесі 
30 50% 

Барлығы 100 

 

Биылғы оқу жылынан бастап техникалық және кәсіптік орта білімнен кейін білім беру 

ұйымдарының түлектері де аталған Ұлттық Біліктілік Тестілеуіне қатысады.  Ұлттық Біліктілік 

Тестілеуіне  қатысушы түлек күнтізбелік жыл ішінде 2рет, 1 рет-тегін, екінші рет –ақылы негізде 

тапсыра алады.Аталған тестілеуге қатысып, жеткілікті балл жинаған  колледждің, 

бакалавриаттың және магистратураның соңғы курс студенттеріне  «педагог» біліктілік  санаты 

беріледі. 

Педагогикалық мамандықтар 0103000 «Дене тәрбиесі және спорт» мамандығы бойынша 69 білім 

алушы бітіреді, оның 17-сі тестілеуге қатысуға ниетті. Осы білім алушылардың ішінен қазірге 

таңда топтар бойынша: 

4300 тобы бойынша – 13; 

4301 тобы бойынша -3; 

4310 тобы бойынша -4 білім алушы біліктілік тестілеу тапсыруға ниетті.  4301 тобы бойынша 1-

білім алушы 22.04.222 жылы 1 мүмкіндігін тапсырып көрді. Қалған білім алушылар қазіргі 

таңдағы Ұлттық Біліктілік Тестілеу орталығындағы техникалық ахауларға байланысты тіркеле 

алмай отыр.  

 

Ұсыныс: 

1. Биылғы бітіруші топ кураторлары жұмысқа орналасу және ЕНПФ анықтамаларын 

жинауды ерте бастан қолға алса 

2. Анықтамамен қосымша топ бойынша бітіруші түлектердің жеке куәлігін тапсырса 

 

 

Оқу-өндірістік бөлімі            Ідірісова С.Ж. 


