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5В012000 - Кәсіптік оқыту мамандығы лицензиясы (сериясы №0000037) ҚР Білім және 
ғылым министрлігінің 26.04.2004 жылғы мерзімінде №361 бұйрығы негізінде берілген.

5В012000 - Кәсіптік оқыту мамандығы бойынша бакалавриат мамандығын бітірген 
түлектерге кәсіптік білім бакалавры академиялық дәрежесі беріледі.

5В012000 - Кәсіптік оқыту мамандығын бітіруші түлектер: 
- кәсіби техникалық мектептерде;

• орта арнайы оқу орындары, колледждерде;
- жоғары оқу орындарында;
- конструкторлық бюроларда;
- зауыт лабораторияларында;
- ғылыми-зерттеу мекемелерінде;
- конструкторлық және жобалау ұйымдары мен мекемелерінде қызмет атқара алады. 
5В012000 - Кәсіптік оқыту мамандығы бакалавры кәсіби қызмет бағыттарында:
- техникалық еңбек технологиясы мұғалімі;
- қызмет көрсету еңбек технологиясы мұғалімі;
- кәсіптік оқыту (профиль бойынша) оқытушысы;



- кәсіптік педагог менеджері;
- кадрларды қайта даярлау және кәсіптік бағдар берудің педагог 

ұйымдастырушысы;
- кәсіптік педагог дизайнері ретінде қызмет атқара алады.   
Маман даярлауда кафедраның  оқу үдерісін ұйымдастыруды  білікті  

ұстаз-ғалымдар жүзеге асырады. Атап айтқанда,  п.ғ.д., профессор; 
Г.Г.Еркибаева, п.ғ.к., доцент м.а. Ж.Күнпейіс, п.ғ.к., доцент м.а. 
С.Әлімбекова, магистр-оқытушы Г.Қасымбекова, тігін шеберхана 
меңгерушісі З.Байназарова, оқу шебері Н.Алимтаев, аға лаборант  
А.Иманбекова және инженер А.Жайынбаев, мамандық құрамында қызмет 
атқарады.



Кәсіптік еңбекке дайындық бағыттары университеттің ағаш өңдеу және тігін 
шеберханаларында, «Түркістан-агрореммаш» ЖШС  мекемесімен жасалған  
келісім-шарт негізінде жүргізіліп. Өндірістік және технологиялық тәжірибелер 
аталған шеберханаларда және зауыттарда ұйымдастырылады.

Мамандық студенттері педагогикалық іс-тәжірибе ден Түркістан қаласында 
орналасқан №17 Ататүрік мектеп-гимназиясы, №1 А.Байтұрсынов,  №19 Яссы,  
№9 Некрасов, М.Әбенова, №15 М.Жұмабаев атындағы мектеп-гимназиясы, №2 
Хамза мектебі, №3 Амір-Темір орта мектебі, №23,№24  орта мектептерінде 
жүргізіледі.

Ғылыми-зерттеу қызметі саласында:
«Кәсіптік  оқыту» мамандығын дайындауды жетілдіру мақсатында кафедра 

профессор-оқытушылар құрамы Алматы гуманитарлы-техникалық 
университетінің «Кәсіптік білім», М.О.Әуезов атындағы ОҚМУ –нің «Кәсіпке 
баулудың теориясы мен әдістемесі» кафедрасы, Шымкент әлеуметтік -
педагогикалық университетінің «Кәсіптік білім» кафедраларымен тығыз ғылыми 
байланыс орнатқан.


