
«ТАРИХЫ ТАҒЫЛЫМҒА ТОЛЫ, КИЕЛІ БІЛІМ 
ОРДАСЫНА – 50 ЖЫЛ!»

«ИСТОРИЧЕСКИ СЛОЖИВШЕМУСЯ 
УЧЕБНОМУ ЗАВЕДЕНИЮ – 50 ЛЕТ!»

«HISTORICALLY ESTABLISHED EDUCATIONAL 
INSTITUTION WHICH HISTORY IS FULL 

OF KNOWLEDGE - 50 YEARS !»
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“Trade unions are an important part of civil society, 
which advocates a partnership dialogue with the executive 

authorities and employers in building a social society»
The first president of the Republic of Kazakhstan – Elbasy N. A. Nazarbayev.

According to the law on trade unions, the main task of a trade union is to protect the labor of 
its members, as well as other socio – economic rights and interests, and improve working 
conditions. The activity of the trade union is carried out in accordance with the Basic Law and 
other normative legal acts, the Charter of the trade union, generally accepted positions, and 
international legal norms.

The main activity of the trade union is the establishment of equal social cooperation labor 
relations between the employer and the trade union, as well as the protection of the rights and 
interests of the employee.

Trade union organizations play a significant role in solving problems of citizens arising in 
labor relations related to employment, employment and dismissal, the duration and mode of 
working hours and leave, and the amount of wages.

The largest public organization in Kazakhstan is the trade union of education and science 
workers. The reputation of the organization is always the focus. Today's trade unions, which have 
reached new heights, are becoming a public organization with a strong influence on the 
development of the country's economy and ensuring political stability.

The collective education of the college's trade union members was properly established in 
compliance with the legislation between the employer and the employee specified in the labor and  
Education Code of the Republic of Kazakhstan under the collective bargaining agreement. On 
holidays, teachers are rewarded, and retired teachers are presented with gifts on behalf of the 
team. The educational institution carries out work on ensuring labor safety, providing employees 
with the opportunity to receive benefits and benefits, providing financial charitable assistance, 
and sending them to health resorts at a discount during the summer holidays.

Every year, as part of the modernization of cultural heritage, the trade union organization of 
the college organizes trips to local and foreign cities and places of recreation with financial 
sponsorship. In particular, trips were made to the historical monuments of Arystanbab, Yassaui, 
Karabura Aulie, Baba tukty Shashty Aziz, Baidibek Baba, Domalak Ana, Ibrahim Ata in Sairam, 
Karashash Ana, Turkibas Aulie, Karakhan Aulie, Aisha Bibi, Gayip Eren Kyryk Shilten sanctuary 
and Samarkand, Medeu, Shymbulak, Shardara reservoir and Issyk-Kul recreation areas in 
Almaty, Expo International Exhibition.

The trade union organization of the college will continue to show good deeds and 
contribute to the social protection of teachers and employees.
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 «Профсоюзы-важная часть гражданского общества,
 выступающая за установление партнерского диалога 
с органами исполнительной власти и работодателями 

 в создании социального общества»
Первый Президент РК-Елбасы Н. А. Назарбаев.

Достойная жизнь человека труда.

В соответствии с законом «О профессиональных союзах» основной задачей 
профсоюза является защита труда, а также других социально – экономических прав и 
интересов его членов, улучшение условий труда. Деятельность профсоюза 
осуществляется в соответствии с законодательными, и  нормативно-правовыми 
актами, Уставом профсоюза, общепринятыми принципами, международно-правовыми 
нормами.

Основным направлением деятельности профсоюза является установление 
равноправных социальных отношений между работодателем и профсоюзом, а также 
защита прав и интересов работника.

Профсоюзные организации играют существенную роль в решении вопросов, 
возникающих в трудовых отношениях граждан в связи с занятостью, приемом на 
работу и увольнением, продолжительностью и режимом рабочего времени и отпуска, 
размером заработной платы.

Крупнейшая общественная организация в Казахстане – профсоюз работников 
образования и науки. Репутация организации всегда в центре внимания. Сегодняшние 
профсоюзы, представляющие новые горизонты, становятся общественной 
организацией, имеющей сильное влияние на развитие экономики страны, обеспечение 
политической стабильности.

Коллективное воспитание членов профсоюза колледжа налажено с соблюдением 
законодательства между работодателем и работником, указанного в образовательном и 
Трудовом кодексе Республики Казахстан по коллективному договору. В праздничные 
дни преподаватели награждаются, а преподаватели, вышедшие на пенсию, 
награждаются от имени коллектива. В образовательном учреждении проводится 
работа по соблюдению безопасности труда, предоставлению работникам льгот и 
выплат, оказанию финансовой благотворительной помощи, предоставление путевок в 
санатории во время  летних каникул.

Ежегодно в рамках модернизации культурного наследия профсоюзная 
организация колледжа организовывает и финансирует поездки в местные и 
зарубежные города и места отдыха. В частности, были совершены экскурсии по 
исторически значимым мавзолеям Арыстан баб, Яссауи, Карабура Аулие, баба Азиз, 
Байдибек баба, Домалак ана, Ибрагим ата в Сайраме, Карашаш ана, Тюлькубас Аулие, 
Карахан Аулие, Айша биби, посещение сакральной местности Гайып Ерен Кырык 
Шілтен и город Самарканд, зоны отдыха Медеу, Шымбулак, Шардаринское 
водохранилище и Иссык-Куль, в город  Алматы, международной выставки ЭКСПО.

Профсоюзная организация колледжа и впредь будет  способствовать социальной 
защите преподавателей и сотрудников.
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«Кəсіби-техникалық білім ең бірінші кезекте ұлттық экономиканың мамандарға деген 
қазіргі жəне келешектегі сұранысын барынша өтеуге бағдар ұстауы керек»

ҚР Тұңғыш Президенті, Елбасы
Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаев

«Профессионально-техническое образование должно  быть в первую очередь 
ориентировано  на максимальное удовлетворение текущих и перспективных потребностей 
национальной экономики в специалистах»

Первый Президент РК, Елбасы 
Нурсултан Абишевич Назарбаев

«Vocational education should primarily focus on maximizing the current and future demand of 
the national economy for specialists»

 

First president of the Republic of Kazakhstan, 
 Nursultan Abishevich Nazarbayev
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«Кəсіподақтар – əлеуметтік қоғам құруда атқарушы 
билік органдары жəне жұмыс берушілермен əріптестік үн қатысу 

орнатуды жақтайтын азаматтық қоғамның маңызды бөлігі»
ҚР Тұңғыш Президенті, Елбасы  Н.Ə.Назарбаев.

Еңбек адамына лайықты өмір 

«Кəсіби одақтар туралы» Заңға сəйкес, кəсіподақтың негізгі міндеті – өзінің 
мүшелерінің еңбегін, сондай-ақ басқа да əлеуметтік-экономикалық құқықтары мен мүддесін 
қорғау, еңбек жағдайын жақсарту болып табылады. Кəсіподақ қызметі Ата Заң жəне басқа да 
нормативтік құқықтық актілермен, кəсіподақтың Жарғысымен, жалпы қабылданған 
ұстанымдармен, халықаралық құқықтық нормаларына сəйкес іске асырылады. 

Кəсіподақ қызметінің басты бағыты – жұмыс беруші мен кəсіподақтың арасында тең 
əлеуметтік ынтымақтастық еңбек қарым-қатынасын орнату,  сонымен бірге жұмысшының 
құқығы мен қызығушылығын қорғау.

Кəсіподақ ұйымдары азаматтардың еңбек қатынастарында жұмыспен қамтылуға, 
жұмысқа қабылдауға жəне жұмыстан босатуға, жұмыс уақыты мен демалыстың ұзақтығы мен 
режиміне, жалақының мөлшеріне байланысты туындаған мəселелерін шешуде елеулі роль 
атқарады. 

Қазақстандағы ең ірі қоғамдық ұйым – білім жəне ғылым қызметкерлері кəсіподағы. 
Ұйым беделі əр уақытта басты назарда. Жаңа белестерден көрінген бүгінгі кəсіподақтар ел 
экономикасын өркендетуде, саяси тұрақтылықты қамтамасыз етуде ықпалы күшті қоғамдық 
ұйымға айналуда.

Ұжымдық-келісімдік шарт бойынша Қазақстан Республикасының білім жəне еңбек 
кодексінде көрсетілген жұмыс беруші мен жұмысшы арасындағы заңдылықтарды сақтай 
отырып, колледж кəсіподақ мүшелерінің ұжымдық тəрбиесі дұрыс жолға қойылды. 
Мерекелерде ұстаздарды марапаттап, зейнеткерлікке шыққан оқытушыларға ұжым атынан 
сый-сияпат табыс етіледі. Білім ұясында еңбек қауіпсіздігін сақтау, қызметкерлерге 
жеңілдіктер мен төлемақыларын алуға мүмкіндік жасау, қаржылай қайырымдылық көмек 
көрсету, жазғы демалыста жеңілдікпен шипажайларға емделуге жіберу секілді жұмыстар 
атқарылады. 

Əр жыл сайын мəдени мұраны жаңғырту аясында колледждің кəсіподақ ұйымы 
қаржылай демеушілік жасай отырып, жергілікті жəне шетелдік қалалар мен демалыс 
орындарына саяхаттауды ұйымдастырып отырады. Атап айтсақ, тарихи  маңызы бар Арыстан 
баб, Яссауи, Қарабура əулие, Баба түкті Шашты Əзіз, Бəйдібек баба, Домалақ ана, Сайрамдағы 
Ибрагим ата, Қарашаш ана, Түркібас əулие, Қарахан əулие, Айша бибі кесенелеріне, Ғайып 
Ерен Қырық Шілтен киелі мекеніне тəу ету жəне Самарқанд қаласына, Алматы қаласындағы 
Медеу, Шымбұлақ, сондай-ақ Шардара су қоймасы мен Ыстықкөл демалыс аймақтарына, 
ЭКСПО халықаралық көрмесіне саяхаттар жасалды. 

Колледж кəсіподақ ұйымы  алдағы уақытта да игі істерімен көрініп, оқытушылар мен 
қызметкерлердің əлеуметтік жағынан қорғалуына ұйытқы бола бермек.
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Ешимов Рахманберді Анарбайұлы

Тарих жəне қоғамдық ғылымдар академиясының академигі, «Ы.Алтынсарин», «Білім беру ісінің 
құрметті қызметкері», «Білім жəне ғылым қызметкерлерінің кəсіподағына сіңірген еңбегі үшін», 
«Кəсіподаққа еңбегі сіңген құрметті қызметкер» төсбелгілерінің, ҚР Білім жəне ғылым министрлігінің 
«Еңбек ардагері», ҚР Президентінің «ҚР Тəуелсіздігіне 20 жыл», ОҚО  əкімінің «Облысқа сіңірген еңбегі 
үшін» медальдарының жəне  ОҚО мəслихатының «Құрмет грамотасы», ОҚО əкімінің «Алғыс хаты», ҚР 
Кəсіподақтар Федерациясы Дипломының иегері, колледжде аға буын жоғары санатты оқытушы,  
колледж оқытушылары мен қызметкерлерінің кəсіподақ ұйымының төрағасы

      Ешимов  Рахманберді Анарбайұлы

Академик Академии истории и общественных наук, обладатель нагрудных знаков 
«Ы.Алтынсарин», «Почетный работник образования РК», «За заслуги перед профсоюзом работников 
образования и науки», «Заслуженный работник профсоюза», «Ветеран труда» Министерства 
образования и науки РК, медалей Президента РК «20 лет Независимости РК», акима ЮКО «За заслуги 
перед областью» и «Почетной грамоты» маслихата ЮКО РК, «Благодарственного письма» акима ЮКО, 
диплома Федерации профсоюзов РК.

 Председатель профсоюзной организации преподавателей и работников колледжа.

ESHIMOV RAKHMANBERDY ANARBAYEVICH

Academician of the Academy of history and Social Sciences, winner of the badges 
"Y.Altynsarin","honorary worker of Education of the Republic of Kazakhstan", "Honored Worker of Education 
of the Republic of Kazakhstan", "Honored Worker of Trade Union", "Honored Worker of Trade Union", medals 
of the Ministry of Education and science of the Republic of Kazakhstan "veteran of Labor",  reward from Akim of 
the South Kazakhstan region "for services to the region" and the Diploma of the Federation of Trade Unions of the 
Republic of Kazakhstan "Certificate of honor" of the Maslikhat of the South Kazakhstan region, "letter of thanks" 
of the Akim of the South Kazakhstan region, the Diploma of the Federation of Trade Unions of the Republic of 
Kazakhstan senior teacher of the highest category. Chairman of the trade union organization of teachers and 
employers of the college.

14

Қазақстанның дамыған ел қатарына қосылуының кілті - сапалы, қол жетімді жəне заманауи 
білім. Сапалы білім - қарқынды дамудың басты шарты. Осы ретте жеті түрлі ілім білетін ұрпақ тəр-
биелеу – бүгінгі  күннің негізгі міндеті. Сондықтан білім саласының дамуына жаңа, қуатты серпін 
беру маңызды. Сонымен бірге біз кəсіби білім берудің бүкіл жүйесін еңбек нарығында сұранысқа ие 
білікті мамандар қалыптастыруға бағыттағанымыз жөн.

ҚР   Президенті Қасым - Жомарт Кемелұлы Тоқаев

Ключ к вхождению Казахстана в число развитых стран - это качественное, доступное и 
современное образование. Образование-главное условие динамичного развития. При этом 
воспитание поколения, знающего семь различных учений, - основная задача сегодняшнего дня. 
Поэтому важно дать новый, мощный импульс развитию сферы образования.

Вместе с тем, мы должны направить всю систему профессионального образования на 
формирование квалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда.

 
Президент РК  Касым - Жомарт Кемелевич Токаев

The key to Kazakhstan's entry into the number of developed countries is high-quality, affordable and 
modern education. Quality education is the main condition for rapid development. At the same time, the 
education of the educated generation is the main task of today.Therefore, it is important to give a new, 
powerful impetus to the development of Education. Also we should focus the entire system of professional 
education on the formation of qualified specialists who are in demand on the labor market.

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN  Kassym - Jomart Tokayev
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 «Кəсіптік-техникалық білімнің ең негізгі екі міндеті бар. Көп адам колледждер 
тек мамандар даярлаумен айналысады деп ойлайды. Əрине бұл – негізгісі. Ал білім 
берудің бұл сатысындағы маңызды міндет – əлеуметтендіру».

ҚР Білім жəне ғылым министрі 
Аймағамбетов Асқат Қанатұлы

«Профессионально-техническое образование имеет две основные задачи. 
Многие думают, что колледжи занимаются только подготовкой специалистов, 
конечно это верно. А важнейшая задача на данном этапе образования - это 
социализация»

Министр образования и науки РК 
Аймагамбетов Асхат Канатович

«There are two main tasks of vocational education. Many people think that colleges 
are engaged only in training specialists. Of course, this is the main one. And the most 
important task at this stage of education is socialization."

Minister of Education and Science of the Republic of Kazakhstan 
Aimagambetov Askar Kanatuly
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Also in the Address "CRITICAL PUBLIC DIALOGUE - THE BASIS OF STABILITY AND 
DEVELOPMENT OF KAZAKHSTAN": 

"We need to define the abilities of students and move to a policy of career guidance.  This 
policy should be the basis of the national standard of secondary education.  In our economy, the 
demand for technical specialists is very high, but there are few opportunities.  Enterprises are forced 
to invite relevant specialists from abroad.  We need to urgently correct this negative situation.  The 
quality of secondary education between urban and rural schools is widening, so we need to focus the 
entire system of vocational education on the formation of qualified professi onals in demand in the 
labor market, "he said.  The domestic labor service has always paid attention to the need for quality 
training and set new tasks for the development of human capital and, accordingly, the national 
education system through meaningful programs.  The solution of these problems will depend on the 
professionalism, knowledge, reliability and culture of the teaching staff.  In this regard, the Road and 
Transport College in Shymkent is one of the most prestigious VET organizations in the country, 
providing technical and vocational education in accordance with these objectives.  This year is a 
significant holiday for the college staff.  Because the college has 50 years history  In this regard, the 
family of sacred knowledge will once again study its history of almost half a century and show to the 
public its achievements and virtues.  The staff of the college will celebrate the anniversary of social 
and spiritual significance with creative achievements and success.  Founded in 1971, the university 
has inspired many young people and helped them to become real citizens with their own position.  
The staff of the college, which works regularly, can be proud of its graduates, who are full of 
knowledge.  Young people in various spheres of society contribute to the prosperity of Kazakhstan.

The main direction of the college in each academic year is the training of competitive 
professionals, combining upbringing and education.  In this direction, the staff of the college works 
hard for the full development of young people.  If we analyze the past and look to the future, we can 
see that the teaching staff has made great strides in educating the younger generation, training 
qualified technicians.  There is no doubt that the Road-Transport College is a leader in the field of 
education.  
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Постоянно акцентировалось внимание на необходимости качественной подготовки 
отечественных рабочих – служащих кадров, ставились новые задачи по развитию 
человеческого капитала через насыщенные программы и, соответственно, национальной 
системы образования. Решение этих задач во многом зависит от профессионального 
мастерства, образованности, уверенности и культуры учительской общественности. В этой 
связи Дорожно - транспортный колледж г. Шымкент-одна из самых престижных организаций 
ТиПО Республики, реализующая техническое и профессиональное образование в 
соответствии с этими задачами.

Этот год знаменательный для коллектива колледжа. Ведь колледжу - 50 лет! В связи с 
этим, учебное заведение намерено еще раз исследовать свою почти полувековую историю, 
показать публике свои достижения и достоинства. Юбилей, имеющий социально-духовное 
значение, коллектив колледжа будет встречать с творческими достижениями.

Основанная в далеком 1971 году, колледж вдохновил многих молодых людей на 
жизнненный путь, способствовала становлению истинного гражданина, обладающего своей 
самобытностью. Коллектив колледжа, который работает систематично, может гордиться 
своими окрыленными, наполненными знаниями выпускниками. Молодежь, занимающаяся 
различными видами деятельности в различных сферах общества, вносит свой вклад в 
процветание Казахстана.

Основное  направление  колледжа на  каждый учебный год-подготовка 
конкурентоспособных специалистов в сочетании с воспитанием и образованием. В этом 
направлении коллектив колледжа неустанно работает над всесторонним развитием молодежи.

Анализируя наше прошлое и заглядывая в завтрашний день, мы добиваемся больших 
успехов в воспитании подрастающего поколения, в подготовке квалифицированных 
технических специалистов – преподавательский состав покорил немало вершин. Бесспорно, 
Дорожно-транспортный колледж является лидером учебных заведений, занимающих 
заметное место на горизонте образования.

FOREWORD

 The President of the Republic of Kazakhstan, the Head of State K. K. Tokayev on August 16, 
2019 delivered a speech entitled “Knowledge and science!”.In his speech at the plenary session of the 
August conference:he said "There is no man without a teacher”. We all learned from the teacher.  
Therefore, a proper assessment of the work of a teacher who leads the future is very important and 
necessary.The continuity of deep-rooted traditions is given through national education.  As Magzhan 
Zhumabayev noted, "Every educator is obliged to bring up a child in the traditions of the nation," and it 
is true that a child who grows up saturated with national values   has a deep knowledge and a strong 
mind.  The next generation must always hold high the flag of our independence.  After all, the 
preservation of the vast steppe, entrusted by our ancestors,  first of all a great hope for the future of the 
younger generation.  In today's era of globalization, the rapid development of new technologies has 
obviously changed our lives.  Requirements for human capital, education have completely changed.  
We must not forget that at a time when quality education is becoming a key condition for rapid 
development, obesity, which is constantly criticized by the great Abai, has never brought good to 
society. Our young people, who understand this, should be armed only with knowledge and rely only 
on work.  We must always meet the modern requirements and trends. To do this, the main goal should 
be to move forward, not to stand still.  Therefore, a great responsibility falls on the community of 
teachers who bring up a well-educated and intelligent generation. Today students are the bright future 
of Kazakhstan, sectoral education is the way to success and the main tool for economic 
development.He stressed that "the main task today is to bring up a generation that  knows seven 
different doctrines."  Thus,the head of state emphasized that the education of a conscious generation 
and quality education is a great responsibility to teachers.  
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Оспанова Насымжан Жамбековна 
ҚР Білім жəне ғылым министрлігінің техникалық жəне кəсіптік 

білім департаментінің директоры

Оспанова Насымжан Жамбековна
Директор Департамента технического и профессионального образования МОН РК

Ospanova Nasimzhan Zhambekovna
Director of the Department of Technical and Vocational Education of the 

Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan.

Кəсіби білім берудің мақсаты — əлемдік білім кеңістігіне ене отырып, бəсекеге 
қабілетті тұлға дайындау үшін адамның құзырлылық қабілетіне сүйену арқылы нəтижеге 
бағытталған білім беру.

Целью профессионального образования является образование, ориентированное на 
результат,  о снованный на  человече ской компетентно сти для  подготовки 
конкурентоспособного специалиста, выходящего в глобальное образовательное 
пространство.

The aim of  vocational education is results-oriented education based on human competence to 
prepare a competitive person entering the global educational space.
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Тажиева Жанат Арысбекқызы
Шымкент қаласы білім басқармасының басшысы

Тажиева Жанат Арысбековна 
Начальник управления образования г. Шымкент

Tazhieva Zhanat Arysbekovna
Head of the Department of Education, Shymkent city

Ұстаз – ұлағатты есім. Шəкірттерін білім нəрімен сусындатып, тəлім - тəрбие беру, 
жақсы қасиеттерді бойына дарытып, адамгершілік рухта бағыт - бағдар беруде ұстаздың 
еңбегі зор. Білім көшін жылжытып келе жатқан ұстаздар қауымына құрмет арта бермек!

Учитель-великое имя. Своей самоотверженностью, неустанным трудом и 
постоянным творческим поиском  он закладывает  основы завтрашнего дня. Спасибо вам 
за преданность профессии и заботу о наших детях. Уважение и поклон педагогам.

Teacher is a noble name. The teacher has done a great job of teaching his students, 
instilling good qualities in them and guiding them in morale. Respect for the community of 
teachers who promote the power of knowledge!

110

Негізі сонау 1971 жылы қаланған білім ордасы - талай жастарды өмірге қанаттандырды, 
өзіндік айқындамасы бар нағыз азамат болып қалыптасуына ерекше еңбек сіңірді. Жүйелі 
жұмыс атқарып отырған колледж ұжымы өзінен ұшқан, білім нəрімен сусындаған 
түлектерімен мақтана алады. Қоғамның əр саласында түрлі қызметте жүрген жастар 
Қазақстанның өркендеуіне өз үлестерін қосуда. 

Колледждің əрбір оқу жылындағы басты бағыты –  тəрбие мен білімді ұштастыра 
отырып, бəсекеге қабілетті мамандар даярлау. Осы бағытта, колледж ұжымы - жастардың 
жан-жақты дамуына аянбай еңбек етеді.

Өткенімізді саралап, ертеңімізге көз жүгіртсек, жас ұрпақты тəрбиелеуде, білікті 
техникалық маман даярлауда – ұстаздар қауымы талай асуларды бағындырып, зор  
жетістіктерге қол жеткізіп келеді.  Жол-көлік колледжі - білім көкжиегінде елеулі орны бар 
оқу орындарының көшбасшысы екендігі даусыз.

Предисловие

Президент Республики Казахстан, глава государства  Токаев К. Ж. 16 августа 2019 года 
выступил с докладом «Bіlіm Jáne Ǵlym!» на пленарном заседании августовской конференции  
сказал: «Без учителя не может быть человека. Всех нас  в свое время обучали учителя, 
поэтому достойная оценка труда учителя, направляющего в будущее - очень важна и 
обязательна. Преемственность традиций с глубокой историей передается через 
национальное воспитание. Магжан Жумабаев отметил, «каждый учитель обязан 
воспитывать ребенка в традициях нации». Последующие поколения должны всегда держать 
высоко флаг нашей независимости, ведь сохранение огромной степи, наследие переданное  
нашими предками - это прежде всего большая ответственность, которую мы возлагаем на 
молодое поколение. Очевидно, что бурное развитие новых технологий в эпоху современной 
глобализации внесло коренные изменения в нашу жизнь, совершенно изменились 
требования к человеческому капиталу,  к сфере образования. В период,  когда качественное 
образование становится главным условием динамичного развития, нельзя забывать, о том  
что иждивенчество, постоянно критикуемое великим Абаем,  никогда не приносило 
обществу ничего хорошего. Молодежь  понимая это, должна быть вооружена знаниями  
опираясь только на труд. Мы всегда должны соответствовать новым требованиям и 
тенденциям современности. Для этого главной целью должно стать продвижение вперед. 
Поэтому большая ответственность возлагается на учительскую общественность, 
воспитывающую подрастающее поколение, обладающее глубокими знаниями. Ваши 
сегодняшние ученики - это светлое будущее Казахстана. Качественное образование-путь к 
успеху и главный инструмент развития экономики. «Воспитание поколения, знающего семь 
различных учений, является основной задачей сегодняшнего дня». Глава государства четко 
подчеркнул, что воспитание сознательного поколения и качественное образование-это 
большая ответственность перед педагогами. Кроме того, в Послании «конструктивный 
общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» сказано: «Мы 
должны активизировать способности учащихся и перейти к политике профессиональной 
ориентации. Эта политика должна стать основой национального стандарта среднего 
образования. В нашей экономике спрос на специалистов в области техники очень высок, но 
возможностей мало. Предприятия вынуждены приглашать соответствующих специалистов 
из-за рубежа, надо оперативно исправить такую негативную ситуацию. Качество среднего 
образования между городскими и сельскими школами расходится, поэтому всю систему 
профессионального образования следует направить на формирование востребованных на 
рынке труда квалифицированных специалистов».
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Искакова Гүлзат Үкібайқызы 
ҚР БжҒМ «Ы.Алтынсарин» жəне «Білім беру ісінің құрметті қызметкері»

  төс белгілерінің иегері, 
Жол – көлік колледжінің директоры

Искакова Гулзат Укибаевна 
     обладатель нагрудных знаков «Ы.Алтынсарин»,

 «Почетный работник образования» МОН РК, 
Директор Дорожно-транспортного колледжа

ISKAKOVA GULZAT UKIBAEVNA
holder of the badges "Y. Altynsarin" and "honorary worker of Education" of the Ministry of 

Education and Science of the Republic of Kazakhstan, director of the 
ROAD-TRANSPORT COLLEGE
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АЛҒЫ СӨЗ

Қазақстан Республикасының Президенті,  мемлекет басшысы Қ.К.Тоқаев 2019 жылғы 
16 тамызындағы «Bіlіm jáne Ǵylym» атты тамыз конференциясының пленарлық 
отырысында сөйлеген сөзінде: «Ұстазсыз адам болмайды. Бəріміз де кезінде мұғалімнің 
тəлімін алып, білімін үйрендік. Сондықтан болашаққа жол сілтейтін мұғалімнің еңбегін 
лайықты бағалау – өте маңызды жəне міндетті.Тарихы терең дəстүр сабақтастығы ұлттық 
тəрбие арқылы беріледі. Мағжан Жұмабаев «Əрбір тəрбиеші баланы ұлт дəстүрімен 
тəрбиелеуге міндетті» -деп атап көрсеткендей, ұлттық құндылыққа қанығып өскен өреннің 
танымы терең, ділі берік болатыны хақ. Кейінгі ұрпақ тəуелсіздігіміздің туын əрқашан 
жоғары ұстауы тиіс.  Өйткені ата-бабалар аманат еткен ұлан-ғайыр даланы аман сақтау, ең 
алдымен, жас буынның болашағынан күтетін  зор үміт. Қазіргі жаһандану дəуірінде жаңа 
технологияның қарқынды дамуы өмірімізге түбегейлі өзгерістер əкелгені анық. Адам 
капиталына, білім саласына қойылатын талаптар мүлдем өзгерді. Сапалы білім қарқынды 
дамудың басты шартына айналып отырған кезеңде  ұлы Абайдың үнемі сынға алған 
масылдық дерті қоғамға ешқашан жақсылық əкелген еместігін ұмытпауымыз керек. Соны 
түсінетін жастарымыз тек біліммен қаруланып, еңбекке ғана арқа сүйеуі тиіс. Біз қазіргі 
заманның жаңаша талаптары мен үрдістеріне əрқашан сай  болуымыз керек. Бұл үшін бір 
орында тұрып қалмай, ілгері жылжу басты мақсат болуы тиіс. Сондықтан, білімі терең, ойы 
озық ұрпақты тəрбиелейтін мұғалімдер қауымына зор жауапкершілік жүктеледі. Сіздердің 
бүгінгі шəкірттеріңіз – Қазақстанның жарқын болашағы.  Сапалы білім – жетістікке жетудің 
жолы əрі экономиканы дамытудың басты құралы.  «Жеті түрлі ілім білетін» ұрпақ тəрбиелеу 
– бүгінгі күннің негізгі міндеті», - деп атап көрсетіп, жан-жақты тоқталып өтті. Сонымен 
қатар саналы ұрпақ тəрбиелеу мен сапалы білім беру ұстаздар алдындағы үлкен 
жауапкершілік екендігін мемлекет басшысы нақты айтып өтті. Сондай-ақ «Сындарлы 
қоғамдық диалог – Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі» атты Жолдауында: 
«Біз оқушылардың қабілетін айқындап, кəсіби бағыт-бағдар беру саясатына көшуіміз қажет. 
Бұл саясат орта білім берудің ұлттық стандартының негізі болуы тиіс. Экономикамызда 
техника саласының мамандарына сұраныс өте жоғары, бірақ мүмкіндіктер аз. Кəсіпорындар 
тиісті мамандарды шетелден шақыруға мəжбүр. Осындай келеңсіз жағдайды жедел 
түзетуіміз керек.  Қала мен ауыл мектептері арасындағы орта білім сапасы алшақтап 
барады, сондықтан кəсіби  білім берудің бүкіл жүйесін еңбек нарығында сұранысқа ие 
білікті мамандар қалыптастыруға бағыттағанымыз жөн», - деп атап өтті.

Отандық жұмысшы - қызметші кадрларды сапалы дайындау қажеттілігіне үнемі назар 
аударылып, мазмұнды бағдарламалар арқылы адам капиталының, соған сəйкесінше  ұлттық 
білім беру жүйесін дамыту туралы жаңа міндеттер жүктеді.  Осы міндеттерді шешу - 
негізінен ұстаздар қауымының кəсіби шеберлігіне, білімдарлығына, сенімділігіне жəне 
мəдениеттілігіне тікелей  байланысты болмақ. Осы орайда Шымкент қаласындағы Жол - 
көлік колледжі – аталмыш міндеттерге сай, техникалық жəне кəсіптік білім беруді жүзеге 
асырып келе жатқан Республикамыздағы беделді ТжКББ  ұйымдарының  бірі.

Биылғы жыл - колледж ұжымы үшін айтулы мерекелі жыл. Осыған орай, киелі білім 
шаңырағы өзінің жарты ғасырлық тарихын тағы бір зерделеп, жетістіктері мен 
жақсылықтарын жұртшылыққа паш етпек. Əлеуметтік - рухани маңызы бар 50 жылдық 
мерейтойды колледж ұжымы шығармашылық жетістіктерімен, толағай табыстарымен 
қарсы алмақ.
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ЖАҢА ӨРЛЕУ КЕЗЕҢІ

ИСКАКОВА ГҮЛЗАТ ҮКІБАЙҚЫЗЫ 

Искакова Гүлзат Үкібайқызы  2011 жылдың қазан 
айынан бастап бүгінгі күнге дейін колледж директоры 
қызметін атқарып келеді. 

Гүлзат Үкібайқызы директор болған күннен бастап 
колледжде ең бірінші білім сапасын күшейту мен 
атқарылатын жұмыстардың жоғары нəтижелілігі талап 
етілді. 

Колледж оқытушылары мен білім алушыларына 
арналған колледждің ішкі тəртіп ережесі жаңа талаптарға 
сай қайта жасалынып, колледждің педагогикалық 
кеңесінде қолдау тауып бекітілді. Колледждің ішкі тəртіп 
ережесіне сəйкес, колледж имиджін көтеру мақсатында 

оқушылар бірыңғай киім формасына көшті. 
2012 жылы колледж директоры Г.Ү.Искакова оқытудың дуальді жүйесін ендіру 

тəжірибесімен танысу мақсатында  Германияның Триер қаласында болды, нəтижесінде 
Шымкент көлік, коммуникация жəне жаңа технологиялар колледжімен Триер қаласының 
Ұсталық палатасы арасында (Лебштрассе 185492 Триер Германия ) кəсіптік - техникалық 
оқытудың  дуальді жүйесі бойынша серіктестік жобаларды жүзеге асыру туралы келісім-шартқа 
қол қойылды.

Колледж 2012 жылдың қараша айында ҚР БжҒМ ОҚО бойынша білім сапасын бақылау 
департаментінің кезекті мемлекеттік аттестациялаудан өткізілді. Гүлзат Үкібайқызының 
табандылығы мен іскерлігінің жəне оқу процесі жұмыстарын жоғары дəрежеде  
ұйымдастыруының  нəтижесінде  аттестаттациялық комиссия колледжге жоғары баға берді. 

Гүлзат Үкібайқызының нақты талап қоюының арқасында колледжде көптеген оң 
өзгерістер орын алды. Нақтылап айтсақ:  ең бірінші колледжде білім сапасына   деген талап 
күшейтіліп, білім берудің жаңа инновациялық əдіс-тəсілдері енгізілді, тозығы жеткен оқу 
кабинеттері, зертханалар мен шеберханалар түгелдей дерлік күрделі жөндеуден өткізіліп, көлік 
саласы мамандықтарына арналған жаңа заманауи құрылғылар мен оқу-құралдары алынды.  
Елбасы Н.Ə.Назарбаев: «Техникалық жəне кəсіптік мамандарды сапалы дайындаудың ең үздік 
моделі – дуальді оқыту жүйесі жəне біз сол жүйеге мейлінше жылдам өтуге тиіспіз», - деген 
болатын. Осыған орай оқу кабинеттері дуальді жүйеге ыңғайластырылып, бір мезгілде  практика 
мен теориялық сабақты ұштастырып өтуге мүмкіндік туды.

Студенттердің теориялық білімдері мен дағдыларын жақсы меңгерту мақсатында оқу-
өндірістік жəне технологиялық практикалар өткізу бойынша Шымкент қаласындағы жол 
құрылысы жəне көлік мекемелерімен 40 келісім-шарт, 9 меморандумға қол қойылды. Осы 
мекемелермен үш жақты келісім-шарт негізінде колледж студенттері өндірістік практикадан 
өтіп, солардың озық технологиялы базаларын пайдалану арқасында  кəсіби біліктілігі заман 
талабына сай шыңдалды.

 Колледж ғимаратының ішкі жəне сыртқы көрінісі,  ауласы мен гараж кешені заманауи 
эстетикалық талғаммен күрделі жөндеуден өткізіліп, талапқа сай жабдықталды. Колледж 
дəліздеріне студенттердің мəдени көзқарастарының қалыптасуына əсер ететін көркем сурет 
картиналарымен безендіріліп, барлық оқу кабинеттеріне жаңа оқу жиһаздары қойылды. Барлық 
кабинеттерге бейнепроекторлар орнатылып, колледжде оқытушылардың заман ағымына ілесе 
отырып, жаңа ақпараттық  технологияларды, жаңа техникалық жабдықтарды пайдаланып, оқу 
процесін сапалы жүргізуіне жағдай жасалынды. Сондай-ақ студенттердің сабаққа қатысуын 
үнемі бақылап отыру мақсатында электронды бақылау турникеті іске қосылып, бүгінгі таңда оң 
нəтижесін беріп отыр. Колледждің ішкі жəне сыртқы тəртібін бақылап, қадағалап отыру 
мақсатында оқу ғимаратының  барлық қабаттарындағы дəліздерге жəне ғимараттың сыртқы 
алаңын толық қамтитын бейне бақылау камералары орнатылды. Осындай тың өзгерістер 
колледж білім алушыларына да оң əсерін тигізіп, жаңа этикалық мінездері қалыптасып, білімге 
деген құштарлықтары артты. 
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Р.А.Ешимов басқаратын кəсіподақ ұйымының мүшелері
Regular meeting of the House of trade unions headed by R. A. Yeshimov

Ұлан-ғайыр даланың қасиет тұнған  тарихи жерлеріне саяхат
Экскурсия по  историческим местностям Великой степи

Excursion to the historical sites of the Great Steppe



118

02-04.07.2019ж. күндері Жол-көлік колледжінің оқытушылар мен қызметкерлер кəсіподақ ұйымының кезекті ұйымдастыруымен 
колледж ұжымы 2018-2019 оқу жылын сəтті аяқтап, жазғы демалыстың алғашқы күндері Қырғызстан Республикасындағы 

Ыстықкөл демалыс аймағында демалып қайтты. Ыстықкөл демалыс аймағы мен Чолпон-Ата қаласындағы саяхат  колледж ұжымын  
бір серпілтіп тастады.

***
02-04.07. 2019 году благодоря  организации профсоюза преподавателей и работников Дорожно-транспортного колледжа, коллектив 

колледжа успешно завершив 2018-2019 учебный год, в первые дни летних каникул отдыхал в Иссык-Кульской зоне отдыха в 
Кыргызской Республике. Поездка в Иссык-Кульскую зону отдыха и г. Чолпон-Ата еще раз взбодрила коллектив.

***
On 02-04. 07. 2019, during the regular organization of the trade union organization of teachers and employees of the Road Transport College, 

the college staff successfully completed the 2018-2019 academic year and spent the first days of the summer holidays in the Issyk-Kul 
recreation area in the Kyrgyz Republic. The trip to the Issyk-Kul recreation area and the city of Cholpon-Ata once again overshadowed the 

staff of the college.

Жол-көлік колледжінің оқытушылары мен қызметкерлері кəсіподақ ұйымының төрағасы Р.А.Ешимовтың ұйымдастыруымен  
колледж директоры Г.Ү.Искакова бастаған ұжым Өзбекстан Республикасы Самарқанд қаласына туристік сапармен барып, 

«Шығыстың жауһары» саналатын ең көрікті орындардың бірі – Регистан қалашығындағы білім мен ғылымның жəне өнердің 
керемет үлгісі саналатын архитектуралық кешендер  – «Ұлығбек», «Шердор» жəне «Тилля-Кари» медреселерінде,  Əл Бухари мен 

Шахи Зинда кешенінде, қолбасшы Əмір Темірдің жерленген жері Гүр Əмір кесенесімен, сондай-ақ Самарқандтың орталық 
аллеясындағы тарихи жəне көне архитектуралық ескерткіштер мен мемориалдық кешендерді аралап, танысып қайтты. 

***
Коллектив во главе с директором колледжа Г. У. Искаковой, совершил туристический поход, организованный председателем 
профсоюзной организации преподавателей и работников Дорожно-транспортного колледжа Ешимовым Р. А., в г. Самарканд 

Республики Узбекистан, который является одним из красивейших мест «шедевр Востока» – архитектурным ансамблем города 
Регистан, являющимся прекрасным примером образования, науки и искусства.  Посетили медресе «Улугбека» «Шердор и Тилля-

Кари», комплекс Аль Бухари и Шахи Зинда, место захоронения полководца Амира Темира, мавзолей Гюр Амира, а также 
исторические и древние архитектурные памятники и мемориальные комплексы на центральной аллее Самарканда.

***
The collective headed by the director of the college Iskakova G. U., organized by the chairman of the trade union organization of teachers and 
employees of the road transport college Yeshimov R. A., made a tourist visit to the city of Samarkand of the Republic of Uzbekistan is one of 

the most beautiful places "masterpiece of the East" - the architectural ensemble of the city of Registan, which is an excellent example of 
education, science and art-Visited the madrasah "Ulugbek"," Sherdor" and "Tillya-Kari", the complex of Al Bukhari and Shahi Zinda, the 

burial place of the commander Amir Temir, the mausoleum of Gur Amir, as well as historical and ancient architectural monuments and 
memorial complexes on the central alley of Samarkand.
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* 2011г. благодарственное письмо Президента РК;
* 2011г. благодарственное письмо маслихата ЮКО;
* 2011г. благодарственное письмо отдела физической культуры г. Шымкент;
* 2011г. благодарственное письмо Республиканского научно-методического центра развития 

технического и профессионального образования и присвоения квалификации «МОН РК;

Toishiyev Kuntugan Toishievich
(2009-2011)

Toishiyev Kuntugan Toishievich was born on October 1, 1948 in Keles District of South Kazakhstan region, 
in the State Farm G. Muratbayev. In 1955, he was admitted to the 1st grade. In 1966, he graduated from the 
10th grade, the same year he entered the Karaganda Polytechnic Institute.In 1968, after 2 courses, he transferred 
to the tselinograd Institute of civil engineering.He graduated from this institute in 1971 with a degree in 
automobile transport.Married.

Together with his wife Toishieva Roza Turdalievna, he raised 3 boys and 1 girl as a highly educated, well-
mannered citizen.Toishiyev Kuntugan Toishievich

Work experience
Kuntugan Toishievich started his career as a master of repair works in the institution No. 1 in Taranovsky 

District of Kostanay region.In 1972, he joined the Shymkent auto-mechanical technical school (now the road 
transport college)as a teacher.

-From 1981 to 1983-head of the evening Department of the Almaty Technical School;
From 1987 to 1989-head of the full-time Department of the Technical School;
-From 1989 to 2009-deputy director for academic affairs of the Shymkent College of Transport, 

Communications and new Technologies(now the Road Transport College;
-From 2009 to 2011, he held the position of director of the Shymkent College of Transport, 

Communications and newTechnologies (now the Road Transport College).Kuntugan Toishievich has been 
working at the current Road Transport College for 39 years and retired in 2011.

Awards
* 1996 badge "excellent student of education of the Republic of Kazakhstan";
* 1998 certificate "regional professional union of workers of education and science";
* Certificate of education of South Kazakhstan region in 2004;
* Letter of thanks from the mayor of Shymkent in 2005;
* Certificate of honor of the Ministry of Education and science of the Republic of Kazakhstan in 2005;
* On December 16, 2006, Shymkent College of Transport and Communications received a letter of thanks;
* Certificate of honor of the College in 2006 for achievements in educational work and in honor of the 15th 

anniversary of independence of the Republic of Kazakhstan;
* 2006 badge of the Ministry of Education and science of the Republic of Kazakhstan Y. Altynsarin;
* 2010 letter of thanks from the Education Department of South Kazakhstan region;
* 2010 letter of thanks from the Shymkent city maslikhat;
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Марапаттары
1996 ж. «ҚР Білім беру ісінің үздігі» төсбелгісі;
1998 ж. «Білім жəне ғылым қызметкерлерінің кəсіподағына сіңірген еңбегі үшін» Мақтау 

қағазы;
2004 ж. ОҚО БД Құрмет грамотасы;
2005 ж. Шымкент қаласы əкімінің Алғыс хаты;
2005 ж. ҚР Білім жəне ғылым министрлігінің Құрмет грамотасы;
2006ж. 16 желтоқсан  Шымкент көлік жəне коммуникация колледжі Алғыс хаты;
2006 ж. Оқу-тəрбие жұмысындағы жетістіктері үшін жəне ҚР Тəуелсіздігінің 15 жылдық 

мерекесіне орай колледждің Құрмет грамотасы;
2006ж. ҚР Білім жəне ғылым министрлігі “Ы.Алтынсарин” төсбелгісі;
2010ж. ОҚО Білім басқармасының Алғыс хаты;
2010ж. Шымкент қалалық мəслихатының Алғыс хаты;
2011ж. ҚР  Президентінің Алғыс хаты;
2011ж. ОҚО мəслихатының Алғыс хаты;
2011ж ОҚО əкімдігінің Құрмет  грамотасы;
2011ж. Шымкент  қаласының дене шынықтыру бөлімінің Алғыс хаты;
2011ж. ҚР БжҒМ «Республикалық жəне техникалық жəне  кəсіптік білім беруді дамытудың 

жəне біліктілікті берудің ғылыми əдістемелік орталығының Алғыс хаты;
·

ТОЙШИЕВ КУНТУГАН ТОЙШИЕВИЧ
(2009-2011 годы)

Тойшиев Кунтуган Тойшиевич родился 1 октября 1948 года в совхозе Г. Муратбаева Келесского 
района Южно-Казахстанской области. В 1955 году пошел в 1 класс. В 1966 году окончил 10 классов, в том 
же году поступил в Карагандинский политехнический институт. В 1968 году после 2 курса перешел в 
Целиноградский строительный инженерный институт. Окончил данный институт в 1971 году по 
специальности  «Автомобильный транспорт».

Женат. Вместе с супругой Тойшиевой Розой Турдалиевной воспитали 3-х сыновей и дочь.
 
Трудовой путь

Свою первую трудовую деятельность Кунтуган Тойшиевич начал мастером ремонтных работ в 
учреждении АТП №1 Тарановского района Костанайской области. В 1972 году стал преподавателем в 
Шымкентском авто механическом  техникуме (ныне Дорожно-транспортный колледж).

-С 1981 по 1983 годы - заведующий вечерним отделением техникума;
-с 1987 по 1989 годы - заведующий очной формой обучения техникума;
-с 1989 по 2009 годы -заместитель директора по учебно-воспитательной работе Шымкентского 

колледжа транспорта, коммуникаций и новых технологий (ныне Дорожно-транспортный колледж);
-с 2009 по 2011 годы работал директором Шымкентского колледжа транспорта, коммуникаций и 

новых технологий (ныне Дорожно-транспортный колледж). Кунтуган Тойшиевич с честью проработал в  
Дорожно-транспортном колледже 39 лет и в 2011 году вышел на почетную пенсию.

Награды
 - 1996 год нагрудный знак  «Отличник образования РК» ;
 -1998  год  Грамота «Обком профсоюза работников образования и науки» ;
 - 2004  год почетная грамота ЮКО;
 - 2005  год благодарственное письмо акима города Шымкент;
 - 2005 год Почетная грамота Министерства образования и науки РК;
 - 16 декабря 2006 год благодарственное письмо Шымкентского колледжа транспорта, 

коммуникаций и новых технологий;
- Почетная грамота колледжа за достижения в учебно-воспитательной работе в 2006 году и в 

честь 15-летия Независимости РК;
-2006 год нагрудной знак Министерства образования и науки  РК  имени Ы.Алтынсарина;
* 2010г. благодарственное письмо Управления образования ЮКО;
* 2010г. благодарственное письмо маслихата города Шымкента;
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БІЛІМ ОРДАСЫН БАСҚАРҒАН БАСШЫЛАР 

РУКОВОДИТЕЛИ, ВОЗГЛАВЛЯВШИЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ

  

1971 жылдың 2 шілдесінде Шымкент 
автомеханикалық техникумы ашылды. 

Техникум директоры болып, 
Донских Анатолий Константинович 
тағайындалып, 3 ай қызмет атқарды.

  

2 июля 1971 года открыт Чимкентский 
автомеханический техникум. 

Директором техникума назначен 
Донских Анатолий Константинович, 

проработавший 3 месяца.

БАСТАУ  КЕЗЕҢІ

ВОЛОЧАЕВ СПАРТАК МИХАЙЛОВИЧ
 

1971-1981 жылдар аралығында техникум директоры  
Спартак Михайлович Волочаев болды.

Алғашқы кезде 1617-«Автомобиль көлігіне техникалық 
қызмет көрсету жəне жөндеу», 1601 - «Автомобильдерді 
техникалық пайдалану» мамандықтары бойынша мамандар 
дайындау жұмысы жүргізілді. 1971-1975 жылдар аралығында 
күндізгі бөліммен қатар кешкі  жəне  сыртқы бөлімдер, ал 1980 
жылы «Жол машиналарын пайдалану жəне жөндеу» мамандығы 
ашылды. Техникум кітапханасы өз жұмысын 1971 жылы бастап, 
кітаптар қоры жинақталды. Осы оқу жылдарында 4 пəндік  
циклдік комиссиясы құрылды:

1. Орыс тілі, орыс əдебиеті жəне қоғамдық пəндер циклдік комиссиясы;
2. Физика- математика циклдік комиссиясы; 
3. Жалпы техникалық пəндер циклдік комиссиясы; 
4. Арнайы пəндер циклдік комиссиясы.
Спартак Михайлович басқарған 1971-1981 оқу жылдарында жалпы саны 4796 студент 

қабылданды.
- 1971 жылы 257 студент;
- 1972 жылы 368 студент;
- 1973 жылы 610 студент;
- 1974 жылы 407 студент;
- 1975 жылы 598 студент;
- 1976 жылы 489 студент;
- 1977 жылы 500 студент;
- 1978 жылы 498 студент;
- 1979 жылы 500 студент;
- 1980 жылы 569 студент;
Спартак Михайлович Волочаев басшылық жасаған уақыт аралағы - техникумның оқу-

материалдық базасының қалыптасуының  алғашқы «Бастау кезеңі» ретінде есте қалды.
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НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП
ВОЛОЧАЕВ СПАРТАК МИХАЙЛОВИЧ

 С 1971 по 1981 годы директором техникума был Спартак Михайлович Волочаев.
Впервые проведена работа по подготовке специалистов по специальностям:

1617 - «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», 
1601 –«Техническая эксплуатация автомобилей». 

 В 1971-1975 годах наряду с дневным отделением были открыты вечернее и заочное отделения, а в 
1980 году-специальность «Эксплуатация и ремонт дорожных машин». Библиотека техникума начала свою 
работу в 1971 году, накоплен книжный фонд. За эти годы обучения было создано 4 предметных цикловых 
комиссии:

1. цикловая комиссия по русскому языку, русской литературе и общественным дисциплинам;
2. цикловая комиссия физико-математических дисциплин;
3. цикловая комиссия обще технических дисциплин;
4. цикловая комиссия специальных дисциплин.
В 1971-1981 учебном году под руководством Спартака Михайловича было принято 4796 студентов:
- в 1971 году 257 студентов;
- в 1972 году 368 студентов;
- в1973 году 610 студентов;
- в 1974 году 407 студентов;
- в 1975 году 598 студентов;
- в 1976 году 489 студентов;
- в 1977 году 500 студентов;
- в 1978 году 498 студентов;
- в 1979 году 500 студентов;
- в 1980 году 569 студентов;
Период времени под руководством Спартака Михайловича Волочаева запомнился, как первый 

«стартовый этап» формирования учебно-материальной базы техникума.

START STAGE
VOLOCHAEV SPARTAK MIKHAILOVICH

From 1971 to 1981, the director of the technical school was Spartak Mikhailovich Volochaev.
For the first time, work was carried out to train specialists in the specialties 1617 - "maintenance and repair of 

motor transport", 1601 - "Technical operation of cars".In 1971-1975, along with the day department, evening and 
outdoor departments were opened, and in 1980-the specialty "operation and repair of road vehicles". The college 
library began its work in 1971, and a book fund has been accumulated. During these years of training, 4 subject cycle 
commissions were created:

Russian Russian Language, Russian Literature, and Social Sciences Cycle Commission 1. The Russian 
Language, Russian Literature, and Social Sciences Cycle commission;

2. physical and mathematical cycle commission;
3. cycle commission of general technical disciplines;
4. cycle commission of special disciplines.
In the 1971-1981 academic year, 4796 students were accepted under the leadership of Spartak Mikhailovich.
- In 1971, 257 students;
- In 1972, 368 students;
- In 1973, 610 students;
- In 1974, 407 students;
- In 1975, 598 students;
- In 1976, 489 students;
- In 1977, 500 students;
- In 1978, 498 students;
- In 1979, 500 students;
- In 1980, 569 students;
The period of time under the leadership of Spartak Mikhailovich Volochaev is remembered as the first "starting 

stage" of the formation of the educational and material base of the college.
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Тойшиев Күнтуған Тойшыұлы 1948 жыл           
1 қазан айында Оңтүстік Қазақстан облысы, Келес 
ауданы, Ғ.Мұратбаев совхозында дүниеге келген. 
1955 жылы  1-сыныпқа қабылданған. 1966 жылы 10- 
сыныпты бітірді, сол жылы Күнтуған Тойшыұлы  
Қарағанды политехникалық институтына оқуға 
түсті.1968 жылы ІІ курстан кейін,  Целиноградтық 
құрылыс инженерлік институтына ауысты. 
Аталмыш  институтты 1971 жылы «Автомобиль 
транспорты» мамандығы бойынша бітіріп шықты.

О т б а с ы л ы .  Ж ұ б а й ы  То й ш и е в а  Р о з а 
Турдалықызы екеуі 3 ұл, 1 қызды тəрбиелеп өсірді.

    Еңбек жолы

Күнтуған Тойшыұлы алғашқы еңбек жолын Қостанай облысы, Таран ауданындағы №1 АТП 
мекемесінде жөндеу жұмыстарының шебері болып бастады.1972 жылы Шымкент 
автомеханикалық техникумына (қазіргі Жол-көлік колледжі) ұстаздық қызметке орналасты.

-1981-1983 ж.ж аралығында аталмыш техникумның кешкі бөлім меңгерушісі;
-1987-1989 ж.ж аралығында техникумның күндізгі оқыту бөлімінің меңгерушісі;
-1989-2009 ж.ж аралығында Шымкент көлік, коммуникация жəне жаңа технологиялар 

колледжі (қазіргі Жол-көлік колледжі) директорының оқу ісі жөніндегі орынбасары;
-2009-2011ж.ж аралығында Шымкент көлік, коммуникация жəне жаңа технологиялар 

колледжінің (қазіргі Жол-көлік колледжі)  директоры қызметін атқарды. Күнтуған Тойшыұлы 
қазіргі Жол-көлік колледжінде 39 жыл абыроймен қызмет атқарып, 2011жылы құрметті 
зейнеткерлікке шықты.

Awards:

October 1996, Ministry of Science-Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan
Certificate of honor.
November 1999, letter of thanks from the Ministry of Education and Science of the Republic of 

Kazakhstan.
December 2001, letter of thanks from the President of the Republic of Kazakhstan N. A. Nazarbayev.
Letters of thanks of the Akim of South Kazakhstan region 1999, 2002, 2003, 2005, 2013, 2003, 2004, 

2005, letters of thanks of the akim of Shymkent.
October 2005, badge of the Honorary Worker of Education of the Republic of Kazakhstan.
October 2006, badge " S. Altynsarin".
December 2007, letter of thanks from the President of the Republic of Kazakhstan N. A. Nazarbayev.
December 2008, the Order of "Kurmet".
August 2013, Medal" Batyr shapagaty".
October 2014, Letter of Thanks from the Ministry of Education and Science of the Republic of 

Kazakhstan.
February 2015, Sauap Medal for Charity.
March 2016, Order “Pride of the Economy”; “Head of the industry”
National certificate.
October 2018, Certificate of Honor of the Ministry of Education and Science of the Republic of 

Kazakhstan.
November 2018, Anniversary medal " 20 years to Astana".

ТОЙШИЕВ КҮНТУҒАН ТОЙШЫҰЛЫ
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STAGE OF INNOVATIVE DEVELOPMENT
SEITZHANOV KERIMZHAN SEITZHANOVICH

Seitzhanov Kerimzhan Seitzhanovich was born on August 21, 1946 in the village of Shilik, Otyrar 
district.In 1962, he graduated from Temir High School. Kerimzhan Seitzhanovich brings up with Ulzhan 
Kaltaikovna 2 sons and 2 daughters ,today they have 14 grandkid

Work experience
Kerimzhan Seitzhanovich started his first career in 1962-1964 as a tractor driver of the state farm 

"Shilik". In 1964-1969, he studied at the Mechanical Faculty of KAZKHTI, majoring in mechanical 
engineering. In 1969-1971, he worked as an assistant and teacher of the Department of MAHP KAZKHTI. 
In 1971-1972, he worked as a design engineer for the chief technologist of the Shymkent plant of Press 
Machines, and gained advanced production and technological experience. In 1973-1976. he studied at the 
graduate school of the Moscow Institute of Chemical Engineering and defended his thesis for the degree of 
candidate of Technical Sciences on the topic: "Investigation of the influence of structural parameters on the 
operation of strong and dense joints of high-pressure units of chemical production".

Kerimzhan Seitzhanovich in 1969-1971, 1976-1978 worked as a teacher in KAZKHTI, in 1978-1988 
worked as a senior teacher, associate professor, head of the department, dean of the faculty, deputy director 
for educational, methodological and organizational work in the Kyzylorda branch of the Zhambyl Hydro-
Reclamation and Construction Institute.

During the transition period, when the Soviet Union achieved the sovereignty of the country, changed 
in accordance with the requirements of the public, social sphere, market economy, in 1988-1994, 
Kerimzhan Seitzhanovich held the positions of dean of the faculty, vice-rector of evening and 
correspondence studies, vice-rector for educational and methodological work at KAZHTI.

In 1994-1996, he worked as director, scientific secretary of the Research Institute of the Southern 
Branch of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, under the leadership of 
Academician Balabekov O. S. made a significant contribution to the organization of scientific work on the 
development of production capacities in the southern region of the Republic (South Kazakhstan, Zhambyl, 
Kyzylorda regions). During this period, he studied the features of the high-speed mass transfer process, 
received 1 patent for technical novelty and published 9 scientific articles.

On January 15, 1997, on a competitive basis, he was appointed director of the newly created 
Shymkent Agrotechnical College together with the former automotive technical school and the state farm-
technical school. Despite the economic crisis and the difficulties of budget financing, in 1997-2003, the 
educational buildings of the college in Shymkent and Tassay were completely renovated. Equipped with 2 
laboratories, 1 language lab, 2 computer classes.The hostel has a heating system and fir trees. In 2000, 2001, 
Shymkent Agrotechnical College, headed by Kerimzhan Seitzhanovich, took the first and second places in 
the regional competitions "The best college of the year".From 2003 to 2009, the Shymkent Agrotechnical 
College was renamed "Shymkent College of Transport, Communications and New Technologies", under 
the leadership of Kerimzhan Seitzhanovich:in addition to the 4 previous specialties, 5 new specialties of the 
transport industry were opened. Equipped with 3 computer rooms, 4 laboratories, 1 pc. - VAZ-2115,

Purchased 1 piece - "Volkswagen Passat", 2 pieces - "Chevrolet" - training cars, bulldozer-excavator.
The contingent of students increased from 586 to 2315, teachers-from 37 to 128. In 2006, at the 

regional competition "a ticket to life", the college team won the Grand Prix.
Kerimzhan Seitzhanovich on September 8, 2006 defended the degree of Doctor of technical Sciences 

in the scientific dissertation Council of the Kazakh National Technical University named after K. I. 
Satpayev, in 2009 he was awarded the academic title of professor in the specialty "geoecology".

2009-2010-member of the Doctoral Dissertation Scientific Council of the D. A. Kunaev Institute of 
Mining.

Kerimzhan Seitzhanovich is the author of 97 scientific and methodological articles and works, 2 
copyright certificates and 1 patent for 3 scientific and technical innovations, 1 scientific discovery. 
Supervised the preparation of 2 candidates of Science.

On September 1, 2009, he retired.
Since June 2010, he has been the director of the private institution "Innovation and Technology 

College", opened by the founder of the corporation "Ontustik".
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ӨРЛЕУ КЕЗЕҢІ

 Еңбек жолы

Алғашқы еңбек жолын 1965-1966 жылдар аралығында Шымкент қалалық №8 орта 
мектебінде оркестр жетекшісі қызметінен бастап:
   -1970-1971 ж.ж. аралығында Шымкент қалалық №36 орта мектебінде тарих пəнінің мұғалімі;

- 1971-1976 ж.ж аралығында Автомеханикалық техникумда тарих пəнінің мұғалімі;
- 1976-1978 ж.ж аралығында Қазақстан комунистік партиясы Абай аудандық комитетінің 

үгіт-насихат бөлім нұсқаушысы;
-1978 қаңтар-1978 қыркүйек айлары аралығында Қазақстан коммунистік партиясы Абай 

аудандық комитетінің үгіт-насихат бөлім меңгерушісі;
-1978-1980 ж.ж аралығында  Қазақстан компартиясы облыстық комитеті ғылым жəне оқу 

орындары бөлім  нұсқаушысы;
-1980-1988 ж.ж аралығында Автомеханикалық техникумының директоры қызметін 

атқарды; 
-1988-1989 ж.ж аралығында Автомеханикалық техникумда тарих пəнінің  оқытушысы 

болды.

ПЕРИОД ПОДЪЕМА
ПШЕНИЧНЫЙ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ

 
Пшеничный Александр Анатольевич родился 19 мая 1947 года. Национальность русская. В 

1965 году окончил 11 класс вечерней школы рабочей молодежи №1. Член КПСС с 1971 года. В 
1966-1970 годах учился в Чимкентском педагогическом институте по специальности 
преподаватель истории. Александр Анатольевич с супругой Людмилой Ивановной воспитали 2-х 
сыновей и дочь.

Трудовой путь
 -С 1965 по 1966 годы работал руководителем оркестра в Чимкентской средней школе №8:
-С 1970 по 1971 годы  учитель истории Чимкентской городской средней школы №36;
 - С 1971 по 1976 годы учитель истории авто механического техникума;
-С 1976 по 1978 годы инструктор агитационно-пропагандистского отдела Абайского 

райкома Коммунистической партии Казахстана;
- С января 1978 по сентябрь 1978 заведующий отделом пропаганды Абайского райкома 

Коммунистической партии Казахстана;
- С 1978 по 1980 годы - инструктор отдела науки и учебных заведений обкома Компартии 

Казахстана;
-С 1980 по 1988 годы   директор авто механического техникума;
-С 1988 по 1989 годы преподаватель истории в авто механическом техникуме.

ПШЕНИЧНЫЙ АЛЕКСАНДР 
АНАТОЛЬЕВИЧ

Пшеничный Александр Анатольевич 1947 жылы 19 
мамырда дүниеге келген. 1965 жылы №1 Жұмысшы жастар 
кешкі мектебінің 11-сыныбын бітірген. 1971 жылдан бастап 
КПСС мүшесі болған. 1966-1970 жылдары Шымкент 
педагогикалық институтында оқып, тарих пəнінің 
оқытушысы мамандығы бойынша бітірген. Александр 
Анатольевич жұбайы Людмила Ивановна екеуі  2 ұл, 1қыз 
тəрбиелеп өсірді.
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PERIOD  OF  RISE

PSHENICHNY ALEXANDER  ANATOLIEVICH

Pshenichny Alexander Anatolyevich was born on May 19, 1947. Nationality Russian. In 1965, he 
graduated from the 11th grade of the evening school of working youth No. 1. A member of the CPSU 
since 1971. In 1966-1970, he studied at the Chimkent Pedagogical Institute as a history teacher. 
Alexander Anatolyevich and his wife Lyudmila Ivanovna brought up and raised 2 sons, 1 daughter.

Work experience

From 1965 to 1966, he worked as an orchestra leader at Chimkent Secondary School No. 8:
- From 1970 to 1971, he was a history teacher at Chimkent City Secondary School No. 36;
- From 1971 to 1976, he was a history teacher at the Automotive Technical School;
- From 1976 to 1978, instructor of the agitation and propaganda department of the Abay district 

Committee of the Communist Party of Kazakhstan;
- From January 1978 to September 1978, Head of the Propaganda department of the Abay district 

Committee of the Communist Party of Kazakhstan;
- From 1978 to 1980-instructor of the Department of Science and Educational institutions of the 

Regional Committee of the Communist Party of Kazakhstan;
- From 1980 to 1988, he worked as the director of the Automotive Technical School;
- From 1988 to 1989, he was a teacher of history at the automotive technical school.

ТЕРЕҢ БІЛІМ – ТƏУЕЛСІЗДІГІМІЗДІҢ ТІРЕГІ

ЖОЛДЫБАЕВ АНРИ ТІЛЕГЕНҰЛЫ
 

 
Жолдыбаев Анри Тілегенұлы 1939 жылы 19 сəуірде 

Оңтүстік Қазақстан облысы Түлкібас ауданының Балықшы 
ауылында педагогтар жанұясында дүниеге келген. Ванновка 
селосында (қазіргі Т.Рыскұлов  ауылы) орта мектепті 
бітіргеннен кейін 1956-1961 жылдары Ташкент қаласында 
Низами атындағы Ташкент мемлекеттік педагогикалық 
институттында  физика-математика факультетінің 
«Математика жəне сызу» мамандығы бойынша оқып бітірген. 

Анри Тілегенұлы жұбайы Сулейменова Мария екеуі 2 ұл 
жəне  1 қыз тəрбиелеп  өсірді.

Жолдыбаев Анри Тілегенұлы 25 ақпан 2002 жылы 
дүниеден өтті.

Еңбек жолы
Анри Тілегенұлы еңбек жолын 1961 жылы тамыз айында Самарканд облысындағы 

Жызақ ауданынын №43 орта мектебінде математика пəнінің  оқытушысы болып  бастаған. 
Одан соң:

-1962 жылдан 1964 жылдың тамыз айына дейін Шымкент облысы Түлкібас ауданында 
№2 Абай атындағы орта мектепте математика пəнінің оқытушысы;

-1964 жылы тамызда Ванновка село сында (қазіргі  Т.Рысқұлов ауылы) 
Гидромелиоративтік техникумында математика жəне сызу пəнінің оқытушысы;

 -1969 жылы қыркүйек айында Шымкент қаласындағы гидромелиоративтік құрылыс 
техникумына қызметке ауысады;
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Керимжан Сейтжанович в 1969-1971, 1976-1978 годах работал преподавателем в КазХТИ, в 
1978-1988 годах работал старшим преподавателем, доцентом, заведующим кафедрой, деканом 
факультета, заместителем директора по учебно-методической и организационной работе в 
Кызылординском филиале Жамбылского гидромелиоративно-строительного института.

В переходный период в 1988-1994 годах, когда распался Советский Союз и Казахстан получил 
независимость, общественно социальная жизнь менялась в соответствии с требованиями рыночной 
экономики.

 Керимжан Сейтжанович занимал должности декана факультета, проректора вечерней и 
заочной учебной работы, проректора по учебно-методической работе в КазХТИ.

В 1994-1996 годах работал директором, ученым секретарем Научно-исследовательского 
института Южного отделения Национальной академии наук РК, под руководством академика О.С. 
Балабекова и внес значительный вклад в организацию научной работы по развитию 
производственных мощностей в южном регионе Республики (Южно-Казахстанской, Жамбылской, 
Кызылординской областях). За этот период он изучил особенности процесса высокоскоростного 
масса обмена, получил  патент на техническую новизну и опубликовал 9 научных статей.

15 января 1997 года на конкурсной основе был назначен директором вновь созданного 
Шымкентского агротехнического колледжа совместно с бывшим авто механическим техникумом и 
совхозом-техникумом. Несмотря на экономический кризис и трудности бюджетного 
финансирования, в 1997-2003 гг. были капитально отремонтированы учебные здания колледжа в 
городе Шымкент и Тассай. Оборудовано 2 лаборатории, 1 лингафонный кабинет, 2 компьютерных 
класса. В общежитии установлена система отопления, посажены еловые деревья. В 2000, 2001 годы 
Шымкентский агротехнический колледж, возглавляемый Керимжаном Сейтжановичем, занял I и II 
места в областных конкурсах «Лучший колледж года».

С 2003 по 2009 годы Шымкентский агротехнический колледж получил новое название 
«Шымкентский колледж транспорта, коммуникаций и новых технологий», под руководством 
Керимжана Сейтжановича дополнительно к 4 прежним специальностям открыто 5 новых 
специальностей транспортной отрасли. Оборудовано 3 компьютерных кабинета, 4 лаборатории,  
прииобретены один ВАЗ-2115, один «Фольксваген Пассат», два «Шевроле»- обучающие автомобили, 
бульдозер-экскаватор.

Контингент студентов увеличился с 586 до 2315, преподавателей- с 37 до 128. В 2006 году на 
областном конкурсе «Путевка в жизнь» коллектив колледжа завоевал Гран-при.

Керимжан Сейтжанович 8 сентября 2006 года защитил ученую степень доктора технических 
наук в научном диссертационном совете Казахского национального технического университета им. 
К.И. Сатпаева, в 2009 году присвоено ученое звание профессора по специальности «Геоэкология».

2009-2010 годы - член докторского диссертационного ученого совета Института горного дела 
имени Д. А. Кунаева.

Керимжан Сейтжанович автор 97-ми научных, методических статей и трудов, 2-х авторских 
свидетельств и 1-го патента на три научно-технических новшеств, 1 научного открытия. Руководил 
подготовкой 2-х кандидатов наук.

1 сентября 2009 года вышел на пенсию.
С июня 2010 года является директором частного образовательного учреждения 

«Инновационно-технологического колледжа», открытого учредителем корпорации «Оңтүстік».

Награды:
Август 1993 год  нагрудный знак «Отличник образования РК».
Октябрь 1996 год  Министерство науки - Академия наук РК
Почетная грамота.
Ноябрь 1999 год  благодарственное письмо Министерства  образования и науки РК.
Декабрь 2001 год благодарственное письмо Президента РК  Н. А. Назарбаева.
Благодарственные письма акима ЮКО 1999, 2002, 2003, 2005, 2013 годах
2003, 2004, 2005 годы благодарственные письма акима города  Шымкент.
Октябрь 2005 год знак почетного работника образования РК.
Октябрь 2006 год нагрудный знак «Ы. Алтынсарин».
Декабрь 2007 год благодарственное письмо Президента РК Н. А. Назарбаева.
Декабрь 2008 год орден «Құрмет».
Август 2013год Медаль «Батыр шапағаты».
Октябрь 2014 год  Благодарственное письмо Министерства образования и науки РК.
Февраль 2015 год  Медаль «Сауап» за благотворительность.
Март 2016 год орден «Гордость экономики»; «Руководитель отрасли» Национальный    

сертификат.
Октябрь 2018 год  Почетная грамота Министерства образования и науки РК.
Ноябрь 2018 год  Юбилейная медаль «Астана 20 лет».
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Студенттер контингенті 586-дан 2315-ке, оқытушылар саны 37-ден 128-ге артты. 2006 
жылғы облыстық «Өмірге жолдама» байқауында колледж ұжымы Бас жүлдені жеңіп алды.

Керімжан Сейтжанұлы 2006 жылы 8 қыркүйекте  Қ.И.Сəтпаев атындағы  Қазақ Ұлттық 
техникалық университетінің ғылыми диссертациялық кеңесінде техника ғылымдарының 
докторы ғылыми дəрежесін қорғады, 2009 жылы «Геоэкология» мамандығы бойынша профессор 
ғылыми атағы берілді. 2009-2010ж.ж. Д.А.Қонаев атындағы Тау-кен істері институтының 
докторлық диссертациялық ғылыми кеңесінің мүшесі болды.

Керімжан Сейтжанұлы 97 ғылыми жəне əдістемелік мақалалар мен еңбектердің,                    
3 ғылыми-техникалық жаңалықтарға алған 2 авторлық куəлік пен 1 патенттің, 1 ғылыми 
жаңалықтың авторы,  ғылым кандидатын дайындауға жетекші болды. 

2010 жылдың маусым айынан «Оңтүстік» корпорациясының құрылтайшылығымен 
ашылған «Инновациялық-технологиялық колледжі» жеке мекемесінің директоры қызметін 
атқарып келеді.

Марапаттары:

1993 ж. “ҚР  Білім беру ісінің үздігі”  төсбелгісі.
1996 ж. ҚР  Ғылым Министрлігі - Ғылым Академиясының  Құрмет грамотасы.
1999 ж. ҚР Білім жəне ғылым министрлігінің Алғыс хаты.
2001ж. ҚР Президенті Н.Ə.Назарбаевтың Алғыс хаты.
1999, 2002, 2003, 2005, 2013 ж.ж. ОҚО Əкімінің Алғыс хаттары.
2003, 2004, 2005 ж.ж., Шымкент қаласы əкімінің Алғыс хаттары.
2005ж. “ҚР Білім беру ісінің құрметті қызметкері” төсбелгісі.
2006 ж. «Ы. Алтынсарин» төсбелгісі.
2007 ж. ҚР Президенті  Н.Ə.Назарбаевтың Алғыс хаты.
2008 ж. «Құрмет» ордені.
2013ж.  «Батыр шапағаты» медалі.
2014 ж. ҚР Білім жəне ғылым министрлігінің  Алғыс хаты.
2015 ж. Қайырымдылығы үшін «Сауап» медалі.
2016 ж. «Экономика мақтанышы» ордені; «Сала жетекшісі»  Ұлттық сертификаты.
2018 ж. ҚР Білім жəне ғылым министрлігінің  Құрмет грамотасы.
2018 ж. «Астана 20 жыл» мерекелік медалі.

ЭТАП ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
СЕЙТЖАНОВ КЕРИМЖАН СЕЙТЖАНОВИЧ

 
Сейтжанов Керимжан Сейтжанович родился 21 августа 1946 года в селе Шилик 

Отырарского района. В 1962 году окончил среднюю школу «Темир». Керимжан Сейтжанович 
воспитывает с Улжан Калтаевной 2-х сыновей  и 2-х дочерей, на сегодняшний день у них 14 
внуков, 2 правнука.

Трудовой путь

Первую трудовую деятельность Керимжан Сейтжанович начал в 1962-1964 годах 
трактористом совхоза «Шилик». В 1964-1969 годах учился на механическом факультете КазХТИ 
по специальности инженер-механик. 

В 1969-1971 годы работал ассистентом и преподавателем кафедры МАХП  КазХТИ. В 1971-
1972 годах  работал инженером-конструктором  Чимкентского завода пресс-автоматов, получил 
передовой производственно-технологический опыт. В 1973-1976 годы учился в аспирантуре 
Московского института химического машиностроения и защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата технических наук на тему: «Исследование влияния структурных 
параметров на работу прочных и плотных соединений агрегатов высокого давления химического 
производства».
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-1970 жылы қараша айынан  1975 жылдың қыркүйек айына дейін аталмыш техникумның 
гидромелиорация бөлімінің меңгерушісі;

- 1982  жылдың тамыз айына дейін гидромелиоративтік құрылыс техникумында оқу-өндіріс 
жұмысы жөніндегі директордың орынбасары;

- 1982 жылы тамыз айы жəне 1988 жыл желтоқсан айы аралығында Шымкент қаласының 
Ə.Қастеев атындағы  көркемсурет  училищесінде директор  қызметін;

-1988 жылы желтоқсан айында Шымкент автомеханикалық техникумы (қазіргі Жол-көлік  
колледжі)  директоры;

-1997 жылғы шілде айының 1жұлдызынан бастап, Шымкент аграрлық-техникалық 
колледжінің оқу-тəрбие жұмысы бойынша директордың орынбасары  қызметтерін  атқарған.

Марапаттары:
- 1956 ж. студент кезінде үкімет тарапынан «Еңбек үздігі» медалі;
- 1958 ж.«Тың жерді игергені үшін» медалі;
- 1987ж. «Еңбек ардагері» медалі;
- Шымкент облысының құрылғанына 60 жыл толуына орай, облыстық Мерекелік мақтау 

қағазы;
 - Шымкент  қаласы мəслихатының депутаты болған.

ГЛУБОКИЕ ЗНАНИЯ-ОПОРА НАШЕЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
ЖОЛДЫБАЕВ АНРИ ТЛЕГЕНОВИЧ

Жолдыбаев Анри Тлегенович родился 19 апреля 1939 года в селе Балыкшы Тюлькубасского 
района Южно-Казахстанской области в семье педагогов. После окончания средней школы в селе 
Ванновка (ныне село Т. Рыскулова) в 1956-1961 годах учился и окончил Ташкентский 
государственный педагогический институт имени Низами по специальности «Математика и 
черчение» физико-математического факультета.

Анри Тлегенович вместе с супругой Сулейменовой Марией воспитали   2 -х сыновей и  дочь.
Жолдыбаев Анри Тлегенович скончался 25 февраля 2002 года.
Трудовой путь
Анри Тлегенович начал трудовую деятельность в августе 1961 года преподавателем 

математики в средней школе №43 Жызакского района Самарской области.
- С 1962 года по август 1964 года преподаватель математики средней школы №2 имени Абая 

Тюлькубасского района Шымкентской области;
- В августе 1964 года переведен преподавателем математики и черчения в 

Гидромилиоративный техникум  село Ванновка (ныне село Т. Рыскулова) ;
- В сентябре 1969 года переведен на службу в гидромелиоративно-строительный техникум в 

городе Шымкент;
- С ноября 1970 года по сентябрь 1975 года заведующий отделом гидромелиорации данного 

техникума;
-До августа 1982 года заместитель директора по учебно-производственной работе 

гидромелиоративного строительного техникума;
- С августа 1982 года по декабрь 1988 года работал директором Художественного училища 

имени А. Кастеева города  Шымкента;
- В декабре 1988 года - директор Шымкентский авто механического техникума (ныне 

Дорожно-транспортного колледжа);
-С 1 июля 1997 года работал заместителем директора по учебно-воспитательной работе 

Шымкентского аграрно-технического колледжа.
Награды
- Медаль «Ударник труда»  от правительства в студенческие годы 1956 г.;
- Медаль «За освоение целинных земель» 1958 г.;
- Медаль «Ветеран труда» 1987г.;
- Областной праздничный похвальный лист, посвященный 60-летию образования 

Шымкентской области;
- Был депутатом Шымкентского городского маслихата.
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DEEP EDUCATION IS THE MAINSTAY OF OUR INDEPENDENCE

ZHOLDYBAYEV HENRI TLEGENOVICH

Zholdybayev Henri Tlegenovich was born on April 19, 1939 in the village of Balykshy, Tulkubas 
district, South Kazakhstan region in a family of teachers. After graduating from high school in the 
village of Vannovka (now the village of T. Ryskulov) in 1956-1961, he studied and graduated from the 
Tashkent State Pedagogical Institute.Nizami, majoring in Mathematics and Drawing, Faculty of 
Physics and Mathematics.

Henri Tlegenovich together with his wife Maria Suleimenova raised and raised 2 sons and 1 
daughter.

Zholdybaev Henri Tlegenovich died on February 25, 2002.
Work experience
Henri Tlegenuly began his career in August 1961 as a mathematics teacher at secondary school 

No. 43 in the Zhyzak district of the Samara region.
- From 1962 to August 1964, a teacher of mathematics at the secondary school No. 2 named after 

Abai of the Tulkubas district of the Shymkent region;
- In August 1964, he was transferred as a teacher of mathematics and drawing to the Hydro-

reclamation Technical School in the village of Vannovka (now S. T. Ryskulov) ;
- In September 1969, he was transferred to the hydro-reclamation and construction technical 

school in Shymkent;
- From November 1970 to September 1975, Head of the Hydro-reclamation department of this 

technical school;
- Until August 1982, Deputy Director for Educational and production work of the hydro-

reclamation Construction technical school;
- From August 1982 to December 1988, he worked as the director of the Kasteev Art School in 

Shymkent;
- In December 1988-Director of the Shymkent Automobile and Mechanical Technical School 

(now the Road Transport College);
-Since July 1, 1997, he worked as the deputy director for educational work of the Shymkent 

Agricultural and Technical College.
Awards
- The medal "Enbek Uzdigi" from the government in the student years of 1956;
- The Medal "For the development of virgin lands" in 1958;
- The Medal "Veteran of Labor" in 1987;
- The regional festive commendation sheet dedicated to the 60th anniversary of the formation of 

the Shymkent region;
- He was a deputy of the Shymkent city maslikhat.
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ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМУ КЕЗЕҢІ

1971-1972 жылдары Шымкент пресс автоматтар зауытында  инженер-конструктор болып 
жұмыс істеді. 1973-1976 жылдары Мəскеу химия машиналарын жасау институтының 
аспирантурасында оқыды. «Химия өндірісінің жоғары қысымдағы агрегаттарының берік жəне 
тығыз қосылыстарының жұмысына құрылымдық өлшемдерінің əсерлерін зерттеу» тақырыбында 
диссертация жазып, техника ғылымдарының кандидаты ғылыми дəрежесін қорғап шықты.

Керімжан Сейтжанұлы 1969-1971, 1976-1978 жылдары ҚазХТИ-да оқытушы, 1978-1988 
жылдары Жамбыл гидромелиоративтік-құрылыс институтының Қызылорда филиалында аға 
оқытушы, доцент, кафедра меңгерушісі, факультет деканы, директордың оқу жұмысы жөніндегі 
орынбасары қызметтерін абыроймен атқарды. Қызметтік еңбек жолында оқу-əдістемелік жəне 
ұйымдастыру жұмыстарында талапшыл, ұқыпты да жауапкершілігі жоғары оқытушы, білгір 
басшы ретінде таныла білді.

Кеңес одағы тарап, еліміз егемендікке қол жеткізіп, қоғамдық, əлеуметтік салалардың, 
нарықтық экономиканың талаптарына сай өзгеріп жатқан өтпелі кезең -1988-1994 жылдары 
Керімжан Сейтжанұлы ҚазХТИ-да факультет деканы, кешкі жəне сырттай оқу жұмысының 
проректоры, оқу-əдістемелік жұмысының проректоры қызметтерін үлкен жауапкершілікпен  
атқарды. 

1994-1996 жылдары ҚР Ұлттық ғылым академиясының Оңтүстік бөлімінде ғылыми-зерттеу 
институтының директоры, ғылыми хатшы болып, академик О.С.Балабековтың жетекшілігімен 
республикамыздың Оңтүстік аймағындағы өндірістік қуаттарды дамыту бағытында ғылыми 
жұмыстарын ұйымдастыруға елеулі үлес қосты. “Жоғары жылдамдықтағы масса алмасу 
процесінің ерекшеліктері” тақырыбына зерттеу жүргізіп, техникалық жаңалық ендіргені үшін 1 
патент алып, 9 ғылыми мақала жариялады. 

1997 жылы 15 қаңтарда бұрынғы автомеханикалық техникум мен совхоз-техникумы бірігіп 
жаңадан құрылған  Шымкент  агротехникалық колледжіне конкурстық негізде директор 
қызметіне тағайындалды. Экономикалық дағдарыс жəне бюджеттік қаржыландырудың 
қиындығына қарамастан, 1997-2003ж.ж. колледждің Шымкент қаласындағы жəне Тассайдағы 
оқу ғимараттары күрделі жөнделді. Жаңадан 2 зертхана, 1 лингафон кабинеті,  2 компьютер класы 
жабдықталып, жатақханаға жылу жүйесі орнатылды, шырша ағаштары питомнигі жасалды. 2000, 
2001ж.ж Керімжан Сейтжанұлы басқарған Шымкент агротехникалық колледжі облыстың 
«Жылдың таңдаулы колледжі»  байқауында  I  жəне II  орынға ие болды. 

2003-2009ж.ж Шымкент агротехникалық колледжі «Шымкент көлік, коммуникация жəне 
жаңа технологиялар колледжі» деген жаңа атауға ауысып, Керімжан Сейтжанұлының 
басшылығымен бұрынғы 4 мамандыққа қосымша көлік саласының 5 мамандығы ашылды. 
Жаңадан 3 компьютер кабинеті, 4 зертхана жабдықталып, 1 дана- ВАЗ-2115, 1дана-«Фольксваген 
Пассат», 2 дана-«Шевролет»  оқыту автомобилдері, бульдозер-экскаватор алынды.

СЕЙТЖАНОВ КЕРІМЖАН СЕЙТЖАНҰЛЫ

Сейтжанов Керімжан Сейтжанұлы 1946 жылы 21 тамызда  
Отырар ауданы  Шілік ауылында дүниеге келген. 1962 жылы 
«Темір» орта мектебін бітірген. Керімжан Сейтжанұлы жұбайы 
Ұлжан Қалтайқызымен 2 ұл, 2 қыз тəрбиелеп, бүгінгі таңда олардан 
14  немере,  2 шөбере сүйіп отыр.  

Еңбек жолы

Керімжан Сейтжанұлы алғашқы еңбек жолын 1962-1964 
жылдары «Шілік» кеңшарында тракторшы болып бастаған. 1964-
1969 жылдары ҚазХТИ-дың механикалық факультетінде оқып, 
инженер-механик мамандығын бітірген. 1969-1971 жылдары 
ҚазХТИ-дың МАХП кафедрасында ассистент болып, оқытушылық 
қызметін бастады. 
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Колледжде жұмысшы мамандықтарының мəртебесін арттыру жəне 
шеберлік дағдыларын дамыту мақсатында дəстүрлі өтетін 

«Кəсіп үздігі»  байқауынан көріністер

В колледже в целях повышения статуса рабочих специальностей и развития 
навыков мастерства прошли традиционные конкурсы  

«Лучший по профессии»

The college held traditional competitions “Best in the profession” in order to increase 
the status of working specialists and development of skills
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Колледжде кəсіби үйірмелер, дəстүрлі  ғылыми-практикалық конференциялар, семинарлар, 
конкурстар, байқаулар жəне олимпиадалар ұйымдастырылып, нəтижесінде оқытушыларымыз бен 
студенттер  республикалық, облыстық  жүлделі орындарға ие болды.

Гүлзат Үкібайқызының бастамасымен  2013 жылдың 5 қазанында облыстық білім басқармасы 
жəне БАҚ өкілдерінің қатысуымен үлкен мерекелік салтанатпен колледж мұражайы ашылды. 

Сонымен қатар колледж директоры Гүлзат Үкібайқызы  талапшылдығы мен табанды еңбегінің 
нəтижесінде көптеген марапаттауларға ие болды: 

2011ж. ҚР Президентінің жарлығы бойынша «Қазақстан Республикасының Тəуелсіздігіне 20 
жыл» мерекелік медалімен;

2012 ж. ҚР Білім жəне ғылым қызметкерлерінің кəсіподағы  «Құрмет грамотасы»;
2013 ж.  ОҚО «Нұр  Отан»ХДП «Алғыс хаты»;
2013ж. Кəсіподақ мүшелерінің еңбек, əлеуметтік-экономикалық құқықтары мен мүдделерін 

қорғау жəне білім беру саласындағы ерекше еңбегі үшін «Кəсіподаққа еңбегі сіңген қызметкер» 
белгісі;

ҚР Білім жəне ғылым министрлігінің «Құттықтау хаты»;
ҚР Білім жəне ғылым вице-министрінің «Алғыс хаты»;
2014 ж. ҚР «Білім беру ісінің құрметті қызметкері» төсбелгісі;
2016ж. «Білім қызметкерлерінің кəсіподағына сіңірген еңбегі үшін» төсбелгісі;
2018 ж. Қазақстан тəуелсіздігін алған жылдары өзінің еңбегімен, білімімен, өнерімен еліміздің 

өсіп-өркендеуіне үлес қосқан, ұлтымыздың алтын қорына енуге лайықты отандастарымызды 
көпшілікке таныту үшін ҚР Президенті Н.Ə. Назарбаевтың тапсырмасымен «Қазақстандағы жаңа 
есім» жобасы аясында Оңтүстік өңірдегі дайындалынған «Жылдың 100 жаңа есімі» атты 
автобиографиялық энциклопедияда Искакова Гүлзат Үкібайқызының есімі жарияланды. 

2019ж. «Ыбырай Алтынсарин» төсбелгісі;
2019ж. ҚР Президентінің «Алғыс хатымен», ҚР Білім жəне ғылым министрінің «Құрмет 

грамоталары»;
2021ж . Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті, Елбасы Н.Ə.Назарбаевтың «Алғыс 

хаты», т.б.
Гүлзат Үкібайқызы 2011 жылдан бастап бүгінгі таңға дейінгі басқарып келе жатқан уақыт 

аралығында жалпы саны 5080 студент қабылданды.
- 2011 жылы 521 студент;
- 2012 жылы 642 студент;
- 2013 жылы 452 студент;
- 2014 жылы 437 студент;
- 2015 жылы 421 студент;
- 2016 жылы 405 студент;
- 2017 жылы 687 студент;
- 2018 жылы 487 студент;
- 2019 жылы 459 студент;
- 2020 жылы 569 студент
Колледжде орын алған соңғы өзгерістердің бірі – ОҚО əкімінің 16.06.2016 жылғы № 173 

қаулысымен колледждің  атауы  «Жол-көлік колледжі» болып  жаңа атауға ауыстырылды.
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НОВЫЙ ПОДЪЕМ
ИСКАКОВА ГУЛЬЗАТ УКИБАЕВНА

Искакова Гульзат Укибаевна с октября 2011 года по сегодняшний день является директором 
колледжа.

Со дня работы директором Гульзат Укибаевна, прежде всего, требовала усиления качества 
образования в колледже и высокой результативности проводимой работы.

Правила внутреннего распорядка колледжа для преподавателей и обучающихся колледжа были 
переработаны в соответствии с новыми требованиями, поддержаны педагогическим советом 
колледжа и утверждён директором. В соответствии с правилами внутреннего распорядка колледжа, в 
целях повышения иммиджа колледжа   учащиеся перешли на единую форму одежды.

  В 2012 году директор колледжа  Гульзат Укибаевна с целью ознакомления с опытом внедрения 
дуальной системы обучения посетила город Триер в Германии, в результате которого, между 
Шымкентским колледжем транспорта, коммуникаций и новых технологий и Кузнечной палатой 
города Триер (Лебштрассе 185492 Триер Германия) были подписаны договоры о реализации 
партнёрских проектов по дуальной системе профессионально - технического обучения 

Колледж в ноябре 2012 года прошел государственную аттестацию департамента контроля 
качества образования МОН РК по ЮКО. Благодаря настойчивости и предприимчивости Гульзат 
Укибаевны и хорошей организации продуктивной работы в коллективе аттестационная комиссия 
высоко оценила работу колледжа.Благодаря настойчивости Гульзат Укибаевны  колледж 
претерпел много положительных изменений. Во-первых, повышены требования к качеству 
образования, внедрены новые инновационные методы и приемы обучения; во-вторых, 
капитально отремонтированы практически все изношенные учебные кабинеты, лаборатории и 
мастерские; в третьих, приобретено новое современное оборудование и учебные пособия для 
специальностей транспортной отрасли. В одном из своих выступлений Елбасы  Н. А. Назарбаев 
отметил, что «лучшая модель качественной подготовки технических и профессиональных 
кадров-это дуальная система обучения, поэтому мы должны максимально быстро перейти на эту 
систему». В связи с этим учебные кабинеты были адаптированы к дуальной системе, что 
позволило объединить практики и теоретические занятия одновременно. В целях улучшения  
усвоения учащимися теоретических знаний и навыков.

С учреждениями дорожного строительства и транспорта Южно-Казахстанской области 
заключено 40 договоров, 9 меморандумов по проведению учебно-производственных и 
технологических практик. Благодаря заключению трехсторонних договоров  учащиеся колледжа 
смогли проходить производственную практику непосредственно на производстве и использовать 
их передовую технологическую базу и профессиональные навыки, что позволило получить 
возможность  совершенствоваться в соответствии с современными требованиями.

Внутренний и внешний вид здания колледжа, двор и гаражный комплекс были капитально 
отремонтированы и оборудованы в соответствии с современными эстетическими требованиями. 
Коридоры колледжа были украшены росписями, влияющими на формирование культурных 
взглядов учащихся, во всех учебных кабинетах  заминена  мебель. Во всех кабинетах 
установлены видео проекторы, в колледже созданы все условия для ведения учебного процесса  с 
использованием новейших информационных технологий, новейшего технического 
оборудования. Также в целях постоянного контроля посещаемости учащихся запущен 
электронный турникет контроля, который на сегодняшний день дает положительные результаты. 
В целях контроля и надзора за внутренней и внешней обстановкой колледжа установлены камеры 
видео наблюдения на всех этажах учебного здания и в коридорах, полностью охватывающих 
наружную площадь здания. Такие изменения сказались на учениках колледжа, повысился 
культурно-эстетический  уровень и  усилилась тяга к знаниям.

В колледже были организованы профессиональные кружки, научно-практические 
конференции, семинары, конкурсы, смотры и олимпиады, по итогам которых наши 
преподаватели и учащиеся занимают призовые места в республиканских и областных конкурсах.
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This state of the art booth is fast and accessible to teachers, students, and readers in general. In addition, in 
order to achieve success in the educational space, to form a competitive and interactive personality in modern 
society and within the framework of the republican project "Reading School", the college library coordinates the 
work of the club "reader teacher" and the circle of the new direction "come, read together".

Since 2018, the college has been operating a front office "Sanaly Urpak" and a store "Adaldyk" in order to 
educate students to resist negative facts in society and prevent offenses.

The opening ceremony of the Sanaly Urpak front office was held on 05.12.2018. The solemn event was 
attended by the acting head of the department of the Agency of the Republic of Kazakhstan for Civil Service Affairs 
and Anti-Corruption in the city of Shymkent A. A. Shilmanov, Deputy head of the Department of Education of the 
city of Shymkent A. Tekebaeva, heads of departments of the UPFR, as well as colleagues and media representatives 
of the organizations of the TVET of the city of Shymkent. During the event, the director of the Road Transport 
College Iskakova G. U. she noted that the main mission of the project "Sanaly Urpak" is to educate patriotic and 
competitive youth living in Kazakhstan, free from corruption, the goal is to eradicate corruption in the education 
system, the formation of an anti-corruption environment through the education system, the strategy is to further use 
best practices in educational organizations of the country. In addition, Gulzat Ukibaevna noted that in the center 
opened in the college, students get acquainted with the methods of fighting corruption, that is, the project 
encourages young people to refrain from corruption offenses, form forces against negative phenomena in society 
and prevent bribery during sessions. During the event, a memorandum of cooperation was signed between the 
acting head of the Department of the Agency of the Republic of Kazakhstan for Civil Service Affairs and Anti-
Corruption in the city of Shymkent A. A. Shilmanov and the deputy head of the Department of Education of the city 
of Shymkent A. Tekebaeva. The director of the Road Transport College Iskakova G. U. introduced the participants 
to the material and technical base of the college and the work of the Adaldyk store opened at the college canteen. G. 
U. Iskakova noted that the main goal of opening the honesty store is to gradually create an atmosphere of trust in 
society and an opportunity for students to define themselves as a reliable, honest person. In addition, a distinctive 
feature of this store "Adaldyk" is that college students can choose the items they need, buy them without a seller, put 
money in a special cash register and, if necessary, receive a refund, which, of course, will help to strengthen the 
sense of honesty among students.

The main goal of the team is to train competitive specialists who meet modern requirements, combined with 
education and training. In this direction, the staff of the college works hard to ensure that young people are formed 
by a competent specialist, a fully capable and educated citizen with imagination and sharp thinking.

In order to improve the quality of students knowledge, the college has clubs: "Young technician", "Young 
Way", "Young diagnostician", "Young mechanic", "Young signalist", "Youngelectro-mechanic", "Young 
dispatcher", "Young physicist", "Young chemist", "Youngmathematician", "English club", "World of poetry", 
"Cultural heritage", "Skillful hands".  Also in the college in October-November 2018, an IT class was opened in the 
011st room on the basis of the practice of modern information technologies and robotics of college students. To 
teach programming, the class was equipped with 6 personal computers, one 3D printer and equipment for 
assembling robots, a microcontroller. 297,000 thousand tenge was allocated for the necessary equipment. Students 
of the IT and robotics club have mastered writing animations and games using the Scratch Lab block programming 
language. I learned to use the basis of the C++ programming language on the Arduino platform. Until April 2019, 
two mobile robots were building and recording the program. The robots operate in remote wireless and offline 
control modes. In addition, he created a prototype model of a suspension bridge with software control, created the 
London Eye model. Due to the fact that the specialty is transport and road industry, the analyzer of dangerous odors 
of fuel or gas has developed an audible alarm and a warning device with illumination. The students drew two models 
of cars using 3D modeling and printed all the details completely on a 3D printer. The students created a prototype of 
an elevator lifting device in order to describe the work of the elevator. In order to demonstrate the operation of the 
power source without harming nature, he mastered the methods of accumulating stored energy on batteries and 
powering objects from the sun.

Also, in order to promote a healthy lifestyle of college students, there are sports sections (volleyball, 
basketball, togyzkumalak, chess, checkers). As a result of systemaAlso, in order to promote a healthy lifestyle of 
college students, there are sports sections (volleyball, basketball, togyzkumalak, chess, checkers). As a result of 
systematic work in the football and volleyball tournament among college students, organized by the KSU" Youth 
Resource Center " of Shymkent and the Institute of Public Health, the national teams of students of the road 
transport college: in the game of football (men's team) – the first prize, in the game of volleyball (boys national 
team) - took the third place, was awarded a special diploma and valuable prizes.tic work in the football and 
volleyball tournament among college students, organized by the KSU" Youth Resource Center " of Shymkent and 
the Institute of Public Health, the national teams of students of the road transport college: in the game of football 
(men's team) – the first prize, in the game of volleyball (boysnational team) - took the third place, was awarded a 
special diploma and valuable prizes.
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№ Cipher Name of training areas

1 07140700- Automation, telemechanics 
and traffic control in railway transport

3w07140702-electrician for maintenance and repair of signaling, 
centralization and blocking devices
4S07140703-electrician technician

2 07161300 - Maintenance, repair and 
operation of road transport

3W07161301-car repair locksmith
3W07161302-electrician for repair of automotive electrical equipment
3w07161303-road transport repair master
4S07161304-mechanical technician

3 07320700-construction and operation 
of highways and airfields

3W 07320701 - road worker
3W 07320702 - driver of road construction machines
4S07320703-construction technician
4S07320704-mechanical technician

4 10410200 - Organization of 
transportation and traffic management 
in railway transport

3W 10410201-duty officer of the railway station of the 4th and 5th classes
4s10410205-Transport organizer technician

5 10410300 -Organization of 
transportation and traffic management 
in road transport

3w10410301-document processing operator
4s10410302-technician

6 10410400 - Traffic management 3w10410401-Traffic Inspector
4s10410402-technician

Working profession

1 07161300 - Maintenance, repair and 
operation of road transport

3W07161302-electrician for repair of automotive electrical equipment
электрик

3W07161301-car repair locksmith

3w07161303-road transport repair master

In accordance with all the specialties taught at the college, new modern laboratories and workshops 
have been created for training and production practice.

Photo
The museum of the college, which tells the history of the educational institution, and the exhibition 

hall with models created on the basis of scientific projects and creative works of students, are constantly 
open. The college has all the conditions for creative work of teachers and students. Our students also have 
the opportunity to actively participate in social life and various activities. In addition, a special self-service 
center is constantly functioning so that teachers, staff and students can receive all types of services in 
electronic form through the Egov portal without interrupting work and study.

Photo
The progressive development of modern information and communication technologies, the Internet 

opens up new opportunities in the organization and conduct of educational and methodological work. In 
order to inform the public about the Road Transport College through Internet technologies and services, to 
ensure collaboration and exchange of experience through the network, the college website operates in 
three languages. On the website of the college, any citizen or applicant can get acquainted with the 
educational process of the college and all its activities. On the college's website, you can find out about the 
specialties taught at the college, the terms of study, types of training, the list of necessary documents for 
applicants, the rules for admission to the college, entrance exams and their results. Also, the work done in 
the college is continuously published through the Facebook network.

At a meeting of the National Council of Public Trust, Head of State Kassym-Jomart Tokayev 
focused on the educational role of the traditional library in the electronic era, noting the importance of 
making updates and additions to the library's book collection. In this regard, in the Road Transport 
College, in order to revive the college library, a stand was created with fiction made using a two-
dimensional barcode that provides information for quick recognition through a mobile phone camera. 
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По инициативе Гульзат Укибаевны 5 октября 2013 года состоялось торжественное открытие 
музея колледжа с участием представителей областного управления образования и СМИ.

Кроме того, директор колледжа Гулзат Укибаевна была удостоена многочисленных наград в 
результате требовательности и упорного труда:

2011г . Юбилейной медалью «20 лет Независимости Республики Казахстан»  по Указу 
Президента РК;

2012 г. «Почетная грамота»профсоюза работников образования и науки РК;
2013 г. «Благодарственное письмо» НДП  Нур Отан ЮКО;
2013г. За особые заслуги в области образования и защиты трудовых, социально-

экономических прав и интересов членов профсоюза с пометкой «заслуженный работник 
профсоюза;

 «Поздравительное письмо»  Министерства образования и науки РК;
 «Благодарственное письмо»  вице-министра образования и науки РК;
2014 г. Нагрудный знак РК «Почетный работник сферы 
2016г. Нагрудный знак «За заслуги перед профсоюзом работников образования» ;
В 2018 г. в автобиографической энциклопедии «100 новых лиц года», представленной в южном 

регионе по поручению Президента РК Н. А.Назарбаева в рамках проекта «Новое имя в Казахстане», 
было опубликовано имя Искаковой Гулзат Укибаевны для популяризации наших 
соотечественников, внесших вклад в процветание страны своим трудом, знаниями, искусством в 
годы обретения независимости Казахстана.

2019г. Нагрудным знаком «Ыбырай Алтынсарин» 
2019 г. «Благодарственным письмом  Президента РК» , почетными грамотами  министра 

образования и науки РК;
2021г . «Благодарственное письмо Первого Президента Республики Казахстан, Елбасы 

Н.А.Назарбаева.
С 2011 года по настоящее время принято 5080 студентов.
- В 2011 году 521 студент;
- В 2012 году 642 студента;;
- В 2013 году 452 студента;
- В 2014 году 437 студентов;
- В 2015 году 421 студент;
- В 2016 году 405 студентов;
- В 2017 году 687 студентов;
- В 2018 году 487 студентов;
- В 2019 году 459 студентов;
- В 2020 году 569 студентов;
Одним из последних, главных положительных изменений с момента вступления Гульзат 

Укибаевны в должность директора колледжа является то, что постановлением акима ЮКО № 173 от 
16.06.2016 года колледж был переименован в «Дорожно-транспортный колледж».
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NEW RISE PERIOD
ISKAKOVA GULZAT UKIBAYEVNA

Iskakova Gulzat Ukibaevna has been working as a director of the college since October 2011.  
Since beginning her work as a director, the first thing required in the college was to improve the 
quality of education and high efficiency.  The internal rules of the college for teachers and students of 
the college were revised in accordance with the new requirements and approved by the pedagogical 
council of the college.  In accordance with the internal rules of the college, in order to improve the 
image of the college, students switched to uniforms.  In 2012, the director of the college 
G.U.Iskakova visited Trier, Germany to get acquainted with the experience of implementing a dual 
system of education, during which agreements were signed between the Shymkent College of 
Transport, Communications and New Technologies and the Trier Chamber of Craftsmen 
(Lebyagtrasse 185492 Trier Germany) on partnership projects.  In November 2012, the college 
passed the next state certification of the Department of Education Quality Control of the Ministry of 
Education and Science of the Republic of Kazakhstan in South Kazakhstan region.  Thanks to the 
perseverance and business acumen of GulzatUkibayevna and the organization of good work in the 
team, the certification commission praised the college.  Thanks to GulzatUkibayevna's specific 
demands, many positive changes have taken place in the college.  In particular, the first college has 
strengthened the requirements for the quality of education and introduced new innovative methods of 
education;  Almost all worn-out classrooms, laboratories and workshops were overhauled: new 
modern equipment and teaching aids for the transport industry were purchased.  President 
Nazarbayev said, "The best model for quality training of technical and professional specialists is the 
dual education system, and we must move to that system as soon as possible."  In this regard, 
classrooms were adapted to a dual system, which allowed to combine both practical and theoretical 
lessons. In order to better master the theoretical knowledge and skills of students, 40 contracts and 9 
memorandums were signed with road construction and transport companies in South Kazakhstan 
region.  signed.  Thanks to the tripartite agreement with these institutions, the placement of college 
students in internships and the use of their advanced technological bases, the professional skills of our 
students have been strengthened in line with modern requirements.  The interior and exterior of the 
college building, the yard and the distribution complex were overhauled with modern aesthetic taste, 
equipped in accordance with aesthetic requirements, the corridors of the college were decorated with 
paintings that affect the formation of cultural attitudes of students, new classrooms were installed.  
Video projectors have been installed in all classrooms, and all conditions have been created in the 
college for teachers to keep up with the times, use new information technologies, new technical 
equipment and conduct the educational process.  An electronic turnstile will also be launched to 
monitor student attendance

The interior and exterior of the college building, the yard and the garage complex have been 
overhauled with modern aesthetic taste and equipped in accordance with aesthetic requirements.  The 
corridors of the college were decorated with paintings that affect the formation of cultural attitudes of 
students, and new classroom furniture was installed in all classrooms.  Video projectors have been 
installed in all classrooms, and all conditions have been created in the college for teachers to keep up 
with the times, use new information technologies, new technical equipment and conduct the 
educational process.  In addition, an electronic control turnstile has been launched to monitor student 
attendance, with ten results to date.  In order to monitor the internal and external order of the college, 
video surveillance cameras were installed in the corridors on all floors of the educational building and 
covering the entire external area of   the building.  Such new changes have also affected college 
students, who have developed new ethical attitudes and increased their commitment to education.  
The college organized professional clubs, traditional scientific and practical conferences, seminars, 
competitions, contests and Olympiads, as a result of which our teachers and students won national 
and regional prizes. On the initiative of GulzatUkibayevna on October 5, 2013 with the participation 
of representatives of the regional department of education and the media opened a museum of the 
college with great solemnity. 
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Для обучения программированию было оснащено 6 персональных компьютеров, один 3D 
принтер и оборудование для сборки роботов, микроконтроллер. На необходимое оборудование 
выделено 297 000 тыс. тенге. Учащиеся кружка IT и робототехники освоили написание анимаций 
и игр с помощью блочного языка программирования Scratch Lab. Научились использовать базис 
языка программирования С+ на платформе Arduino. До апреля 2019 года строили и записывали 
программу два робота-мобильных. Роботы работают в дистанционном беспроводном и 
автономном режимах управления. Кроме того, они создали модель-прототип подвесного моста с 
программным управлением, создали модель London Eye. В связи с тем, что транспорт и дорожная 
отрасль, анализатор опасных запахов топлива или газа разработали звуковую сигнализацию и 
предупредительное устройство с подсветкой. Ученики рисовали две модели автомобилей 
методом 3D-моделирования и печатали все детали полностью на 3D-принтере. Студенты создали 
прототип лифтового подъемного аппарата с целью изложения работы элеватора. С целью 
демонстрации работы источника питания без ущерба для природы, освоил методики 
аккумулирования накопленной энергии на батареях и питания объектов от солнца.

Также в целях формирования здорового образа жизни для студентов колледжа работают 
спортивные секции (волейбол, баскетбол, тогызкумалак, шахматы, шашки). В результате 
системной работы КГУ «Молодежный ресурсный центр» г. Шымкент и Институт охраны 
общественного здоровья на турнире по футболу и волейболу среди студентов колледжа, сборные 
команды студентов дорожно-транспортного колледжа были награждены специальными 
дипломами и ценными призами: по игре в футбол (сборная команда мальчиков) – призовое І 
место, по игре в волейбол (сборная команда девочек) – ІІІ место.

Professional Development: “The Renaissance period”

One of the greatest benefits achieved by mankind is the treasure of knowledge. Education is a value 
that goes deep into the country and religion, invisible in a single day or year and a common good for the 
general public. To equate people with people, man with man, is only knowledge. With the growing 
demands on education and science, and the increasing complexity of the teaching system, more and more 
is being placed on the new society and the modern teacher. Only a specialist with a civic identity and 
professional competencies can become a potential luminary of society and make a significant 
contribution to the development of human capital.

This year marks the 50th anniversary of the formation of a unique educational institution in the 
Southern region-the Road Transport College, founded back in 1971. Several generations of the older 
generation have changed, and a new generation has entered the stage of history. For almost half a century, 
the university has trained qualified specialists in the field of technical and vocational education.

"For fifty years – a New country", having started its work in the automotive technical school, today 
the appearance of the road transport college has been updated in a modern direction, the material and 
technical base is fully equipped with the latest equipment.

The main goal of the team which is currently headed by Iskakova Gulzat Ukibaevnais to train 
competitive specialists in combination with education and knowledge.

Only those who have worked hard on the great path of the master can conquer its height. Its basis is 
inquisitiveness and exactingness. The XXI century is the age of fierce competition. Today the fate of an 
educated and resourceful individual, able to follow the rapid development of global competition, is 
entrusted to innovative teachers. In this regard, we have a great responsibility. In this direction, the staff of 
the college works tirelessly to ensure that young people are formed smart, energetic, versatile, capable 
and educated.

Analyzing our past and looking into tomorrow, educating the younger generation, training qualified 
technical specialists-college teachers, of course, have conquered many achievements and achievements.

The college conducts a continuous educational process with the aim of forming the youth of the XXI 
century as a specialist, armed with a comprehensive professional education, able to withstand global 
competition-the future, the support of an independent country.

Currently, this college trains specialists in 6 specialties of technical and vocational education.
State license series no. KZ15LAA00013802 is not limited in validity.At the full-time and part-time 

departments of the college, you can get secondary vocational education on a state budget and paid basis in 
the following specialties.
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального совета общественного 
доверия остановился на просветительской роли традиционной библиотеки в электронную эпоху, 
отметив важность внесения обновлений и дополнений в книжный фонд библиотек. В связи с этим, 
в Дорожно-транспортном колледже с целью возрождения библиотеки колледжа был создан стенд с 
художественной литературой, выполненной с помощью двумерного штрих-кода, 
предоставляющего информацию для быстрого распознавания через камеру мобильного телефона. 
Этот современный стенд является быстрым и доступным для преподавателей, студентов и 
читателей в целом. Кроме того, в целях достижения успеха в образовательном пространстве, 
формирования конкурентоспособной и способной к взаимодействию личности в современном 
обществе и в рамках республиканского проекта «Читающая школа» библиотека колледжа 
координирует работу клуба «читатель учитель» и кружка нового направления «приходи, читай 
вместе».

С 2018 года в колледже функционирует фронт-офис «Саналы ұрпақ» и магазин «Адалдық 
алаңы» с целью воспитания у студентов стойкости к негативным фактам в обществе и 
профилактики правонарушений.

Церемония открытия фронт-офиса «Саналы ұрпақ» состоялась 05.12.2018 году. В 
торжественном мероприятии приняли участие и. о. руководителя департамента Агентства РК по 
делам государственной службы и противодействию коррупции по городу Шымкент А.А. 
Шильманов, заместитель руководителя управления образования города Шымкент А. Текебаева, 
руководители отделов УПФР, а также прибывшие коллеги и представители СМИ организаций 
ТиПО города Шымкент. В ходе мероприятия директор Дорожно-транспортного колледжа Г.У. 
Искакова отметила, что основной миссией проекта «Саналы ұрпақ» является воспитание 
патриотичной и конкурентоспособной молодежи, проживающей в Казахстане, свободной от 
коррупции, цель-искоренение коррупции в системе образования, формирование 
антикоррупционной среды через систему образования, стратегия - дальнейшее использование 
передового опыта в организациях образования страны. Кроме того, Гульзат Укибаевна отметила, 
что в центре, открывшемся в колледже, студенты знакомятся с методами борьбы с коррупцией, то 
есть проект призывает молодежь воздерживаться от коррупционных правонарушений, 
формировать силы против негативных явлений в обществе и не допускать взяточничества во время 
сессий. В ходе мероприятия был подписан меморандум о сотрудничестве между исполняющим 
обязанности руководителя департамента Агентства РК по делам государственной службы и 
противодействию коррупции по городу Шымкент А. А. Шильмановым и заместителем 
руководителя управления образования города Шымкент А. Текебаевой. Директор Дорожно-
транспортного колледжа Г.У. Искакова ознакомила присутствующих с материально-технической 
базой колледжа и работой магазина «Адалдық алаңы», открытого при столовой колледжа. Г. У. 
Искакова отметила, что главная цель открытия магазина «Адалдық алаңы» - это постепенное 
создание атмосферы доверия в обществе и возможность для студенческой молодежи определить 
себя как надежного, честного человека. Кроме того, отличительной особенностью данного 
магазина «Адалдық алаңы» является то, что студенты колледжа могут выбрать нужные им 
предметы, купить их без продавца, положить деньги в специальную кассу и при необходимости 
получить сдачу, что, безусловно, будет способствовать усилению чувства честности у студентов.

Главной целью коллектива является подготовка конкурентоспособных специалистов, 
отвечающих современным требованиям, в сочетании с воспитанием и образованием. В этом 
направлении коллектив колледжа упорно трудится для того, чтобы молодежь формировалась 
компетентным специалистом, всесторонне способным и образованным гражданином, 
обладающим фантазией, острым умом.

В целях повышения качества знаний студентов в колледже функционируют кружки: 
«Молодой техник», «Молодой путеец», «Молодой диагност», «Молодой механик», «Молодой 
сигналист», «Молодой электромеханик», «Молодой диспетчер», «Молодой физик», «Молодой 
химик», «Молодой математик», «English club», «Мир поэзии»,  «Культурное наследие», «Умелые 
руки». Также в колледже в октябре-ноябре 2018 года в 011-м кабинете был открыт IT класс на базе 
практики современных информационных технологий и робототехники студентов колледжа. 
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 The second major issue that needs to be addressed is the state SES RK 4.05.053-2008 and SES RK 
4.05.118-2009 in the specialties 1201000 - "Maintenance, repair and operation of vehicles" and 1410000 
"Construction of roads and airfields"  was to open a training ground in accordance with the standards of 
compulsory education.  It should be noted that the training ground was very effective and necessary to 
improve the practical skills of specialties in order to organize the training of cars, driving cars in working 
conditions and to master the technology and methods of road construction.  Only in this way, a competent 
combination of theory and practice will provide quality education and, of course, our students will 
develop true professional skills.  For this purpose, GulzatUkibayevna wrote a letter to the akim of the 
region and received a college with a total area of   10 hectares of arable land outside the city for training.  
At present, the state land deed has been obtained and documents are being drawn up for the construction 
of the necessary buildings.  During the period of GulzatUkibayevna's leadership from 2011 to the 
present, a total of 5080 students were admitted, in 2011 - 521 students;

in 2012 - 642 students;  
452 students in 2013;  
437 students in 2014; 
 421 students in 2015;  
405 students in 2016;
687 students in 2017;
487 students in 2018;
459 students in 2019;
569 students in 2020;
One of the last, major positive changes since GulzatUkibayevna became the director of the college 

was the change of the former name of the college to a new name "Road Transport College" by the 
decision of Akim the college dated 16.06.2016 

КƏСІБИ ДАМУ: ҚАЙТА ЖАҢҒЫРУ КЕЗЕҢІ

Адамзат баласының қол жеткізген ұлы игіліктерінің бірі – білім қазынасы. Халық пен 
халықты, адам мен адамды теңестіретін – тек қана білім. Білім мен ғылымға қояр талап артып, оқу 
жүйесі күрделенген шақта жаңа қоғам мен бүгінгі заман ұстазына да жүктелер жүк еселене 
түсуде. Азаматтық болмысы, кəсіби біліктілігі осылайша сомдалған маман ғана əлеуметтің 
əлеуетті шырақшысына айналып, адами капиталды дамытуға сүбелі үлес қоса алары хақ.

Іргесі сонау 1971 жылы қаланған Оңтүстік өңіріндегі бірегей оқу орны – Жол-көлік 
колледжінің құрылғанына биыл 50 жыл толып отыр. Аға буынның бірнеше легі ауысып, тарих 
сахнасына жаңа буын ұрпақ шықты. Жарты ғасырға жуық уақыт аралығында білім ордасы 
техникалық жəне кəсіптік білім беру саласы бойынша білікті мамандар даярлап келеді. 

«Елу жылда – ел жаңа» демекші, Автомеханикалық техникум болып өз жұмысын бастаған 
білім ордасы бүгінгі Жол-көлік колледжінің келбеті заманауи бағытта қайта жаңартылып, 
материалдық-техникалық базасы соңғы үлгідегі құрал-жабдықтармен  толықтай жабдықталды.

Бүгінде білімді де, білікті ұстаз, іскер басшы Искакова Гүлзат Үкібайқызы басқарып 
отырған ұжымның басты мақсаты –  тəрбие мен білімді ұштастыра отырып, бəсекеге қабілетті 
мамандар даярлау болып табылады. 

Ұстаздықтың ұлы жолында талмай еңбек еткен адам ғана өзінің биігін бағындыра алады. 
Оның негізі –  ізденімпаздық пен талап. XXI ғасыр – қатаң бəсеке ғасыры. Бүгінде əлемдік 
бəсекелестіктің жылдам дамуына ілесе алатындай білімді де тапқыр дара тұлғаның тағдыры 
жаңашыл ұстаздардың қолына тапсырылып отыр. Міне, бұл тұрғыда бізге жүктелер 
жауапкершілік жоғары. Осы бағытта колледж ұжымы  жастардың қиялдары жүйрік, ойлары 
ұшқыр, жан-жақты қабілетті жəне білімді азамат болып қалыптасулары  үшін  аянбай еңбек 
етуде.

Өткенімізді саралап, ертеңімізге көз жүгіртсек, жас ұрпақты тəрбиелеуде, білікті 
техникалық маман даярлауда – колледж ұстаздарының талай жетістіктер мен асуларды 
бағындырғаны сөзсіз. 
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Тəуелсіз елдің болашағы, тірегі - ХХІ ғасырдың жастары жан-жақты кəсіби  біліммен 
қаруланған, əлемдік бəсекелестікке төтеп бере алатын маман ретінде қалыптастыру 
мақсатында колледжде үздіксіз оқу-тəрбие процесі жүргізіледі.

Қазіргі таңда аталған колледжде техникалық жəне кəсіптік білім беру бағыты бойынша     
6 мамандық негізінде мамандар даярланады.

Мемлекеттік лицензия сериясы № KZ15LAA00013802 мерзімі шектелмеген. Колледждің 
күндізгі жəне сыртқы оқу бөлімдерінде төмендегі мамандықтар бойынша мемлекеттік 
бюджеттік жəне ақылы негізде орта кəсіптік білім алуға болады.

№ Шифр Кадрларды даярлау бағыттарының атауы

1 07140700 - Автоматика, 
телемеханика жəне темір жол 
көлігіндегі қозғалысты басқару

3W07140702 - Сигнал беру, орталықтандыру жəне бұғаттау 
құрылғыларына қызмет көрсету жəне жөндеу жөніндегі электромонтер
4S07140703 - Техник-электромеханик

2 07161300 - 
Автомобиль көлігіне техникалық 
қызмет көрсету, жөндеу жəне 
пайдалану

3W07161301 - Автомобиль жөндеу слесарі
3W07161302 - Автомобиль электр жабдықтарын жөндеу жөніндегі 
электрик
3W07161303 - Автомобиль көлігін жөндеу шебері
4S07161304 - Техник-механик

3 07320700 - Автомобиль жолдарымен 
аэродромдар құрылысы жəне 
пайдалану

3W 07320701 - Жол жұмысшысы
3W 07320702 - Жол-құрылыс машиналарының машинисі
4S07320703 - Техник-құрылысшы
4S07320704 - Техник-механик

4 10410200-Теміржол көлігінде 
тасымалдауды ұйымдастыру жəне 
қозғалысты басқару

3W 10410201 - 4-ші жəне 5-ші кластардың темір жолстансасының 
кезекшісі
4S10410205 - Тасымалдауды ұйымдастырушы технигі

5 10410300 -Автомобиль көлігінде 
тасымалдауды ұйымдастыру жəне 
қозғалысты басқару

3W10410301 - Құжаттарды өңдеу операторы
4S10410302 - Техник

6 10410400 - Жол қозғалысын 
ұйымдастыру

3W10410401- Жол инспекторы
4S10410402- Техник

Жұмысшы мамандық

1 07161300 - Автомобиль көлігіне 
техникалық қызмет көрсету, жөндеу 
жəне пайдалану

3W07161302 - Автомобиль электр жабдықтарын жөндеу жөніндегі 

3W07161301 - Автомобиль жөндеу слесарі

3W07161303 - Автомобиль көлігін жөндеу шебері

Оқу ордасының тарихынан сыр шертетін колледж мұражайы жəне студенттердің ғылыми 
жоба мен шығармашылық жұмыстары негізінде жасалған макеттер қойылған  көрме залы 
тұрақты жұмыс істеп келеді. Колледжде оқытушылар мен  студенттердің шығармашылық 
жұмыстармен айналысуына барлық жағдай жасалынған. Сондай-ақ, шəкірттеріміз қоғамдық 
өмір мен түрлі іс-шараларға белсенді араласуына да мүмкіндіктері жоғары. Сонымен қатар 
оқытушылар мен қызметкерлер жəне студенттер еңбек жəне оқудан қол үзбей  «Egov» порталы 
арқылы көрсетілетін барлық қызмет түрлерін электронды түрде алу  үшін арнайы «Өз-өзіне 
қызмет көрсету»  орталығы үздіксіз жұмыс істеп тұр.
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№ Шифр Наименование направления подготовки кадров

1 07140700 - Автоматика, 
телемеханика и управление 
движением на железнодорожном 

3W 07140702 - -Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств 
сигнализации, централизации и блокировки
4S07140703 - Техник-электромеханик 

2 07161300
Техническое обслуживание, ремонт 
и эксплуатация автомобильного 
транспорта

3W 07161301 - Слесарь по ремонту автомобилей
3W 07161302 - Электрик по ремонту автомобильного 
электрооборудования
3W 07161303 - Мастер по ремонту автомобильного транспорта
4S07161304 - Техник-механик

3 07320700 - Строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог 
и аэродромов

3W 07320701 - Дорожный рабочий
3W 07320702 - Машинист  дорожно-строительных машин
4S07320703 - Техник-строитель
4S07320704 -  Техник-механик

4 10410200 –  Организация перевозок 
и управление движением на 
железнодорожном транспорте

3W 10410201 - Дежурный по железнодорожной станции
 4-го и 5-го классов
4S10410205 - Техник организатор перевозок

5 10410300 - Организация перевозок и 
управление движением на 
автомобильном транспорте

3W 10410301 - Оператор по обработке документов
4S10410302 - Техник

6 10410400 - Организация дорожного 
движения

3W 10410401 - Инспектор дорожный
4S10410402 – Техник

Рабочая специальность

1 07161300
Техническое обслуживание, ремонт и 
эксплуат ация  автомобильного 
транспорта

3W 07161301 - Слесарь по ремонту автомобилей

3W 07161302 - Электрик по ремонту автомобильного 

3W 07161303 - Мастер по ремонту автомобильного транспорта

В соответствии со всеми специальностями, преподаваемыми в колледже, созданы новые 
современные лаборатории и мастерские для прохождения учебно-производственной 
практики.

Музей колледжа, рассказывающий историю учебного заведения, и выставочный зал с 
макетами, созданными на основе научных проектов и творческих работ студентов, работают 
постоянно. В колледже созданы все условия для творческой работы преподавателей и 
студентов. Наши ученики также имеют возможность активно участвовать в общественной 
жизни и различных мероприятиях. Кроме того, постоянно функционирует специальный центр 
«самообслуживание» для того, чтобы преподаватели, сотрудники и студенты без отрыва от 
труда и учебы могли получать все виды услуг в электронном виде через портал «Egov».

Поступательное развитие современных информационно-коммуникационных 
технологий, сети Интернет открывает новые возможности в организации и проведении 
учебно-методической работы. В целях информирования общественности о Дорожно-
транспортном колледже посредством Интернет-технологий и сервисов, обеспечения 
совместной работы и обмена опытом через сеть, сайт колледжа функционирует на трех языках. 
На сайте колледжа любой гражданин или абитуриент может ознакомиться с учебным 
процессом колледжа и всей его деятельностью. На сайте колледжа можно узнать о 
специальностях, преподаваемых в колледже, сроках обучения, видах обучения, перечне 
необходимых документов для абитуриентов, правилах приема в колледж, вступительных 
экзаменах и их результатах. Также через сеть Facebook непрерывно публикуется работа, 
проделанная в колледже.
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«Профессиональное развитие: период возрождения»

Одним из величайших благ, достигнутых человечеством, является сокровище знаний. 
Образование-это ценность, оно уходит корнями вглубь и есть общее благо. Сравнить  человека с 
человеком может только знание. С ростом требований к образованию и науке, усложнением 
системы обучения все больше требований возлагает новое общество на современного учителя. 
Только специалист, обладающий гражданской идентичностью, профессиональными 
компетенциями, может стать потенциальным светилом общества и внести весомый вклад в 
развитие человеческого капитала.

В этом году исполняется 50 лет со дня образования уникального учебного заведения 
Южного региона – Дорожно-транспортного колледжа, основанного в далеком 1971 году. 
Сменилось несколько поколений и на сцену истории вышла новая молодежь. На протяжении 
почти полувека учебное заведение готовило квалифицированных специалистов в области 
технического и профессионального образования.

За пятьдесят лет происходят изменения, начав свою работу как авто механический 
техникум, сегодня облик дорожно-транспортного колледжа обновлен в современном 
направлении, материально-техническая база полностью укомплектована новейшим 
оборудованием.

Главная цель коллектива, возглавляемый Искаковой Гульзат Укибаевной - это соединение 
образования и воспитания  в подготовке  конкурентоспособных специалистов.

Только тот, кто усердно трудится на  пути учителя, может покорить его высоту. Основа его 
труда-упорство и требовательность. XXI век- это век жесткой конкуренции. Сегодня судьба 
образованной и находчивой личности, способной следовать быстрому развитию мировой 
конкуренции, поручена учителям-новаторам. Вот в этом плане на учителях лежит большая 
ответственность. В этом направлении коллектив колледжа неустанно трудится над тем, чтобы 
молодежь формировалась сообразительной, энергичной, разносторонне развитой и 
образованной.

Анализируя наше прошлое и заглядывая в завтрашний день, воспитывая молодое 
поколение, готовя квалифицированных технических специалистов – учителя колледжа, 
безусловно, покорили немало вершин.

В колледже ведется непрерывный учебно - воспитательный процесс с целью 
формирования молодежи ХХІ века как специалиста, вооруженного всесторонним 
профессиональными знаниями, способного выдержать мировую конкуренцию, опору 
независимой страны.

В настоящее время в данном колледже ведется подготовка специалистов по 6 
специальностям технического и профессионального образования.

Государственная лицензия серия № KZ15LAA00013802 не ограниченная сроком 
действия. На дневном и заочном отделениях колледжа можно получить среднее 
профессиональное образование на государственной бюджетной и платной основе по 
следующим специальностям.
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Қазіргі ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың, ғаламтор желісінің қарыштап 
дамуы оқу-əдістемелік жұмыстарды ұйымдастыруда жəне жүргізуде жаңа мүмкіндіктер ашып 
отыр. Интернет технологиялары мен сервистері арқылы Жол-көлік колледжі жайлы қоғамды 
ақпараттандыру, желі арқылы бірлесе жұмыс жасап, тəжірибе алмасуын қамтамасыз ету 
мақсатында колледж сайты үш тілде толыққанды жұмыс істейді. Колледж сайтында кез келген 
азамат немесе талапкер колледждің оқу процесі туралы жəне оның барлық қызметімен таныса 
алады. Колледж сайтынан колледжде оқытылатын мамандықтар, оқу мерзімдері, оқудың 
түрлері, талапкерлерге арналған қажетті құжаттар тізімі,  колледжге қабылдау ережелері, түсу 
емтихандары жəне олардың нəтижелері туралы біле алады. Сондай-ақ, Facebook желісі арқылы 
колледжде атқарылған жұмыстар үздіксіз жарияланып отырады. 

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің отырысында 
электронды дəуірдегі дəстүрлі кітапхананың ағартушылық роліне тоқталып, кітапханалардағы 
кітап қорына жаңартулар мен толықтырулар енгізудің аса маңызды екенін атап айтқан болатын. 
Осыған орай, Жол-көлік колледжінде колледж кітапханасын қайта жаңғырту мақсатында 
мобильді телефонның камерасы арқылы жылдам тану үшін ақпарат беретін, екі өлшемді штрих 
код арқылы жасалған көркем əдебиеттер жүктелген стенд жасалды. Бұл заманауи стенд 
оқытушылар мен студенттер жəне жалпы оқырмандар үшін жылдам əрі қол жетімді. Сондай-ақ 
студенттерді білім кеңістігіндегі жетістіктерге қол жеткізіп, бəсекеге қабілетті əрі қазіргі қоғамда 
өзара байланыс орната білетін тұлға ретінде қалыптастыру мақсатында жəне республикалық 
«Оқуға құштар мектеп» жобасы шеңберінде колледж кітапханасы "Оқырман ұстаз" клубы жəне 
"Кел, бірге оқиық" атты жаңа бағыттағы үйірме жұмыстарын жүргізуде.
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Колледжде 2018 жылдан бастап студенттерді  қоғамдағы келеңсіз жайттарға қарсы 
тұрарлық күш қалыптастыруға жəне құқық бұзушылықтардан бойын аулақ ұстауға тəрбиелеу 
мақсатында  «Саналы ұрпақ» фронт-офисі жəне  «Адалдық» дүкені жұмыс істейді.

«Саналы ұрпақ» фронт-офисінің ашылу салтанаты 05.12.2018ж. күні өтті. Салтанатты іс-
шараға ҚР мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің 
Шымкент қаласы бойынша департаменті басшысының міндетін атқарушы А.А.Шілманов, 
Шымкент қаласы білім басқармасы басшысының орынбасары А.Текебаева, ШҚББ бөлімінің 
басшылары жəне Шымкент қаласы ТжКББ ұйымдарынан келген əріптестер мен БАҚ өкілдері 
қатысты. Іс-шара барысында Жол-көлік колледжінің директоры Г.Ү.Искакова «Саналы ұрпақ» 
жобасының негізгі миссиясы - сыбайлас жемқорлықтан азат Қазақстанда тұратын патриот жəне 
бəсекеге қабілетті жастарды тəрбиелеу, мақсаты - білім беру жүйесінде сыбайлас жемқорлықты 
жою, білім беру жүйесі арқылы сыбайлас жемқорлықтан бас тарту ортасын қалыптастыру, 
стратегиясы - елдегі білім беру ұйымдарында озық тəжірибені одан əрі пайдалану екендігін 
таныстырып өтті. Сонымен қатар, Гүлзат Үкібайқызы бұл колледжде ашылған орталықта 
студенттер сыбайлас жемқорлыққа қатысты күрес əдістерімен танысатынын, яғни жоба 
жастарды жемқорлық сипатындағы құқықбұзушылықтардан бойын аулақ ұстауға, қоғамдағы 
келеңсіз жайттарға қарсы тұрарлық күш қалыптастыруға жəне сессия кезінде парақорлыққа жол 
бермеуге үндейтінін айтып өтті. Іс-шара барысында ҚР мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Шымкент қаласы бойынша департаменті 
басшысының міндетін атқарушы А.А.Шілманов пен Шымкент қаласы білім басқармасы 
басшысының орынбасары А.Текебаева арасында əріптестік Меморандумына қол қойылды. Жол-
көлік колледжінің директоры Г.Ү.Искакова келген қонақтарды колледждің материалдық-
техникалық базасымен жəне колледж асханасы жанынан ашылған «Адалдық» дүкенінің 
жұмысымен таныстырды. Г.Ү.Искакова «Адалдық» дүкенін ашудың басты мақсаты - қоғамда 
сенім атмосферасын біртіндеп құру жəне студент жастарға өздерін сенімді, адал адам ретінде 
анықтауға мүмкіндік беретінін айтты. Сонымен қатар, бұл «Адалдық» дүкенінің ерекшелігі - 
колледж студенттері өздеріне қажетті бағасы жазылған заттарды таңдап, сатушысыз сатып алып, 
ақшасын арнайы кассаға салатынын жəне қажет болған жағдайда қайтарымын ала алатынын айта 
отырып, бұл игі бастама студенттердің бойындағы адалдық сезімдерін күшейтуге септігін 
тигізері сөзсіз екендігін риясыз жеткізді.

Тұғыры биік, тізгіні бекем ұжымның басты мақсаты –  тəрбие мен білімді ұштастыра отырып, 
заман талабына сай бəсекеге қабілетті мамандар даярлау болып табылады. Осы бағытта, колледж 
ұжымы  жастардың қиялдары жүйрік, ойлары ұшқыр, жан-жақты қабілетті жəне білімді азамат, 
білікті маман  болып қалыптасулары үшін  аянбай еңбек етуде. 

Студенттердің білім сапасын арттыру мақсатында колледжде «Жас техник», «Жас жолшы», 
«Жас диагност», «Жас механик», «Жас сигналист», «Жас электромеханик», «Жас диспетчер», «Жас 
физик», «Жас химик», «Жас математик», «English club», «Поэзия əлемі», «Мəдени мұралар», 
«Шебер қолдар» үйірмелері жұмыс істеп келеді. Сонымен қатар колледжде 2018 жылдың қазан-
караша  айында 011-ші кабинеттен колледж студенттерін заманауи ақпараттық технологиялар мен 
робототехникаға машықтандыру максатында IT класс ашылды.
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ІТ классқа бағдарламалауды үйрету үшін 6 дербес компьютерлер, бір 3D принтермен жəне 
роботтар құрастыруға арналған құрал жабдықтармен, микроконтроллермен жабдықталды. 
Қажетті жабдықтарға 297 000 мың теңге қаржы бөлінді. IT жəне Робототехника үйірмеcінің 
оқушылыры Scratch Lab блокты түрде программалау тілі арқылы анимациялар мен ойындарды 
жазуды меңгерді. С++ программалау тілінің негіздемесін Arduino платформасында қолдануды 
үйренді. 2019 жылдың сəуір айына дейін екі робот-мобильді құрастырып, бағдарламасын жазды. 
Роботтар қашықтан сымсыз жəне автономды түрде басқару күйлерінде жұмыс істейді. Оған қоса 
бағдарламамен басқарылытын аспалы көпір прототип моделін жасады, London Eye моделін 
құрып айналмалы үрдіске салды. Білімгерлер мамандығы көлік пен жол саласы болғандықтан 
қауіпті жанармай немесе газ иістерін талдаушы дыбыстық дабылдандыру мен шамды жарық 
арқылы ескерту құрылғысын жасады. Оқушылыр 3D модельдеу əдісімен екі көлік моделін сызып,  
барлық бөлшектерін толығымен 3D принтер арқылы басып шығарды. Студенттер элеватор 
жұмысын баяндау мақсатында лифттік көтеру аппаратының прототипін жасады. Табиғатқа 
залалсыз қорек көзінің жұмысын көрсету мақсатында күн сəулесін объектілерді қоректендіруге 
жəне жиналған энергияны аккумуляторға сақтау əдістемелерін меңгерді. 

Сондай-ақ колледж студенттерінің салауатты өмір салтын қалыптастыру мақсатында 
спорттық секциялар (волейбол, баскетбол, тоғызқұмалақ, шахмат, дойбы) жұмыс жүргізеді. 
Жүйелі жүргізілген жұмыстың нəтижесінде Шымкент қаласы «Жастар ресурстық орталығы» 
КММ жəне Қоғамдық денсаулық сақтау институтының ұйымдастыруымен колледж 
студенттерінің арасында футбол жəне волейбол ойындарынан өткен турнирде ЖОЛ-КӨЛІК 
КОЛЛЕДЖІ  студенттерінің құрама командалары: футбол ойыны бойынша (ер балалар құрама 
командасы) – жүлделі І ОРЫН,  волейбол  ойыны бойынша (қыз балалар құрама командасы) – 
жүлделі ІІІ орынға ие болып, арнайы Дипломмен жəне бағалы сыйлықтармен марапатталды. 
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ABDIRAIMOV ELDOS YESSENBAYEVICH
Deputy director for educational and production work of the college

Eldos Yessenbayevich was hired as a teacher of the cyclical Commission of special disciplines 
1201000,1107000 at the College in September 2013. An authoritative citizen, an educated and qualified 
specialist who has held the positions of chairman of the cyclical Commission in the specialties 1201000, 
1402000, 1410000 in October 2016, head of the full-time department since September 2019, Deputy 
Director for training and production since August 2020.

САРҒАЛДАҚОВ ҚЫДЫРБАЙ ТӨЛЕПБЕРГЕНҰЛЫ

ҚР Білім жəне ғылым министрлігінің «Құрмет 
грамоталары», «Кəсіподаққа еңбегі сіңген құрметті 
қызметкер»,  ҚР БжҒМ «Білім беру ісінің құрметті 
қызметкері» жəне «Ы. Алтынсарин» төсбелгілерінің, 
«ҚР Егемендігіне 25 жыл», «Оңтүстік Қазақстан 
облысына еңбегі сіңгені үшін» медальдарының иегері, 
колледждің аға буын жоғары санатты оқытушысы, 
сыртқы оқу бөлімінің меңгерушісі

Қыдырбай Төлепбергенұлы 1982 жылдан бастап  
колледжде «Жол-құрылыс машиналары» жəне 
«Автомобильге техникалық қызмет көрсету жəне 

жөндеу» мамандықтарының арнайы пəн оқытушысы болып қызмет атқарды.
1997 жылы күндізгі бөлім меңгерушісі, арнайы пəндер циклдік комиссиясының төрағасы 

жəне директордың оқу-өндірістік жұмыстары жөніндегі орынбасары қызметтерін жоғары 
деңгейде атқарған білікті де білімді ардагер ұстаз. 

САРГАЛДАКОВ КЫДЫРБАЙ ТОЛЕПБЕРГЕНОВИЧ

Обладатель «Почетных грамот» Министерства образования и науки РК, «Заслуженный 
работник профсоюза», нагрудных знаков МОН РК «Почетный работник образования» и «Ы. 
Алтынсарин», медалей «25 лет независимости РК», «За заслуги перед Южно-Казахстанской 
областью», преподаватель высшей категории, заведующий заочным отделом обучения.

Кыдырбай Тулепбергенович с 1982 года работал в колледже преподавателем специальных 
дисциплин специальностей «дорожно-строительные машины» и «техническое обслуживание и 
ремонт автомобилей», в 1997 году заведующим дневным отделением, председателем цикловой 
комиссии специальных дисциплин и заместителем директора по учебно - производственной 
работе.

SARGALDAKOV KYDYRBAY TOLEPBERGENULY

He is the owner of the breastplates of the Ministry of Education and Science of the Republic of 
Kazakhstan "certificates of Honor", "trade union Honored Worker","honorary worker of 
Education"and "Y. Altynsarin" of the Ministry of Education and Science of the Republic of 
Kazakhstan, medals"25 years of sovereignty of the Republic of Kazakhstan", "South Kazakhstan 
oblygyna enbegin enbegin ushin", teacher of the highest category of the older generation of the college, 
head of the external educational department

Kydyrbay Tolepbergenovich is a highly qualified and educated veteran teacher who has been 
working at the college since 1982 as a teacher of special disciplines in the specialties "road construction 
machines" and "car maintenance and repair", since 1997 as a full-time head of the department, 
chairman of the cyclical Commission of special disciplines and deputy director for educational and 
production work.
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«Жастар жұмысы: ғылыми зерттеу жəне əлеуметтік практика» тақырыбында 
колледжде дəстүрлі түрде өтетін  ғылыми–практикалық конференция

Внутри колледжная научно-практическая конференция «Молодежная работа: как 
научное исследование и социальная практика», традиционно проводимая в колледже

Intra-college scientific and practical conference "youth work: as a scientific research and 
social practice", traditionally held at the College

Колледжде үйірме бойынша жүргізген үздіксіз жұмыстардың нəтижесінде колледж 
студенттері колледжішілік, облыстық, республикалық тəрбиелік мəні бар  іс-шаралар мен түрлі 
байқаулар, конкурстар, ғылыми-практикалық конференциялар, спорттық сайыстарға үздіксіз 
қатысады. Атап айтсақ, жыл сайын өткізілетін «WorldSkills Kazakhstan» Ұлттық чемпионатына 
колледж студенттері «Жеңіл автокөліктерге қызмет көрсету жəне жөндеу»,«Инженерлік 
графика CAD» (Автоматты жобалардың жүйесі), «Шанақ жөндеу» жəне «Мобильді 
робототехника» құзыреттіліктері бойынша қатысып, жүлделі орындарға ие болып отырады. 
Мысалы, 

2017 жылдың 2-5 мамыр аралығында Қостанай қаласында өткен республикалық 
«WorldSkills Kazakhstan» республикалық ұлттық чемпионатына «Жеңіл автокөліктерге қызмет 
көрсету жəне жөндеу жұмыстары» құзыреттілігі бойынша колледж студенті Д.Тілеухан 
қатысып, күміс медаль мен  ІІ орынды иеленді.
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АМАНЖОЛОВ АСҚАР ТІЛЕУБЕКҰЛЫ
Колледж директорының əкімшілік-шаруашылық ісі жөніндегі орынбасары

Асқар Тілеубекұлы 2006 жылдан бастап, колледж  
директорының əкімшілік-шаруашылық ісі жөніндегі 
орынбасары қызметін атқара жүріп, өзіне жүктелген 
міндеттерді аса жоғары жауапкершілікпен орындап, 
колледждің көркеюіне жəне материалдық-техникалық 
базасының дамуына өз үлесін қосып келеді. 

АМАНЖОЛОВ АСҚАР ТІЛЕУБЕКҰЛЫ
Заместитель директора колледжа по административно-хозяйственной работе
С 2006 года Аскар Тлеубекович, занимая должность заместителя директора по 

административно-хозяйственной работе, с высокой ответственностью выполняет 
возложенные на него задачи, вносит свой вклад в развитие материально-технической базы и 
процветание колледжа.

ASKAR AMANZHOLOV TILEUBEKULY
Deputy director for administrative and economic affairs of the college

Since 2006, Askar Tleubekovich has been working as a deputy director for administrative and 
economic affairs of the college, performing his duties with high responsibility, contributing to the 
improvement and development of the material and technical base of the college.

АБДИРАИМОВ ЕЛДОС ЕСЕНБАЕВИЧ
Заместитель директора по учебно - производственной работе колледжа

Елдос Есенбаевич в сентябре 2013 года был принят на работу в колледж 
преподавателем цикловой комиссии 1201000,1107000 специальных дисциплин. В октябре 
2016 года-председатель цикловой комиссии по специальностям 1201000, 1402000, 1410000, с 
сентября 2019 года-заведующий очной формой обучения, с августа 2020 года-заместитель 
директора по учебно-производственной работе. Абдираимов Елдос образованный и 
квалифицированный специалист.

АБДИРАИМОВ ЕЛДОС ЕСЕНБАЙҰЛЫ
Колледж директорының оқу- өндірістік ісі жөніндегі орынбасары

Елдос Есенбайұлы 2013 жылдың қыркүйек айында 
колледжге 1201000,1107000 арнайы пəндер циклдік 
комиссиясының оқытушысы болып жұмысқа қабылданған. 
2016 жылы қазан айында 1201000, 1402000, 1410000 
мамандықтары бойынша циклдік комиссия төрағасы, 2019 
жылдың қыркүйек айынан күндізгі оқу бөлімінің 
меңгерушісі, 2020 жылдың тамыз айынан директордың оқу 
өндірістік-ісі  жөніндегі орынбасары қызметтерін 
абыроймен атқарып жүрген беделді азамат, білімді де білікті 
маман.
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ЕШИМОВ БЕРИК РАКЫМАНБЕРДИЕВИЧ
Заместитель директора по воспитательной работе колледжа

Берик Ракыманбердиевич был принят на работу в 2005-2006 учебном году председателем 
молодежной организации, преподавателем на почасовой основе общественно-гуманитарной 
цикловой комиссии, с сентября 2006 года преподаватель цикловой комиссии специальных 
дисциплин 0705002, 3005002-02, магистр истории, с сентября 2008 года преподаватель цикловой 
комиссии общественно-гуманитарных дисциплин, с февраля 2010 года заведующий дневного 
отделения, с апреля 2017 года по настоящее время заместитель директора по воспитательной 
работе. Берик Ракыманбердиевич авторитетный преподаватель нашего колледжа, проявивший 
свою деловую и активную позицию в области качественного образования, нравственного и 
трудового  воспитания.

YESHIMOV BERIK RAKYMANBERDIEVICH
Deputy director for educational work of the college

Berik Rakymanberdievich was employed in the 2005-2006 academic year as the chairman of the 
youth organization, teacher of the cyclical Commission of social and humanitarian disciplines on an 
hourly basis, since September 2006-teacher of the cyclical Commission of special disciplines 
0705002,3005002-02, master of history, since September 2008-teacher of the cyclical Commission of 
social and humanitarian disciplines, since February 2010-head of the full-time department, since April 
2017 currently, he holds the position of deputy director for educational work. Berik Rakymanberdievich 
is an authoritative teacher of our college, who was distinguished by his business and active personality, 
high-quality education, and bright work in moral education.

ЕШИМОВ БЕРІК РАКЫМАНБЕРДІҰЛЫ
Колледж  директорының тəрбие  ісі   жөніндегі  орынбасары

Берік Ракыманбердіұлы 2005-2006 оқу жылында, жастар 
ұйымының төрағасы,  қоғамдық-гуманитарлық циклдік 
комиссиясының сағаттық негіздегі оқытушысы болып жұмысқа 
қабылданған, 2006 жылдан қыркүйек айынан бастап 0705002, 
3005002-02 арнайы пəндер циклдік комиссиясының оқытушысы, 
тарих магистрі, 2008 жылдың қыркүйек айынан бастап қоғамдық-
гуманитарлық пəндер циклдік комиссиясының оқытушысы, 2010 
жылдың ақпан айынан бастап күндізгі оқу бөлімінің меңгерушісі, 
2017 жылдың сəуір айынан бастап қазіргі уақытқа дейін 
директордың тəрбие ісі жөніндегі орынбасары қызметтерін атқарып 
келеді. Берік Ракыманбердіұлы өзінің іскер де белсенді болмысымен 
сапалы білім, өнегелі тəрбие берудегі жарқын істерімен көрінген 
колледжіміздің беделді ұстазы. 
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2018 жылдың 27-28 сəуір аралығында Жол-көлік колледжінің базасында ОҚО, 
Қызылорда, Жамбыл облысының техникалық жəне кəсіптік білім беру мекемелері 
студенттерінің қатысуымен өткен «WorldSkills Kazahstan-2018» өңіраралық чемпионатында 
«Жеңіл автокөліктерді жөндеу жəне техникалық қызмет көрсету»,  Инженерлік графика ABTO 
CAD (автоматтандырылған жобалардың жүйесі)», «Шанақ жөндеу» құзыреттіліктері бойынша 
колледж студенттері Е.Бектан, Ж.Умирзахов,  Б.Жолдасбай I орындарға ие болып, арнайы 
дипломдармен марапатталды.

2018 жылдың 3-7 желтоқсан аралығында Астана (қазіргі Нұр-Сұлтан) қаласында 
өткізілген «WorldSkills Kazakhstan-2018» республикалық ұлттық  чемпионатында  «Жеңіл 
автомобильге қызмет көрсету», «Инженерлік графика CAD (автоматтандырылған жобалау 
жүйесі)», «Шанақ жөндеу» құзіреттіліктері бойынша Жол-көлік колледжінің студенттері де 
кəсіби шеберліктерін көрсету бойынша бақ сынасты. Сайысқа қатысқан 350-ге жуық 
үміткердің ішінен Жол-көлік колледжінің студенттері «Жеңіл автомобильге қызмет көрсету» 
құзіреттілігі бойынша Е.Бектан, «Шанақ жөндеу» құзіреттілігі бойынша Ж.Умирзахов II 
орындарды иеленді.

06.11.-15.11.2019ж. күндері аралығында Нұр-Сұлтан қаласында өткен техникалық жəне 
кəсіптік білім беру саласының əлеуетін көрсететін «WorldSkiills Kazakhstan – 2019» V 
республикалық чемпионатына білім мен кəсіби шеберлік қабілеттерін қатар шыңдаған колледж 
студенттері  де қатысып, жүлделі орындардан көрінді.  Еліміздің 17 аймағынан 400-ден астам 
болашақ жас маман - 38 құзыреттілік бойынша сайысып, 500-ге жуық сарапшы баға берген аталмыш 
сайыста алдыңғы қатарлардың бірі болып «Жеңіл автокөлікке қызмет көрсету жəне жөндеу» 
құзыреттілігі бойынша Егемберді Дидар – І жүлделі орын, алтын медальді; «Шанақ жөндеу» 
құзыреттілігі бойынша Қуаныш Диас - ІІІ орын, қола медальді жəне  «Инженерлік графика CAD 
(автоматтандырылған жобалау жүйесі)» құзыреттілігі бойынша Бабажанов Хумаюн – «Үздік маман»  
медалін  иеленді. І жүлделі орын, алтын медаль иегері Егемберді Дидар Абу-Дабиде өтетін 
халықаралық Əлемдік байқауда Қазақстан намысын қорғайды деп жоспарланған болатын. Өкінішке 
орай, əлемді жайлаған пандемияға байланысты карантиндік шектеулер салдарынан аталмыш 
чемпионатты өткізу уақытша тоқтатылды.
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26-29.10.2020ж. күндері өткен «WORLDSKILLS SHYMKENT-2020» өңірлік чемпионатында 
чемпионат сарапшыларының қорытындысы бойынша  колледж  студенттері: 

- Тасқұл Еркебұлан Қалжанұлы - «Жеңіл автокөліктерді жөндеу жəне техникалық қызмет 
көрсету» құзыреттілігі бойынша жүлделі  I орынды;

- Умирзаков Елдос Жанболатұлы - «Шанақты жөндеу» құзыреттілігі бойынша жүлделі I 
орынды;

- Келдібаев Олжасбек Ерланұлы - Инженерлік графика CAD (автоматтандырылған 
жобалардың жүйесі)» құзыреттілігі бойынша жүлделі  I орынды;

- Елемес Алмас - «Мобильді робототехника» құзіреттілігі бойынша жүлделі IIІ орынды  
иеленді. Жеңіске жеткен студенттерді колледж директоры Искакова Гүлзат Үкібайқызы құттықтап, 
Шымкент қаласы білім басқармасының басшысы Ж.Тажиеваның арнайы Дипломдары мен 
Сертификаттарын жəне «WORLDSKILLS SHYMKENT-2020» Кубогін салтанатты түрде табыс етті. 

В результате непрерывной работы таких кружков студенты колледжа непрерывно 
участвуют во внутри колледжных, областных, республиканских воспитательных мероприятиях 
и конкурсах, научно-практических конференциях, спортивных состязаниях. В частности, в 
ежегодном национальном чемпионате «WorldSkills Kazakhstan» студенты колледжа принимают 
участие и занимают призовые места по компетенциям «Обслуживание и ремонт легковых 
автомобилей», «Инженерная графика CAD» (система автоматических проектов), «Кузовной 
ремонт» и «Мобильная робототехника». 

 В Республиканском национальном чемпионате «WorldSkills Kazakhstan», который 
проходил со 2 по 5 мая 2017 года в городе Костанай, по компетенции «Обслуживание и ремонт 
легковых автомобилей» студент колледжа Д. Тлеухан завоевал серебряную медаль .

 В меж региональном чемпионате «WorldSkills Kazahstan-2018», который проходил с 27 по 
28 апреля 2018 года на базе Дорожно-транспортного колледжа с участием студентов учреждений 
технического и профессионального образования ЮКО, Кызылорды, Жамбылской области по 
компетенциям «Ремонт и техническое обслуживание легковых автомобилей» «Инженерная 
графика ABTO CAD» (система автоматизированных проектов) «Кузовной ремонт» студенты 
колледжа Е. Бектан, Ж. Умирзахов, Б. Жолдасбай заняли I место и были награждены 
специальными дипломами.

 На Республиканском национальном чемпионате «WorldSkills Kazakhstan-2018», который 
проходил с 3 по 7 декабря 2018 года в Астане (ныне Нур-Султан), студенты Дорожно-
транспортного колледжа соревновались в профессиональном мастерстве по компетенциям 
«Обслуживание легкового автомобиля»,  «Инженерная графика CAD (система 
автоматизированного проектирования)», «Кузовной ремонт». Из 350 претендентов, принявших 
участие в конкурсе, студенты Дорожно-транспортного колледжа по компетенции 
«Обслуживание легкового автомобиля» Е. Бектан, по компетенции «Кузовной ремонт»  Ж. 
Умирзахов заняли II место.
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БІЛІМ ОРДАСЫНЫҢ ҚАЗІРГІ КЕЗДЕГІ ƏКІМШІЛІК ҚҰРАМЫ

СОВРЕМЕННЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОСТАВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ

THE CURRENT ADMINISTRATIVE STRUCTURE OF THE EDUCATIONAL 
INSTITUTION

Колледж директорының оқу іс і  жөніндегі 
орынбасары

Абдимуталиф Болысбекұлы 2004 жылдың тамыз 
айында колледжге өндірістік оқу шебері болып 
қабылданды. 2005 жылдың қыркүйек айынан бастап, 
қоғамдық-гуманитарлық пəндер циклдік комиссиясының 
оқытушысы, 2008 жылдың қаңтар айынан педагог-
психолог, 2009 жылдың қыркүйегінен 3002002, 2802002 
мамандықтары арнайы пəндерінің оқытушысы, 2013 
жылы ақпан айынан бастап  1201000, 1107000  
мамандықтары арнайы пəндер циклдік комиссиясының 
төрағасы болды.

АКМУЛДАЕВ АБДИМУТАЛИФ БОЛЫСБЕКҰЛЫ

2016 жылы қазан айынан бастап директордың оқу-өндірістік ісі жөніндегі орынбасары, 
2018 жылдың қазан айынан директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары қызметтерін абыроймен 
атқарып жүрген беделді азамат, білімді де білікті маман.

АКМУЛДАЕВ АБДИМУТАЛИФ БОЛИСБЕКОВИЧ
Заместитель директора по учебной работе колледжа

Абдимуталиф Болисбекович был принят в колледж мастером производственного обучения в 
августе 2004 года. С сентября 2005 года преподаватель цикловой комиссии общественно-
гуманитарных дисциплин, с января 2008 года педагог-психолог, с сентября 2009 года 
преподаватель специальных дисциплин специальностей 3002002, 2802002, с февраля 2013 года 
председатель цикловой комиссии специальных дисциплин специальностей 1201000, 1107000 , с 
октября 2016 года заместитель директора по учебно-производственной работе, с октября 2018 
года заместитель директора по учебной работе, гражданин  с честью и достоинством 
выполняющий свой  долг,  знающий и  умеющий  специалист.

ABDIMUTALIF BOLISBEKOVICH AKMULDAEV
Deputy director for academic affairs of the college

Abdimutalif Bolisbekovich was admitted to the college as a master of industrial training in August 
2004. Since September 2005, teacher of the cyclical Commission of social and humanitarian disciplines, 
since January 2008-teacher-psychologist, since September 2009-teacher of special disciplines of 
specialties 3002002, 2802002, since February 2013-chairman of the cyclical Commission of special 
disciplines of specialties 1201000 , 1107000, since October 2016-deputy director for educational and 
production work, since October 2018 he is an authoritative citizen, an educated and qualified specialist 
who holds the position of deputy director for academic affairs
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Осындай жүйелі жұмыстың жүргізілуі барысында колледж басшысы Гүлзат Үкібайқызы 
өзінің сабақ беретін пəні бойынша бейнесабағын түсіріп, үлгі көрсетті. Білім беру процесі 
жаппай қашықтықтан  оқыту жүйесіне көшкен кезде  қалалық білім басқармасы тарапынан да 
қатаң қадағалау жұмыстары жүргізіліп, жұмыс нəтижелері бойынша білім беру ұйымдарының 
сапалық мониторингісі жарияланып отырды. Осы сапа мониторингі бойынша Жол-көлік 
колледжі үнемі белсенділік танытып, жоғары орындардан көрініп келеді. Колледждің оқу 
жылына құрылған бірыңғай жұмыс жоспарына сəйкес жəне колледждің 2021-2025 жылдарға 
құрылған стратегиялық даму жоспарын негізге ала отырып, барлық жұмыстар жоғары деңгейде 
ұйымдастырылып, үздіксіз жүргізілуде.

***
Систематическое проведение такой масштабной работы, несомненно, является 

результатом высокого организационного уровня и деятельности руководителя колледжа  
Гульзат Укибаевны. Коллектив колледжа, который ведет системную работу, может гордиться 
своими выпускниками, они полны знаний. Выпускники, работающие в различных сферах 
общества, вносят свой вклад в процветание нашей страны. Многие молодые люди, занимающие 
важное место на образовательном горизонте, работают над тем, чтобы стать настоящими 
гражданами.

Также сегодня во время карантинных ограничений по профилактике заболеваний, 
связанных с пандемией, коллектив дорожно-транспортного колледжа плавно перешел на 
дистанционную систему обучения для обучающихся колледжа, оперативно осваивая 
дистанционные технологии обучения и осознанно воспитывая подрастающее поколение. 
Преподаватели колледжа непрерывно загружались на платформу Smart Nation, снимая видео 
уроки высокого качества по всем преподаваемым дисциплинам. В ходе такой системной работы 
руководитель колледжа Гульзат Укибаевна сняла виде оурок по преподаваемому предмету и 
показала пример. При переходе образовательного процесса на массовую дистанционную 
систему образования также осуществлялся строгий надзор со стороны городского управления 
образования, по результатам которого был объявлен мониторинг качества образовательных 
организаций. По данному мониторингу качества дорожно-транспортный колледж проявляет 
постоянную активность и лидирует. В соответствии с единым планом работы колледжа на 
учебный год и исходя из стратегического плана развития колледжа на 2021-2025 годы, все 
работы организованы на высоком уровне и ведутся непрерывно.

***
The systematic implementation of many other large-scale works of this kind is undoubtedly the 

result of the well-thought-out, balanced actions and high organizational level of the head of the college 
Gulzat Ukibayevna.The staff of the College, which conducts systematic work, can be proud of its 
graduates, who have learned a lot from them. Our graduates, who work in different spheres of society, 
contribute to the prosperity of our country. The University, which occupies a significant place in the 
educational horizon, makes a special contribution to the life of many young people and becomes a true 
citizen.

Also today, during the quarantine restrictions on the prevention of diseases associated with the 
pandemic, the staff of the Road Transport College smoothly switched to a distance learning system for 
college students, quickly mastering distance learning technologies and consciously educating the 
younger generation. College teachers were continuously uploaded to the Smart Nation platform, 
filming high quality video lessons in all disciplines taught. In the course of such systematic work, the 
head of the college, Gulzat Ukibaevna, filmed a video lesson on the subject taught and set an example. 
During the transition of the educational process to the mass distance education system, strict 
supervision was also carried out by the city administration of education, according to the results of 
which the monitoring of the quality of educational organizations was announced. According to this 
quality monitoring, the Road Transport College is constantly active and in the lead. In accordance with 
the unified work plan of the college for the academic year and based on the strategic plan for the 
development of the college for 2021-2025, all work is organized at a high level and is ongoing.
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* В V республиканском чемпионате «WorldSkiills Kazakhstan-2019», который проходил в 
период с 06.11.2019  по 15.11.2019 годы  в городе  Нур – Султан, приняли участие и заняли 
призовые места студенты Дорожно-транспортного колледжа, которые оттачивали свои знания и 
навыки профессионального мастерства. В конкурсе, где более 400 будущих молодых 
специалистов из 17 регионов страны соревновались по 38 компетенциям и дали оценку около 
500 экспертов, одним из лидирующих мест в конкурсе заняли: Егемберды Дидар- І призовое 
место, золотая медаль; по компетенции «Кузовной ремонт» Куаныш Диас - ІІІ место, бронзовая 
медаль и по компетенции «Инженерная графика CAD (система автоматизированного 
проектирования)» Бабажанов Хумаюн-медаль «Үздік маман». Обладатель I призового места, 
золотой медали Егемберды Дидар будет представлять Казахстан на международном мировом 
конкурсе в Абу-Даби. К сожалению, из-за карантинных ограничений в связи с пандемией, 
охватившей мир, проведение данного чемпионата временно приостановлено.

As a result of the continuous work of such circles, college students continuously participate in 
intra-college, regional, and republican educational events and various shows, competitions, scientific 
and practical conferences, and sports competitions. In particular, in the annual national championship 
"WorldSkills Kazakhstan", college students take part and take prizes in the competencies "Maintenance 
and repair of passenger cars"," CAD Engineering graphics "(automatic project system)," body repair 
"and"Mobile Robotics". For example,

 In the Republican national championship "WorldSkills Kazakhstan", which was held from 2 to 5 
May 2017 in Kostanay, in the competence "Maintenance and repair of passenger cars", college student 
Tleukhan D. won a silver medal and the second place.

 In the interregional championship "WorldSkills Kazakhstan-2018", which was held from April 
27 to 28, 2018 on the basis of the Road Transport College with the participation of students of technical 
and vocational education institutions of South Kazakhstan region, Kyzylorda, Zhambyl region in the 
competencies "repair and maintenance of passenger cars", " Engineering graphics ABTO CAD 
(automated project system)", "body repair" college students E. Bektan, Zh. Umirzakhov, B. 
Zholdasbay took the first place and were awarded special diplomas.

 At the Republican National Championship "WorldSkills Kazakhstan-2018", which was held 
from 3 to 7 December 2018 in Astana (now Nur-Sultan), students of the Road Transport College 
competed in professional skills in the competencies "Passenger car maintenance", " CAD Engineering 
graphics (computer-aided design system)","body repair". Of the 350 applicants who took part in the 
competition, students of the road transport college in the competence "Maintenance of a passenger car" 
E. Bektan, in the competence" Body repair " Zh. Umirzakhov took the second place.

* The V Republican championship "WorldSkiills Kazakhstan-2019", which was held in the 
period from 06.11.2019 to 15.11.2019 in Nur – Sultan, was attended and won prizes by students of the 
Road Transport College, who honed their knowledge and skills of professional skills. In the 
competition, where more than 400 future young specialists from 17 regions of the country competed in 
38 competencies and were evaluated by about 500 experts , one of the leading places in the competition 
was : Egemberdy Didar-i prize-winning place, gold medal; in the competence "Body repair" Kuanysh 
Dias-III place, bronze medal and in the competence " CAD engineering graphics (computer-aided 
design system) "Babazhanov Humayun-medal"Uzdik Maman". 
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The winner of the first prize, the gold medal Egemberdy Didar will represent Kazakhstan at the 
international world competition in Abu Dhabi. Unfortunately, due to quarantine restrictions in connection 
with the pandemic that has engulfed the world, the holding of this championship is temporarily suspended.

• 2021 жылы 27 сəуірде республикалық деңгейде онлайн форматта өткен SERVICE MASTER 
JUNIOR - 2021" Автомобильный техник" байқауына қатысып, жүлделі І орын алған колледж  
студенттері  аталмыш жылдың мамыр айында өткен  Ресей, Беларусь, Украина т.б. алпауыт 
мемлекеттер қатысқан халықаралық  байқауда жүлделі ІІ орынды иеленіп, колледждің ғана емес, 
бүкіл Қазақстан Республикасының намысын қорғады. 

Еще одним большим достижением колледжа стало то, что в апреле 2019 года колледж прошел 
институциональную аккредитацию международного уровня в отношении специализированной и 
общей базы колледжа в соответствии с 8 специальностями, преподаваемыми в колледже, с 
проверкой по учебно - воспитательному процессу экспертами «Независимого казахстанского 
Агентства по обеспечению качества в образовании (НКАОКО-IQAA)». Также в этом году колледж 
занял ІІІ место в Национальном рейтинге, проведенном независимым казахстанским агентством 
по обеспечению качества в образовании среди республиканских организаций ТиПО.

Another great achievement of the college was that in April 2019, the college passed the institutional 
accreditation of the international level in relation to the specialized and general base of the college in 
accordance with the 8 specialties taught at the college with the verification of the educational process by 
the experts of the "Independent Kazakhstan Agency for Quality Assurance in Education (NCAOKO - 
IQAA)". Also this year, the college took the third place in the National Rating conducted by the 
independent Kazakhstan agency for Quality Assurance in Education among the republican TVET 
organizations.

Колледждің тағы бір үлкен жетістігі 2019 жылдың сəуір 
айында колледж «Білім беру сапасын қамтамасыздандыру 
тəуелсіз қазақстандық агенттігінің”  сарапшылары оқу-тəрбие 
процесі бойынша  тексеру жүргізіп, колледжде оқытылатын 8 
мамандыққа сəйкес мамандандырылған жəне жалпы колледж 
базасына қатысты институционалдық халықаралық 
деңгейдегі аккредитациядан өтті. Сонымен қатар осы жылы 
«Білім беру сапасын қамтамасыздандыру агенттігінің  

республикалық ТжКББ ұйымдарының арасында жүргізген ұлттық рейтингісі бойынша колледж 
жүлделі ІІІ орынды иеленді. 
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Студенттердің салауатты өмір салтын ұстануына мүмкіндіктер жасау мақсатында арнайы 
жаттығу залы ашылып, қазіргі заманға сай қажетті спорттық құрал -  жабдықтарымен қамтамасыз 
етілді. 

В общежитии колледжа, расположенном по адресу: г. Шымкент, ул. А. Байтурсынова, 75а, 
по республиканской программе «Дорожная карта» выделено 100 067,0 млн тенге, в 2020 году 
проведен капитальный ремонт. Полностью заменены санитарно-технические трубы общежития, 
укомплектованы мебелью нового образца. Общежитие было огорожено железными решетками, 
над старым пешеходным переходом уложена новая тротуарная плитка, убраны старые 
сухостойные деревья, выровнены грунтом, посажено 50 штук еловых деревьев и газонов.

В целях создания возможностей для студентов вести здоровый образ жизни был открыт 
специальный тренажерный зал, оснащенный современным необходимым спортивным 
инвентарем.

According to the republican program “Road Map”, 100,067.0 million tenge was allocated in the 
college dormitory located at the address: 75a A. Baitursynov Str., Shymkent, and major repairs were 
carried out in 2020. Completely replaced sanitary pipes of the hostel, equipped with new furniture. The 
hostel was fenced with iron bars, new paving slabs were laid over the old pedestrian crossing, old dead 
trees were removed, the ground was leveled, 50 pieces of spruce trees and lawns were planted.

In order to create opportunities for students to lead a healthy lifestyle, a special gym was opened, 
equipped with modern necessary sports equipment.

Қорыта келгенде, осындай көптеген тағы да басқа ауқымды жұмыстардың жүйелі жүргізілуі 
колледж басшысы Гүлзат Үкібайқызының салихалы, сарабдал əрекеті мен жоғары 
ұйымдастырушылық деңгейінің нəтижесі екені даусыз. Жүйелі жұмыс атқарып отырған колледж 
ұжымы өзінен білім нəрімен сусындап ұшқан түлектерімен мақтана алады. Қоғамның əр 
саласында түрлі  еңбек етіп жүрген түлектеріміз еліміздің өсіп-өркендеуіне өзіндік үлестерін 
қосуда. Білім көкжиегінде елеулі орны бар білім ордасы талай жастарды өмірге қанаттандырып, 
нағыз азамат болып қалыптасуына ерекше еңбек сіңіруде.

Сондай-ақ бүгінде пандемияға байланысты дерттің алдын алу мақсатындағы карантиндік 
шектеулер кезінде  Жол-көлік колледжінің ұжымы да колледждегі білім алушылар үшін 
қашықтықтан оқу жүйесіне бірыңғай көшіп, жас ұрпаққа сапалы білім беріп, саналы тəрбие 
беруде қашықтықтан оқыту технологиясын жедел меңгеріп, оқу-тəрбие процесін үйлесімді 
жоғары деңгейде жүргізіп отырды. Колледж оқытушылары түгелдей сабақ беретін пəндеріне 
байланысты жоғары сапалы бейнесабақтар түсіріп, Smart Nation платформасына үздіксіз жүктеді. 
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В работе конференции на международном уровне приняли участие директор Департамента 
технического и профессионального образования МОН РК Оспанова Насымжан Джамбековна, 
руководитель управления образования города Шымкент Тажиева Жанат Арысбековна, директор 
департамента развития движения «WorldSkills Kazakhstan» Татибеков Санжар Меирханович, а 
также наши зарубежные партнеры,  подписавшие меморандум в целях обмена опытом с 
Дорожно-транспортным колледжем, в сотрудничестве с заместителем директора по учебной 
работе техникума «Ташкентские автомобильные дороги» из Республики Узбекистан 
Миршахуджаевым Сабитом  и директором профессионального лицея железнодорожников № 97 
города Бишкек из Республики Кыргызстан госпожой Пусурманкул Айзат выступили с докладами 
в онлайн формате.

According to the unified work plan of the college, an international scientific and practical 
conference of students on the topic "profession"was held on February 26, 2021.

Introduction of future young specialists to creativity, formation of a competitive personality on the 
way to entering the educational space, deepening of the knowledge gained by students in their 
professional specialty, development of intelligence, creative abilities of the individual, development of 
information technologies – the conference, organized with the aim of creating a comprehensive 
opportunity for the development of scientific research of teachers and students through the use of 
innovative technologies, assistance in the further transformation of the acquired knowledge into a 
profession, was attended by students of educational organizations of the Russian Federation, as well as at 
the national level in online format students of educational organizations of Nur-Sultan and Zhambyl 
region and in offline format students of TVET organizations under the Department of Education of 
Shymkent, defended their scientific projects.

The conference was attended at the international level by the Director of the Department of 
Technical and Vocational Education of the Ministry of Education and Science of the Republic of 
Kazakhstan Ospanova Nasymzhan Dzhambekovna, the head of the Department of Education of the 
Republic of Kazakhstan. Shymkent Tazhieva Zhanat Arysbekovna, Director of the Department of 
Development of the movement " WorldSkills Kazakhstan" Sanzhar Meirkhanovich Tatibekov, as well as 
our foreign partners from the Road Transport College, who signed a memorandum for the exchange of 
experience of cooperation-Deputy Director for Academic Affairs of the Technical School" Tashkent 
Highways " from the Republic of Uzbekistan Mirshahudzhayev Sabit Abidzhanovich and director of the 
professional lyceum of railway workers No. 97 Bishkek from the Kyrgyz Republic Mrs. Pusurmankul 
Aizat made presentations in online format.

Колледждің Шымкент қаласы, А.Байтұрсынов көшесі 75а үйде орналасқан  жатақханасына  
республикалық “Жол картасы” бағдарламасы  бойынша 100 067,0 млн қаржы бөлініп, 2020 жылы 
күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді. Жатақхананың санитарлық техникалық құбырлары 
түгелдей ауыстырылып, жаңа үлгідегі жиһаздармен жабдықталынды. Жатақхана алды темір 
торлармен қоршалып, ескі  жаяу жүргіншілер жолының үстіне жаңадан тротуар плита төселіп, 
ескі қураған ағаштар алынып, топырақпен тегістеліп, 50 дана шырша ағашы жəне газондар егілді. 
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27.02.2019ж. күні Жол-көлік колледжінде Елбасы Н.Назарбаевтың «Ұлы даланың жеті 
қыры» бағдарламалық мақаласы аясында жастардың бойына ұлттық кодты сіңіріп, тарихи 
санасын жаңғырту, дүниетанымын кеңейту мақсатында «Ұлы даланың жеті қыры педагогикалық 
идеялар тоғысында» атты қалалық семинар өтті. Аталмыш іс-шараға Білім басқармасы мен 
техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарынан келген қонақтар қатысты. Іс-шараны колледж 
директоры Г.Ү.Искакова салтанатты түрде ашты. Іс-шара «Көшпенділер өркениеті - ер Түріктің 
бесігі» тақырыбындағы сахналық қойылыммен басталып, əр түрлі тақырыпта іс-шаралар 
өткізілді. Атап айтсақ:

- «Отандық металлургияның өткені мен бүгіні».(«Ұлы даладағы ежелгі металлургия», «Аң 
стилі», «Алтын адам» тақырыптары аясында ) тақырыбында интеграциялық сабақ;

- «Атқа міну мəдениеті» тақырыбында  атбегімен сыр-сұхбат; 
- «Қазақстан – алма мен қызғалдақтың отаны»  тақырыбында  дөңгелек үстел;
- «Ұлы даланың ұлы есімдері» тақырыбында ашық тəрбие сағаты;
- Тарихтың кино өнері мен телевизиядағы көрінісі» тақырыбында пресс-конференция.
 Сондай-ақ, «Ұлы даланың жеті қыры – ұлттық дамудың платформасы», «Архив-2025» 

көрмелері қойылды. 

27.02.2019 году  в Дорожно-транспортном колледже в рамках программной статьи Елбасы 
Н.Назарбаева «Семь граней Великой степи» прошел городской семинар «Семь граней Великой 
степи на стыке педагогических идей» с целью возрождения исторического сознания и расширения 
кругозора молодежи, привития национального кода. В мероприятии приняли участие гости из 
Управления образования и организаций технического и профессионального образования. 
Мероприятие торжественно открыла директор колледжа  Искакова Гульзат Укибаевна 
Мероприятие началось со сценического представления на тему «Кочевая цивилизация-колыбель 
тюркской культуры». Были проведены  мероприятия на различные темы. В частности:

- «Прошлое и настоящее отечественной металлургии» интегрированный урок на тему: 
«Древняя металлургия Великой степи», «звериный стиль», «Золотой человек» ;

-Беседа  на тему «Культура верховой езды»;
- Круглый стол на тему: «Казахстан – родина яблок и тюльпанов» ;
- Открытый воспитательный час на тему «Великие имена Великой степи»;
- Пресс конференция на тему «Отражение истории в киноискусстве и телевидении».
Также были представлены выставки «Семь граней Великой степи–платформа 

национального развития, архив-2025».
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On 27.02.2019, in the framework of the program article of the Head of State N. Nazarbayev "seven 
facets of the Great Steppe", the city seminar "seven facets of the Great Steppe at the junction of pedagogical 
ideas" was held in the Road Transport College with the aim of reviving the historical consciousness and 
expanding the horizons of young people, instilling the national code. The event was attended by guests 
from the Department of Education and organizations of technical and vocational education. The event was 
officially opened by the director of the college Iskakova G. U. 

In particular:
- "The past and present of domestic metallurgy".Integrated lesson on the topic: "ancient metallurgy 

of the Great Steppe", "animal style", " Golden Man" ;
- A conversation with atbeg on the topic "Riding culture";
- Round table on the topic: "Kazakhstan-the birthplace of apples and tulips";
- Open educational hour on the theme " Great names of the Great Steppe";
- Press conference on "Reflection of history in cinema and television".
The exhibitions" seven facets of the Great Steppe – a platform for national development"," Archive-

2025"were also presented.
****

12-13.04.2019ж. күндері Алматы қаласында өткен «Халықаралық педагогикалық 
шығармашылық пен ғылымның дамуын қорғау қоры» Қоғамдық қоры ұйымдастырған «Қазіргі 
заманғы ғылым: жаңа көзқарас» атты мектеп оқушылары, студенттер жəне жас ғалымдарға 
арналған V Республикалық ғылыми – тəжірибелік конференцияға  колледж студенті Н.Қантөре IT 
бөлімінің менгерушісі, бағдарламашы И.Аққожаның жетекшілігімен қатысып, жүлделі І  орынды 
иеленіп қайтты.

12-13.04.2019 года В V Республиканской научно – практической конференции для 
школьников, студентов и молодых ученых «Современная наука: новый взгляд», организованной 
общественным фондом «Международный Фонд защиты развития педагогического творчества и 
науки», проходившей в г. Алматы, студент Дорожно-транспортного колледжа Н. Канторе под 
руководством заведующего IT отделом, программиста И.Аккожи занял призовое І место.

At the V Republican scientific and practical conference for schoolchildren, students and young 
scientists "modern science: a new look", organized by the Public Foundation "International Fund for the 
protection of pedagogical creativity and the development of Science", held in Almaty on 12-13. 04.2019, a 
student of the College of Road Transport N. Kantore took part under the leadership of the head of the IT 
department, programmer I. Akkozha, and took the first place.

Колледждің бірыңғай жұмыс жоспарына сəйкес, 2021 жылдың 26 ақпанында «Мамандығым-
кəсібім» тақырыбында студенттердің  халықаралық ғылыми-тəжірибелік конференциясы өтті. 

Болашақ жас мамандарды шығармашылыққа баулып, білім кеңістігіне шығу жолында 
бəсекеге қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру, оқушылардың кəсіби  мамандығы бойынша алған 
білімдерін  тереңдетіп, жеке тұлғаның кəсіби біліктілігін арттыру жəне интеллектісін, 
шығармашылық қабілетін дамыту, ақпараттық – инновациялық технологияларды қолдану арқылы 
педагогтар мен оқушылардың ғылыми ізденісін дамытуға жан-жақты мүмкіндік туғызу, 
студенттің алған білімін болашақта кəсібіне айналдыруына ықпал ету мақсатында 
ұйымдастырылған конференцияға Ресей Федерациясы,  сонымен қатар республикалық деңгейде 
Нұр-Сұлтан қаласы мен Жамбыл облысының білім беру ұйымдарының студенттері онлайн 
форматта жəне Шымкент қаласы білім басқармасына қарасты ТжКББ ұйымдарының студенттері 
офлайн форматта қатысып, өздерінің ғылыми жобаларын қорғады. 
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Халықаралық деңгейде өткен конференцияға ҚР БжҒ министрлігі Техникалық жəне 
кəсіптік білім беру департаментінің директоры Оспанова Насымжан Жамбековна, Шымкент 
қаласы білім басқармасының басшысы Тажиева Жанат Арысбекқызы, «WorldSkills Kazakhstan» 
қозғалысын дамыту департаментінің директоры Татибеков Санжар Меирханович, сонымен қатар 
Жол-көлік колледжінің өзара əріптестік тəжірибе алмасу мақсатында Меморандумға тұрған 
шетелдік əріптестеріміз – Өзбекстан Республикасынан «Ташкент автомобиль жолдары»  
техникумы директорының оқу ісі жөніндегі орынбасары Миршахуджаев Сабит Абиджанович  
пен  Қырғызстан Республикасынан  Бішкек қаласындағы № 97 кəсіптік  теміржолшылар 
лицейінің директоры Пусурманкул  Айзат ханым онлайн форматта қатысып, баяндамаларын 
оқыды.

Согласно единому плану работы колледжа, 26 февраля 2021 года состоялась международная 
научно-практическая конференция студентов на тему «Моя профессия-мое призвание».

Приобщение будущих молодых специалистов к творчеству, формирование 
конкурентоспособной личности на пути выхода в образовательное пространство, углубление 
знаний, полученных учащимися по профессиональной специальности, развитие интеллекта, 
творческих способностей личности, развитие информационных – в конференции, 
организованной с целью создания всесторонней возможности для развития научного поиска 
педагогов и учащихся путем использования инновационных технологий, содействия в 
дальнейшем превращении полученных знаний в профессию, приняли участие студенты 
организаций образования Российской Федерации, а также на республиканском уровне в онлайн 
формате студенты организаций образования г. Нур-Султан и Жамбылской области и в офлайн 
формате студенты организаций ТиПО при управлении образования города Шымкент, защищали 
свои научные проекты.
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Тарихы тағылымға толы білім ордасын бітіріп, жоғары білім алып, өз мамандықтарының 
кəсіби шебері болып, алғаш білім алып, қанат қағып ұшқан білім ордасына қайта оралып, 
ұстаздық қызмет атқарып жүрген түлектеріміз аз емес. Өз ұстаздарымен иық тіресіп, қызметтес 
болу – үлкен жауапкершілік. Осындай жауапкершілікті сезініп, қиындығы мен қызығы қатар 
жүретін ұстаздық жолда аянбай еңбек етіп, жақсы қырынан көрініп, шəкірт тəрбиелеу ісінде 
жетістіктерге жеткен кешегі түлек - бүгінгі жас ұстаздар алдыңғы буын тəжірибелі оқытушы 
ұстаздардың жолын жалғап келеді. 

Арнайы пəн оқытушылары, колледж түлектері:
Турсунов Махмудхан Марипханович,

Дабылова Марал Аллабергенқызы
Кененбаев Жансерік Сатыбалдыұлы жəне 

Пердебек Айсұлу Адырбекқызы, 

У нас не мало выпускников получивших образование в стенах нашего учебного заведения, 
ставших отличными специалистами в своей сфере и вернувшихся в родное учебное заведение, 
чтобы заниматься преподавательской деятельностью. Работать  наравне со своими учителями-
большая ответственность. Осознавая такую ответственность, само отвержено трудясь на 
трудном и интересном пути, проявляя себя с лучшей стороны и добиваясь успехов в деле 
студенческого воспитания, сегодняшние молодые учителя продолжают путь опытных учителей 
предыдущего поколения.

Арнайы пəн оқытушылары, 
колледж түлектері:

Құлсейіт Қуаныш Сапарғалиұлы
Садырбай Мөлдір Əбдіханқызы

There are many graduates who have graduated from a university whose history is full of 
knowledge, received a higher education, became professional masters of their specialty, returned to the 
University, where they received their first education and returned to teaching. It is a great responsibility 
to cooperate with your teachers. Yesterday's graduates-today's young teachers, who felt such 
responsibility, worked tirelessly on the path of teaching, which is accompanied by difficulties and 
difficulties, showed good results and achieved success in educating students, continue the path of the 
previous generation of experienced teachers
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КҮНДІЗГІ  БӨЛІМ  МЕҢГЕРУШІЛЕРІ

Темиркулов Бақытжан Таңсықбайұлы
Temirkulov Bakytzhan Tansykbaiuly

Нышанəліұлы Бауыржан
Baurzhan Nysanaliuly

 Жолбарисов Асан Ауесханович
Zholbarysov Asan Aueskhanovich

Алтынбеков Сүндет Алиұлы
Altynbekov Sundet Aliuly   

Омарова  Ақсəуле  Мизамбекқызы                                         
Omarova Aksaule Mizambekkyzy                                                  

Битемирова  Гулмира  Оразалықызы
Bitemirova Gulmira Orazalykyzy
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Кадр бөлімінің меңгерушісі Исаева  Ұлдана Садырқызы жəне  бөлім қызметкерлері  
Head of the HR department Issayeva Uldana Sadyrovna together with the staff of the HR department

Бас есепші С.Сыздықбекова  жəне есеп-қисап бөлімінің қызметкерлері
Chief accountant S. Syzdykbekova with employees of the accounting department

Қабылдау комиссиясының 
мүшелері             

Сапа менеджмент жүйесі 
қызметінің өкілдері

Колледж əдіскерлері  Тургумбаева Фарида Ашимовна, Тажибекова Гулназ Сансызбаевна  
Turgumbayeva Farida Ashimovna, Tajibekova Gulnaz Sansyzbayevna  
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Перевалков Алексей Николаевич  - Шымкент көлік, 
коммуникация жəне жаңа технологиялар колледжін (қазіргі Жол-
көлік колледжін) 2011 жылы “Автомобиль жолдары мен аэродромдар 
құрылысы” мамандығы бойынша бітірген. Бүгінде «Шымкент 
Каздорпроект» ЖШС –да 2 категориялы жетекші маман болып 
қызмет атқарады.

Перевалков Алексей Николаевич  окончил «Шымкентский колледж транспорта, 
коммуникации и новых технологий» (ныне Дорожно-транспортный колледж) в 2011 году по 
специальности –«Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов». В данное 
время работает ведущим специалистом и инженером II категории в ТОО «Шымкент 
Каздорпроект».  Он проектирует автомобильные дороги и его проекты используются не только 
на дорогах города Шымкента, но и в Туркестанской области

Alexey Perevalkov graduated from the Shymkent College of Transport, Communication and 
New Technologies (now the Road Transport College) in 2011 with a degree in "Construction and 
operation of highways and airfields".

Currently, he works as a leading specialist and engineer of the 2nd category in Shymkent 
Kazdorproekt LLP. He designs highways and his projects are used not only on the roads of the city of 
Shymkent, but also in the Turkestan region too.

Е л е м е с  Ш ы ң ғ ы с  С е й д а л ы ұ л ы  -  « Жол - қ ұ р ы л ы с 
машиналарын техникалық пайдалану» (түрлері бойынша) 
мамандығы бойынша  бітірген, бүгінгі таңда «IRAT TRANSIT» ЖШС 
директоры қызметін атқарады. Аталған мекеме жүк көлігінде 
тасымалдауды ұйымдастыру жəне тасымалдау қызметтерімен 
айналысады жəне мекемеде логист, жүргізуші қызметтерінде 
бірнеше мамандар (əсіресе жас мамандарды қолдау мақсатында) 
жұмыспен қамтамасыз етілген.

Елемес Шынгыс Сейдалыулы-окончил колледж  по специальности «Техническая 
эксплуатация дорожно-строительных машин» (по видам), в настоящее время занимает 
должность директора ТОО «IRAT TRANSIT». Данное учреждение занимается организацией 
перевозок и перевозками грузового транспорта и обеспечивает работой в учреждении несколько 
специалистов (особенно в целях поддержки молодых специалистов) в должностях логиста, 
водителя.

Yelemes Chingiz Seidalievuly-graduated from the specialty" technical operation of road 
construction machinery "(by species), currently holds the position of director of IRAT TRANSIT LLP. 
This institution is engaged in the organization and transportation of cargo transportation services, and 
the institution employs several specialists (especially for the purpose of supporting young 
professionals) in the services of logisticians and drivers.



178

 Within of the Road and Transport College, which was founded back in 1971, there are many 
graduates who have mastered a certain specialty. They are proud citizens of our college, not only of their 
contribution to the prosperity of our sovereign country, but also of their professionalism. The 
University, which launched its first graduates in 1974, has already managed to attract many young 
people and become the owner of a well-known specialist. In 2016, in honor of the 45th anniversary of 
the College, a collection of memories of our proud graduates was published in the book "THE 
PRECIOUS EDUCATIONAL INSTITUTION THAT HISTORY IS FULL OF KNOWLEDGE". At the 
stages of" A NEW STAGE OF GROWTH "and" professional development: rebirth", there are many 
graduates who have studied and graduated from the College, who have developed their profession and 
achieved significant success in their specialty. Starting from the same period, to this day, the number of 
innovative thinking, educated, energetic, passionate young people is growing every year. Today, 
graduates of the college, thanks to their knowledge and business skills, start their own business in their 
specialty, activate their work, and contribute to the prosperity of the country's economy. It is our pride to 
have such students-graduates who come from a rich educational institution, whose souls are full of 
kindness, who are exemplary.

Маханбетов Султан Биболатович - 2011 жылы Шымкент 
қаласындағы Жол-көлік колледжін «Автоматика, телемеханика жəне 
теміржол көлігінде қозғалысты басқару» мамандығы бойынша 
бітірген. Бүгінгі таңда «КАЗ СТРОЙ ЛОГИСТИК» ЖШС директоры 
қызметін атқарады.  Аталған мекеме теміржол көлігінде тасымалдауды 
ұйымдастыру жəне тасымалдау қызметтерімен айналысады жəне 
мекемеде 30-ға жуық қызметкерді жұмыспен қамтамасыз етіп отыр.

Маханбетов Султан Биболатович-в 2011 году окончил Дорожно-транспортный колледж г. 
Шымкент по специальности «Автоматика, телемеханика и управление движением на 
железнодорожном транспорте». На сегодняшний день занимает должность директора ТОО «КАЗ 
СТРОЙ ЛОГИСТИК». Данное учреждение занимается организацией перевозок и перевозочными 
услугами на железнодорожном транспорте и обеспечивает работой в учреждении около 30 
сотрудников.

Makhanbetov Sultan Bibolatovich-graduated from the road transport College of Shymkent in 2011 
with a degree in automation, telemechanics and traffic management in railway transport. Currently, he holds 
the position of director of Kaz stroy logistics LLP. This institution is engaged in the organization and 
transportation of Transportation on railway transport and provides employment for about 30 employees of 
the institution.

Файызхан Женисхан Есимханұлы - 2011 жылы 1201000 – 
«Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу жəне пайдалану» 
мамандығы бойынша оқуға түсіп, 2014 жылы аяқтап, диплом алып шықты. 
Қазіргі таңда "ASTER AUTO ШЫМКЕНТ" ЖШС-ның Автомобиль сату 
бөлімінің басшысы қызметін атқарады.  

Файызхан Женисхан Есимханулы-поступил в 2011 году по 
специальности 1201000 – «Техническое обслуживание, ремонт и 
эксплуатация автомобильного транспорта», закончил в и получил диплом 
2014 году. 

В настоящее время занимает должность руководителя отдела продаж автомобилей ТОО 
«ASTER AUTO ШЫМКЕНТ».

Fayyzkhan Zheniskhan Yessimkhanuly-in 2011 entered the specialty 1201000 - 
"Maintenance, Repair and operation of Road Transport", graduated in 2014 and received a diploma. 
Currently, he is the head of the car sales department of Aster AUTO Shymkent LLP.
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Кітапхана  меңгерушісі 
Байназарова Гулжамал                            

                       

Əлеуметтік педагог 
Қуанышбекова Жанна Бегимбековна

Топ жетекшілер 
бірлестігінің төрағасы 

Абразахова Перизат Рысқұлбековна

Педагог-психолог
Мұса Таңшолпан

Жастар ісі 
комитетінің төрайымы

Мамырханова Айғаным Ақансеріқызы

Оқу-өндірістік шеберхана меңгерушісі – 
Мырзабеков Маралбек Ашимбекұлы 

жəне  өндірістік оқу шеберлері 

Колледж оқу ғимаратының коменданты
Рахматуллаева Гулфайруз Ескендірқызы

Қойма меңгерушісі 
Аргынбаева Сулушаш Арыновна                                              

        



168

Техникалық қызметкерлер

Жатақхана меңгерушісі 
 Қоңырбаев Ербол Мамырұлы

Колледж медбикесі
Нұрымбетова Қалсара Жүнісбекқызы

Инженер жабдықтаушы С.Əділұлы
Программист Д.Анафия 

                                  Колледж лаборанттары

Колледж асханасы Студенттердің өзін-өзі басқару ұйымы
Студенческое самоуправление
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Поступив в техникум, Мухит Оралбайулы  сразу показал себя   энергичным и 
целеустремленным молодым человеком. С таким добродушным характером в то время общался с 
друзьями, которые вместе учились и активно занимались любым делом. В стенах колледжа 
молодой выпускник, обладающий знаниями по определенной специальности, не отставал от 
жизни и внес свой вклад в процветание суверенной страны. Деловая деятельность не осталась 
незамеченной, он занимал многие государственные должности. В частности, был первым 
заместителем акима г. Шымкент, акимом г. Туркестан, акимом Толебийского и Сайрамского 
районов и др
 

Attending college Muchit  Oralbayuly showed himself as an energetic and purposeful young man. 
With such a strong character, he was able to communicate with friends who studied together at that time, 
actively doing any business. Having gained knowledge in the walls of the college, taking the reins of a 
certain profession, the young graduate did not leave the path of life and contributed to the prosperity of 
our sovereign country. His business skills did not go unnoticed, he held many public positions. In 
particular, he worked successfully in many positions, including First Deputy akim of Shymkent, akim of 
Turkestan, akim of Tolebi and Sairam districts, and others.

***
Іргесі сонау 1971 жылы қаланған Жол-көлік колледжі қабырғасында білім нəрімен 

сусындап, белгілі бір мамандықтың тізгінін иеленген түлектеріміз аз емес.  Олар - өмір көшінен 
қалыспай, егемен еліміздің өркендеуіне өз үлестерін қосып, білікті маман иесі болумен қатар 
колледжіміздің мақтан тұтар азаматтары. 1974 жылы алғашқы түлектерін ұшырған білім ордасы 
осы уақытқа дейін қаншама жастардың қанатын қақтырып, белгілі маман иесі атандырды. 2016 
жылы колледждің 45 жылдығына орай  баспадан жарық көрген «Тарихы тағылымға толы, киелі 
білім ордасы» атты кітабында мақтан тұтар түлектеріміз жайында естеліктер топтамасы 
жарияланған болатын. «Жаңа өрлеу» жəне «Кəсіби даму: қайта жаңғыру»  кезеңдерінде колледж 
қабырғасында білім алып, бітірген мамандықтары бойынша өз кəсібін дамытып, елеулі 
жетістіктерге жеткен түлектерімізді мақтан етеміз.  Сол бір кезеңнен бастау алып, бүгінгі күнге 
дейін  жаңашыл ойлайтын, білімді, жігерлі, жалынды жастар қатары жыл өткен сайын көбейіп 
келеді. Бүгінгі таңда колледж түлектері білімі мен іскерлік қабілеттерінің арқасында өз 
мамандықтары бойынша кəсібін ашып, жұмысын жандандырып, ел экономикасының 
өркендеуіне өз үлестерін қосып  жүр. Тағылымы мол білім ордасынан шыққан, жандары ізгілікке 
толы, үлгі тұтар осындай шəкірт-түлектердің болуы – біздің мақтанышымыз.

В стенах Дорожно-транспортного колледжа, основанного в далеком 1971 году, немало 
выпускников, получивших образование по техническим специальностям. Они гордость  нашего 
колледжа, которые, в ногу со временем, вносят свой вклад в процветание нашей независимой 
страны, являясь квалифицированными специалистами в своей области. В 1974 году, выпустив 
своих первых выпускников, на сегодняшний день подготовил не мало  известных специалистов. 
В 2016 году к 45-летию колледжа в изданной книге «Тарих тағылған тағылған, киелі білім 
ордасы» была опубликована серия воспоминаний о наших выпускниках. На этапах  «Нового 
подъема» и «Профессиональное развитие: возрождение» в стенах колледжа обучались и 
развивали свои профессиональные навыки немало выпускников, добившихся значительных 
успехов и развития своих профессий. Начиная с того периода и по сей день с каждым годом 
увеличивается число новаторски мыслящих, образованных, энергичных, задорных молодых 
людей. Сегодня выпускники колледжа благодаря своим знаниям и деловым способностям 
открывают свое призвание, активизируют работу и вносят свой вклад в процветание экономики 
страны. Наша гордость, иметь таких студентов – выпускников, которые имеют знания, души 
наполнены добром, они являются примером для подражания.
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***
Выпускник колледжа Орашев Кумисбек Аширбаевич родился 5 января 1964 года в селе 

Кара Тобе Сайрамского района ЮКО. После окончания тогда Шымкентского автомеханического 
техникума, в 1987-1993 годах окончил Джамбульский гидро-мелиоративно-строительный 
институт. Трудовую деятельность начал в 1986 году учителем в учреждении по подготовке 
водителей в городе Ленгер, работал генеральным директором ТОО «Строй Сервис-7», 
руководителем Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО и др. В 
своей деятельности добросовестный руководитель, обладающий организаторскими 
способностями, Азамат Кумисбек Аширбаевич принимает активное участие в 
благотворительных мероприятиях.

***
The college graduate, Orashev Kumysbek Ashirbaevich was born on January 5, 1964 in the village 

of KaraTobe in the Sairam district of South Kazakhstan region. After graduating from the then 
Shymkent Automobile and Mechanical Technical School, in 1987-1993 he graduated from the Zhambyl 
Institute of Hydraulic Reclamation and Construction.Kumisbek Ashirbaevich, who began his career in 
1986 as a teacher of a driving school in the city of Lenger, is the General Director of Stroy Service-7 LLP, 
head of the Department of Passenger Transport and Highways of the South Kazakhstan region, etc. he 
held official positions with honor. Kumisbek Ashirbaevich, a loyal leader and a man known for his 
organizational skills, also takes an active part in charity events.

Орашев Күмісбек Əшірбайұлы
Колледж түлегі

Колледж түлегі Орашев Күмісбек Əшірбайұлы 
1964 жылы 5 қаңтарда ОҚО, Сайрам ауданы, Қара төбе 
ауылында дүниеге келген. Сол кездегі Шымкент 
автомеханикалық техникумын бітірген соң, 1987-1993 
жылдары Жамбыл гидро-мелиорация құрылыс 
институтын аяқтады. Еңбек жолын 1986 жылы Ленгір 
қаласында жүргізушілер дайындайтын мекемеде 
мұғалім болып бастаған  Күмісбек Ашірбайұлы 
«Строй Сервис-7» ЖШС бас директоры, ОҚО 
жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары 
басқармасының басшысы, т.б. лауазымды қызметтерді 
абыроймен атқарды.  Өз қызметін атқаруда адал 
басшы, ұйымдастырушылық қабілетімен таныла 
білген азамат Күмісбек Əшірбайұлы қайырымдылық 
іс-шараларына да белсене атсалысады.

Əлі Мұхит Оралбайұлы
Колледж түлегі

Техникумға оқуға түскен сол кездегі жас бозбала Əлі Мұхит 
Оралбайұлы өзінің ширақ қимыл іс-əрекетінен жігерлі де талапты 
жас екенін байқата білді. Осындай қағілез мінезімен сол кезде-ақ 
бірге оқыған достарымен етене араласып, кез келген істі белсене 
атқаратын. Колледж қабырғасында білім нəрімен сусындап, белгілі 
бір мамандықтың тізгінін иеленген жас түлек өмір көшінен 
қалыспай, егемен еліміздің өркендеуіне өз үлесін қосты.  Іскерлік 
қабілеті елеусіз қалмай көптеген мемлекеттік қызметтер атқарды. 
Атап айтсақ, Шымкент қаласы əкімінің бірінші орынбасары, 
Түркістан қаласының əкімі, Төлеби жəне Сайрам аудандарының 
əкімі, т.б. көптеген лауазымды қызметтерде  жемісті еңбек етті. 
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1971 жылы оқу ордасы құрылғаннан бастап, қызмет атқарған колледждің ардагер ұстаздарының 
есімдері киелі білім ордасының тарихында мəңгі сақталады.

С момента основания учебного заведения в 1971 году имена заслуженных учителей ветеранов 
колледжа навсегда останутся в истории

КОЛЛЕДЖ АРДАГЕРЛЕРІ

1. Қожахметов Торғай Қожахметұлы
2. Сейлханов Мешітбай Сейлханович
3. Сейтжанов Керімжан Сейтжанұлы
4. Тойшиев Күнтуған Тойшыұлы
5. Жанова Ботакөз Сейдуллақызы
6. Естемесов Асан Қалмырзаұлы
7. Сариев Əуесхан Спандиярұлы
8. Кажиакбаров Батырша Қажиакпарұлы
9. Егембердиев Жұлдызхан Қойлыбаевич
10. Күзембаев Жақсылық Күзембайұлы
11. Окаева Галина Тимофеевна
12. Наркабылов Амалбек Құрманəліұлы
13. Адамбаев Тұрдымат Адамбайұлы
14. Абдураймов Нұрмағанбет Абдураймович 
15. Шыңғысбаев Маман Үскенбайұлы
16. Қалғымбаева Шолпан Тапиқызы
17. Баекеев Əбдуали Абдирович 
18. Луговская Клавдия Яковлевна
19. Құлжанов Кемелбек Жолшыбекұлы
20. Бейсенова Таңлама Сұлтанбековна
21. Қойлыбаев Серік Айтбекович
22. Дреев Виктор Анатольевич
23. Смайлов Құрақ Тағайұлы
24. Назаров Геннадий Исакұлы
25. Гончарова Галина Александровна
26. Абдураймов Нұрмағанбет Абдураймович
27. Акинин Алексей Аркадевич
28. Алексейцев Владимир Иванович
29. Ан Валерий Петрович
30. Аралбеков Сабен Аралбекович
31. Баекеев Абдуали Абдирович
32. Бакалова Евгения Яковлевна
33. Берестнева Галина Ивановна
34. Бернгард Эдуард Иванович
35. Шыныбаев Шайхыслам Сəрсенбайұлы
36. Цой Антонина Андреевна
37. Чен Валентина Николаевна
38. Габитов Геннади Николаевич
39. Кудрявцев Александр Петрович
40. Кисель Леонид Ильич
41. Момбаев Мырзабай Момбайұлы
42. Павловский Лев Николаевич
43. Черных Анатолий Семенович
44. Шаталов Иван Василиевич
45. Шүленбаев Жұмабай Жұмашұлы 
46. Буравлев Александр Андреевич
47. Гаврилова Валентина Михайловна

48. Гончаров Алексей Иванович
49. Гречкова Галина Петровна
50. Даткаева Үрида Мəуленқызы 
51. Жаманбаев Болат Меңдібекұлы
52. Жананов Қалижан Төлебекович
53. Жанибеков Омар Якимович
54. Конев Иван Михайлович
55. Кочетков Сергей Михайлович
56. Кузьмук Иван Кирилович
57. Лушина Вера Алексеевна
58. Нигматжанов Тахир Галимжанович
59. Нүгербекова Ғалия Шыныбекқызы
60. Перфилин Юрий Захарович
61. Поленичко Антон Василиевич
62. Порошина Светлана Степановна
63. Романов Николай Иванович
64. Рыжкин Иван Александрович
65. Свистунова Лидия Михайловна
66. Сычева Любовь Михайловна
67. Пернеев Əуелбек Пернеұлы
68. Тлепбергенов Сəтімбек Шоранұлы
69. Есенаманова Гүлдария Мендіқарқызы
70. Сырымбетов Максут Алимжанович
71. Тишков Станислав Михайлович
72. Байзакова Баян Түсіпқызы
73. Бақбергенов Есенгелді Данабекұлы
74. Мырзагельдиев Срайл Мырзакелдіұлы
75. Халтаева Клара
76. Федоренко Ольга Аркадьевна
77. Есжанова Гүлбакира Сейтқұлқызы
78. Рахматуллаев Əмірəлі Мұсаəліұлы
79. Шаймерденова Жайна Əліқызы
80. Ізбасарова Зиядаш Оразалықызы
81. Мощенко Евгений Иванович
82. Ахметов Юлдаш 
83. Оспанханова Зағипа Шəріпқызы    
84. Мусина Надежда Навановна
85. Калжанов Кулбек Байзакович
86. Кадеев Адил Пазович
87. Турманова Тииштык Өркенқызы
88. Садыкова Роза Нұрғалиқызы 
89. Омарханова Бахыткүл Төлжанқызы
90. Ахметова Мубарахан Хайтметовна 
91. Искаков Қалдыбек 
92. Ешимов Рахманберді Анарбайұлы
93. Нұртаева Гүлжамал Бейсайтқызы 
94. Кашкимбаева Мариям Ажибековна
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Марат Тажиханович Ахметов

Окончив в 1989 году Дорожно-транспортный колледж, то есть Шымкентский 
автомеханический техникум, Марат Тажиханович Ахметов 15 февраля 1989 года ушел на войну в 
Афганистане, где погибли тысячи наших братьев-земляков, лишивших многих матерей сыновей. 

В 90-е годы в конфликте, который происходил на таджикско-афганской границе и длился 8 
лет, участвовали около 10 тысяч казахстанских военнослужащих. Один из них наш герой, 
выпускник колледжа-полковник Марат Ахметов. За проявленное мужество и самоотверженность в 
боях против врага, который намеревался превратить Казахстан в коридор оружия и наркотиков, был 
награжден медалями пограничной службы Российской Федерации «За особые заслуги» и «За 
службу в Таджикистане», а также орденом «Айбын» Указом Президента РК от 16.02.1996 года. 

7 апреля 2020 года в честь 25-летия этого трагического события студентам колледжа была 
презентована новая кинолента «Казбат» с изображением героических подвигов казахстанских 
солдат в боях на таджикско-афганской границе 1995 года. Фильм снят на основе реальных событий, 
произошедших 7 апреля 1995 года. Международная военная структура Казбат была создана в 1993 
году по совместному решению стран СНГ. На долю Казбата выпало ущелье Пшихавр Памирской 
горы, которое считается самым опасным. 7 апреля 1995 года военнослужащие 7-й вольной роты 
внутренних войск Казахстана попала под обстрел моджахедов, в многочасовом бою с наиболее 
сильным противником рота выполняет поставленные перед ней задачи,  в ходе боя Марат 
Тажиханович вывел раненого командира роты и боевых друзей с поля боя в безопасную зону и 
повел бой дальше. К сожалению, в этом бою погибли 17 наших бойцов, а Марат был тяжело ранен. 
Главный герой этого фильма - Ахметов Марат Тажиханович, его жизненный путь и подвиги стали 
примером для последующих поколений. Отдать дань памяти и памяти воинам, погибшим в 
ожесточенных боях, – долг перед нынешним молодым поколением.

Мarat ТazhikhanovichAkhmetov

Marat Tazhikanovich Akhmetov, who graduated from the road transport college, then the Shymkent 
auto-mechanical technical school, in 1989, went to the tragic Afghan war, where on February 15, 1989, 
many mothers were deprived of their children, and thousands of fellow countrymen were killed. In the 90s, 
about 10 thousand Kazakh soldiers took part in the 8-year conflict on the Tajik-Afghan border. "One of our 
heroes, a graduate of the College - Colonel Marat Akhmetov-was awarded the medals" "for Special 
Service" "and" "for service in Tajikistan ""of the border service of the Russian Federation, and was 
awarded the order ""Aybin "" by the decree of the president of the Republic of Kazakhstan dated 
16.02.1996." On April 7, 2020, in honor of the 25th anniversary of this terrible event, a new film "Kazbat" 
was presented to the students of the college, depicting the heroic feat of Kazakhstani soldiers in the battle 
on the Tajik-Afghan border in 1995. The film is based on a true story that took place on April 7, 1995. The 
international military structure kazbat was established in 1993 by a joint decision. Kazbat's share was taken 
by the Pshihavr gorge of the Pamir mountain, which is considered the most dangerous. On April 7, 1995, 
soldiers of the 7th free company of the internal army of Kazakhstan will face a prisoner attack by militants 
located next to them in the pshikharvsk gorge of Tajikistan, in a few hours of fighting with a significant 
enemy, the company will perform its assigned tasks, during the battle Marat Tajikkhanovich will take the 
wounded company commander and his friends from the battlefield to a safe area and conduct the battle 
independently. Unfortunately, 17 of our soldiers were killed and Marat was seriously injured in this battle. 
On this day, the life path and heroic deeds of the main character of the film - Akhmetov Marat 
Tazhikanovich serve as an example for the next generation. It is a duty of today's young generation to 
remember and honor the memory of the soldiers who died in the terrible battle.
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 Человек славится своим добродушным характером и трудолюбием.  Достоен такой славы  
и личность Борибекова Кадырбека Козыбаевич-один из первых выпускников колледжа. 
Трудовую деятельность начал преподавателем специальных дисциплин, старшим мастером, 
заместителем директора по учебно-производственной работе Талдыкорганской городской 
профессиональной школы. Благодаря таланту, умению и образованию он стал начальником 
отдела технического обслуживания и развития профессионального образования, заместителем 
директора департамента начального и среднего профессионального образования, в 2004-2007 
годах заместителем директора департамента дошкольного и среднего образования 
Министерства образования РК, председателем Республиканского учебно-методического 
совета по профессиональному образованию Министерства образования и науки РК, 
председателем совета директоров учебных заведений технического и профессионального 
образования, С честью занимал должности директора Департамента технического и 
профессионального образования Министерства образования и науки РК, заместителя 
председателя правления холдинга «Касипкор» и др. На сегодняшний день Кадырбек 
Қозыбаевич исполняет обязанности помощника Президента некоммерческой организации АО 
"Талап»

A man is famous for his good-natured  character and hard work. Boribekov Kadyrbek 
Kozybaevich is one of the first graduates of the college. He worked as a teacher of special disciplines, 
senior master, deputy director for educational and production work of the Taldykorgan city Vocational 
School, passed various stages of pedagogical work.He is the head of the Department of technical 
services and development of Vocational Education, deputy director of the Department of primary and 
Secondary Vocational Education, deputy director of the Department of preschool and secondary 
education of the Ministry of Education and science of the Republic of Kazakhstan in 2004-2007, 
chairman of the Republican educational and methodological Council for vocational education of the 
Ministry of Education and science of the Republic of Kazakhstan, chairman of the board of Directors 
of educational institutions of technical and vocational education, He held the positions of director of 
the Department of technical and vocational education of the Ministry of Education and Science of the 
Republic of Kazakhstan, deputy chairman of the Management Board of the Kasipker holding, etc.

Жол-көлік колледжін, яғни сол кездегі  Шымкент авто-
механикалық техникумын 1989 жылы бітірген Марат Тəжіханұлы 
Ахметов 1989 жылы ақпан айының 15-де талай аналарды 
перзенттерінен айырған, мыңдаған жерлес бауырларымыз қаза тапқан 
қасіретті де, қайғылы  Ауған соғысына аттанады. 90 жылдары Тəжік-
ауған шекарасында орын алып, 8 жылға созылған қақтығысқа 10 
мыңға жуық Қазақстандық əскер қатысқан болатын. Қару-жарақ пен 
есірткі дəлізіне айналдырмақ болған жауға қарсы ұрыста, қайтпас 
қайсарлық, ерен үлес қосқан батырларымыздың бірі, колледж түлегі -  
полковник Марат Ахметов көрсеткен ерлігі үшін Ресей Федерациясы 
Шекара қызметінің «Ерекше қызметі үшін» жəне «Тəжікстандағы 
қызметі үшін» медальдарын иеленді, сонымен қатар 16.02.1996 
жылғы ҚР Президентінің Қаулысымен «Айбын» орденімен 
марапатталды. 

Марат Тəжіханұлы Ахметов

2020 жылы 7 сəуірде осы қасіретті оқиғаға 25 жыл толуына байланысты 1995 жылғы тəжік-
ауған шекарасында болған ұрыста қазақстандық сарбаздардың жасаған ерен ерлігі бейнеленген 
«Казбат» атты жаңа кинотуынды колледж студенттеріне таныстырылды. Фильм 1995 жылдың 7 
сəуірі күні болған шынайы оқиға негізінде түсірілген. ҚазБат халықаралық əскери құрылымы 
1993 жылы өзара бірлескен шешім бойынша құрылған болатын. ҚазБаттың үлесіне ең қауіпті 
деп саналатын Памир тауының Пшихавр шатқалы тиді. 1995 жылы 7 сəуірде Қазақстан ішкі 
əскерінің 7-інші еркін ротасының əскери қызметшілері Тəжікстанның Пшихарвск шатқалында 
іргелес орналасқан содырлардың тұтқиылдан жасаған шабуылына тап болады, күші едəуір 
басым қарсыласпен болған бірнеше сағаттық ұрыста рота өзіне берілген міндеттерді орындап 
шығады, ұрыс барысында Марат Тəжіханұлы жарақат алған рота командирін жəне жауынгерлік 
достарын ұрыс алаңынан қауіпсіз аймаққа алып шығып, ұрысты ары қарай өзі басқарып 
жүргізеді. Өкінішке орай осы ұрыста 17 жауынгеріміз қаза тауып, Марат ауыр жараланады. 
Аталмыш фильмнің бас  кейіпкері - Ахметов Марат Тəжіханұлының өмір жолы мен ерлік істері 
кейінгі ұрпаққа өнеге. Сол жан қиярлық ұрыста қаза тапқан жауынгерлерді еске алып жəне 
олардың рухына құрмет көрсету – бүгінгі жас ұрпаққа парыз. 

171

Шаймерденова
Жайна

Əліқызы

Турманова  
Тииштык

Өркенқызы

Кашкимбаева
Мариям

Ажибековна

Бақбергенов
Есенгелді

Данабекұлы

Кадеев
Адил

Пазилович

Калжанов 
Кулбек

Байзакович

Ізбасарова
Зиядаш

Оразалықызы

Оспанханова 
Зағипа

Шəріпқызы

Окаева
Галина

Тимофеевна

Федеренко
Ольга

Аркадьевна

Тишков
Станислав
Михайлович

Пернеев
Əуелбек

Пернеұлы

Халтаева
Клара

Сырымбетов
Мақсут

Алижанович



172

ТҮЛЕКТЕР  ТУРАЛЫ  ЕСТЕЛІКТЕР

Колледж қабырғасында білім нəрімен сусындап, белгілі бір мамандықтың тізгінін иеленген 
түлектер өмір көшінен қалыспай егемен еліміздің өркендеуіне өз үлестерін қосып келеді. Олар білікті 
маман иесі болумен қатар колледжіміздің мақтан тұтар азаматтары болды. 

Білім ордасы – өмір бастауы, білім кемесі  - даналықтың мұрасы екені сөзсіз. Қаншама  еңбек 
адамдарын қанаттандырған білім шаңырағы бүгінде 50 жылдық тарихы бар іргелі оқу орындарының 
біріне айналды. Осындай білім ордасынан қанат қағып шыққан əрбір түлек өзінің білім алған 
шаңырағын ұмытпасы анық. Он жыл, жиырма жыл, жиырма бес жыл, қырық бес жыл бітіргендер 
білім ордасына сағынышпен оралады. Бала пейілмен келген түлектердің жүрегінде кешегісі мен 
бүгінгісі, тіпті тарихы көз алдына келері сөзсіз.

Алғашқы техникумның негізі 1971 жылы қаланып, «механик» мамандығы бойынша 257 оқушы 
қабылданса, келесі 1972 жылы 368 оқушы, 1973 жылы 501 оқушыға көбейіп, біртіндеп мамандықтар 
ашыла бастады. Сол кезеңнен бүгінгі таңға дейін колледжге 18520 оқушы қабылданған.

Колледж қабырғасында білім нəрімен сусындап, белгілі бір мамандықтың тізгінін ұстаған 
түлектер бүгінде егемен еліміздің өркендеуіне өз үлестерін қосып келеді. Олар білікті маман иесі 
болумен қатар, колледжіміздің мақтан тұтар азаматтары. Атап айтсақ, Қадырбек Бөрібеков 
Козыбаевич, Əлі Мұхит Оралбайұлы, Ахметов Марат Тəжіханұлы, Юлдашев Еркін Эрголиевич, 
Исаев Қадір Садырұлы,  Жакипова Айжан Тұрарбекқызы, Əбділлəтегі Нұрлан Асхатұлы, Зейнетаев 
Абзал Ескендірұлы, Сейдалиев Архабай Рахымбайұлы, Досболов Ернар Есенұлы, Құлдəулетов 
Төребек Əділұлы, Исахметов Тлепалды Исахметович, Шыңғысбаев Мақсат Миркаұлы, Сатыбалдиев 
Жұмабай Орынбасарұлы, Алданов Нағашбек Серікұлы, Райымбеков Ғани Ақылбекұлы, Тоғызбай 
Қайрат Əбдімəлікұлы, Жұманов Ерғали Қырғызбайұлы, Садовский Евгений Михайлович, 
Досымбеков Марат Оразқұлұлы, Есалиев Нұржан, Мақатаев Алим Айдарəліұлы, Сахметов Қайрат 
Манатбекұлы, Ешимов Серік Рахманұлы, Искаков Шыңғыс Берікұлы, Малаев Жандос Мэлсұлы 
сияқты түлектеріміз өз істерінің шеберлері, егемен еліміздің көркеюіне үлес қосып, басшылық 
қызметті үлкен абыроймен атқарып жүрген  азаматтар.

Выпускники

Выпускники получившие знания в стенах колледжа, обладающие определенной 
специальностью, не отставая от каравана жизни, вносят свой вклад в процветание независимого 
Казахстана. Помимо того, что они стали квалифицированными специалистами, они являются 
гордостью нашего колледжа.

Несомненно, учебное заведение-начало жизни, корабль знаний-наследие мудрости. 
Учреждение образования, который окрылил многих людей на будущее, сегодня стал одним из 
фундаментальных учебных заведений с 50-летней историей. Каждый выпускник, вышедший из 
такого учебного заведения, не забывает о своем родном шаныраке. Те, кто закончил десять лет, 
двадцать лет, двадцать пять лет, сорок пять лет назад с ностальгией  возвращаются в учебное 
заведение. В сердцах выпускников, пришедших с детским восторгом, обязательно найдется место и 
вечному,  настоящему  и даже истории.

Техникум был основан в 1971 году сюда поступили 257 учеников по специальности  «механик», 
в следующем 1972 году-368 учеников, в 1973 году-501 ученик, постепенно стали открываться другие 
специальности. С того времени по сегодняшний день в колледж зачислено 18520 учащихся.

Получившие знания  в стенах колледжа по определенной специальности выпускники, , сегодня 
вносят свой вклад в процветание независимой страны. Помимо того, что они являются 
квалифицированными специалистами, они являются гордостью нашего колледжа. В частности, 
Кадырбек Бурибеков Козыбаевич, Али Мухит Оралбаевич, Ахметов Марат Тажиханович, Юлдашев 
Еркінин Эрголиевич, Исаев Кадыр Садырович, Жакипова Айжан Турарбековна, Абдильлатова 
Нурлан Асхатович, Пенсионаев Абзал Ескендирович, Сейдалиев Архабай Рахимбаевич, Досболов 
Ернар Есенович, Кулдаулетов Торебек Адилович, Исахметов Тлепалды Исахметович,  Чингисбаев 
Максат Миркаевич, Сатыбалдиев Жумабай Орынбасарович, Алданов Нагашбек Серикович, 
Райымбеков Гани Акылбекович, Тогызбай Кайрат Абдималикович, Жумановғалали  Кыргызбаевич, 
Садовский Евгений  Михайлович, Досымбеков Марат Оразкулович, Есалиев Нуржан, Наши 
выпускники, такие как Макатаев Алим Айдаралиевич, Сахметов Кайрат Манатбекович, Ешимов 
Серик Рахманович, Искаков Чингиз Берикович, Малаев Жандос  Мэлсович, являются мастерами 
своего дела, гражданами, с большой честью занимающими руководящие должности, внося вклад в 
процветание Казахстана.
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Graduates

Graduates of the College, who have received a lot of knowledge and are at the forefront of a certain 
profession, do not lag behind in life and contribute to the prosperity of our sovereign country. They were 
not only qualified specialists, but also proud citizens of our college.

Undoubtedly, the center of knowledge is the beginning of life, the ship of knowledge is the legacy 
of wisdom. The shanyrak of Education, which has inspired many working people, has now become one 
of the fundamental educational institutions with a 45-year history. It is clear that every graduate who has 
passed through such an educational institution will not forget about their home, where they received their 
education. Those who have completed ten years, twenty years, twenty-five years, forty-five years will 
return to the University with longing. In the hearts of graduates who came with a child's kindness, 
yesterday and today, even history will surely come to the fore.

The first technical school was founded in 1971 and accepted 257 students in the specialty 
"mechanic", in the next 1972-368 students, in 1973-501 students, gradually began to open specialties. 
Since then, 18,520 students have been enrolled in the college.

Today, graduates of the College, who have received a lot of knowledge and held the reins of a 
certain profession, contribute to the prosperity of our sovereign country. They are not only qualified 
specialists, but also proud citizens of our college. These are: Kadyrbek Buribekov Kozybayevich, 
Mukhit daha Uralbaevich, Akhmetov Marat Tazhikanovich, Yuldashev Erkin Ergolievich, Isaev Kadir 
Sadyrovich, Zhakipova Aizhan Turarbekovna, Abdillatai Nurlan Askhatovich, Emeketayev Abzal 
Eskendirovich, Seidaliyev Arkhabay Rakhimbayevich, Dosbolov Yernar Yesenovich, Kuldauletov 
Torebek, Isakhmetov Tlepaldy Isakhmetovich, Shyngysbayev Maksat Mirkaevich, Satybaldiev 
Zhumabay Orynbasarovich, Aldanov Nagashbek Serikovich, Raiymbekov Gani Akylbekovich, 
Togyzbay Kairat Abdimalikovich, Zhumanov Yergali Kyrgyzbayevich, Sadovsky Evgeny 
Mikhailovich, Dosymbekov Marat Orazkulovich, Yesaliyev Nurzhan, Our graduates, such as 
Makatayev Alim Aidaralievich, Sakhmetov Kairat Manatbekovich, Yeshimov Serik Rakhmanovich, 
Iskakov Chingiz Berikovich, Malaev Zhandos Melsovich, are masters of their craft, who make a great 
contribution to the prosperity of our sovereign country and carry out leadership positions with great 
honor.

Азаматтың ардақты атын ертеңге алып баратын ісі өмірдегі 
адами болмысы мен адал еңбегі болмақ. Осындай атқа лайық табанды 
тұлға Бөрібеков Қадырбек Қозыбайұлы колледждің алғашқы 
түлектерінің бірі. Еңбек жолын Талдықорған қалалық кəсіптік 
мектебінің арнайы пəндер оқытушысы, аға шебері, директордың оқу-
өндірістік ісі жөніндегі орынбасары қызметтерін абыроймен 
атқарған, педагогикалық жұмыстың түрлі сатыларынан өткен азамат 
өзінің еңбекқорлығымен, біліктілігімен ерекшеленген, тіршіліктің 
қыры мен сырын меңгерген, өз ортасына сыйлы жан, өнегелі жарқын 
істерімен көпке үлгі болды. 

Бөрібеков Қадырбек Қозыбайұлы
Колледж түлегі

Ол кісі бойындағы талант пен талап, ілім мен білімнің арқасында кəсіптік білім беру 
техникалық қызмет көрсету мен дамыту бөлімінің бастығы, бастауыш жəне орта кəсіптік білім 
беру департаменті директорының орынбасары, 2004-2007 жылдары ҚР Білім министрлігі 
мектепке дейінгі жəне орта білім беру департаменті директорының орынбасары, ҚР Білім жəне 
ғылым министрлігінің кəсіптік білім бойынша республикалық оқу-əдістемелік кеңесінің 
төрағасы, техникалық жəне кəсіптік білім беру оқу орындарының директорлар кеңесінің 
төрағасы, ҚР Білім жəне ғылым министрлігінің техникалық жəне кəсіптік білім беру 
департаментінің директоры, «Кəсіпқор» Холдингі басқарма төрағасының орынбасары, т.б. 
қызметтерін абыроймен атқарды. Қазіргі таңда Қадырбек Қозыбайұлы "Талап"  КЕ АҚ 
Президентінің көмекшісі қызметін атқаруда
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№ 001 – «Автомобильдерді жəне жол машиналарын   
электрмен жабдықтау»

№ 001 – «Электроснабжение автомобилей
 и дорожных машин»

 

№003 – «Автомобильдерді жөндеу»
№ 003 – «Ремонт автомобилей

№004 – «Автомобильдерге техникалық қызмет көрсету»
№004 – «Техническое обслуживание автомобилей»

№006 – «Автомобильдерді жөндеу»
№ 006 – «Ремонт автомобилей»
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ƏЛЕУМЕТТІК СЕРІКТЕСТЕР

Колледжде дайындалатын мамандықтардың барлығы мемлекеттік стандартқа сəйкес, оқу 
жоспарлары бойынша оқытылды. Осы оқу жоспарлары мен  практикалардың типтік 
бағдараламалары негізінде жұмыс оқу бағдарламалары жасалынып, қазіргі кезде оқу процесінде 
қолданылып жатыр .

 Оқу практикасын сапалы жүргізу мақсатында шеберхананы жаңа станоктармен 
толықтыру жұмыстары үздіксіз жүргізіледі. Өндірістік-технологиялық жəне диплом алдындағы 
практикалар бағдарламалардың талаптарына сəйкес (толық көлемде) келесі кəсіпорындар мен 
ұйымдарда өткізіледі:  Ассоциация «Южавтотранс», ЖК «Абдуганиев», ӨК «Меркурий», ЖШС 
«MAN ОНТҮСТІК», ЖШС «Орион», ЖШС «К и У», АҚ «Бипэк Авто», ЖШС «Шагирбаев», 
ЖШС «КамазЕвроСервиз», ЖШС «Корпорация Береке А», ЖШС «НИМЭКС-ТРАНС», ЖШС 
«ЛТД Турмыс», ЖШС «НҰР-Қуаныш», ЖШС «Автокомбинат № 4-НУР», ПК «Меркурий», 
ЖШС «ШДРХ», ЖШС «Строй Инжинеринг Атамекен», ЖШС «Авто жол сервис», ЖШС 
«Оңтүстік жол», ЖШС «ПК Шымкентдорстрой», ЖШС «Бетон Instruction», Филиал АО «НК 
«КТЖ» «Шымкентское отделение ГП», ЖШС «Шымкент Локомотив Сервис», АО «НК «КТЖ» - 
Шымкентская дистанция сигнализация и связи ШЧ-37, «Самал» автовокзалы, «Айна» автобекеті, 
Жол-патрульді полиция полкі, ЖШС «Каз Сервис Трейдинг», ЖШС «Бек-Мур 2008», ЖШС 
«Тулпар-Сервис», СТО «777» ИП Сайтов Л.М., «Gana Alem» корпорациясы, ЖШС 
«ШымкентРемСервис», «Авто Маркет» ЖШС,  ЖШС«Эко-Битум», ЖШС «Аlgabas Stroy».

Бұған дейін де 1203000 - «Теміржол көлігімен тасымалдауды ұйымдастыру жəне басқару» 
мамандығы бойынша «Қазақстан Темір Жолы» ҰК-ның Шымкент жол бөлімшесі бойынша ең 
үлкен станциялардың бірі - «Қазығұрт» станциясымен,  1108000 - «Теміржол жылжымалы 
құрамдарын пайдалану жəне жөндеу,  техникалық қызмет көрсету»  (түрлері бойынша)  
мамандығы бойынша, осы салаға сəйкес темір жолдың  жылжымалы құрамдарын  жөндеумен 
айналысатын ең ірі  мекемелері - Шымкент станциясының  Локомотив Депосы жəне  
«ШымкентЛокомотивСервис» ЖШС  арасында өндірістік-техникалық қарым-қатынас туралы 
келісім-шарт түзілген болатын жəне  осы мамандықтар бойынша кəсіптік практикалар 
«Қазығұрт» станциясының,  Шымкент станциясының Локомотив Депо сы мен 
«ШымкентЛокомотивСервис» ЖШС-нің базасында өткізілді. 

 Сапаны қамтамасыз ету саласындағы саясатты жүзеге асыруда мүдделі тараптарға 
əлеуметтік серіктестіктер, ата-аналар жатады. Оқу жəне өндірістік тəжірибелерді өз деңгейінде 
өткізу мақсатында колледж өзінің оқу-өндірістік базасымен шектеліп қоймай, əлеуметтік 
серіктестіктермен де тығыз байланыста болды.  Білім беру нарығындағы бəсекеге қабілетті 
құзыретті мамандар даярлауда колледж келісім-шартқа тұрған барлық кəсіпорындар  өндірістік 
тəжірибенің барлық түрлерін сапалы ұйымдастыруға белсенді түрде қатысады. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ

Студенты всех специальностей обучаются  по учебным планам в соответствии с 
государственным стандартом. На основе учебных планов и типовых программ практик 
разрабатываются рабочие учебные программы, которые в настоящее время используются в 
учебном процессе .

В целях качественного проведения учебной практики непрерывно ведется работа по 
наполнению мастерской новыми станками. Производственно-технологическая и преддипломная 
практики проводятся в соответствии с требованиями программ (в полном объеме) на следующих 
предприятиях и организациях:

КƏСІПТІК ТƏЖІРИБЕ – БОЛАШАҚ МАМАНДАРДЫҢ ӨМІРЛІК МЕКТЕБІ

ҚР Тұңғыш Президенті, Елбасы Н.Ə.Назарбаевтың бастамасымен іске асырылған «Жас 
маман» жобасының негізгі мақсаты: халықаралық стандарттар талаптарына сай жоғары білікті 
мамандарды дайындау жəне халықаралық стандарттарға сəйкес заманауи үлгідегі құрал-
жабдықтарды жаңарту болатын. Аталмыш жоба аясында мемлекеттен колледждің  материалдық-
техникалық базасын халықаралық стандарттар талаптарына сай соңғы заманауи үлгідегі құрал-
жабдықтармен қамтамасыз ету үшін 275 млн теңге қаржы бөлінген. Осыған байланысты "Жас 
маман" жобасы негізінде еңбек нарығында сұранысқа ие білікті мамандар даярлау, орта білім 
алған мамандардың кəсіби біліктілігін дамыту мақсатында бөлінген қаржыға 1201000 – 
«Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу жəне пайдалану»  жəне 1303000 – 
«Темір жол көлігіндегі автоматика, телемеханика жəне қозғалысты басқару» мамандықтары 
бойынша қажетті құрал-жабдықтар алынды. Қазіргі таңда алынған құрал-жабдықтар колледж 
базасына толық орнатылған. 

Колледжде оқытылатын барлық мамандықтарға сəйкес дəрісханалар мен зертханалар жəне 
оқу-өндірістік машықтанудан өтуге арналған шеберханалар жаңа заманауи үлгіде жасақталған. 
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Ассоциация «Южавтотранс», ИП «Абдуганиев», ПК «Меркурий»,  ТОО «MAN Оңтүстік», 
ТОО «Орион», ТОО «К и У», АО «БИПЭК Авто», ТОО «Шагирбаев», ТОО «КамазЕвроСервиз», ТОО 
«Корпорация Береке А», ТОО «НИМЭКС-ТРАНС»,ТОО «ЛТД Турмыс», ТОО «Нур-Куаныш», ТОО 
«Автокомбинат № 4-НУР», ПК «Меркурий», ТОО «ШДРХ», ТОО «Строй Инжинеринг Атамекен», 
ТОО «Авто Жол Сервис», ТОО «Оңтүстік жол», ТОО «ПК Шымкентдорстрой», ТОО «Бетон 
Instruction», филиал АО «НК «КТЖ»  «Шымкентское отделение ГП», ТОО «Шымкент Локомотив 
Сервис», АО «НК «КТЖ» - Шымкентская дистанция сигнализации и связи ШЧ-37, автовокзал 
«Самал», автовокзал «Айна», полк дорожно-патрульной полиции, ТОО «Каз Сервис Трейдинг», ТОО 
«Бек-Мур 2008», ТОО «Тулпар-Сервис», СТО «777» ИП Сайтов Л. М., корпорация «Gana Alem», 
ТОО «ШымкентРемСервис», ТОО «Авто Маркет», ТОО«Эко-Битум», ТОО «Аlgabas Stroy» и др.

Ранее по специальности 1203000-«Организация перевозок и управление железнодорожным 
транспортом»  одной из крупнейших станций  Шымкентского отделения дороги НК «Қазақстан 
Темір Жолы»-станцией «Казыгурт», по специальности 1108000 – «Эксплуатация и ремонт, 
техническое обслуживание подвижного состава железных дорог» (по видам) - в соответствии с 
данной отраслью крупнейшими предприятиями, занимающихся ремонтом подвижного состава 
железных дорог - Локомотивное депо станции Шымкент и ТОО «Шымкент Локомотив Сервис» был 
заключен договор о производственно-технических отношениях и профессиональные практики по 
этим специальностям проводились на базе станции «Казыгурт», локомотивного ДЕПО станции 
Шымкент и ТОО «ШымкентЛокомотивСервис». 

К заинтересованным сторонам в реализации политики в области обеспечения качества 
относятся социальные партнеры и родители. В целях проведения учебных и производственных 
практик колледж не ограничивается своей учебно-производственной базой, но и тесно сотрудничает 
с социальными партнерами. В подготовке компетентных специалистов, конкурентоспособных на 
рынке образования, колледж активно участвует в качественной организации всех видов 
производственной практики.

SOCIAL PARTNERS
All specialties prepared at the College were taught in accordance with the state standard, according to 

the curriculum. On the basis of these curricula and standard programs of practice, working curricula have 
been developed and are currently used in the educational process .

In order to conduct high-quality training practice, work is constantly being carried out to replenish the 
workshop with new machines. Production and technological and pre-graduate practices are conducted in 
accordance with the requirements of the programs (in full) at the following enterprises and 
organizations:Association «Южавтотранс»,ZHК «Абдуганиев», OК «Меркурий», , LLC «MAN 
ОНТҮСТІК», LLC «Орион», LLC «К и У», АҚ «Бипэк Авто», LLC «Шагирбаев», LLC 
«КамазЕвроСервиз», LLC «Корпорация Береке А», LLC «НИМЭКС-ТРАНС», LLC «ESwLL 
Турмыс», LLC «НҰР-Қуаныш», LLC «Автокомбинат № 4-НУР», PС «Меркурий», LLC «ШДРХ», 
LLC «Строй Инжинеринг Атамекен», LLC «Авто жол сервис», LLC «Оңтүстік жол», LLC «PC 
Шымкентдорстрой», LLC «Бетон Instruction», Филиал АО «NC «КR» «Шымкентское отделение ГП», 
LLC «Шымкент Локомотив Сервис», АО «NC «КR» - Шымкентская дистанция сигнализация и связи 
ШЧ-37, «Самал» автовокзалы , «Айна» bus station, Road patrol police regiment, LLC «Каз Сервис 
Трейдинг», LLC «Бек-Мур 2008», LLC «Тулпар-Сервис», ТSS «777» IE Сайтов Л.М., «Gana Alem» 
корпорациясы, LLC «ШымкентРемСервис», «Авто Маркет» LLC,LLC«Эко-Битум», LLC «Аlgabas 
Stroy» etc.

Before that, one of the largest stations in the Shymkent branch of NC" Kazakhstan Railway "in the 
specialty 1203000-" organization and management of railway transportation "was the Kazygurt station, in 
the specialty 1108000 -" operation and repair, maintenance of railway rolling stock " (by type), the largest 
institutions engaged in the repair of railway rolling stock in accordance with this industry - "An agreement on 
production and technical cooperation was signed between the Locomotive Depot of Shymkent station and 
LLP" "Shymkentlokomotivserviсe"", and professional practices in these specialties were conducted on the 
ba s i s  o f "  "Kazygu r t  " " s t a t i on ,  Locomot ive  Depo t  o f  Shymken t  s t a t i on  and  LLP 
""Shymkentlokomotivservice"".". 

 Stakeholders in the implementation of quality assurance policies include social partnerships, parents. 
In order to conduct training and production practices at the appropriate level, the college is not limited to its 
educational and production base, but also closely cooperates with social partnerships. In the training of 
competent specialists who are competitive in the educational market, all enterprises for which the college is 
contracted actively participate in the high-quality organization of all types of production practice.
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Within the framework of this memorandum, an international scientific and practical conference 
of students on the topic "My profession is my vocation" in online and offline format was held at the Road 
Transport College on February 26, 2021. Students who took part in the conference from TVE 
organizations of the Russian Federation and the Republic of Kazakhstan won prizes and were awarded 
special diplomas.
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Жол-көлік колледжі  2020 жылы əріптестік тəжірибе алмасу мақсатында 
республикалық жəне халықаралық техникалық жəне кəсіптік білім беру 

ұйымдарымен арнайы Меморандумға тұрды.

Дорожно-транспортный колледж в 2020 году заключил специальный меморандум с 
республиканскими и международными организациями технического и 

профессионального образования для обмена партнерским опытом.

In 2020, the Road Transport College concluded a special memorandum with republican and 
international organizations of technical and vocational education to exchange partner 

experience

Осы аталған Меморандум аясында Жол-көлік колледжінде 2021 жылдың 26 ақпанында 
«Мамандығым-кəсібім» тақырыбында студенттердің  халықаралық ғылыми-тəжірибелік 
конференциясы онлайн жəне офлайн форматта өтті. Конференцияға Ресей Федерациясы жəне 
ҚР ТжКББ ұйымдарынан қатысқан студенттер жүлделі орындарға ие болып, арнайы 
дипломдармен марапатталды.

 В рамках данного меморандума в дорожно-транспортном колледже 26 февраля 2021 года 
состоялась международная научно-практическая конференция студентов на тему «Моя 
профессия-мое призвание» в онлайн и офлайн формате. Студенты, принявшие участие в 
конференции от организаций ТиПО Российской Федерации и РК, заняли призовые места и были 
награждены специальными дипломами.

№ Колледж атауы
Название колледжа

Білім беру ұйымдары
Учреждения образования

Жауаптылар
Ответственные

1  Жол–көлік колледжі Ташкент автомобиль жолдары 
кəсіптік колледжі 

Колледж директорлары
Г.Ү.Искакова, Ж.Р.Кулмухамедов

2  Жол–көлік колледжі ГБПОУ ВО «Ковровский 
транспортный колледж»

Колледж директорлары
Г.Ү.Искакова, М.А.Малышев

3  Жол–көлік колледжі Новосибирский техникум 
железнодорожного транспорта

Колледж директорлары 
Г.Ү.Искакова, А.И.Погребняк

4  Жол–көлік колледжі КазАТК  М. Тынышпаев атындағы 
Ақмола колледжі 

Колледж директорлары 
Г.Ү.Искакова, Б.А. Аймагамбетова 

5  Жол–көлік колледжі Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Самарский гос. университет путей 
сообщения» г. Киров 

Колледж директорлары 
Г.Ү.Искакова, Н.Е.Старикова 

6  Жол–көлік колледжі «Жамбылский индустриально-
технологический колледж» КГКП 

Колледж директорлары 
Г.Ү.Искакова, М.Ж.Ашимов 

7  Жол–көлік колледжі "Профессиональный лицей № 97 
г. Бишкек

Колледж директорлары 
Г.Ү.Искакова, Пусурманкул Айзат  
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1303000 –«Темір жол көлігіндегі автоматика, телемеханика жəне қозғалысты басқару» 
мамандығының  IV курс студенттері «Қазақстан темiр жолы» ҰК АҚ, «Шымкент 
сигнализация жəне байланыс дистанциясы» мекемесінде өндірістік-технологиялық 
практикадан өту сəттері.  

Моменты прохождения производственно-технологической практики студентами IV 
курса специальности 1303000-» автоматика, телемеханика и управление движением на 
железнодорожном транспорте в учреждении АО НК «Қазақстан темір жолы»,  Шымкентская 
дистанция сигнализации и связи.

IV-year students of the specialty 1303000 - "automation, telemechanics and traffic 
management in railway transport" moments of production and technological practice in JSC NC 
"Kazakhstan Temir Zholy", in the institution " Shymkent distance of signaling and communication
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1402000 – «Жол-құрылыс машиналарын техникалық пайдалану»  мамандығы бойынша 
білім алып жатқан ДМ -181 тобының студенттерінің "ЛТД Тұрмыс" ЖШС мекемесінде 
өндірістік-технологиялық практикадан өту барысы

Ход прохождения производственно-технологической практики студентами группы ДМ-
181, обучающимися по специальности 1402000 - «Техническая эксплуатация дорожно-
строительных машин» в учреждении ТОО «ЛТД Турмыс»

The course of production and technological practice of students of the DM-181 group studying 
in the specialty 1402000 - "technical operation of road construction machinery" in the institution "Ltd 
Turmys" LLP
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21.11.2018ж. күні колледж оқытушылары мен студенттері Өзбекстандағы техникалық 
жəне кəсіптік білім беру ұйымдарының арасындағы кəсіби ынтымақтастықты нығайту 
мақсатында ұйымдастырылған іс-шара жоспарына сəйкес, Ташкент кəсіптік автомобиль-жол  
колледжіне  тəжірибе алмасу мақсатында  іс-сапармен барып қайтты. Іс-сапар барысында 
аталмыш колледждің материалдық-техникалық базасымен жəне оқу процесінің 
ерекшеліктерімен   танысты.

21.11.2018 г. преподаватели и студенты дорожно-транспортного колледжа посетили 
Ташкентский профессиональный автомобильно-дорожный колледж с целью обмена опытом в 
соответствии с планом мероприятий, организованным в целях укрепления профессионального 
сотрудничества между организациями технического и профессионального образования 
Узбекистана. В ходе визита преподаватели и студенты дорожно-транспортного колледжа 
ознакомились с материально-технической базой и особенностями учебного процесса 
Ташкентского профессионального автомобильно-дорожного колледжа.

On November 21, 2018, teachers and students of the Road Transport College visited the Tashkent 
Professional Automobile and Highway College in order to exchange experiences in accordance with 
the plan of events organized to strengthen professional cooperation between organizations of technical 
and vocational education in Uzbekistan. During the visit, teachers and students of the Road Transport 
College got acquainted with the material and technical base and the peculiarities of the educational 
process of the Tashkent Professional Automobile and Road College.
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27.04.2018 году Дорожно-транспортный колледж посетили с рабочим визитом члены 
делегации Ташкентского профессионального колледжа автомобильных дорог Республики 
Узбекистан во главе с профессором  Кулмухамедовым Ж.Р.. В целях сотрудничества и 
укрепления сферы профессионально-технического образования, обмена опытом. Коллектив 
колледжа с уважением встретил прибывших гостей и ознакомил с учебно-практической базой 
колледжа. В медийном зале колледжа гостям были продемонстрированы видео фильмы об 
истории и достижениях колледжа, состоялся вечер обмена мнениями по направлениям ТиПО. В 
конце вечера гостям были даны подарки и проведены экскурсии по историческим местам  
Южного региона

On April 27, 2018, the road transport college was visited by members of the delegation of the 
Tashkent Professional College of Highways of the Republic of Uzbekistan, headed by Professor Zh.R. 
Kulmukhamedov, in order to cooperate and strengthen the sphere of vocational education, exchange 
experience. The staff of the college respectfully greeted the guests and introduced them to the 
educational and practical base of the college. In the media hall of the college, the guests were shown 
videos about the history and achievements of the college, an evening of exchange of views took place 
on the directions of the alleged. At the end of the evening, the guests were presented with gifts and 
excursions to the historical sites of the sacred Southern region.
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1410000 – «Автомобиль жолдары мен аэродромдардың құрылысы» мамандығы бойынша 
білім алып жатқан колледж студенттері санитарлық – эпидемиологиялық талаптарды қатаң 

сақтай отырып, «Жол активтерінің ұлттық сапа орталығы» РМК Шымкент қалалық 
филиалының жұмыс барысымен танысып, сынақ зертханасына экскурсия жасау сəті 

Студенты колледжа, обучающиеся по специальности 1410000 – «Строительство 
автомобильных дорог и аэродромов», в строгом соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями, ознакомились с ходом работы Шымкентского 
городского филиала РГП  «Национальный центр качества дорожных активов» и совершили 

экскурсию в испытательную лабораторию.

Students of the college studying in the specialty 1410000 – "construction of highways and airfields", 
in strict compliance with sanitary and epidemiological requirements, got acquainted with the work 
of the Shymkent City branch of the RSE" National Center for quality of road assets " and took an 

excursion to the testing laboratory.

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БАЙЛАНЫСТАР

Колледждің кəсіби тəжірибе алмасу мақсатында халықаралық ынтымақтастық негізінде 
қарым-қатынас жасауы алғаш рет 2009 жылы Германия мемлекетінің техникалық жəне кəсіптік 
білім беру жүйесімен өзара байланыс орнатудан бастау алды. 

2009 жылы сол кездегі колледж директорының оқу ісі жөніндегі орынбасары Марс 
Атымтайұлы Елекеев Германияда Маннгейм қаласында InWEnt –тың (интернационалдық даму 
жəне біліктілікті арттыруға жəрдемдесу қоғамы) ұйымдастыруымен өткен «Орта арнайы оқу 
орындарын басқару жəне менеджмент» курсына қатысып қайтты.  

Бұл тəжірибе алмасудан кейін колледжде көптеген оңды өзгерістер орын алды. Яғни, 
Германия мемлекетінің техникалық жəне кəсіптік білім беру жүйесіндегі дуальді оқыту 
жүйесінің біршама элементтерін енгізе бастадық. 2010 жылдың ақпан айында облыстық 
деңгейде «Германия мемлекетіндегі дуальді оқыту жүйесінің артықшылықтары» тақырыбында 
ауқымды семинар ұйымдастырылды. Бұл семинарға облыстағы колледждер мен кəсіптік 
лицейлерден 100-ден аса əріптестер қатысып, тың мағұлматтар алып,  оң бағаларын беріп кетті.
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Сол кезеңнен бастап колледждің материалдық-техникалық базасын оқытудың дуальді 
жүйесінің элементтерін енгізуге бейімдей бастады. Теориялық жəне практикалық сабақтарды 
лезде-ауыспалы түрде өткізуге мүмкіндік беретіндей етіп бірнеше кабинеттер қайта 
ұйымдастырылды. Айта кететін болсақ, «Автомобильді диагностикалаудың техникалық 
құралдары», «Электротехника жəне электроника негіздері» жəне т.б. бірнеше арнайы пəн 
кабинеттері мен зертханалар қайта жабдықталып, соңғы үлгідегі зертханалық жабдықтармен 
қамтамасыз етілді.

2012  жылдың маусым айында Қазақстан 
Республикасының Білім жəне ғылым министрлігінің 
жобасы аясында «Кəсіптік білім берудегі əріптестік» 
бағдарламасы бойынша Қазақстандағы кəсіптік-
техникалық құрылыс жəне автомобиль көлігіне қызмет 
көрсету мамандықтары бойынша мамандар даярлайтын 
оқу орындарының басшыларына арналған Триер 
қаласындағы ұсталық палатаның жəне шаруашылықты 
ұйымдастырушылардың өткізген курсына колледж 
директоры Гүлзат Үкібайқызы Искакова қатысып, 
нəтижесінде, колледжде 1201000- «Автокөліктерге 
техникалық қызмет көрсету, жөндеу жəне пайдалану» 

мамандығын оқытудың дуальді жүйесін енгізу бойынша өзара ынтымақтастық туралы 2012 
жылы 27 маусымда  №1854292 келісім-шарт түзілді.

Бұл келісім-шартқа сəйкес, колледж оқытушылары жүйелі түрде Германияға барып өз 
біліктіліктерін арттыратын болады жəне заманауи талаптарға сəйкес келетін жабдықтар 
бөлініп, оқу практикасын сапалы ұйымдастыруға арналған жұмыс орындары мен 
шеберханалардың саны арттырылып, жабдықталды.

Колледж тарапынан дуальді оқыту жүйесін енгізуді жеделдету мақсатында гараж 
кешенінде «Техникалық қызмет көрсету бөлімшесі» ұйымдастырылып, ол жерге Германияның 
NussBaum фирмасының «Автомобильдерге техникалық қызмет көрсетудің желісі» орнатылып 
іске қосылды. Алдағы уақытта, бұл бөлімше базасында дуальді оқыту жүйесінің басты элементі 
теориялық жəне практикалық сабақтарды лезде-ауыспалы түрде өткізуге мүмкіндік береді.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

Сотрудничество колледжа на основе международного договора с целью обмена 
профессиональным опытом впервые началось в 2009 году с налаживания взаимодействия с 
системой технического и профессионального образования  государства Германии.

В 2009 году тогдашний заместитель директора по учебной работе колледжа Марс 
Атымтаевич Елекеев принял участие и посетил курс «Управления и менеджмента  средних  
специальных учебных заведений», организованный InWEnt (общество содействия 
интернациональному развитию и повышению квалификации) в Маннгейме, Германия.

После этого обмена опытом в колледже произошли много положительных изменений. То 
есть мы начали внедрять некоторые элементы системы дуального обучения в системе 
технического и профессионального образования немецкого государства. Для этого, во-первых,   
феврале 2010 года на областном уровне был организован масштабный семинар на тему 
«Преимущества дуальной системы обучения в немецком государстве». В данном семинаре 
приняли участие более 100 коллег из колледжей и профессиональных лицеев области, которые 
получили положительные оценки.

Во-вторых, материально-техническая база колледжа начала адаптироваться к внедрению 
элементов дуальной системы обучения. Для этого было реорганизовано несколько кабинетов, 
что позволило проводить теоретические и практические занятия мгновенно-переменно. 
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In pursuance of the instructions of the Head of State on the organization of the Year of 
Uzbekistan in Kazakhstan in 2018 in order to strengthen professional cooperation between 
organizations of technical and vocational education of Uzbekistan, on January 24, 2018, a working 
visit of members of the delegation headed by the director of the road transport college Iskakova Gulzat 
Ukibayevna to the city of Tashkent took place Of the Republic of Uzbekistan, where a Memorandum 
of Cooperation and Strengthening the Sphere of Vocational and Technical Education, exchange of 
experience with the Tashkent Professional College of Highways and the Professional College of 
Transport Myrza Ulugbek was signed.

27.04.2018ж. күні Жол-көлік колледжіне Өзбекстан Республикасы Ташкент автомобиль 
жолдары кəсіптік колледжінің директоры, профессор Ж.Р.Қулмухамедов бастаған делегация 
мүшелері ынтымақтастық жəне кəсіби-техникалық білім беру саласын нығайту, өзара 
тəжірибе алмасу мақсатында жұмыс сапарымен келіп қайтты. Колледж ұжымы келген 
қонақтарды құрметпен қарсы алды жəне колледждің оқу-практикалық базасымен 
таныстырды. Колледж медиа залында келген қонақтарға колледждің тарихы мен жетістіктері 
туралы видеофильмдер көрсетіліп, ТжКББ бағыттары бойынша пікір алмасу кеші өтті. Кеш 
соңында қонақтарға сый-сияпат көрсетілді жəне  киелі оңтүстік өңірінің тарихи жерлеріне 
саяхат жасады. 
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Түркия елінен келген өкілдер колледждің материалдық-техникалық 
базасымен танысуда

Представители из Турции знакомятся с материально-технической базой колледжа

Representatives from Turkey get acquainted with the material and technical 
base of the college

2018 жылы  Өзбекстанның Қазақстандағы жылын  ұйымдастыру жөніндегі мемлекет 
басшысының тапсырмасын орындау мақсатында Өзбекстандағы  техникалық жəне кəсіптік 
білім беру ұйымдарының арасындағы кəсіби  ынтымақтастықты нығайту мақсатында 
24.01.2018ж. күні Жол – көлік колледжінің директоры Г.Ү.Искакова бастаған делегация 
мүшелері Өзбекстан Республикасы  Ташкент қаласына жұмыс сапарымен барып, 
ынтымақтастық жəне кəсіби-техникалық білім беру саласын нығайту, өзара тəжірибе алмасу  
жөнінде  Ташкент автомобиль жолдары кəсіптік колледжі жəне Мырза Ұлықбек транспорт 
кəсіптік колледжімен келісім-шарт жасалынып, Меморандумға қол қойылды. 

Для исполнения поручения Главы государства по организации Года Узбекистана в 
Казахстане в 2018 году в целях укрепления профессионального сотрудничества между 
организациями технического и профессионального образования Узбекистана  24.01.2018 г.  
состоялся рабочий визит членов делегации во главе с директором Дорожно – транспортного 
колледжа Искаковой  Гульзат  Укибаевны в город  Ташкент Республики Узбекистан, где был 
подписан Меморандум о сотрудничестве и укреплении сферы профессионально-технического 
образования, обмене опытом с Ташкентским профессиональным колледжем автомобильных 
дорог и профессиональным колледжем транспорта имени Мырза Улугбек.

187

Стоит отметить, что  несколько кабинетов специальных дисциплин и лабораторий 
«технические средства диагностики автомобилей», «основы электротехники и электроники» и др. 
были переоборудованы и оснащены лабораторным оборудованием последнего поколения.

В июне 2012 года в рамках проекта Министерства образования и науки Республики Казахстан 
по программе «Партнерство в профессиональном образовании» директор колледжа Искакова 
Гульзат Укибаевна прошла курсы для руководителей учебных заведений, готовящих специалистов 
по специальностям профессионально-технического строительства и обслуживания 
автомобильного транспорта в  Казахстане, организованные Кузнечной палатой в городе Трир, в 
результате чего в колледже 27 июня 2012 года заключен договор №1854292 о взаимном 
сотрудничестве по внедрению дуальной системы обучения по специальности  «Техническое 
обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобилей». В соответствии с этим договором 
преподаватели колледжа будут систематически выезжать в Германию и повышать свою 
квалификацию, будет выделено оборудование, соответствующее современным требованиям, 
увеличено количество рабочих мест и мастерских для качественной организации учебной 
практики.

В рамках этого контракта германская сторона взяла на себя обязательства по поставке 
лабораторного оборудования стоимостью 5 000 евро.

В целях ускорения внедрения дуальной системы обучения со стороны колледжа в гаражном 
комплексе было организовано «отделение технического обслуживания», где была установлена и 
запущена «линия технического обслуживания автомобилей» немецкой фирмы NussBaum. В 
дальнейшем, это ключевой элемент системы дуального обучения на базе отделения, позволит 
проводить теоретические и практические занятия мгновенно-вариативно.

Колледж директоры Гүлзат Үкібайқызы 
Германияның Триер қаласындағы

 ұсталық палатаның жəне шаруашылықты 
ұйымдастырушылардың 

өткізген курсына қатысып сертификат алу сəті 

Директор колледжа Гульзат Укибаевна
г. Триер, Германия

Кузнечной палаты и организаторов хозяйства
момент получения сертификата по пройденному 

курсу

INTERNATIONAL CONNECTIONS

Cooperation of the college on the basis of an international treaty with the aim of exchanging 
professional experience first began in 2009 with the establishment of interaction with the system of 
technical and vocational education of the state of Germany.

In 2009, the then Deputy Director for Academic Affairs of the college Mars 
AtymtaevichElekeev took part in and attended the course "Management and Management of 
Secondary Specialized Educational Institutions" organized by InWEnt (Society for the Promotion of 
International Development and Professional Development) in Mannheim, Germany.

There have been many positive changes in the college since this exchange. That is, we began to 
introduce some elements of the dual education system in the system of technical and vocational 
education of the German state. For this, firstly, in February 2010, at the regional level, a large-scale 
seminar was organized on the topic “the advantages of the dual education system in the German state”. 
This seminar was attended by more than 100 colleagues from colleges and professional lyceums of the 
region, who received positive assessments.
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Secondly, the material and technical base of the college began to adapt to the introduction of 
elements of the dual education system. For this, several rooms were reorganized, which made it 
possible to conduct theoretical and practical classes instantly and alternately. It should be noted that 
several rooms of special disciplines and laboratories "technical means of diagnostics of cars", 
"fundamentals of electrical engineering and electronics", etc. have been re-equipped and equipped 
with laboratory equipment of the latest generation.In June 2012, within the framework of the project of 
the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan under the program "Partnership 
in vocational education", the director of the college IskakovaGulzatUkibayevna took courses for 
heads of educational institutions that train specialists in vocational construction and maintenance of 
road transport in Kazakhstan, organized by Kuznechnaya chamber in the city of Trier, as a result of 
which the college on June 27, 2012 signed an agreement №1854292 on mutual cooperation on the 
introduction of a dual training system in the specialty1201000- "Maintenance, repair and operation of 
cars." In accordance with this agreement, college teachers will systematically travel to Germany and 
improve their qualifications, equipment that meets modern requirements will be allocated, the number 
of jobs and workshops will be increased for the high-quality organization of educational 
practice.Within the framework of this contract, the German side assumed obligations for the supply of 
laboratory equipment worth 5,000 euros.

In order to accelerate the introduction of the dual training system on the part of the college, a 
"maintenance department" was organized in the garage complex, where the "car maintenance line" of 
the German company NussBaum was installed and launched. In the future, this is a key element of the 
system of dual training on the basis of the department, it will allow conducting theoretical and practical 
classes instantly and variably.

***
2013 жылы 2-18 ақпан аралығында  сол кездегі директордың оқу-өндірістік ісі жөніндегі 

орынбасары Қамбарбеков Жандос Сатыбалдыұлы  елімізде техникалық жəне кəсіптік білім 
беруді дамыту туралы жобасының аясында 2013 жылғы жоспарға сəйкес техникалық жəне 
кəсіптік білім мекемелерінің педагог-қызметкерлерін халықаралық кəсіптік білім беруді 
дамыту орталығының Минск қаласындағы Республикалық кəсіптік білім беру институтында 
модульдік бағдарламаны жасауды үйрену, өңірімізге ендіру мақсатында біліктілігін арттыру 
курсына қатысып келді. 

Со 2 по 18 февраля 2013 года заместитель директора по учебно-производственной работе 
Камбарбеков Жандос Сатыбалдиевич в рамках проекта о развитии технического и 
профессионального образования в стране в соответствии с планом 2013 года принял участие на 
курсах повышения квалификации педагогов-работников учреждений технического и 
профессионального образования в Республиканском институте профессионального 
образования города Минска в Беларусии с целью обучения разработке, внедрения модульной 
программы.

From 2 to 18 February 2013, the deputy director for educational and production work 
KambarbekovZhandosSatybaldievich, within the framework of the project on the development of 
technical and vocational education in the country in accordance with the plan of 2013, took part in 
refresher courses for teachers-workers of technical and vocational education institutions in the 
Republican Institute of Professional Education in Minsk in Belarus for the purpose of teaching the 
development, implementation of a modular program.
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Колледж директорының оқу-өндірістік ісі жөніндегі орынбасары Жандос Сатыбалдыұлы 
Беларусь Республикасы Минск қаласы «Республикалық кəсіби білім беру институтында»

Заместитель директора по учебно-производственной роботе Жандос Сатыбалдиевич  в 
«Республиканском институте профессионального образования» город Минск,  Республика 

Беларусь

Deputy Director for educational and production work Zhandos Satybaldievich at the "Republican 
Institute of Professional Education", the city of Minsk, Republic of Belarus

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БАЙЛАНЫС НЕГІЗІНДЕ ҚҰРЫЛҒАН ƏЛЕУМЕТТІК 
ƏРІПТЕСТЕР 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ,  СФОРМИРОВАННЫЕ  НА ОСНОВЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ

WE HAVE SOCIAL PARTNERS FORMED ON THE BASIS OF 
INTERNATIONAL RELATIONS

Дуальді оқыту жүйесін енгізу бағдарламасы бойынша Германия елінен келген өкілдер 
колледж базасымен танысуда 

Представители из Германии знакомятся с базой колледжа по программе внедрения 
дуальной системы обучения

Representatives from Germany get acquainted with the base of the college under the program for 
the implementation of the dual education system
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№ 408 – «Пайдалану материалдары»
№ 408 – «Эксплуатационные материалы»

«Қозғалтқыштар мен трансмиссияларды 
бөлшектеу құрастыру»

 «Разборка и сборка двигателей и трансмиссий"

«Электр жабдықтарын жөндеу бөлімшесі»
«Отделение по ремонту электрооборудования»

№411 – «Темір жолдарды техникалық 
пайдалануға жəне қозғалыс қауіпсіздігі

№ 411 – «Безопасность движения и 
техническая эксплуатация железных дорог

«ЖАС МАМАН» ЖОБАСЫ АЯСЫНДА ҮШ ҚҰЗІРЕТТІЛІК АЛАҢЫ АШЫЛДЫ
В РАМКАХ ПРОЕКТА «ЖАС МАМАН » ОТКРЫТЫ ТРИ КОМПЕТЕНТНЫЕ ПЛОЩАДКИ

 

«Жүк көлігіне қызмет көрсету» 
құзыреттілік алаңы

Площадка компетенции «Обслуживание 
грузового транспорта»

«Жеңіл автокөлікке қызмет көрсету 
жəне жөндеу» құзыреттілік алаңы

Площадка компетенции  «Обслуживание и 
ремонт легкового автотранспорта»

1112

BOARD OF TRUSTEES OF THE COLLEGE

The Board of Trustees of the road transport college was established for the first time on the basis 
of the order of the Ministry of Education and science of the Republic of Kazakhstan № 501 dated 
October 22, 2007 by the order of the director of the college Toishiyev K. T. dated September 02, 2009 № 
3-4-150, the composition of the board was approved.

In accordance with paragraph 9 of Article 44 of the law of the Republic of Kazakhstan dated July 
27, 2007 "on education", paragraph 6 of the Order of the Ministry of Education and Science of the 
Republic of Kazakhstan dated July 27, 2017 № 355 and the letter of request of the State Enterprise 
"Road and transport college" dated October 12, 2020 № 01-03-547, the Board of Trustees of the college 
was reorganized and approved in a new composition by Order № 387 of the head of the Department of 
Education of the city of Shymkent ZH.A.Tazhieva.

Currently, the Board of Trustees of the College operates on the basis of the order of the minister of 
Education and science of the Republic of Kazakhstan dated July 27, 2017 № 355. Meetings of the board 
of trustees are held quarterly. The meeting was attended by the director of the college Iskakova G. U., 
who provides information on the issues on the agenda. Due to the recent state of emergency in the 
country, regular meetings of the council, which are held quarterly until quarantine requirements are 
imposed, were held under the ZOOM program.



198

«Шанақ жөндеу» құзіреттілік алаңы
Площадка компетенции «Кузовной ремонт»

Көлік техникаларының тұрақ орны (гараж) жəне автодром 
«Станция кезекшінің жұмыс орны жəне сигнал беру, 
орталықтандыру жəне блоктаудың құрылғылары»

Место стоянки (гараж) транспортной техники и автодро 
«рабочее место дежурного по станции и устройства 

сигнализации, централизации и блокировки»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ-ШКОЛА ЖИЗНИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Материально-техническая база колледжа

Основной целью проекта «Жас маман», инициированного Первым Президентом РК, 
Елбасы Н.А.Назарбаевым, было: подготовка высококвалифицированных специалистов в 
соответствии с требованиями международных стандартов и модернизация современного 
оборудования в соответствии с международными стандартами. В рамках данного проекта от 
государства было выделено 275 млн тенге на обеспечение материально-технической базы 
колледжа современным оборудованием, отвечающим требованиям международных стандартов. 
В связи с этим на основании проекта «Жас маман» в целях подготовки квалифицированных 
специалистов, востребованных на рынке труда, развития профессиональной квалификации 
специалистов, получивших среднее образование, на выделенные средства приобретено 
необходимое оборудование по специальностям 1201000 –  «Техническое обслуживание, ремонт 
и эксплуатация автомобильного транспорта» и 1303000 – «Автоматика, телемеханика и 
управление движением на железнодорожном транспорте». В настоящее время приобретенное 
оборудование полностью установлено на базе колледжа.

В соответствии со всеми специальностями, преподаваемыми в колледже, созданы новые 
современные лаборатории и мастерские для прохождения учебно-производственной практики.

PROFESSIONAL EXPERIENCE-SCHOOL OF LIFE FOR FUTURE SPECIALISTS
Material and technical base of the college

The main goal of the project "Zhas Maman", initiated by the First President of the Republic of 
Kazakhstan, Elbasy N.A. Nazarbayev, was: training highly qualified specialists in accordance with the 
requirements of international standards and modernization of modern equipment in accordance with 
international standards. Within the framework of this project, 275 million tenge was allocated from the 
state to provide the material and technical base of the college with modern equipment that meets the 
requirements of international standards. In this regard, on the basis of the Zhas Maman project, in order 
to train qualified specialists in demand in the labor market, develop the professional qualifications of 
specialists who have received secondary education, the necessary equipment was purchased for the 
allocated funds in the specialties 1201000 - "maintenance, repair and operation of road transport "And 
1303000 -" automation, telemechanics and traffic control in railway transport ". Currently, the 
purchased equipment is fully installed on the basis of the college.

In accordance with all the specialties taught in the college, new modern laboratories and 
workshops have been created for training and practical training.
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№ Мекеменің 
атауы

Кеңес құрамындағы 
мүшелердің аты-жөні 

Жұмыс орны, қызметі ҚК –тегі атқаратын 
қызметі 

1 Шымкент 
қаласы білім 

басқармасының
«Жол – көлік 

колледжі» МКҚК

Сарсенов Хайрулла 
Амантаевич

“Қазақстан темір жолы” ҰҚ, 
Шымкент жол бөлімі, 
кəсіподақ ұйымының 

төрағасы

қамқоршылық кеңес 
төрағасы

2   Қамбар Жани «Шымкент – адалдық 
алаңы» жобалық кеңсесінің 

жетекшісі

қамқоршылық кеңес 
мүшесі

3 Арғынғазиев Бауыржан 
Батырғазыұлы

Абай ауданы əкімі 
аппаратының мəдени ағарту 
жұмысы бөлімінің басшысы

қамқоршылық кеңес 
мүшесі

4 Съездұлы Сəкен – Шымкент қалалық Абай 
ПБЖПҚ ЮПТ УПИ бөлім 

басшысы, полиция 
подполковнигі

қамқоршылық кеңес 
мүшесі

5 Даурбаев Асылбек  
Абдрахманович

«Нұр-Қуаныш» ЖШС 
директоры

қамқоршылық кеңес 
мүшесі

6 Бүркіт Əуезхан 
Қантөреұлы  

IV курс ата-аналар 
комитетінің төрайымы

қамқоршылық кеңес 
мүшесі

7 Қабылбекова Сандуғаш 
Жақыпбековна

III курс ата-аналар 
комитетінің төрағасы 

қамқоршылық кеңес 
мүшесі

8 Асанов Ерік Көбеевич  II курс ата-аналар 
комитетінің төрағасы

қамқоршылық кеңес 
мүшесі

9 Дабылова Марал 
Алдабергенқызы

I курс ата-аналар 
комитетінің төрағасы

қамқоршылық кеңес 
мүшесі

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ КОЛЛЕДЖА

В дорожно-транспортном колледже попечительский совет был впервые создан приказом 
директора колледжа Тойшиева К. Т. от 02 сентября 2009 года №3-4-150 на основании приказа 
Министерства образования и науки РК от 22 октября 2007 года №501 и утвержден состав 
совета.         

В соответствии с пунктом 9 статьи 44 Закона РК от 27 июля 2007 года «Об образовании», 
пунктом 6 приказа МОН РК от 27 июля 2017 года №355 и письмом-запросом ГККП «дорожно-
транспортный колледж» от 12 октября 2020 года №01-03-547 приказом руководителя 
управления образования города Шымкент Тажиевой Ж. А. №387 попечительский совет 
колледжа был реорганизован и утвержден в новом составе. 

В настоящее время попечительский совет колледжа работает на основании приказа 
министра образования и науки РК от 27 июля 2017 года № 355. Заседания попечительского 
совета проводятся ежеквартально. В заседании принимает участие директор колледжа 
Искакова Г. У., которая представляет информацию по вопросам повестки дня. 

Очередные заседания Совета проходили по программе ZOOM, которые проводились 
ежеквартально до введения карантинных требований в связи с чрезвычайной ситуацией, 
произошедшей в стране в последнее время. 
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КОЛЛЕДЖ МҰРАЖАЙЫ – ҰРПАҚТАР САБАҚТАСТЫҒЫ

Студенттер мен педагогикалық ұжымның патриоттық, кəсіптік жəне идеологиялық 
тəрбиенің орталығы, сондай-ақ оқу орынының кешегі тарихы мен бүгінгі тыныс-тіршілігінің 
алтын көпірі болған колледж мұражайы 2013 жылдың 5 қазанында облыстық білім басқармасы 
жəне БАҚ өкілдерінің қатысуымен үлкен мерекелік салтанатпен ашылған болатын. Мұражайға 
білім ордасын басқарған директорлар аллеясы, колледж ардагерлері мен түлектері жəне білім 
ордасының даму кезеңдерінің тарихы мен қол жеткізген жетістіктері  бейнеленген стендтер 
қойылған.  

МУЗЕЙ КОЛЛЕДЖА-ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ

Центр патриотического, профессионального и идеологического воспитания студентов и 
педагогического коллектива, а также музей колледжа, ставший золотым мостом вчерашней 
истории и сегодняшней жизни учебного заведения, был открыт 5 октября 2013 года с большой 
праздничной церемонией с участием представителей областного управления образования и 
СМИ. В музее представлена аллея директоров и стенды с изображением ветеранов и 
выпускников колледжа, возглавлявших колледж, истории и достижений вех развития учебного 
заведения.

***
COLLEGE MUSEUM-CONTINUITY OF GENERATIONS

The Museum of the College, which is the center of patriotic, professional and ideological 
education of students and teaching staff, as well as the Golden Bridge of the educational institution's 
history and life of the past and present, was opened on October 5, 2013 with the participation of 
representatives of the Regional Department of Education and the media. The museum is represented by 
the alley of directors who headed the university, stands depicting veterans and graduates of the college, 
as well as the history and achievements of the University's development stages.
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КОЛЛЕДЖДІҢ ҚАМҚОРШЫЛЫҚ КЕҢЕСІ

 Жол-көлік колледжінде Қамқоршылық кеңес алғаш рет ҚР Білім жəне ғылым 
министрлігінің 2007 жылғы 22 қазандағы №501 бұйрығы негізінде колледж директоры 
К.Т.Тойшиевтің 2009 жылдың 02 қыркүйегіндегі №3-4-150 бұйрығымен құрылып, кеңес 
құрамы бекітілген болатын. 

ҚР 2007 жылғы 27 шілдедегі «Білім туралы» Заңының 44-бабы, 9-тармағына, ҚР БжҒМ 
2017 жылғы 27 шілдедегі №355 бұйрығының 6-тармағына жəне «Жол-көлік колледжі» МКҚК-
ның 2020 жылғы 12 қазандағы №01-03-547 сұраныс хатына сəйкес, Шымкент қаласы білім 
басқармасының басшысы Ж.А.Тажиеваның №387 бұйрығымен колледждің Қамқоршылық 
кеңесі жаңа құрамда қайта құрылып, бекітілді.

Қазіргі таңда колледждің Қамқоршылық кеңесі ҚР Білім жəне ғылым министрінің 2017 
жылғы 27 шілдедегі № 355 бұйрығы негізінде жұмыс жүргізеді. Қамқоршылық кеңесінің 
отырысы  тоқсан сайын өткізіледі. Отырысқа колледж директоры Г.У.Искакова қатысып, күн 
тəртібіндегі мəселелерге байланысты мəлімет беріп отырады.  Соңғы кездегі елімізде орын 
алған төтенше жағдайға байланысты карантиндік талаптар қойылғанға дейін тоқсан сайын 
өтілетін кеңес отырысының кезекті мəжілістері  ZOOM бағдарламасы  бойынша өтіп отырды. 

Шымкент қаласы білім басқармасының «Жол – көлік колледжі»
мемлекеттік коммуналдық қазыналық кəсіпорнының

Қамқоршылық кеңесінің құрамы

«Дорожно-транспортный колледж» управления образования города Шымкент 
государственного коммунального казенного предприятия

Состав попечительского совета

"Road and Transport College"of the Department of Education of 
Shymkent city state municipal state enterprise

Composition of the board of trustees



1100

Əр оқу жылының есебі бойынша педагогикалық іс-əрекеттерінің қорытындысын 
көрсететін рейтингтік бағалаудың нəтижесінде үздік деп танылған ПЦК-ға берілетін

 «Ауыспалы Кубок»
***

Присваиваемые ПЦК, признанные лучшими в результате рейтинговой оценки, 
отражающей итоги педагогической деятельности по отчету за каждый учебный год 

«Переходящий Кубок»
***

PCC recognized as the best as a 
result of a rating assessment 

reflecting the results of 
pedagogical activities based on 

the calculation of each academic 
ye"Transition Cup

КӨРМЕНІҢ КІШІ  ЗАЛЫНДАҒЫ ҮЗДІК ҒЫЛЫМИ ЖОБАЛАРДЫҢ МАКЕТТЕРІ
МАКЕТЫ ЛУЧШИХ НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ В МАЛОМ ЗАЛЕ ВЫСТАВКИ

LAYOUTS OF THE BEST SCIENTIFIC PROJECTS IN THE SMALL HALL OF THE 
EXHIBITION

Күн сəулесімен аккумулятор батареясын зарядтауға арналған 
«АвтоЗАР-01» қондырғысы

Предназначен для зарядки солнечной аккумуляторной 
батареи Установка "АвтоЗАР-01"

Күн электр станцияларын теміржол 
автоматикасы жүйелерінде қолдану

Макет применения солнечных электростанции
на железнодорожных 

Автомобильдің жарамсыз бөлшектерінен 
студенттердің жасаған макеттер жобалары

1109

The sovereignty of our state was recognized on an equal basis 
with other states on earth, and on June 4, 1992, the state symbols of the 
flag, coat of arms, anthem were approved. By the decree of the Head of 
State NursultanNazarbayev, June 4 was designated as the Day of State 
Symbols of the Republic of Kazakhstan. In honor of this significant 
da te ,  an  even t  on  the  theme "Memleke t t ik rumizder  - 
Ulttykmahtanyshymyz" was held at the college.

Колледжде əр оқу жылында дəстүрлі түрде топ жетекшілер бірлестігінің 
ұйымдастыруымен «Тəрбие басы – тал бесік» тақырыбында тəрбие апталығы өткізіліп 
отырады. Апталық аясында ұлттық құндылықтарға негізделген көрмелер қойылып, оқу 
топтары арасында сайыстар, тəрбие сағаттары мен əдеби кештер, кездесу кештері, дебат жəне 
түрлі іс-шаралар  ұйымдастырылып, белсене қатысқан студенттер мен оқу топтарының топ 
жетекшілері колледж директорының арнайы Алғыс хаттарымен марапатталады.

Каждый учебный год в колледже традиционно проводится неделя, организованная 
объединением руководителей групп  на тему «Тəрбие басы – Тал бесік», В рамках недели 
проводятся выставки, основанные на национальных ценностях, проводятся конкурсы среди 
учебных групп, воспитательные часы, литературные вечера, встречи, дебаты и различные 
мероприятия, активно участвовавшие руководители групп и студенты награждаются 
благодарственными письмами директора колледжа.

Each academic year, the college traditionally hosts a week, organized by the association of group 
leaders on the topic "Turbiebasy - Tal besik". Within the framework of the week, exhibitions based on 
national values are held, contests among study groups, educational hours, literary evenings, meetings, 
debates and various activities, actively participating group leaders and students are awarded letters of 
thanks from the director of the college.

Суверенитет нашего государства  был признан  наравне с 
другими государствами, а 4 июня 1992 года были утверждены 
государственные символы флаг, герб, гимн. Указом Главы 
го сударства  Н .Назарбаева  4  июня  назначен  «Днем 
государственных символов РК». В честь этой знаменательной 
даты в колледже прошло мероприятие на тему «Мемлекеттік 
рəміздер – ұлттық мақтанышымыз».
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23.02.2018 году в Дорожно-транспортном колледже в рамках программы Елбасы 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» прошел военно - методический семинар на тему 
«Мəңгілік елдің болашағы-патриот Жастар қолында». В семинаре приняли участие главный 
специалист Управления образования  ЮКО Арап К. А., методист Шымкентского городского 
отдела образования Ескараев К. А., подполковник управления  КСПР Ережепов Н.Т.и воинские 
руководители организаций образования города Шымкента, ответственные за патриотическое 
воспитание молодежи и подготовку воинов. Семинар торжественно открыла директор колледжа 
Искакова Г. У. Гости семинара посетили открытые уроки преподавателей колледжа, 
ознакомились с материально-технической базой  колледжа.

On February 23, 2018, a military-oriented methodological 
seminar on the topic “Mangilik eldin bolashagy-patriot Zhastar 
kolynda” was held in the road transport college within the 
framework of the Elbasy program “Bolashaka bagdar: ruhani 
zhagyru”. The seminar was attended by the chief specialist of the 
Department of Education of the SKO Arap K.A., the methodologist 
of the Shymkent city department of education Eskaraev K.A., the 
lieutenant colonel of the department of the KSPR Erezhepov N.T. 
and the military leaders of educational organizations of  the  city  of 

Shymkent, responsible for the patriotic education of youth and the training of soldiers ..The seminar 
was solemnly opened by the director of the college Iskakova G. U. The guests of the seminar attended 
the open lessons of the college teachers, got acquainted with the material and technical base of the 
college.

23.02.2018ж. күні Жол-көлік колледжінде Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» бағдарламасы аясында «Мəңгілік елдің болашағы – патриот жастардың қолында» 
тақырыбында əскери бағытта əдістемелік семинар өтті. Семинарға ОҚО Білім басқармасының 
бас маманы Қ.Ə.Арап, Шымкент қалалық білім бөлімінің əдіскері  Қ.А.Есқараев, ҚҚІЖ 
Басқарма подполковнигі  Н.Т.Ережепов жəне Шымкент қаласы білім беру ұйымдарының 
жастарды патриоттық рухта тəрбиелеп, жауынгерлерді даярлау істеріне жауапты əскери 
жетекшілері қатысты. Семинарды колледж директоры Г.Ү.Искакова салтанатты түрде ашты. 
Семинарға келген қонақтар колледж оқытушыларының ашық сабақтарына қатысып, 
колледждің материалдық-техникалық базасымен танысты.

Егеменді еліміз жер бетіндегі басқа мемлекеттермен 
терезесі тең, өркениетті ел ретінде танылып, 1992 жылы 4 
маусымда Мемлекеттік рəміздер Ту, Елтаңба, Əнұран 
бекітілді. Елбасы Н.Ə.Назарбаевтың Жарлығымен 4 маусым 
«ҚР Мемлекеттік рəміздер күні» болып белгіленді. Осы атаулы 
күнге орай колледжде «Мемлекеттік рəміздер – ұлттық 
мақтанышымыз» тақырыбында іс-шара өтті.
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25.04.2018ж. күні ОҚО көрме орталығында 
«Wor ldSki l l s  Kazahs tan-2018»  өң іраралық   
чемпионатының ашылу салтанатына орай,  «Үздік 
кəсіп иесі» тақырыбында инновациялық жобалар 
көрмесі өтті. Аталмыш көрмеде  Жол-көлік колледжі 
өзінің жаңа инновациялық «Аспалы көлік жүйесі» 
жобасын таныстырды.

***
25.04.2018г. в выставочном центре ЮКО в 

честь открытия межрегионального чемпионата 
«WorldSkills Kazahstan-2018» прошла выставка 
инновационных проектов на тему «Лучший по 
профессии». На данной выставке дорожно-
транспортный колледж презентовал свой новый 
инновационный проект «Подвесная транспортная 
система».

***
On 25.04.2018, the exhibition center of South 

Kazakhstan region hosted an exhibition of innovative 
projects on the theme "the best business owner", 
dedicated to the opening ceremony of the interregional 
Championship "WorldSkills Kazakhstan-2018". At this 
exhibition, The College of Road Transport presented its 
new innovative project "suspended transport system.

2018-2019 оқу жылында 60 орындық кіші 
мəжіліс залы ашылды.

В 2018-2019 учебном году открыт Малый 
конференц зал на 60 мест.

In the 2018-2019 academic year, a small 
conference hall for 60 seats was opened.
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Адамға ең бірінші тəрбие берілуі тиіс, 
ал тəрбиесіз берілген білім – 

адамзаттың қас жауы.
Əбу Насыр əл-Фараби

«Знания, данные без воспитания, 
– это враг человечества».

Абу́ Наср аль-Фараби́

МƏРТЕБЕЛІ БІЛІМ ОРДАСЫНДАҒЫ ТƏРБИЕ ІСІНІҢ ТЫНЫСЫ
UPBRINGING IN A PRESTIGIOUS COLLEGE

ВОСПИТАНИЕ В ПРЕСТИЖНОМ КОЛЛЕДЖЕ

Елбасы Жолдауын студенттермен талқылау сəті 

Обсуждение Послания Главы государства со студентами

Discussion of the Message of the Head of State with students

Қ Р  Т ұ ң ғ ы ш  П р е з и д е н т і  Н . Ə . Н а з а р б а е вт ы ң 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласының аясында 
жəне  Елордамыз Астана  қаласының 20  жылдық 
мерейтойына орай, 15.03.2018ж. күні «Жас дарын» 
Республикалық аспапта ойнау жəне дəстүрлі əншілер 
байқауына колледж студенті Оразахун Сырым қатысып, 
«Эстрада» жанры бойынша жүлделі III орынды иеленді.

 В рамках статьи Президента РК Н.А.Назарбаева «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» и в 
честь 20 – летия Астаны, 15.03.2018 г. в республиканском конкурсе по игре на  инструменте и 
традиционным певцам «Жас дарын» принял участие студент дорожно-транспортного колледжа 
Оразахун Сырым, занявший III место в жанре «Эстрада»..

Within the framework of the article of the President of the Republic of Kazakhstan N.A. 
Nazarbayev "Bolashaka bagdar: ruhani zhagyru" and in honor of the 20th anniversary of Astana, on 
March 15, 2018, in the republican competition on playing the instrument and traditional singers "Zhas 
daryn" student of our college,  Orazahun Syrym, who took III place in the genre "Variety".
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В Дорожно – транспортном колледже ежегодно проводится традиционный конкурс 
«Өнерлі өрге жузер» среди первокурсников. Каждая группа, участвующая в конкурсе, 
показывает свое выступление по установленным этапам. Данный конкурс многое дает в 
духовно-эстетическом воспитании молодежи, в овладении тонкостями своей профессии, в 
сплоченной совместной работе  группы, в воспитании,   уважении к национальным ценностям, 
в проявлении таланта личности.

In the road transport college, the traditional competition "Onerliorgezhuzer" is held annually 
among the newly admitted educational groups. Each group participating in the competition shows its 
performance according to the established stages. This course gives a lot in the spiritual and aesthetic 
education of young people, in mastering the intricacies of their profession, in close-knit joint work with 
a group, in fostering respect for national values, in the manifestation of the talent of the personality 
"OnerliOrgeZhuzer".

Колледжді бітіруші  оқу топтарына диплом беру салтанатты  рəсімі
Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам колледжа
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Колледжде жаңадан қабылданған оқу топтары арасында дəстүрлі «Өнерлі өрге жүзер» 
сайысы өтеді. Сайысқа қатысқан əр топ белгіленген кезеңдер бойынша өз өнерлерін көрсетеді. 
Жастарға рухани эстетикалық тəрбие беруде, өз мамандығының қыр-сырын меңгеруде, топпен 
бірлесіп  ынтымақ-бірлікте жұмыс жасай білуде, ұлттық құндылықтарды құрметтеуде, 
бойларындағы таланты мен өнерлерін танытуда, шыңдауда «Өнерлі өрге жүзер» сайысының 
берері мол.
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13.04.2019ж. күні Түркістан сарайында  Шымкент қалалық мəдениет басқармасының 
ұйымдастыруымен «Отан-деп соғады жүрегім!»  атты патриоттық əндер фестиваліне Жол-
көлік колледжінің студенттері А.Жарылқасын, Ə.Нұрбекова, А.Пəрінбек қатысып, “Шымкент 
қалалық мəдениет үйі” МКҚК-ның директоры  С.Есболовтың  арнайы Алғыс хатымен 
марапатталды. «2019 жыл – Жастар жылы» аясында  ТжКББ ұйымдарының арасында «Адал – 
жас ұрпақ» тақырыбында қалалық патриоттық əн байқауы өтті. Аталмыш əн байқауына  
қатысқан Жол-көлік колледжінің студенттері Жарылқасын Аружан «БАС ЖҮЛДЕ», Оразахун 
Сырым жүлделі I орын иеленіп, арнайы Дипломмен марапатталды, сонымен қатар, колледж 
студенті Пəрімбек Айбек арнайы Алғыс хатпен марапатталды. 

13.04.2019 году во дворце культуры  «Туркестан» управлением культуры города 
Шымкента был организован фестиваль патриотической песни «Отан-деп соғады жүрегіміз!» в 
котором приняли участие студенты Дорожно-транспортного колледжа А. Жарылкасын, А. 
Нурбекова, А. Пəрінбек приняли участие в фестивале  шымкентском городском Доме культуры  
и были награждены благодарственным письмом директора концертной организации  ГККП  
«Шымкентского городского дома культуры»  С. Есболовой. В рамках «2019 год – Год 
молодежи» среди организаций ТиПО прошел городской конкурс патриотической песни «Адал 
– жас ұрпақ». Студенты дорожно-транспортного колледжа Жарылкасын Аружан, 
участвовавшие в данном песенном конкурсе, заняли гран-при, Оразахун Сырым заняли 
призовое I место и были награждены специальным дипломом, а также студент колледжа 
Пəрімбек Айбек был награжден благодарственным письмом.

On April 13, 2019, in the Turkestan Palace of the Culture Department of the city of Shymkent, a 
festival of patriotic song "Otan-depsogadyzhuregimiz!" which was attended by students of the road 
transport college A. Zharylkasyn, A. Nurbekova, A. Perinbek took part in the festival "Shymkent City 
House of Culture" and were awarded a letter of gratitude from the director of the concert organization 
"Shymkent City House of Culture" S. Esbolova. Within the framework of "2019 - the Year of Youth", 
the city competition of patriotic songs "Adal - zhasUrpak" was held among TVE organizations. 
Students of the Road- transport college ZharylkasynAruzhan, who participated in this song 
competition, took the "Grand Prix", OrazakhunSyrym took the 1st place and were awarded a special 
diploma, and also a college student, PerimbekAybek, was awarded a letter of thanks.

2020 жылы Техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру студенттері 
арасында өткен «Ғаламшарды бірге сақтайық» онлайн-акциясына қатысып, жоғары дəрежеден 
көрінген Жол-көлік колледжі ТМ 9-191 оқу тобының студенті Қарсыбай Рамазан Бахадырұлы 
ҚР Білім жəне ғылым вице-министрі Ш.Каринованың арнайы Алғыс хатымен марапатталды.

В 2020 году в онлайн-акции «Сохраним планету вместе» среди студентов технического и 
профессионального, послесреднего образования студент группы 9-191 ТМ Дорожно-
транспортного колледжа Карсыбай Рамазан Бахадырович был награжден специальным 
Благодарственным письмом вице-министра образования и науки РК Ш. Кариновой.

In 2020, in the online action "Let's Save the Planet Together" among students of technical and 
professional, post-secondary education, a student of group 9-191 TM of the Road Transport College 
KarsybaiRamazanBakhadyrovich was awarded a special letter of thanks from the Vice Minister of 
Education and Science of the Republic of Kazakhstan Sh. Karinova
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Жол-көлік колледжінде жыл сайын дəстүрлі түрде «Жігіт сұлтаны»  жəне «Қыз сыны» 
байқаулары өтіп отырады. Байқауға оқу топтары арасынан  студенттер қатысып, таным, өнер, 
білім дағдысы жəне спорттық сайыс тұрғысынан өзара бақ сынасады. Байқау соңында үздік деп 
танылған студенттер арнайы Дипломдар жəне Алғыс хаттармен марапатталып,  сыйлықтар 
табыс етіледі. 

В Дорожно-транспортном колледже ежегодно традиционно проходят конкурсы «Жігіт 
сұлтаны» и  «Қыз сыны». В конкурсе принимают участие студенты, которые соревнуются 
между собой в познании, искусстве, знаниях и спортивном состязании. По окончании конкурса 
студенты, признанные лучшими, награждаются специальными дипломами и 
благодарственными письмами, вручаются подарки

In the road transport college, the competitions "Zhigitsultany" and "Kyz sons" are traditionally 
held annually. The competition is attended by students from educational groups who compete with each 
other in knowledge, art, knowledge and sports. are awarded with special diplomas and letters of thanks, 
gifts are presented.
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Бес күндік əскери оқу - далалық жиынынан көріністер
Сцены из пятидневного военного учебно-полевого сбора

Scenes from a five-day military training camp

Шымкент қаласының арнаулы орта оқу орындарының арасында өткен 33-ші спартакиада 
бағдарламасындағы шахмат жарысына дене тəрбиесі пəнінің оқытушысы Қ.Жаңабаевтың 
жетекшілігімен  Жол-көлік колледжінің студенттері Е.Оңғар, А.Сəрсенбай, Д.Алякбаров, 
М.Сейсенбайқызы қатысып, жүлделі III орын иеленді. 

В соревнованиях по шахматам в программе 33-й спартакиады среди средних специальных 
учебных заведений города Шымкента под руководством преподавателя физической культуры 
К. Жанабаева приняли участие студенты дорожно-транспортного колледжа Е. Онгар, А. 
Сарсенбай, Д. Алякбаров, М. Сейсенбаевна, занявшие III место.
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20 марта 2019 года  в Дорожно-транспортном колледже состоялось торжественное 
открытие спортивной площадки в преддверии великого праздника Наурыз. Преподаватели и 
сотрудники колледжа в единой спортивной форме вышли на открытую спортивную площадку. С 
приветственным словом выступила директор колледжа Г.У. Искакова. Студенты колледжа пели 
песни. В ходе мероприятия преподаватели цикловой комиссии запустили в голубое небо 
разноцветные праздничные шары. На открывшейся в торжественной обстановке открытой 
спортивной площадке был проведен открытый турнир по футболу и баскетболу среди 
преподавателей, сотрудников и студентов колледжа. После знаменательного мероприятия 
победителям открытого турнира были вручены специальные кубки и медали.

После торжественного открытия коллектив колледжа накрыл праздничный стол на 
праздник Наурыз. В целях пропаганды казахских традиций и обычаев были проведены 
конкурсы «Қазақ келінің бейінесі»,  «Бата беру» и  айтыс.
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XXI-ғасыр - мəдениеттің, ғылым мен білімнің ғасыры. Бар білімнің қайнар көзі - кітапхана, сандықтан 
қазіргі уақытта кітапханалар оқу орындарының білім беру, оқыту жəне тəрбие мəселесі қатар жүргізілетін 
жаңа құрылымдық бөлігі ретінде жұмыс жасайды. Кітапхана - оқырманмен кітап арасындағы негізгі алтын 
көпір. Ал кітап пен кітапхананың тіршілігіне жан беретін ұлттық құндылықтар мен оқырмандар арасын 
жалғастырушы - кітапханашылар.                                                                                     

ҚР Тұңғыш Президенті  Н.Ə.Назарбаев
***

XXI век-век культуры, науки и образования. источник знаний –это библиотека-в настоящее время 
библиотеки функционируют как новая структурная часть учебных заведений, в которой параллельно ведется 
работа по вопросам образования, обучения и воспитания. Библиотека-главный Золотой мост между  книгой и 
читателем.  А вдыхающий жизнь книге и библиотечному делу, связующее звено междунациональными 
ценностями и читателями это библиотекари.                                                                                                                  

Президент РК Н. А. Назарбаев
***

The XXI century is the century of Culture, Science and education. The source of existing knowledge is the library - as 
it was noted, libraries are currently functioning as a new structural part of educational institutions, where the issues of 
education, training and upbringing are carried out in parallel. The library is the main golden bridge between the reader and 
the book. And librarians continue to support the national values and readers who live in the life of books and libraries.

President of the Republic of Kazakhstan N. A. Nazarbayev

КОЛЛЕДЖ  КІТАПХАНАСЫ – БІЛІМ  БЕРУ  ОРДАСЫНЫҢ  АҚПАРАТТЫҚ 
ОРТАЛЫҒЫ

Колледж кітапханасы Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің 2016 
жылғы 19 қаңтардағы № 44 бұйрығымен  бекітілген мемлекеттік білім беру ұйымдарының 
кітапханалар қорын қалыптастыру, пайдалану жəне сақтау жөніндегі қағидаларына  жəне 
колледж оқу бағдарламаларымен жоспарларына сəйкес  оқу-тəрбие процесін əдебиет жəне 
ақпаратпен қамтамасыз ететін құрылымдық бөлімшесі. 

Колледж кітапханасының көлемі 138 ш.м. 40 орындық оқу залы бар. Кітап қоры – 50137 
дана құрайды. Соның ішінде оқулықтар саны – 42232, ғылыми – 905, оқу – əдістемелік кітаптар-
787, əдеби көркем – 6213, электронды оқулық – 242. 

Оқу залында оқырмандарға қызмет көрсету үшін 9 компьютер орналасқан жəне интернет 
желісіне қосылған. ҚР-сы Мемлекеттік Рəміздері, кітап қоры орналасу схемасы, каталог 
бойынша ақпарат іздеу, сапа менеджменті жүйесі, кітапхана туралы ақпарат жəне техникалық 
қауіпсіздік бұрыштары бар. 

Кітап қорының құрылымы 
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Кітап қоры  2014 жылы 410 дана  (мемлекеттік жəне орыс тілінде) жəне 2015 жылы 280 
дана (мемелекеттік жəне орыс тілінде) жалпы білім пəндері бойынша толықтырылды.  2016 
жылы 7 дана (мемлекеттік тілінде) көркем əдебиеттері алынды.  Ал 2018 жылғы оқу жылында 
2050 дана жалпы білім пəндері бойынша толықтырылды. 2019 жылғы оқу жылында 830 дана 
жалпы білім пəндері бойынша  толықтырылды. Ал 2020 оқу жылында пайдалану үшін 236 дана, 
қазақ жəне орыс тілінде аударылған шетелдік оқу əдебиеттерінен оқулықтар техникалық 
сипаттамаға сəйкес тегін қабылданды. Соның ішінде, КЕАҚ «Кəсіпқор» холдингінен 96 дана 
оқулық , «Фолиант» баспасынан 100 дана оқулық,"Техникалық жəне кəсіптік білімді дамыту 
жəне біліктілікті берудің республикалық ғылыми-əдістемелік орталығы" АҚ –нан 40 дана 
оқулық (мемлекеттік жəне орыс тілінде) алынды жəне колледжде оқытылатын барлық пəндер 
бойынша электрондық оқулықтардың  жалпы саны – 404 данаға жетті. Кітапханадағы 
оқулықтар қоры «ИРБИС» бағдарламасына енгізіліп, каталог бойынша ақпарат іздеу жəне 
картотекалар  электронды форматқа ауыстырылып,  арнайы кітапханалық сканер  алынды. 

Колледж кітапханасы ақпараттық қызмет көрсету жəне кітапхана қызметін 
автоматтандыру бағытында сандық дəуірдің жаңаша мүмкіндіктерін пайдалана отырып, жұмыс 
жүргізеді.  
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On February 27, 2019, in the Road Transport College, within the framework of the program 
article of the Head of State N. Nazarbayev, "seven facets of the Great Steppe", a city seminar was held 
"Seven Facets of the Great Steppe at the intersection of pedagogical ideas" code. The event was 
attended by guests from the Department of Education and organizations of technical and vocational 
education. The event was solemnly opened by the director of the college Iskakova G. U. The event 
began with a stage performance on the theme “nomadic civilization - the cradle of Turkic civilization”, 
where events on various topics were held. In particular:

- "The past and the present of domestic metallurgy". An integrated lesson on the topic: "ancient 
metallurgy of the Great Steppe", "animal style", "Golden man";

-Conversation-conversation on the topic "Riding culture";
- Round table on the topic: "Kazakhstan is the homeland of apples and tulips";
- Open educational hour on the topic "Great names of the Great Steppe";
- Press conference on the topic "Reflection of History in Cinematography and Television".
The exhibitions "Seven Facets of the Great Steppe - National Development Platform", "Archive-

2025" were also presented. At the end of the seminar, guests who took part in events on various topics 
shared their views, highly appreciated the seminar and expressed gratitude to the staff and students of 
the college.

20.03.2019ж. күні білім ордасында Ұлыстың ұлы күні - Наурыз мерекесі қарсаңында  
ашық спорт алаңының ашылу салтанаты  өтті.  Колледж оқытушылары мен қызметкерлері 
бірыңғай спорттық киім үлгісінде ашық спорт алаңына  салтанатты шеруге шықты. Ашылу 
салтанатын колледж директоры Г.Ү.Искакова алғы сөзбен ашып, өзінің игі тілегін жеткізді. 
Колледж студенттері арнау айтып, əн мен жырдан шашу шашты. Іс-шара барысында циклдік 
комиссия оқытушылары көк аспанға түрлі-түсті мерекелік шарлар ұшырды. Салтанатты түрде 
ашылған ашық спорт алаңында колледж оқытушылары мен қызметкерлері жəне студенттері 
арасында футбол мен баскетболдан ашық турнирі өткізілді. Айтулы іс-шарадан кейін ашық 
турнир жеңімпаздарына  арнайы Кубок пен медальдар табыс етілді.  

Колледж  ұжымы ашылу салтанатынан кейін Наурыз мерекесіне мерекелік дастархан 
жайды. Қазақтың салт-дəстүр, əдет-ғұрпын насихаттау мақсатында «Қазақ келінінің бейнесі» 
байқауы мен «Бата беру» сайысы өтіп,  айтыс өнері де ұлықталды. 
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27 ферраля 2019 года в Дорожно-транспортном колледже в рамках программной статьи 
Главы государства Н.Назарбаева «Семь граней Великой степи» прошел городской семинар 
«Семь граней Великой степи на стыке педагогических идей» с целью возрождения 
исторического сознания и расширения кругозора молодежи, привития национального кода. В 
мероприятии приняли участие гости из Управления образования и организаций технического и 
профессионального образования. Мероприятие торжественно открыла директор колледжа Г.У. 
Искакова Мероприятие началось со сценического представления на тему «Кочевая 
цивилизация-колыбель тюркской цивилизации», где были проведены мероприятия на 
различные темы. В частности:

-«Прошлое и настоящее отечественной металлургии». Интегрированный урок на тему: 
«Древняя металлургия Великой степи»,  «Звериный стиль», «Золотой человек» ;

-Беседа-беседа на тему «Культура верховой езды»;
-Круглый стол на тему: «Казахстан-родина яблок и тюльпанов»;
- Открытый воспитательный час на тему «Великие имена Великой степи»;
- Пресс конференция на тему «Отражение истории в киноискусстве и телевидении».
Также были представлены выставки «Семь граней Великой степи – платформа 

национального развития», «Архив-2025». В завершение семинара гости, принявшие участие в 
мероприятиях по различным темам, поделились своими мнениями, дали высокую оценку 
семинару и выразили благодарность коллективу и студентам колледжа.
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БИБЛИОТЕКА  КОЛЛЕДЖА - ИНФОРМАЦИОННЫЙ  ЦЕНТР 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Библиотека колледжа является структурным подразделением государственных 
организаций образования, обеспечивающим учебно-воспитательный процесс литературой и 
информацией в соответствии с правилами по формированию, использованию и хранению 
библиотечного фонда и учебными программами и планами колледжа, утвержденными 
приказом Министерства образования и науки Республики Казахстан от 19 января 2016 года       
№ 44.

Библиотека колледжа имеет читальный зал на 40 мест площадью 138 кв. м. Книжный фонд 
составляет – 50137 экземпляров. Из них учебников-42232, научных – 905, учебно-методических 
книг-787,  литературных художественных-6213, электронных учебников-242.

В читальном зале для обслуживания читателей размещены 9 компьютеров и подключены к 
сети интернет. Имеются государственные символы РК, схема расположения книжного фонда, 
поиск информации по каталогу, система менеджмента качества, информация о библиотеке и 
уголки технической безопасности.

Кітап қорының құрылымы 
Структура книжного фонда

Книжный фонд пополнился в 2014 году в 410 экземплярах (на государственном и русском 
языках) и в 2015 году в 280 экземплярах (на государственном и русском языках) по 
общеобразовательным предметам. В 2016 году получено 7 экземпляров художественной 
литературы (на государственном языке). А в 2018 учебном году пополнилось 2050 экземпляров 
по общеобразовательным предметам (на государственном и русском языках). В 2019 учебном 
году по общеобразовательным предметам пополнилось 830 экземпляров (на государственном и 
русском языках). А для использования в 2020 учебном году бесплатно приняты учебники по 
зарубежной учебной литературе в количестве 236 экземпляров, переведенные на казахский и 
русский языки в соответствии с техническими характеристиками. В том числе, 96 учебников от 
холдинга» Кəсіпқор «НАО (на государственном и русском языках), 100 учебников от 
издательства «Фолиант»(на государственном и русском языках), 40 учебников от АО  
«Республиканский научно-методический центр развития технического и профессионального 
образования и присвоения квалификации» (на государственном и русском языках) и общее 
количество электронных учебников по всем предметам, преподаваемым в колледже, достигло 
404 экземпляров. Фонд учебников в библиотеке включен в программу «ИРБИС", поиск 
информации по каталогам и картотеки переведены в электронный формат, получен 
специальный библиотечный сканер( библиотечный сканер). Библиотека колледжа ведет работу 
по информационному обслуживанию и автоматизации библиотечной деятельности, используя 
новейшие возможности цифровой эпохи.

COLLEGE LIBRARY-INFORMATION CENTER OF THE EDUCATIONAL INSTITUTION

The library of the college is a structural unit that provides the educational process with literature 
and information in accordance with the rules for the formation, use and storage of the library fund of 
state educational organizations and educational programs and plans of the college, approved by the 
order of the Ministry of Education and science of the Republic of Kazakhstan dated January 19, 2016 
No. 44.
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The library of the college has a reading room with an area of 138 sq.m. for 40 seats. The book 
collection is 50,137 copies. Of these, the number of textbooks is 42232, scientific – 905, educational – 
methodical – 787, literary-6213, electronic – 242.

In the reading room there are 9 computers for servicing readers and connected to the internet. 
There are state symbols of the Republic of Kazakhstan, layout of the book fund, search for information 
by catalog, Quality Management System, information about the library and technical security corners.

Structure of the book fund

The book fund was replenished in general education subjects in 2014 in 410 copies (in state and 
Russian) and in 2015 in 280 copies (in state and Russian). In 2016, 7 copies of fiction were purchased (in 
the state language). And in the 2018 academic year, 2,050 copies were added in general education 
subjects (in the state and Russian languages). In the 2019 academic year, 830 copies were completed in 
general education subjects (in the state and Russian languages). And for use in the 2020 academic year, 
236 copies of textbooks from foreign educational literature translated into Kazakh and Russian were 
accepted free of charge according to the technical specification. "In particular, 96 copies of textbooks 
from Nao" "Kasipkor""holding (in the state and Russian languages), 100 copies of textbooks from the 
publishing house" "Folio ""(in the state and Russian languages), 40 copies of textbooks from JSC 
""Republican scientific and methodological Center for the development of technical and vocational 
education and qualification assignment " (in the state and Russian languages) the total number of 
electronic textbooks on all subjects taught at the college is 404 copies. The library's collection of 
textbooks was included in the IRBIS program, the search for catalog information and card files were 
transferred to an electronic format, a special library scanner was obtained.

The college library works in the field of information services and automation of library services, 
using the latest opportunities of the digital age.
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On January 6, 2021 during a special visit to Shymkent, the Minister of Education and Science of 
the Republic of Kazakhstan Aimagambetov Askhat Kanatovich together with the Deputy Akim of 
Shymkent M.Chingiz and the head of the Department of Education of Shymkent Zh. Tazhiyeva visited 
the Road Transport College with a half-century history. The guests got acquainted with the current life 
of the college within the framework of the project  "Zhas Maman", implemented on the initiative of the 
first president of the Republic of Kazakhstan-Elbasy N. A. Nazarbayev, as well as with the material and 
technical base of the college, equipped with new modern equipment that meets the requirements of 
international standards. Askhat Kanatovich also met with the heads of TVE organizations subordinate 
to the Department of Education of the city of Shymkent.

МƏДЕНИ ІС-ШАРАЛАР ФОТОГАЛЕРЕЯСЫ

27.02.2019ж. күні Жол-көлік колледжінде Елбасы Н.Назарбаевтың «Ұлы даланың жеті 
қыры» бағдарламалық мақаласы аясында жастардың бойына ұлттық кодты сіңіріп, тарихи 
санасын жаңғырту, дүниетанымын кеңейту мақсатында «Ұлы даланың жеті қыры 
педагогикалық идеялар тоғысында» атты қалалық семинар өтті. Аталмыш іс-шараға Білім 
басқармасы мен техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарынан келген қонақтар қатысты. 
Іс-шараны колледж директоры Г.Ү.Искакова салтанатты түрде ашты. Іс-шара  «Көшпенділер 
өркениеті - ер Түріктің бесігі» тақырыбындағы сахналық қойылыммен басталып,  əр түрлі 
тақырыпта іс-шаралар өткізілді. Атап айтсақ:

- «Отандық металлургияның өткені мен бүгіні». («Ұлы даладағы ежелгі металлургия», 
«Аң стилі», «Алтын адам» тақырыптары аясында ) тақырыбында интеграциялық сабақ;

- «Атқа міну мəдениеті» тақырыбында атбегімен сыр-сұхбат; 
- «Қазақстан – алма мен қызғалдақтың отаны»  тақырыбында  дөңгелек үстел;
- «Ұлы даланың ұлы есімдері» тақырыбында ашық тəрбие сағаты;
- Тарихтың кино өнері мен телевизиядағы көрінісі» тақырыбында пресс-конференция.
Сондай-ақ, «Ұлы даланың жеті қыры – ұлттық дамудың платформасы», «Архив-2025» 

көрмелері қойылды. Семинар  соңында түрлі тақырыптарда өткен іс-шараларға қатысқан 
қонақтар өз пікірлерімен бөлісіп, семинарға жоғары бағаларын берді жəне колледж ұжымы мен 
студенттеріне алғыстарын білдірді.



1124

On December 21, 2020, Akim of Shymkent M. Aytenov and Head of the Department of 
Education of Shymkent Zh. Tazhieva visited a road transport college with a half-century history.

The director of the college Iskakova G. U. acquainted the guests with the current life of the 
college, as well as the material and technical base of the college, equipped with the latest modern 
equipment that meets the requirements of international standards, within the framework of the “Zhas 
Maman” project, implemented at the initiative of the First President of the Republic of Kazakhstan, 
Elbasy N. A. Nazarbayev. Also, Murat Duisenbekovich met with the heads of TVE organizations and 
student youth, answered topical questions of concern to teachers and student youth in general.

06.012021ж. күні Қазақстан Республикасы  Білім жəне ғылым 
министрі Аймағамбетов Асқат Қанатұлы  Шымкент қаласына 
келген арнайы іс-сапар барысында  Шымкент қаласы əкімінің 
орынбасары Ш.Мұқан жəне Шымкент қаласы білім 
басқармасының басшысы Ж.Тажиевамен бірегей білім ордасы 
-Жол-көлік колледжіне келді. Келген қонақтар колледждің 
бүгінгі тыныс-тіршілігімен, сондай-ақ ҚР Тұңғыш Президенті, 
Елбасы Н.Ə.Назарбаевтың бастамасымен іске асырылған «Жас 
маман» жобасы аясында халықаралық стандарттар 

талаптарына сай соңғы заманауи үлгіде алынған құрал-жабдықтармен қамтамасыз етілген 
колледждің материалдық-техникалық базасымен танысты. Сонымен қатар Асқат Қанатұлы 
Шымкент қаласы білім басқармасына қарасты ТжКББ ұйымдарының басшыларымен кездесті.   

06 января 2021 года в ходе специального визита в город 
Шымкент министр образования и науки Республики Казахстан 
Аймагамбетов Асхат Канатович вместе с заместителем акима 
города  Шымкент Ш. Мұқан и руководителем Управления 
образования города Шымкент Ж. А. Тажиевой посетили 
Дорожно-транспортный колледж с полувековой историей. 
Гости  ознакомились с  жизнью колледжа, а также 
материально-технической базой колледжа, оснащенной 
новейшим современным оборудованием, отвечающим 

требованиям международных стандартов, в  рамках проекта «Жас маман»,  реализованного по 
инициативе Первого Президента РК, Елбасы Н.А.Назарбаева.Также Асхат Канатович 
встретился с руководителями организаций ТиПО, подведомственных Управлению образования 
города Шымкент.
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КОЛЛЛЕДЖ ҚОНАҚТАРЫ 

14.09.2017ж. күні Жол-көлік колледжінде этнограф, 
жазушы Зейнеп Ахметова ханыммен «Ел боламын десең...» 
тақырыбы аясында  колледж оқытушылары мен оқушылары 
арасында кездесу өткізілді. Кездесуге қонақ ретінде  ОҚО 
Мəдениет басқармасына қарасты «Əдет-ғұрып жəне салт-
дəстүр» ортылығының директоры Тағаев Жəнібек 
Абданбекұлы жəне «Медиа ON» ақпараттық порталының бас 
редакторы Малика Абдалиева, «Зияткер ON» газетінің бас 
редакторы Тəліп Ержан Дүйсебекұлы қатысты. 

Кездесу кешін колледж директоры Искакова Гүлзат Үкібайқызы жүргізді. Кездесу 
барысында қазіргі қоғам жастары арасындағы белең алып жатқан əр түрлі мəселелер жөнінде 
ой-пікірлерімен бөлісті.

14 сентября 2017 году в Дорожно-транспортном 
колледже состоялась встреча с этнографом, писателем 
госпажой Зейнеп Ахметовой на тему «Ел болымын десең...» 
была проведена встреча между преподавателями и 
учащимися колледжа. В качестве гостей на встрече 
присутствовали директор Центра «Əдет-ғұрып жəне салт-
дəстүр» управления культуры ЮКО Тагаев Жанибек 
Абданбекович и главный редактор информационного 
портала «Медиа ON» Малика Абдалиева, главный редактор 
газеты «Зияткер ON» Талип Тəлан Дуйсебекулы. 

Вечер  провела директор колледжа Искакова Гульзат Укибаевна. В ходе встречи они 
поделились своими мнениями по различным вопросам, возникающим у молодежи 
современного общества.

On September 14, 2017, a meeting with ethnographer, writer Ms. Zeynep Akhmetova was held at 
the Road Transport College on the topic "El BolymynDesek ...", a meeting was held between teachers 
and students of the college “Adet-yrypzhune salt-dustur"of the Department of Culture of South 
Kazakhstan region Tagaev Zhanibek Abdanbekovich and editor-in-chief of the information portal 
"Media ON" Malika Abdaliyeva, editor-in-chief of the newspaper "Ziyatker ON "Talip Tulan 
Duysebekuly. opinions on various issues arising among the youth of modern society.

12.12.2017ж. күні  колледжде Қоғамдақ - гуманитарлық 
жəне дене, əскери - патриоттық тəрбиелеу пəндері циклдік 
комиссиясының ашық апталығы аясында «Спорт-мəңгілік 
жастықтың символы» тақырыбында кездесу өтті. Кездесу 
қонақтары:Аймақтық -  əлеуметтік,  инновациялық 
университетінің дене тəрбиесі жəне спорт кафедрасының 
меңгерушісі, профессор, қазақша күрестен ҚР спорт шебері, 
ұстаз-бапкер Айкенов Жеткіншек Сармантайұлы мен 
М.Əуезов атындағы ОҚМУ-нің дене тəрбиесі жəне спорт 
кафедрасының аға оқытушысы, волейболдан жоғарғы 
дəрежедегі төреші  Атажанов Қалдыбай Бақытұлы колледж 
студенттерімен  Қазақстан спортының бүгіні мен болашағы 
мен салауатты өмір салтын ұстану жайында пікір алысты.
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12 декабря 2017 года в Дорожно-транспортном колледже в 
рамках открытой недели цикловой комиссии общественно - 
гуманитарного  дисциплин и  физиче ского ,  военно - 
патриотического воспитания состоялась встреча на тему «Спорт-
символ вечной молодости».  Гости встречи: заведующий 
кафедрой физической культуры и спорта регионального-
социального, инновационного университета, профессор, мастер 
спорта РК по «казакша курес», преподаватель-тренер Айкенов 
Жеткен Сармантаевич и Атажанов Калдыбай Бахытович, 
старший преподаватель кафедры физической культуры и спорта 
ЮКГУ, судья высшей категории по волейболу, обменялся 
мнениями со студентами колледжа о настоящем и будущем 
казахстанского спорта и здоровом образе жизни.

12.12.2017 in the road transport college within the framework of 
the open week of the cyclic commission of social and humanitarian 
disciplines and physical, military - patriotic education, a meeting was 
held on the topic "Sport is a symbol of eternal youth." Guests of the 
meeting: Head of the Department of Physical Culture and Sports of the 
Regional-Social, Innovative University, Professor, Master of Sports of 
the Republic of Kazakhstan in KazakshaKures, teacher-trainer 
AikenovZhetkenSarmantayevich and Atazhanov Kaldybai 
Bakhytovich, Senior Lecturer of the Department of Physical Culture 
and Sports of SKSUby name M.Auezov, judge volleyball category, 
exchanged views with college students about the present and future of 
Kazakhstani sports and a healthy lifestyle.

20.11.2018ж. күні  Тіл пəндері циклдік комиссиясының 
ашық апталығының іс-шаралар жоспарына сəйкес, «Ақын - елдің 
ардағы» атты шығармашылық кездесу өтті. Кездесуге  
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері ,  филология 
ғылымдарының кандидаты, айтыскер ақын Ақмарал Леубаева 
қатысты.  Іс-шараны колледж директоры Г.Ү.Искакова ашты. 
Кездесу барысында колледж студенттері əдеби-шығармашылық  
бағыттағы көкейтесті сұрақтарын қойып, тартымды жауаптар 
алды. Сондай-ақ  студенттер өлең оқып, əн мен жырдан  шашу 
шашты.

20 ноября 2018 году в Дорожно-транспортном колледже в 
соответствии с планом мероприятий открытой недели цикловой 
комиссии языковых дисциплин состоялась творческая встреча 
«Акын-елдің ардағы». На встрече приняла участие заслуженный 
деятель Казахстана, кандидат филологических наук, поэт – 
айтыскер Акмарал Леубаева. Мероприятие открыла директор 
колледжа Г.У Искакова. В ходе встречи студенты колледжа 
задавали интересующие вопросы литературно-творческой 
направленности и получили интересные ответы. Также студенты 
читали стихи и пели песни.

On November 20, 2018, in the road transport college, in accordance with the action plan of the 
open week of the cyclic commission of language disciplines, a creative meeting "Akyn-eldinArda" was 
held. The meeting was attended by Honored Worker of Kazakhstan, candidate of philological sciences, 
poet - aytiskerAkmaralLeubaeva. Opened by the director of the college Iskakova G.U. During the 
meeting, college students asked questions of literary and creative orientati.
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29 ноября 2019 года в Дорожно-транспортном колледже прошел республиканский 
семинар-практикум «Инновации и предпринимательство как фактор повышения 
конкурентоспособности организаций технического и профессионального, после среднего 
образования». В семинаре-практикуме приняли участие представители областных управлений 
образования городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент, руководители и педагогические 
работники организаций ТиПО, а также представители малого и среднего бизнеса, региональной 
Палаты предпринимателей «Атамекен», АО «Фонд развития предпринимательства «Даму». На 
республиканском семинаре-практикуме были расмотрены эффективные меры по 
распространению передового опыта организаций ТиПО и ведущих компаний на основе 
интеграции образования и бизнеса, внедрению IT-технологий в учебный процесс и адаптации 
стандартов WorldSkills к системе ТиПО и проведены мастер-классы с целью организации 
предпринимательской деятельности в колледже с привлечением лучших специалистов в 
секционной работе семинара-практикума, развития движения WorldSkills, рассмотрения 
потенциальных возможностей применения IT технологий, обсуждения методов использования 
интернет-ресурсов проведены практические занятия в формате класса. Гости семинара 
ознакомились с материально-технической базой и музеем колледжа, оставили автографы.

   21.12.2020ж. күні Шымкент қаласының əкімі 
М.Əйтенов пен Шымкент қаласы білім басқармасының 
басшысы Ж.Тажиева жарты ғасырлық тарихы бар білім 
ордасы - Жол-көлік колледжіне арнайы келді. 
      Колледж директоры Г.Ү.Искакова келген қонақтарды 
колледждің бүгінгі тыныс-тіршілігімен, сондай-ақ ҚР 
Тұңғыш Президенті, Елбасы Н.Ə.Назарбаевтың 
бастамасымен іске асырылған «Жас маман» жобасы 
аясында халықаралық стандарттар талаптарына сай 
соңғы заманауи үлгіде алынған құрал-жабдықтармен 
қамтамасыз етілген колледждің материалдық-техникалық 

базасымен таныстырды. Сонымен қатар Мұрат Дүйсенбекұлы ШҚББ қарасты ТжКББ 
ұйымдарының басшыларымен жəне студент жастармен кездесіп, жалпы педагог 
қызметкерлерді жəне студент жастарды толғандырып жүрген көкейтесті  сұрақтарына жауап 
берді. 

21 декабря 2020 года аким города Шымкент М. Д. Айтенов и руководитель управления 
образования города  Шымкент Ж.А. Тажиева посетили  Дорожно-транспортный колледж с 
полувековой историей.

Директор колледжа Г.У. Искакова  ознакомила гостей с жизнью колледжа, а также 
материально-технической базой колледжа, оснащенной новейшим современным 
оборудованием, отвечающим требованиям международных стандартов, в рамках проекта «Жас 
маман», реализованного по инициативе Первого Президента РК, Елбасы Н.А.Назарбаева. 
Также Мурат Дуйсенбекович встретился с руководителями организаций ТиПО и студенческой 
молодежью, ответил на актуальные вопросы, волнующие педагогических работников и 
студенческую молодежь в целом.
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2 9 . 11 . 2 0 1 9 ж .  к ү н і  Жо л - к ө л і к  ко л л е д ж і н д е 
«Инновациялар жəне кəсіпкерлік-техникалық жəне кəсіптік, 
орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының бəсекеге 
қ а б і л е т т і л і г і н  а рт т ы ру  ф а кто р ы »  т а қ ы р ы б ы н д а 
республикалық семинар-практикум өтті.  Семинар-
практикумға Нұр-Сұлтан, Алматы жəне Шымкент қалалары 
мен басқа да облыстық  білім беру басқармаларының өкілдері, 
ТжКББ ұйымдарының басшылары мен педагогикалық 
қызметкерлері, сонымен қатар шағын жəне орта бизнес 
өкілдері, «Атамекен» өңірлік кəсіпкерлер палатасы, 

«Кəсіпкерлікті дамыту қоры «Даму» АҚ өкілдері қатысты. Республикалық семинар-
практикумда білім беру жəне бизнестің интеграциясы негізінде ТжКББ ұйымдары мен жетекші 
компаниялардың озық тəжірибесін тарату, IT-технологияларды оқу үрдісіне енгізу жəне 
WorldSkills стандарттарын ТжКББ жүйесіне бейімдеудің тиімді шаралары қарастырылды жəне 
семинар-практикумның секциялық жұмысында үздік мамандардың қатыстырылуымен 
колледжде кəсіпкерлік қызметті ұйымдастыру, WorldSkills қозғалысын дамыту, IT 
технологияларын қолданудың əлеуетті мүмкіндіктерін қарастыру, ағылшын тілін өз бетінше 
үйрену үшін интернет-ресурстарды қолдану əдістерін талқылау мақсатында  мастер-класс 
форматында практикалық сабақтар өткізілді. Семинарға келген қонақтар колледждің 
материалдық-техникалық базасы жəне мұражайымен  танысып, қолтаңба қалдырды.

On November 29, 2019, a republican workshop "Innovation and 
entrepreneurship as a factor in increasing the competitiveness of 
organizations of technical and professional, post-secondary 
education" was held at the Road Transport College. The workshop 
was attended by representatives of regional education departments 
of the cities of Nur-Sultan, Almaty and Shymkent, heads and 
teachers of TVE organizations, as well as representatives of small 
and medium-sized businesses, the regional Chamber of 
Entrepreneurs "Atameken", JSC "Entrepreneurship Development 
Fund" Damu ".

At the republican workshop, effective measures were considered to disseminate the best practices 
of TVE organizations and leading companies based on the integration of education and business, the 
introduction of IT technologies in the educational process and adaptation of WorldSkills standards to 
the TVE system, and master classes were held to organize entrepreneurship in college with the 
involvement of the best specialists in the sectional work of the workshop, the development of the 
WorldSkills movement, consideration of potential opportunities for the use of IT technologies, 
discussion of methods of using Internet resources, practical classes were held in a class format.
The guests of the seminar got acquainted with the material and technical base and the museum of the 
college, left their autographs.
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23.01.2019ж. күні  колледжде Шымкент қаласы білім 
басқармасына қарасты колледждерде «Білім беру мекемелерінде 
парасаттылық пен адалдық қасиеттерді қалыптастыру» аясында 
ҚР Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл агенттігінің қызметкерлері, колледж 
басшылары, орынбасарлары, студенттер мен БАҚ өкілдерімен 
кездесу өтті. Аталмыш іс-шараға ҚР Мемлекеттік қызмет істері 
жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі 
жанындағы «Саналы ұрпақ» фронт-офисінің жетекшісі 

Қ.А.Токушев, Шымкент қаласы білім басқармасы басшысының орынбасары Ғ.Т.Нысанов,  
бөлім басшылары  М.А.Елекеев, Ж.Б.Алтаева  қатысты. Келген қонақтар колледж фойесіне 
қойылған көрмемен, «Саналы ұрпақ» фронт-офисімен жəне  «Адалдық» дүкенінің 
жұмыстарымен танысты.

23 января 2019 году в Дорожно-транспортном колледже в 
рамках мероприятия «Формирование добропорядочности и 
честности в учреждениях образования» в колледжах, 
подведомственных Управлению образования города Шымкент 
состоялась встреча сотрудников Агентства РК по делам 
государственной службы и противодействию коррупции, 
руководителей, заместителей директоров колледжей, студентов и 
представителей СМИ. В мероприятии приняли участие 
руководитель фронт-офиса «Саналы ұрпақ» при Агентстве РК по 

делам государственной службы и противодействию коррупции Токушев К. А., заместитель 
руководителя управления образования города Шымкент Нысанов Г. Т., руководители отделов 
Елекеев М. А., Алтаева Ж. Б. Гости ознакомились с выставкой в фойе колледжа, фронт-офисом 
«Саналы ұрпақ» и работой магазина «Адалдық алаңы».

On January 23, 2019, a meeting of employees of the Agency of the Republic of Kazakhstan for 
Civil Service Affairs and Anti-Corruption, heads, deputy directors of colleges, students was held at the 
Road Transport College in the framework of the "formation of integrity and honesty in educational 
institutions" and media representatives. The event was attended by the head of the front office 
"SanalyUrpak" at the Agency of the Republic of Kazakhstan for Civil Service Affairs and Anti-
Corruption Tokushev K.A., Deputy Head of the Education Department of the city of Shymkent G.T. 
Nysanov, heads of departments Elekeev M.A.,AltayevaZh B. The guests got acquainted with the 
exhibition in the foyer of the college, the front office of "SanalyUrpak" and the work of the store 
"Adaldykalany".

1.02.2019ж. күні Жол-көлік колледжінің оқытушылары 
Шымкент қаласындағы №1 А.С.Пушкин атындағы мектеп-
гимназиясының мұғалімі, педагогика ғылымдарының 
кандидаты, ҚР Білім беру ісінің үздігі, Қазақстанның Еңбек Ері 
Соловьева Алина Робертовнамен кездесті. Кездесу барысында 
Алина Робертовна қызығы мен қиындығы қатар жүретін 
ұстаздық еңбек жолындағы жеткен жетістіктерімен бөлісті жəне  

колледж оқытушыларының сұрақтарына шынайы жауап берді. Кездесу соңында Алина 
Робертовна колледж мұражайымен танысып, колледжге өзінің естелік қол таңбасын қалдырды.
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11 апреля 2019 года экс министр образования и науки РК 
Шамшидинова Куляш Ногатаевна в ходе специального визита 
в город Шымкент встретилась в Дорожно-транспортном 
колледже с руководителями и педагогическими работниками 
организаций образования, подведомственных Управлению 
образования города Шымкент. В ходе встречи Куляш 
Ногатаевна ответила на злободневные вопросы, волнующие 
педагогических работников в целом. Также ознакомился с 

работой фронт-офиса «Саналы ұрпақ» колледжа, открытого в целях формирования культуры 
профилактики и недопущения коррупции в системе образования. В завершение встречи 
министр образования и науки РК К.Н Шамшидинова выразила уверенность в том, что 
педагогические работники и обучающаяся молодежь получат хорошее образование и внесут 
свой вклад в развитие страны и оставила свою подпись в памятном альбоме, который хранится в 
музее колледжа.

On April 11, 2019, the former Minister of Education and Science of the Republic of Kazakhstan 
Shamshidinova Kulyash Nogatayevna, during a special visit to Shymkent, met at the Road Transport 
College with the heads and pedagogical workers of educational organizations subordinate to the 
Education Department of Shymkent. During the meeting, Kulyash Nogatayevna answered the burning 
questions of concern to pedagogical workers in general. He also got acquainted with the work of the 
front office of the "Sanaly Urpak" college, opened in order to form a culture of prevention and 
prevention of corruption in the education system. At the end of the meeting, the Minister of Education 
and Science of the Republic of Kazakhstan Shamshidinova K.N. expressed confidence that 
pedagogical workers and students will receive a good education and contribute to the development of 
the country and left her signature in a memorable album, which is kept in the college museum.

19.04.2019ж. күні колледжге ҚР Білім жəне ғылым 
министрлігі Техникалық жəне кəсіптік білім беру департаменті 
директорының орынбасары Даулетова Ғалия Ноғайқызы мен 
«Кəсіпқор» холдингі КЕАҚ-ң Түркістан облысы мен Шымкент 
қаласы бойынша тренері Бейсенбаева Айнур Изатовна жəне   
Шымкент қаласының білім басқармасы ТжКББ стартегиялық 
талдау жəне цифрлық технологиялар бөлімінің басшысы  
М.А.Елекеев келіп,  колледждің материалдық-техникалық  
базасымен танысты.

19 апреля 2019 году Дорожно-транспортный колледж посетили заместитель директора 
Департамента технического и профессионального образования Министерства образования и 
науки РК Даулетова Галия Ногаевна и тренер НАО холдинга «Кəсіпқор» по Туркестанской 
области и городу Шымкент Бейсенбаева Айнур Изатовна и руководитель отдела ТиПО, 
стратегического анализа и цифровых технологий управления образования города Шымкент     
М. А Елекеев., ознакомились с технической материальной базой колледжа.

On April 19, 2019, the Road Transport College was visited by the Deputy Director of the 
Department of Technical and Vocational Education of the Ministry of Education and Science of the 
Republic of Kazakhstan Dauletova Galiya Nogayevna and the trainer of the NAO holding "Kasipkor" 
in the Turkestan region and the city of Shymkent Beisenbaeva Ainur Izatovna technologies of 
management of education of the city of Shymkent Elekeev M.A, having familiarized himself with the 
technical material base of the college.
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11 февраля 2019 года преподаватели Дорожно-транспортного колледжа встретились с 
Соловьевой Алиной Робертовной, учителем школы-гимназии №1 имени А. С. Пушкина  города 
Шымкент, кандидатом педагогических наук, отличником образования РК, Героем Труда 
Казахстана. В ходе встречи Алина Робертовна поделилась своими достижениями в 
преподавательском труде, которые сопровождаются интересными и трудными моментами, и 
дала искренние ответы на вопросы преподавателей колледжа. В конце встречи Алина 
Робертовна познакомилась с музеем колледжа и оставила колледжу свою памятную подпись.

On November 2, 2019 teachers of the Road Transport college 
met with SolovievaAlinaRobertovna, teacher of the school-
gymnasium №1 named after A.S. Pushkin in  Shymkent, candidate 
of pedagogical sciences, excellent student of education of the 
Republic of Kazakhstan, Hero of Labor of Kazakhstan. During the 
meeting, AlinaRobertovna shared her achievements in teaching, 
which are accompanied by interesting and difficult moments, and 
gave sincere answers to the questions of college teachers. At the end 
of the meeting, AlinaRobertovna got acquainted with the college 
museum and left her memorable signature to the college.

11.04.2019ж. күні бұрынғы ҚР Білім жəне ғылым министрі Шамшидинова Күлəш 
Ноғатайқызы  Шымкент қаласына келген арнайы іс-сапар барысында  Жол-көлік колледжінде 
Шымкент қаласы білім басқармасына қарасты білім беру ұйымдарының басшыларымен жəне 
педагог қызметкерлерімен кездесті. Кездесу барысында Күлəш Ноғатайқызы жалпы педагог 
қызметкерлерді толғандырып жүрген көкейтесті  сұрақтарына жауап берді. Сонымен қатар 
білім беру жүйесінде сыбайлас жемқорлықтың алдын алу, бойларын аулақ ұстау мəдениетін  
қалыптастыру мақсатында ашылған колледждегі «Саналы ұрпақ» фронт-офисінің жұмысымен 
танысты. Кездесу соңында ҚР Білім жəне ғылым министрі К.Н.Шамшидинова білім 
саласындағы педагог қызметкерлер мен білім алушы жастарға  жақсы білім алып, ел дамуына өз 
үлестерін қосатынына сенім білдірді жəне колледж мұражайында сақталатын естелік альбомға  
өз қолтаңбасын қалдырды. 
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Первые председатели цикловых комиссий:
С 1976 по 2016 г. г. председатели общественно-гуманитарной цикловой комиссии:
1. Пшеничный А. А.
2. Цой А. А.
3. Кочетков С. М.
Председатели цикловой комиссии объединения общественно-гуманитарных, языковых, 

спортивных дисциплин:
1.1991-2001г. г. - Ешимов Р. А.
2. 2001-2002 г. г.-Избасарова З. О.
3.2002-2004г. г. – Ешимов Р. А.
Председатели цикловой комиссии физического и военно-патриотического воспитания с 

2019 по 2021 г. г. по 004-2016 г. г. :
1. Наурызбаев Б.
2. Кадыров Т.
3. Рысбай Б.
4.Г. Жанабаев
Список преподавателей-ветеранов общественно-гуманитарной цикловой комиссии:
1. Пишеничный А. А.
2. Цой А. А.
3. Кочетков С. М.
4. Ешимов Р. А.
5. Избасарова З. О.
Действующий состав цикловой комиссии дисциплин общественно-гуманитарного и 

физического, военно-патриотического воспитания:

Перечень дисциплин, преподаваемых цикловой комиссией дисциплин общественно-
гуманитарного и физического, военно-патриотического воспитания:

1. История Казахстана
2. Всемирная история
3. Обществознание
4. География
5. Философия
6. Политология и культурология
7. Культурология
8.  Основы права
9.  Акмеология
10. Краеведение
11. Казахстанское право
12. Физическая культура
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On March 20, 2019, the grand opening of an open sports ground took place at the Road Transport 
College on the eve of the great holiday of Nauryz. The teachers and staff of the college in uniform sports 
uniform went to the open sports ground. The director of the college Iskakova G.U. made a welcoming 
speech. College students sang songs. During the event, the teachers of the cyclic commission launched 
colorful festive balloons into the blue sky. An open tournament in football and basketball among 
teachers, staff and students of the college was held on the open sports ground that opened in a solemn 
atmosphere. After the significant event, the winners of the open tournament were awarded special cups 
and medals.

After the ceremonial opening, the college staff served a festive dastarkhan for the Nauryz 
holiday. In order to promote Kazakh traditions and customs, the competition "Kazakh kelininbeynesi" 
and the competition "Bata take" and aitys were held.
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Қоғамдық-гуманитарлық жəне дене, əскери-патриоттық тəрбиелеу пəндер 
циклдік комиссиясының  қазіргі құрамы:

1. Қазақстан тарихы
2. Дүние жүзі тарихы
3. Қоғамтану
4. География
5. Философия
6. Саясаттану жəне мəдениеттану
7. Мəдениеттану
8. Құқық негіздері
9. Акмеология
10. Өлкетану

11. Қазақстан құқығы
12. Дене тəрбиесі
13. Алғашқы əскери дайындық
14. Нотариат 
15. Əкімшілік құқық
16.Кəсіби этика жəне психология
17.Қылмыстық құқық
18.Сақтандыру құқығы
19.Мемлекеттік теоерия негіздері
20.Мəдениеттану

Қоғамдық-гуманитарлық жəне дене, əскери-патриоттық тəрбиелеу 
пəндер циклдік комиссиясында   оқытылатын пəндер тізімі:
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ТƏНТІК МЕРУЕРТ СЕРІКҚЫЗЫ
Қоғамдық-гуманитарлық жəне дене, əскери-патриоттық тəрбиелеу пəндер циклдік 

комиссиясының төрағасы

Қоғамдық-гуманитарлық жəне дене, əскери-патриоттық 
тəрбиелеу пəндер циклдік комиссиясы  1991-2004 жылдар аралығында 
«Қоғамдық-гуманитарлық, тіл, спорт пəн бірлестігі» болды. 2004-2005 
оқу жылында “Қоғамдық-гуманитарлық пəндер” бірлестігінен “Дене 
жəне əскери-патриоттық тəрбиелеу» жəне «Тіл пəндері» циклдік 
комиссиясы бөлініп шықты. 2016-2017 оқу жылы екі циклдік комиссия 
қайта бірікті. 

***
Цикловой комиссией дисциплин общественно-гуманитарного и 

физического, военно-патриотического воспитания с 1991 по 2004 годы 

являлось «Объединение общественно-гуманитарных, языковых, спортивных дисциплин». В 
2004-2005 учебном году выделена из «Объединения общественно-гуманитарных дисциплин», 
цикловая комиссия «Физическое и военно-патриотическое воспитание» и «Языковые 
дисциплины». В 2016-2017 учебном году две цикловые комиссии вновь объединены.

In the period from 1991 to 2004, the cyclical Commission of disciplines of social-humanitarian 
and physical, military-patriotic education was a "social-humanitarian, language, sports subject 
Association". In the 2004-2005 academic year, it was separated from the "Association of social and 
humanitarian disciplines", the cyclical Commission "physical and military-patriotic education" and 
"language disciplines". In the 2016-2017 academic year, the two-cycle commission was reunited.

Циклдік комиссия төрағалары:
1976-2016ж.ж. аралығында Қоғамдық-гуманитарлық циклдік комиссиясының 

төрағалары:
1. Пшеничный А.А.
2. Цой А.А.
3. Кочетков  С.М.
Қоғамдық-гуманитарлық, тіл, спорт пəн бірлестігі циклдік комиссиясыының  төрағалары:
1. 1991-2001ж.ж.-Ешимов Р.А.
2. 2001-2002 ж.ж. – Ізбасарова З.О.
3. 2002-2004ж.ж. – Ешимов Р.А.
4. 2019-2021 ж.ж. – Тəнтік М.С.
2004-2016 о.ж. аралығында дене жəне əскери-патриоттық тəрбиелеу циклдік 

комиссияның төрағалары :
1. Наурызбаев Б.
2. Кадыров Т.
3. Рысбай Б.
4. Жаңабаев Қ.
Қоғамдық-гуманитарлық циклдік комиссиясы ардагер оқытушыларының тізімі:
1. Пшеничный А.А.
2. Цой А.А.
3. Кочетков С.М.
4. Ешимов Р.А.
5. Ізбасарова З.О.
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Колледжде дəстүрлі түрде өтетін «Таным – өнер - спорт» байқауы
07.06.2019ж. күні Жол-көлік колледжінде жыл сайын дəстүрлі түрде өтетін «Таным – өнер 

- спорт» байқауының 10 жылдығы салтанатты түрде аталып өтті.  Бұл байқау - педагог 
қызметкерлердің ерекше қабілеттері мен таңдаулы қасиеттерін,  сондай-ақ,  оқытушының 
педагогикалық іс-əрекеттерімен қатар салауатты өмір салтын ұстанымы мен өнер-таным 
шеберліктерін қалыптастыратын жəне ұжым арасында ынтымақтастық, ұйымшылдық пен  
достық қарым-қатынасты нығайтатын бірден-бір іс-шара. Салтанатты іс-шара барысында 10 
жыл ішінде сахнада сомдалған көріністер мен əн-би өнерлерінен естеліктер ретінде 
бейнефильмдер  мен слайд шоу көрсетіліп, ойындар ойнатылды жəне ПЦК оқытушылары жаңа 
қойылымдар қойып, əн мен биден шашу шашты. Сонымен қатар, спорт түрлерінен командалық 
жарыстар ұйымдастырылды.
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Ежегодный конкурс среди цикловых комиссий на традиционном в колледже конкурсе 
«Познание, искусство и спорт»

07 июня 2019 года  в Дорожно-транспортном колледже торжественно отметили 10 – летие 
традиционного ежегодного конкурса «Познание, искусство и спорт». Этот конкурс-
единственное мероприятие, формирующее уникальные способности и лучшие качества 
педагогических работников, а также принципы здорового образа жизни и художественно-
познавательного мастерства наряду с педагогической деятельностью преподавателей.  
Укрепляющее сотрудничество, сплоченность и дружеские отношения в коллективе. В ходе 
торжественного мероприятия были продемонстрированы видео фильмы и слайд-шоу, в 
которых были запечатлены сцены и воспоминания о песенно-танцевальном искусстве за 10 лет, 
а преподаватели  представили новые постановки, исполнили песни и танцы. Кроме того, были 
организованы командные соревнования по различным видам спорта.
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Subjects taught in the cyclical Commission of language disciplines::
1. Kazakh language
2. Kazakh literature
3. Professional Kazakh languag
4. Office management in the state language
5. Russian language
6. Russian literature
7.Professional Russian language
8. English
9. Professional English
10 Kazakh language and Kazakh literature
11. Russian language and Russian literature

4.  Current composition of the cyclical Commission of language disciplines:

1
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5. 2016-2017гг.- Абжаппарова А. Б.
6. 2017-2021гг. - Найманбаева Р. Н –
Список преподавателей-ветеранов цикловой комиссии языковых дисциплин:
1. Боколова Е. Я.
2. Беглова Л. Б.
3.Чен В. Н.
4. Жанова Б. С.
5. Байзакова Б. Т.
6. Есжанова К. С.
7. Шаймерденова Ж. А.
8. Оспанханова З.
Дисциплины, изучаемые  цикловой комиссией языковых дисциплин:
1. Казахский язык
2. Казахская литература
3. Профессиональный казахский язык
4. Делопроизводство на государственном языке
5. Русский язык
6. Русская литература
7. Профессиональный русский язык
8.  Английский язык
9.  Профессиональный английский язык
10. Казахский язык и казахская литература
11. Русский язык и русская литература

***
First chairmen of the cycle Commission of language disciplines:
1.1976-1980s - Bokolova E. Ya.
2.1980-1989 - Beglova L. B.
3.1989-1991. - Chen V. N.

Public-humanitarian, language, sports subject Association:
1.1991-2001. - Yeshimov R. A.
2.2001-2002. – Izbasarova Z.O
3.2002-2004 - Yeshimov R. A.
Association of language disciplines
1..2004-2007zh. - Zhanova B. S.
2.2007-2014 - Shaimerdenova Zh. A.
3. 2014-2015zh. - Naimanbayeva R. N.
4. 2015-2016zh. - Baymukhanova Zh. U.
5. 2016-2017zh.- Abzhapparova A. B.
6. 2017-2021zh. - Naimanbayeva R. N.
List of veteran teachers of the cyclical Commission of language disciplines:
1. Bokolova E. Ya.
2. Beglova L. B.
3. Chen V. N.
4. Zhanova B. C.
5. Baizakova B. T.
6. Eszhanova K. C.
7. Shaimerdenova Zh. A.
8. Ospankhanova Z.
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On June 7, 2019, the Road Transport College solemnly celebrated the 10th anniversary of the 
traditional annual competition "Tanym - Oner-Sport." cognitive skills along with the teacher's 
pedagogical activity and strengthening cooperation, cohesion and friendly relations between the 
teams.During the solemn event, videos and slideshows were shown, in which scenes and memories of 
song and dance art for 10 years were captured, and the teachers of the PCC presented new 
performances, songs and dances were performed, and team sports competitions were organized. 
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Жол – көлік колледжінде жыл сайын дəстүрлі түрде өткізілетін «Үздік педагог» 
байқауының мақсаты - педагог тұлғасын қалыптастыруда қойылатын негізгі талаптар мен 
оқытушы мамандығының ерекшеліктері  жəне іскерліктерін қалыптастыру, кəсіптік орта 
білімнің үлгісін дамыту, педагогикалық жаңа идеяларды  анықтау, колледж оқытушыларының 
педагогикалық-шығармашылық дамуын жəне іс-тəжірибесін насихаттау болып табылады. 
Байқауға қатысқан оқытушылар байқау ережесі бойынша шарттар негізінде сайысқа түседі.. 
Байқауға қатысқан үздіктерді бағалаған комиссия мүшелерінің қорытындысының нəтижесі 
бойынша қатысушы оқытушылар арнайы ақшалай сыйлықпен жəне Дипломмен 
марапатталады. Колледжішілік байқаудан Бас жүлде алған оқытушы қалалық ІІ кезеңге 
ұсынылады.
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Первые председатели цикловых комиссий языковых дисциплин:
1.1976-1980 гг. - Боколова Е. Я.
2.1980-1989 гг. - Беглова Л. Б.
3.1989-1991 гг. - Чен В. Н.
Объединение общественно-гуманитарных, языковых, спортивных дисциплин:
1.1991-2001гг. - Ешимов Р. А.
2. 2001-2002гг. - Избасарова З. О.
3.2002-2004 гг. - Ешимов Р. А.
Объединение языковых дисциплин
1.2004-2007гг. - Жанова Б. С.
2.2007-2014 гг. - Шаймерденова Ж. А.
3. 2014-2015гг. - Найманбаева Р. Н –
4. 2015-2016гг. - Баймуханова Ж. У.
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Тіл пəндері циклдік комисиясының ардагер оқытушылар тізімі:
1. Боколова Е.Я.
2. Беглова Л.Б.
3.Чен В.Н.
4. Жанова Б.С.
5. Байзақова Б.Т.
6. Есжанова К.С.
7. Шаймерденова Ж.А.
8. Оспанханова З.

      4.  Тіл пəндері циклдік комиссияның қазіргі кездегі құрамы:

Тіл пəндері циклдік комиссиясында оқытылатын пəндер:
1. Қазақ тілі                                                            
2. Қазақ əдебиеті
3. Кəсіби қазақ тілі
4. Мемлекеттік тілде іс жүргізу
5. Орыс тілі
6. Орыс əдебиеті
7.Кəсіби орыс тілі
8. Ағылшын тілі
9. Кəсіби ағылшын тілі
10. Қазақ тілі мен қазақ əдебиеті
11. Орыс тілі мен орыс əдебиеті
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The goal of the annual competition "Best Teacher", traditionally held at the Road Transport 
College, is to form the skills and characteristics of the teacher's profession, the basic requirements for 
the formation of the teacher's personality, develop a model of secondary vocational education, identify 
new pedagogical ideas, promote the pedagogical and creative development and experience of teachers 
college. The teachers who participated in the competition compete on the terms according to the rules 
of the competition. Based on the results of the conclusion of the members of the commission, who rated 
the best who took part in the competition, the participating teachers are awarded a special cash prize and 
a diploma. The teacher who received the Grand Prix of the intracollegiate competition will be presented 
to the II city stage.

Колледжішілік «Үздік педагог-2020» байқауында жүлделі І орынға ие болған 
«Техникалық механика негіздері» пəнінің оқытушысы Сарсенова Маржан Шымкент қаласы 
білім басқармасының əдістемелік орталығының ұйымдастырған қалалық «Үздік оқытушы – 
2020»  байқауына қатысып, Бас жүлдеге ие болып, арнайы Дипломмен марапатталды.

В городском конкурсе «Лучший преподаватель – 2020», организованном методическим 
центром управления образования города Шымкента, приняла участие преподаватель 
дисциплины «Основы технической механики» Сарсенова Маржан, занявшая І место в данном 
конкурсе.

 
In the city competition "The best teacher - 2020", organized by the methodological center of the 

education department of the city of Shymkent, the teacher of the discipline "fundamentals of technical 
mechanics" Marzhan Sarsenova took part, who took the 1st place in this competition.

Целью ежегодного конкурса «Лучший педагог», традиционно проводимого в Дорожно – 
транспортном колледже, является формирование умений и особенностей профессии 
преподавателя, основных требований к формированию личности педагога, развитие модели 
среднего профессионального образования, выявление новых педагогических идей, пропаганда 
педагогического и творческого развития и опыта преподавателей колледжа. Преподаватели, 
участвовавшие в конкурсе, соревнуются на одинаковых условиях по правилам конкурса.. По 
результатам заключения членов комиссии, оценивших лучших, преподаватели-участники 
награждаются специальным денежным призом и дипломом. Преподаватель, получивший     
гран-при будет представлен на  городском конкурсе .
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03июне 2021 года председатель ПЦК специальных дисциплин специальности 1201000-
«Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта» Торыжанов 
Бауыржан Абайулы, прошедший ІІ этап городского конкурса на присвоение звания «Лучший 
педагог», организованного методическим центром управления образования г. Шымкент, был 
награжден удостоверением обладателя звания «Лучший педагог 2021 года» от имени директора 
методического центра ОПО М. Медетбековой, руководителя управления образования г. 
Шымкент Ж. А. Тажиевой, директор колледжа Г.У. Искакова поздравила Бауыржана Абаевича, 
представленного на республиканский  конкурс в присвоении звания «Лучший педагог», 
который был признан победителем конкурса по критериям оценки профессиональной 
компетентности педагогов, вклада педагога в развитие образования, а также 
профессионального мастерства и личности педагога.

On June 3, 2021 Chairman of the PCC of special disciplines of specialty 1201000- "maintenance, 
repair and operation of road transport" Toryzhanov Bauyrzhan Abayuly, who passed the II stage of the 
city competition for the title "Best teacher", organized by the methodological center of the management 
of education in Shymkent, was awarded certificate of the owner of the title "The best teacher of 2021" 
on behalf of the director of the methodological center of the Dangerous production facilities M. 
Medetbekova, head of the education department of Shymkent Zh.A.Tazhieva. The director of the 
college Iskakova G.U. congratulated Bauyrzhan Abaevich, who was presented at the republican stage 
of the competition for the title of "Best teacher", who was recognized as the winner of the competition 
on the criteria for assessing the professional competence of teachers, the contribution of a teacher to the 
development of education, as well as professional skill and personality of a teacher.

03.06.2021ж. күні Шымкент қаласы білім басқармасы əдістемелік орталығының 
ұйымдастырған «Үздік педагог» атағын беру Конкурсының қалалық ІІ кезеңінен өткен Жол-
көлік колледжінің арнайы пəн оқытушысы, 1201000 –«Автомобиль көлігіне техникалық қызмет 
көрсету, жөндеу жəне пайдалану» мамандықтарының арнайы пəндер ПЦК төрағасы  
Торыжанов Бауыржан Абайұлын ШҚББ əдістемелік орталығының директоры М.Медетбекова 
Шымкент қаласы білім басқармасы басшысы Ж.А.Тажиеваның атынан «2021 жылдың үздік 
педагогі» атағының иегері Куəлігімен марапаттады. Ұстаздардың кəсіби құзыреттілігін, 
педагогтің білім беруді дамытуға қосқан үлесін, сондай-ақ педагогтің кəсіби шеберлігі мен 
тұлғасын бағалау өлшем шарттары бойынша сарапқа салған аталмыш байқауда жеңімпаз 
ретінде танылып, "Үздік педагог" атағын беру конкурсының республикалық кезеңіне 
ұсынылған Бауыржан Абайұлын колледж директоры Г. Ү. Искакова құттықтап, шығармашылық 
өрлеу мен жеңіс тіледі. 
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ОРТАҚ МАҚСАТ ЖОЛЫНДА
Колледждегі циклдік комиссиялардың өткені мен бүгіні

НА ПУТИ К ОБЩЕЙ ЦЕЛИ
Прошлое и настоящее цикловых комиссий в колледже

TOWARDS A COMMON GOAL 
Past and present of cyclical commissions at the college

Найманбаева Раушан Нысанбайқызы
Тіл пəндері циклдік комиссиясының төрағасы

 Тіл пəндері циклдік комиссиясы 1976 жылы құрылды.1991-2004 
жылдар аралығында «Қоғамдық – гуманитарлық, тіл, спорт пəн 
бірлестігі» болды. 

 2004-2005 оқу жылында «Қоғамдық – гуманитарлық пəндер 
бірлестігінен», «дене жəне əскери-патриоттық тəрбиелеу» жəне «Тіл 
пəндері» циклдік комиссиясы болып бөлініп шықты.

***

Цикловая комиссия языковых дисциплин была создана в 1976 году. С 1991 по 2004 годы –  
«Объединение общественно-гуманитарных, языковых, спортивных дисциплин».

В 2004-2005 учебном году выделена из «Объединения общественно – гуманитарных 
дисциплин», цикловая комиссия «Физическое и военно-патриотическое воспитание» и «Языковые 
дисциплины».

***
The cyclical Commission of language disciplines was established in 1976.From 1991 to 2004, it was 

a "social and humanitarian, language, and sports subject Association". In the 2004-2005 academic year, it 
was separated from the "Association of social and humanitarian disciplines", the cyclical Commission 
"physical and military – patriotic education" and "language disciplines

      Тіл пəндері циклдік комиссияның төрағалары: 
1.1976-1980 жж. – Боколова Е.Я.
2.1980-1989 жж. – Беглова Л.Б.
3.1989-1991 жж. – Чен В.Н.

Қоғамдық – гуманитарлық, тіл, спорт пəн бірлестігі:
1. 1991-2001жж. – Ешимов Р.А.
2. 2001-2002жж. – Ізбасарова З.О.
3.2002-2004 жж.  – Ешимов Р.А.

  Тіл пəндері бірлестігі
1.2004-2007жж. - Жанова Б.С.
2.2007-2014 жж. - Шаймерденова Ж.А.
3. 2014-2015жж. – Найманбаева Р.Н.
4. 2015-2016жж. – Баймуханова Ж.У.
5. 2016-2017жж.-  Абжаппарова А.Б.
6. 2017-2021жж.  – Найманбаева Р.Н.
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Цикловая комиссия специальных дисциплин 1201000 - основана учебным заведением в 
1971 году как цикловая комиссия по подготовке специалистов по специальностям 1617-
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», 1601 - «Техническая 
эксплуатация автомобилей». Позже, с 1971 по 1975 годы, по этим специальностям наряду с 
дневным было открыто вечернее и заочное отделения.

Председатели цикловых комиссий:
1. 1972-1982гг. - Бернгард Э. И.
2. 1982 –1991гг. - Туленов А.
3. 1991 - 1997гг. – Саргалдаков К.
4.1997 –2000гг. - Тойшиев К.
5. 2000-2005гг – - Сариев С.
6. 2006-2008 гг.-  Саргалдаков К.
7. 2009-2010гг. - Мырзагелдиев С.
8.2010 - 2016гг. – Акмулдаев А.
9. 2016-2017гг. - Абдираимов Е.
10. 2017 – 2020гг-Турсынбаев Е.
11. 2020-2021гг-Темиркулов Б

Список преподавателей-ветеранов цикловой комиссии специальных дисциплин 
специальности 1201000 – «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобилей»:

1. Тойшиев К. Т.
2. Туленов А. Т.
3. Сариев А. С.
4. Кузембай Ж. К.
5. Бернгард Э. И.
6. Койлыбаев С. А.
7. Мырзагельдиев С. М.
8. Сырымбетов М. А.
9. Тишков С. М.
10. Токумтаев К. Б.
11. Ли В. П.
12. Дреев В. А.
13. Буравлев А.
14. Рахматуллаев А. А.
15. Кадеев А. П.

Современный состав преподавателей цикловой комиссии специальных дисциплин 
специальности 1201000 – «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобилей»:

1 . Торыжанов Бауржан Абаевич-председатель ЦК
2 . Акмулдаев Абдимуталиф Болысбекович-заместитель директора по учебной работе
3 . Абдираимов Елдос Есенбаевич-заместитель директора по производственной работе
4 . Саргалдаков Кыдырбай Тулепбергенович-заведующий внешним отделом
5 . Алтынбеков Сундет Алиевич – заведующий дневным отделением
6 . Жолбарисов Асан Ауесханович - заведующий дневным отделением
7.  Темиркулов Бакытжан Тансыкбаевич - заведующий дневным отделением
8.  Тилепбергенов Сатимбек Шеранович
9 . Сырымбетов Руслан Максутович
10.  Утешов Нурпейс Беркимбаевич
11.  Турсынбаев Ержан Орынтаевич
12 . Усенова Гульнара Бакытжановна
13 . Нартбаев Олжас Ердаулетович
14 . Баумуратов Болат Бекбулатович
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13. Начальная военная подготовка
14. Нотариат
15. Административное право
16. Профессиональная этика и психология
17.Уголовное право
18. Страховое право
19. Основы государственной теории
20. Культурология
                                                                      
First chairmen of the cycle Commission:
1976-2016 chairmen of the social and humanitarian cycle Commission:
1. Pshenichny A. A.
2. Tsoi A. A.
3. Kochetkov S. M.

Chairmen of the cyclical Commission of the social and humanitarian, language, and sports 
subject Association:

1. 1991-2001-Yeshimov R. A.
2. 2001-2002-Izbasarova Z. O.
3. 2002-2004-Yeshimov R. A.

4.2019-2021-Physical Education M. S. 004-2016 chairmen of the cyclical Commission for 
physical and military-patriotic education :

1. Nauryzbayev B.
2. Kadyrov T.
3. Rysbay B.
4. Zhanabayev K.

List of veteran teachers of the social and humanitarian cycle Commission:
1. Pishenichny A. A.
2. Tsoi A. A.
3. Kochetkov S. M.
4. Yeshimov R. A.
5. Izbasarova Z. O.

Current composition of the cyclical Commission of disciplines 
of socio-humanitarian and physical, military-patriotic education:
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List of subjects taught in the cyclical Commission of disciplines of social, humanitarian and 
physical, military-patriotic education:

1. History of Kazakhstan
2. World history
3. Social Studies
4. geography
5. Philosophy
6. Political science and cultural studies
7. Cultural studies
8. Fundamentals of law
9. Acmeology
10Local lore
11. The law of Kazakhstan
12. Physical education
13. Primary military training
14. Notary
15. Administrative law
16. Professional ethics and psychology
17. Criminal law
18. The right to insurance
19. Fundamentals of state theory
20. Recognition of culture
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4. Саргалдаков Кыдырбай Тулепбергенович – сыртқы бөлім меңгерушісі
5. Алтынбеков Сүндет Алиевич – күндізгі бөлім меңгерушісі
6. Жолбарисов Асан Ауесханович - күндізгі бөлім меңгерушісі
7. Темиркулов Бакытжан Тансыкбаевич - күндізгі бөлім меңгерушісі
8. Тилепбергенов Сатимбек Шеранович
9. Сырымбетов Руслан Максутович
10. Утешов Нурпейс Беркимбаевич
11. Турсынбаев Ержан Орынтаевич
12. Усенова Гульнара Бакытжановна
13. Нартбаев Олжас Ердаулетович
14. Баумуратов Болат Бекбулатович
15. Танирбергенова  Эльмира  Полатқызы
16. Құлсеит Қуаныш Сапарғалиұлы
17. Тілеухан Дінмухамед Досжанұлы
18. Сейдуалы Айдана Бауыржанқызы

1201000- «Автокөліктерге техникалық қызмет көрсету, жөндеу жəне пайдалану» 
мамандықтарының арнайы пəндер циклдік комиссиясының    оқу өндірістік шеберлерінің 
қазіргі құрамы:

1. Тасыбаев  Асан Сейсенбаевич
2. Турганбаев Альмен Каппарович
3. Турганбаев Нуркен Альменович
4. Жүнісов Киелібек Ыбрақымұлы
5. Укибаев Еркебулан Ерланулы
6. Нуримов Бекназар Ашимович
7. Иса Талғат Əбдірұлы

1201000-мамандығының  пəндер тізімі:
1. Автомобиль  құрылысы
2. Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы
3. Пайдалану материалдары
4. Электроника негізіндегі автокөлік электр жабдықтары
5. Автокөліктерге техникалық қызмет көрсету
6. Автокөліктерді жөндеу
7. Басқарудың автоматтандырылған жүйелері
8. Көлік логистикасы
9. Диагностикалау құралдары мен технологиясы
10.  Жол жүру ережелері мен қауіпсіздігі 
11.  Автомобильді диагностикалаудың техникалық құрылғылары
12. Қоршаған орта мен еңбекті қорғау
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ТОРЫЖАНОВ БАУРЖАН АБАЙҰЛЫ
1201000 - арнайы пəндер

циклдік комиссиясының төрағасы

 1201000 арнайы пəндер циклдік комиссиясы 1971 жылы 
1617-«Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету жəне 
жөндеу», 1601 - «Автомобильдерді техникалық пайдалану» 
мамандықтары бойынша мамандар дайындайтын циклдік 
комиссия болып іргесін қалады. 1971-1975 жылдар аралығында 
осы мамандықтар бойынша   күндізгі бөліммен қатар кешкі  
жəне  сыртқы бөлімдер ашылды.

Циклдік  комиссияның  төрағалары:
1. 1972-1982жж – Бернгард Э.И.
2. 1982-1991жж  –Туленов А.

3. 1991-1997жж - Сарғалдақов Қ.
4. 1997-2000жж  –Тойшиев К.
5. 2000-2005жж  –Сариев А.
6. 2006-2008 жж –Сарғалдақов Қ.
7. 2009-2010жж - Мырзагелдиев С.
8. 2010-2016жж - Ақмолдаев А.
9. 2016-2017жж – Абдираимов Е.
10. 2017-2020жж – Тұрсынбаев Е.
11. 2020-2021жж – Темиркулов Б

1201000- «Автокөліктерге техникалық қызмет көрсету, жөндеу жəне пайдалану»   
мамандықтарының арнайы пəндер циклдік комиссиясының   ардагер оқытушыларының тізімі:

1. Тойшиев К.Т.
2. Туленов А.Т.
3. Сариев А.С.
4. Кузембай Ж.К.
5. Бердгард Э.И.
6. Қойлыбаев С.А.
7. Мырзагелдиев С.М.
8. Сырымбетов М.А.
9. Тишков С.М.
10. Тоқумтаев Қ.Б.
11. Ли В.П.
12. Дреев В.А.
13. Буравлев А.
14. Рахматуллаев А.А.
15. Кадеев А. П.

1201000- «Автокөліктерге техникалық қызмет көрсету, жөндеу жəне пайдалану» 
мамандықтарының арнайы пəндер циклдік комиссиясының   оқытушыларының қазіргі құрамы:

1. Торыжанов Бауржан Абайұлы -  ЦК төрағасы.
2. Акмулдаев Абдимуталиф Болысбекович - директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары
3. Абдираимов Елдос  Есенбаевич - директордың өндірістік оқу ісі жөніндегі орынбасары
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САҚБАЕВА НҰРСҰЛУ ТҰРАНҚЫЗЫ 

Жалпы білім жəне жалпыкəсіптік пəндері циклдік 
комиссиясының төрағасы

П р е д с е д ат е л ь  ц и к л о в о й  ко м и с с и и  о б щ е 
образовательных и обще профессиональных дисциплин

Циклдік комиссия 1971 жылы құрылды. 2006 жылы 
«Жалпы білім пəндері» циклдік комиссиясы мен 
«Жалпыкəсіптік пəндер» циклдік комиссиясы болып 

бөлініп, 2016 жылы қайта біріктірілді.
***

Цикловая  комиссия была создана в 1971 году. В 2006 году она была разделена на 
цикловую комиссию  «Обще образовательные дисциплины» и цикловую комиссию «Обще 
профессиональные дисциплин»  и в 2016 году была реинтегрирована.

***
The cyclic commission was established in 1971. In 2006 it was divided into the cyclic 

commission "General Disciplines" and the cyclic commission "General Professional Disciplines", and 
in 2016 it was reunited.

Жалпы кəсіптік пəндер циклдік комиссиясы төрағалары: 
1971-2006 жыл аралығында жалпыкəсіптік пəндер циклдік комиссиясының төрағалары:
1.Қожахметов Торғай Қожахметович
2.Махатов Медет Махатович
3.Əбдірахманова Əсия Нұрмахановна
4.Сарбасова Галия Садыковна
5.Пернеев Əуелбек Пернеевич
6. Тургумбаева Фарида Əшімқызы
7. Кушерова Таңнұры Маратқызы

2006-2021 жыл аралығында жалпыбілім пəндер циклдік комиссиясы  төрағалары:
1.Тургумбаева Фарида Əшімқызы 
2. Искакова Гүлзат Үкібайқызы
3.Сақбаева Нұрсұлу Тұранқызы

Жалпы кəсіптік пəндер циклдік коммиссиясы ардагер оқытушыларының тізімі  
1. Қожахметов Торғай Қожахметович
2. Жолдыбаев Анри Тілегенович 
3. Гаврилова Валентина Михайловна 
4. Конев Иван Михайлович 
5. Баранова Рима Васильевна
6. Датқаева Урида Мауленовна 
7. Шаталов Иван Васильевич
8. ҚажиакбаровБатырша Қажыакбарұлы
9. Пернеев Əуелбек Пернеевич
10.Бақбергенов Есенгелді Данабекұлы
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Жалпы білім жəне жалпы кəсіптік пəндері циклдік комиссиясында оқытылатын 
пəндер:

1. Металдар технологиясы
2. Техникалық механика
3. Стандарттау жəне метрология
4. Информатика
5. Сызу
6. Жалпы электротехника жəне электроника
7. Физика жəне астрономия
8. Химия
9. Математика
10. Өзін-өзі тану

Первые председатели цикловых комиссий обще профессиональных дисциплин:
Первые председатели цикловой комиссии обще профессиональных дисциплин за 1971-

2006 годы:
1. Кожахметов Торгай Кожахметович
2. Махатов Медет Махатович
3. Абдрахманова Асия Нурмахановна
4. Сарбасова Галия Садыковна
5. Пернеев Ауельбек Пернеевич
6. Тургумбаева Фарида Ашимовна
7. Кошерова Таннур Маратовна

Первые председатели цикловых комиссий обще образовательных дисциплин с 2006 
по 2021 год:

1. Тургумбаева Фарида Ашимовна
2. Искакова Гульзат Укибаевна
3. Сакбаева Нурсулу Турановна

Список преподавателей-ветеранов цикловой комиссии общепрофессиональных 
дисциплин:

1. Кожахметов Торгай Кожахметович
2. Жолдыбаев Анри Тлегенович
3. Гаврилова Валентина Михайловна
4. Конев Иван Михайлович
5. Баранова Рима Васильевна
6. Давткаева Уида Мауленовна
7. Иван Васильевич Шаталов
8. Кажиакбаров Батырша Кажиакбарович
9. Пернеев Ауельбек Пернеевич
10. Бакбергенов Есенгельды Данабекович
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The list of special disciplines taught in the specialty 1410000:
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10.Fedorenko Olga Arkadievna;
11. Akayeva Galina Timofeevna;
12. Musina Nadezhda Navanovna;
13. Borisovna Larisa  Fedorchenko;
14. Nazarov Gennady Safovich.

1402000, 1410000 special disciplines current composition of the cyclical Commission:
1. Bekmuratova U. Zh.
2. Yeshimov B. R.
3. Bitemirova G. O.
4. Bidaibekov S. P.
5. Mankaraeva B. A.
6. Kenenbayev Zh.S.
7. Tansykbayev M. Zh
8. Badaeva А.S.
9. Sultanov E.S
10. Perdebek A.A
11. Shalanova A.N
12. Baimukhanova Sh.U.
13. Raimkulov B.Z
14. Mahatova N.E
15. Dikhanbaeva S.S
16. Ondirbay N.M

List of special disciplines taught in the specialty 1402000:

Name of specialty Name of special disciplines

1402000– “Technical 
operation of road 

construction machines”
(by type)

Occupationalhealthandsafety

Carsandtractors

Materialsofuse

Roadconstructionmachines

Tools and technology for diagnostics of road construction 

Use of road construction machines

Repair of road construction machines

Basicsofroadconstruction

Trafficrulesandsafety

Basicsofeconomics

Productioneconomics
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Дисциплины, изучаемые в цикловой комиссии общеобразовательных и 
общепрофессиональных дисциплин:

1. Технология металлов
2. Техническая механика
3. Стандартизация и метрология
4. Информатика
5. Черчение
6. Общая электротехника и электроника
7. Физика и астрономия
8. Химия
9. Математика
10. Самопознание

     4. Состав цикловой комиссии по общим и общепрофессиональным дисциплинам в 
настоящее время:

The first chairmen of the cycle commission of general disciplines:
From 1971 to 2006 the first chairmen of the cyclic commission of general professional disciplines 

were:
1. Kozhakhmetov Torgai Kozhakhmetovich
2.Mahatov Medet Mahatovich
3. Abdrakhmanova Asiya Nurmakhanovna
4. Sarbasova Galiya Sadykovna
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5. Perneev Auelbek Perneevich
6. Turgumbayeva Farida Ashimovna
7. Kusherova Tannury Maratovna

From 2006 to 2021 the first chairmen of the cyclic commission of general education disciplines were:
1. Turgumbayeva Farida Ashimovna
2. Iskakova Gulzat Ukibayevna
3. Sakbayeva Nursulu Turanovna

 List of veteran teachers of the cyclic commission of general professional disciplines:
1. Kozhakhmetov Torgai Kozhakhmetovich
2. Zholdybayev Anri Tilegenovich
3. Gavrilova Valentina Mikhailovna
4. Konev Ivan Mikhailovich
5. Baranova Rima Vasilyevna
6. Datkaeva Urida Maulenovna
7. Shatalov Ivan Vasilyevich
8. Kazhiakbarov Batyrsha Kazhyakbarovich
9. Perneev Auelbek Perneevich
10. Bakbergenov Esengeldy Danabekovich

 

 

 Disciplines taught in the cyclic commission of general education and general professional 
disciplines:

1. Technology of metals
2. Technical mechanics
3. Standardization and metrology
4. Informatics
5. Drawing
6. General electrical engineering and electronics
7. Physics and astronomy
8. Chemistry
9. Mathematics
10. Self-knowledge

  4.  The current composition of the cyclic commission of general education and general 
professional disciplines:
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Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов
Искусственные сооружения
Производственные предприятия
Дорожные машины
Правила и безопасность дорожного движения
Эксплуатация автомобильных дорог
Экономика производства

Bekmuratova Ulzhan Zhaksybaevna
Cyclical Commission of special disciplines of specialties 1402000, 1410000
Specialty 1402000-" technical operation of road construction machinery "(by type) was opened 

in 1980, and specialty 1410000 – "construction of highways and airfields" - in 2004. In the period from 
1980 to 2018, specialties 1402000, 1410000 were merged into a single cyclical Commission with 
specialties 1201000 and reallocated in 2018. In 2019, the cyclical commission included teachers 
teaching in the field of "Economics".

From 1980 to 2012, the first chairmen of the cyclical Commission of special disciplines 
1402000, 1410000:

1. Tolenov Aidar Tolenovich;
2. Doszhanov Ospan Matkarimovich;
3. Sargaldakov Kydyrbay Tolepbergenovich;
4. Sariev Auyezkhan Sarievich.

Chairmen of the cyclical Commission of special disciplines 1402000, 1410000 from 2012 to 
2021:

1. Akmuldaev Abdimutalif Bolysbekovich;
2. Abdiraimov Eldos Yessenbayevich;
3. Tursynbayev Yerzhan Oryntayevich;
4. Bekmuratova Ulzhan Zhaksybavna.

1402000, 1410000 cyclical Commission of special disciplines list of veteran teachers:
1. Toishiev Kuntugan Toishievich;
2. Tolenov Aidar Tolenovich;
3. Doszhanov Ospan Matkarimovich;
4. Sargaldakov Kydyrbay Tolepbergenovich;
5. Kadeev Adil Pazylovich;
6. Myrzageldiev Srail Myrzageldievich;
7. Syrymbetov Maksut Alimzhanovich;
8. Tlepbergenov Satimbek Sheranovich;
9. Moschenko Evgeny Ivanovich;
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6. Мырзагельдиев Сраил Мырзагельдиевич;
7. Сырымбетов Максут Алимжанович;
8. Тлепбергенов Сатимбек Шеранович;
9. Мощенко Евгений Иванович;
10. Федоренко Ольга Аркадъевна;
11. Окаева Галина Тимофеевна;
12. Мусина Надежда Навановна;
13. Федорченко Лариса Борисовна;
14. Назаров Геннадий Сафович.

1402000, 1410000 состав цикловой комиссии специальных дисциплин:
1. Бекмуратова У. Ж.
2. Ешимов Б. Р.
3. Битемирова Г. О.
4. Бидайбеков С. П.
5. Манкараева Б. А.
6. Кененбаев Ж. С.
7. Тансыкбаев М. Ж.
8. Бадаева А. С.
9. Султанов Е. С.
10. Пердебек А. А.
11. Шаланова А. Н.
12. Баймуханова Ш. У.
13. Раимкулов Б. З.
14.Махатова Н.Е.
15. Диханбаева С. С.
16. Ондирбай Н. М.

Перечень специальных дисциплин, изучаемых по специальности 1402000:
Наименование специальности наименование специальных дисциплин
1402000 – «Техническая эксплуатация дорожно-строительных машин» охраны труда и 

окружающей среды (по видам)
Автомобили и тракторы
Эксплуатационные материалы
Дорожно-строительные машины
Средства и технология диагностики дорожно-строительных машин
Эксплуатация дорожно-строительных машин
Ремонт дорожно-строительных машин
Основы строительства автомобильных дорог
Правила и безопасность дорожного движения
Основы экономики
Экономика производства

Перечень специальных дисциплин, изучаемых по специальности 1410000:
Наименование специальности наименование специальных дисциплин
1410000 – «Строительство автомобильных дорог и аэродромов»
Геология и почвоведение
Геодезия
Дорожно-строительные материалы
Охрана труда и окружающей среды
Поиск и проектирование автомобильных дорог и аэродромов
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БЕКМУРАТОВА УЛЖАН ЖАҚСЫБАЕВНА

1402000, 1410000 мамандықтарының арнайы пəндер циклдік 
комиссиясының төрағасы

1402000 – «Жол-құрылыс машиналарын техникалық 
пайдалану» (түрлері бойынша) мамандығы 1980 жылы, ал 1410000 – 
«Автомобиль жолдары мен аэродромдардың құрылысы» мамандығы 
2004 жылы ашылды. 1980 ж.-2018 ж. аралығында 1402000, 1410000 
мамандықтары 1201000 мамандығымен бірге бір циклдік комиссия 
болып біріктіріліп, 2018 жылы қайта бөлінді. 2019 жылы циклдік 
комиссия құрамына «Экономика» саласы бойынша сабақ беретін 
оқытушылар біріктірілді.

1980-2012 жыл аралығында 1402000, 1410000 арнайы пəндер циклдік комиссиясы 
алғашқы төрағалары:

1.Төленов Айдар Төленович;
2. Досжанов Оспан Маткаримович; 
3. Сарғалдақов Қыдырбай Төлепбергенович;
4. Сариев Ауезхан Сариевич.

2012-2021 жыл аралығында 1402000, 1410000 арнайы пəндер циклдік комиссиясы 
төрағалары:

1. Акмулдаев Абдимуталиф Болысбекұлы;
2. Абдираимов Елдос Есенбаевич;
3. Турсынбаев Ержан Орынтаевич;
4. Бекмуратова Улжан Жаксыбавна.

1402000, 1410000 арнайы пəндер циклдік комиссиясы ардагер оқытушыларының  
тізімі:

1. Тойшиев Кунтуған Тойшиевич;
2. Төленов Айдар Төленович;
3. Досжанов Оспан Маткаримович;
4. Сарғалдақов Қыдырбай Төлепбергенович;
5. Кадеев Адил Пазылович;
6. Мырзагельдиев Срайыл Мырзагельдиевич;
7. Сырымбетов Максут Алимжанович;
8. Тлепбергенов Сəтімбек Шеранович;
9. Мощенко Евгений Иванович;
10. Федоренко Ольга Аркадъевна;
11. Акаева Галина Тимофеевна;
12. Мусина Надежда Навановна;
13. Федорченко Лариса Борисовна;
14. Назаров Геннадий Сафович.
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1402000, 1410000 арнайы пəндер циклдік комиссияның қазіргі кездегі құрамы:
1. Бекмуратова У.Ж.
2. Ешимов Б.Р.
3. Битемирова Г.О.
4. Бидайбеков С.П.
5. Манкараева Б.А.
6. Кененбаев Ж.С.
7. Тансықбаев М.Ж.
8. Бадаева А.С.
9. Султанов Е.С.
10. Пердебек А.А.
11. Шаланова А.Н.
12. Баймуханова Ш.У.
13. Раимкулов Б.З.
14. Махатова Н.Е.
15. Диханбаева С.С.
16.  Өндірбай Н.М.

1402000мамандығы бойынша оқытылатын арнайы пəндердің тізімі:

1410000 мамандығы бойынша оқытылатын арнайы пəндердің тізімі:
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Цикловая комиссия специальных дисциплин специальностей 1402000, 1410000
Специальность 1402000- «Техническая эксплуатация дорожно – строительных машин» 

(по видам) была открыта в 1980 году, а специальность 1410000 – «Строительство 
автомобильных дорог и аэродромов» - в 2004 году. С 1980 г. по 2018 г. специальности 1402000, 
1410000 были объединены в одну циклическую комиссию с 1201000 и перераспределены в 2018 
году. В 2019 году в состав цикловой комиссии были объединены преподаватели, преподающие в 
области «Экономика».

Первые председатели цикловых комиссий 1402000, 1410000 специальных дисциплин с 
1980 по 2012 год:

1. Толенов Айдар Толенович;
2. Досжанов Оспан Маткаримович;
3. Саргалдаков Кыдырбай Тулепбергенович;
4.Сариев Ауезхан Сариевич.

С 2012 по 2021 год председатели цикловых комиссий 1402000, 1410000 специальных 
дисциплин:

1. Акмулдаев Абдимуталиф Болысбекович;
2. Абдираимов Елдос Есенбаевич;
3. Турсынбаев Ержан Орынтаевич;
4. Бекмуратова Улжан Жаксыбаевна.

1402000, 1410000 цикловая комиссия специальных дисциплин:
1. Тойшиев Кунтуган Тойшиевич;
2. Толенов Айдар Толенович;
3. Досжанов Оспан Маткаримович;
4. Саргалдаков Кыдырбай Тулепбергенович;
5. Кадеев Адил Пазылович;
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Пусурманкул Айзат
 Директор

 Профессионального лицея железнодорожников № 97 г. Бишкек   
Республики Кыргызстан

Уважаемая Гульзат Укибаевна, уважаемые преподаватели, 
сотрудники и студенты Дорожно-транспортного колледжа!

Поздравляю Вас с 50-летием колледжа! За 50 лет колледж 
прошел большой и славный путь, трепетно сохраняя и преумножая 
традиции, стал флагманом в деле воспитания и подготовки 
высококвалифицированных специалистов для экономики региона. 
Талантливый педагогический коллектив всегда отличали высокий 

профессионализм, творческий и инновационный подход, полная отдача любимому делу – 
воспитанию и становлению личности.

Главное достояние и предмет гордости – это ваши выпускники, которые работают в 
различных предприятиях и организациях страны. Вы вправе гордиться яркими страницами 
своей истории, именами тех, кто стоял у истоков его создания. Перелистывая страницы 
истории, сегодня уверенно можно сказать, что основной задачей учебного заведения была 
подготовка высококвалифицированных специалистов для технической сферы. Новое 
поколение педагогов целенаправленно продолжает традиции, заложенные в разное время 
лучшими преподавателями.

Поздравляю со славной датой ветеранов, преподавателей, сотрудников и студентов 
колледжа, ваших выпускников и социальных партнеров и от всей души желаю всем вам 
развития, процветания и укрепления ваших позиций не только на областном, но и на 
всероссийском и международном уровне! Крепкого здоровья, благополучия, мира и добра!

Кульмухамедов Джасур Рафикович
Директор 

 Ташкентский автомобильно-дорожный техникум

Уважаемая  Гульзат Укибаевна!

От всего сердца поздравляю Вас и в Вашем лице весь 
коллектив Дорожно-транспортного колледжа с праздником 50-
летием со дня основания. За эти годы из стен колледжа вышли 

тысячи высококлассных специалистов. Все они были востребованы в образовательной и во 
многих других сфера деятельности. До сих пор множество юношей и девушек стремятся 
поступить на учебу именно в Ваш колледж.

Я знаю, как много Вы лично и весь преподавательский состав колледжа делаете для того, 
чтобы поднять в обществе престиж выпускника ДТК, сохранить высокую планку качественного 
образования.

Все эти годы коллектив преподавателей Дорожно-транспортного колледжа отличал  
профессионализм, высокий уровень общечеловеческой культуры. Я уверен, что и в дальнейшем 
колледж будет образцом и примером для многих учебных заведений страны.

Сейчас уже многим понятно, что гармонично развитый и образованный человек – это 
человек духовный. Наш колледж связывают с Вашим колледжем давние добрые отношения, 
основанные на взаимном уважении и сотрудничестве.

Желаю всему педагогическому составу, а также учащимся и выпускникам колледжа 
большого светлого творческого пути, значительных успехов в профессиональной деятельности, 
крепкого здоровья, счастья и удачи.
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15. Танирбергенова Эльмира Полатовна
16 .Кульсеит Куаныш Сапаргалиевич
17 .Тлеухан Динмухамед Досжанович
18 .Сейдуалы Айдана Бауыржановна

Современный состав мастеров учебного производства цикловой комиссии специальных 
дисциплин специальности 1201000 – «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация 
автомобилей»:

1. Тасыбаев Асан Сейсенбаевич
2. Турганбаев Альмен Каппарович
3. Турганбаев Нуркен Альменович
4.  Жунусов Киелибек Ибракимович
5. Укибаев Еркебулан Ерланулы
6.  Нуримов Бекназар Ашимович
7.  Иса Талгат Абдирович

Перечень дисциплин специальности 1201000:
1. Автомобильное строительство
2. Теория автомобилей и двигателей
3. Эксплуатационные материалы
4. Автомобильное электрооборудование на основе электроники
5. Техническое обслуживание автомобилей
6. Ремонт автомобилей
7. Автоматизированные системы управления
8. Транспортная логистика
9. Средства и технология диагностики
10. Правила и безопасность дорожного движения
11. Технические устройства диагностики автомобиля
12. Охрана окружающей среды и труда

Cyclic commission of 1201000 special disciplines - founded in 1971 as a cyclic commission that 
trains specialists in 1617 - "Maintenance and repair of motor transport", 1601 - "Technical operation of 
automobiles". Later, in 1971-1975, along with full-time, evening and part-time departments were opened in 
these specialties.

The first chairmen of the cyclic commission:
1. 1972-1982 - Bernhard E.I.
2. 1982-1991 - Tulenov A.
3. 1991-1997 - Sargaldakov K.
4. 1997-2000 - Toyshiev K.
5. 2000-2005 - Sariev A.
6. 2006-2008 - Sargaldakov K.
7. 2009-2010 - Myrzageldiev S.
8. 2010-2016 - Akmoldaev A.
9. 2016-2017 - Abdiraimov E.
10. 2017-2020 - Tursynbaev E.
11. 2020-2021 - Temirkulov B.
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List of veteran teachers of the cycle discipline commission of special disciplines 1201000 - 
"Maintenance, repair and operation of vehicles":

1. Toyshiev K. T.
2. Tulenov A. T.
3. Sariev A. S.
4. Kuzembay J. K.
5. Berdgard E.I.
6. Koilybayev S. A.
7. Myrzageldiev S. M.
8. Syrymbetov  M.A.
9. Tishkov S. M.
10. Tokumtaev K. B.
11. Lee V. P.
12. Dreev V. A.
13. Buravlev А.
14. Rakhmatullaev A. A.
15. Kadeev А. P.
The current teaching staff of the cyclic commission of special disciplines specializing in 1201000 

- "Maintenance, repair and operation of vehicles":
1. ToryzhanovBaurzhanAbayevich - Chairman of the Central Committee.
2. AkmuldaevAbdimutalifBolysbekovich - Deputy Director for Academic Affairs
3. AbdiraimovEldosEsenbaevich - Deputy Director for Industrial Training
4. SargaldakovKydyrbayTulepbergenovich - head of the external department
5. AltynbekovSundetAlievich - head of the full-time department
6. ZholbarisovAsanAueskhanovich - head of the full-time department
7. TemirkulovBakytzhanTansykbaevich - head of the full-time department
8. Tilepbergenov Satimbek Sheranovich.
9. Syrymbetov Ruslan Maksutovich.
10. Uteshov Nurpeis Berkimbaevich.
11. Tursynbaev Yerzhan Oryntaevich.
12. Usenova Gulnara Bakytzhanovna.
13. Nartbaev Olzhas Erdauletovich.
14. Baumuratov Bolat Bekbulatovich.
15. Tanirbergenova Elmira Polatovna.
16. Kulseit Kuanysh Sapargalievich.
17. Tleukhan Dinmukhamed Doszhanovich.
18. Seidualy Aidana Baurzhanovna
The current composition of the training and production masters of the cyclic commission of 

special disciplines specializing in 1201000 - "Maintenance, repair and operation of vehicles":
1. Tasybaev Asan Seisenbaevich
2. Turganbaev Almen Kapparovich.
3. Turganbaev Nurken Almenovich.
4. Zhunusov Kielibek Ibragimovich.
5. Ukibaev Erkebulan Erlanovich.
6. Nurimov Beknazar Ashimovich.
7. Isa  Talgat Abdirovich
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Как известно, огромен  труд педагогов, которые тепло воспринимают каждое новшество 
общества и стремятся к тому, чтобы молодежь стала образованной, мудрой, способной 
качественно вбирать в сознание учащихся накопленные знания.

Уважаемые преподаватели колледжа! Пусть ваш труд на педагогическом пути  приносит 
как можно больше радости и удовлетворения и будет по достоинству оценен! С 50-летним 
юбилеем колледжа!

It is known, there is a huge work of teachers who warmly perceive every innovation of society and 
strive to ensure that young people become educated, wise, able to qualitatively absorb the accumulated 
knowledge into the consciousness of students.

Dear teachers of the college! Let your creative work be successful! Happy 50th anniversary of the 
college!

Малышев Михаил Алексеевич-
 Директор ГБПОУ ВО «Ковровский транспортный 
колледж»  Россия, г. Ковров, Владимирская область

Уважаемые коллеги и студенту колледжа!
Поздравляю вас с 50-летием Дорожно-транспортного 

колледжа! Поздравляю со славной датой ветеранов, 
преподавателей, сотрудников и студентов колледжа, наших 
выпускников и социальных партнёров и от всей души желаю 
всем нам развития, процветания и укрепления наших позиций 
на всех уровнях!

Желаем, чтобы именно здесь у всех раскрывался новый потенциал, чтобы у каждого 
появлялись новые мечты, чтобы с каждым случалась что-то хорошее и незабываемое! Желаем 
колледжу много солнечных дней, много способных учеников, много побед и много заслуг!

Всем крепкого здоровья и сил, громадного терпения и бесконечногорвения к успеху, к 
светлому будущему!

***
Dear colleagues and a college student.
I congratulate you on the 50th anniversary of the Road Transport College! I congratulate 

veterans, teachers, staff and students of the college, our graduates and social partners on this glorious 
date and sincerely wish all of us development, prosperity and strengthening of our positions at all 
levels!

We wish that it is here that everyone has a new potential, that everyone has new dreams, that 
something good and unforgettable happens to everyone! We wish the college many sunny days, many 
talented students, many victories and many merits!
I wish you all good health and strength, great patience and endless striving for success, for a bright 
future!

 Алтаева Жанар Бекетовна

Шымкент қаласы білім басқармасы 
ТжКББ бөлімінің бас маманы

Управление образования города Шымкент
Главный специалист отдела ТиПО

  Құрметті колледж ұстаздары! Ұстаздық жолдағы ерен еңбектеріңіз еленіп,  
шығармашылық жұмыстарыңыз  жемісті бола берсін! Колледждің 50 жылдық мерей тойы 
құтты болсын!

Қоғамның əрбір жаңалығын жылы қабылдап, бойындағы  
бар жинап-терген білімін оқушылардың санасына сапалы етіп 
сіңіре білетін,  жастардың білімді, парасатты болып шығуын 
мақсат ететін ұстаздардың  еңбегі орасан зор екені белгілі. 
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List of disciplines of the specialty 1201000:
1. Car construction
2. The theory of cars and engines
3. Operating materials
4. Automotive electrical equipment based on electronics
5. Maintenance of vehicles
6. Repair of cars
7. Automated control systems
8. Transport logistics
9. Diagnostic tools and technology
10. Rules of the road and safety
11. Technical devices for car diagnostics
12. Environment and labor protection

Востребованное совершенствование образовательной и воспитательной работы в системе 
технического и профессионального образования способствует становлению студентов 
будущими профессиональными компетентными специалистами. В связи с этим, в Дорожно-
транспортном колледже есть много поучительных моментов. Об этом свидетельствуют 
призовые места в различных конкурсах, проводимых на международном, республиканском 
уровнях.

Свою первую трудовую деятельность я проделал в  Дорожно-транспортном колледже от 
простого преподавателя до заместителя директора по учебной работе.

Труд коллектива, возглавляемого Гульзат Укибаевной, огромен в процветании этого 
учебного заведения, в подготовке конкурентоспособного специалиста. Поздравляю учебное 
заведение с 50-летним юбилеем, желаю коллективу творческих успехов, не отставать от веяний 
времени, 

Пусть ваш труд в образовательном направлении приведет только к достижениям!
***

The best college in system  technical and vocational education - Road  and Transport College  
This year marks the 50th anniversary of the formation of the road transport College, which has 

become a leader of educational institutions that have a significant place in the educational horizon. 
Since its foundation in 1971, Kara shanyrak has not been one of the highest educational institutions in 
the field of training professionals who serve the interests of the country. Of course, vocational 
education will primarily focus on maximizing the current and future demand of the national economy 
for specialists. In this regard, it is quite natural to have a large number of specialists who will devote 
their knowledge and education to the prosperity of our country.

The main goal of modern education is to train a qualified specialist who is competitive in the labor 
market, competent, knows his work well, has a versatile orientation, is capable of productive work at 
the level of world standards, professional growth, rapid response, rapid adaptation to the changes 
taking place, is able to express himself freely in accordance with his wishes and requirements of 
society, has a higher education, has formed domestic and world culture, is creative, professional.

Adequate improvement of educational and educational work in the system of technical and 
vocational education has a huge impact on the formation of students as future professionally competent 
specialists. In this regard, there is a lot of good work done in the College of Road Transport. This is 
evidenced by winning prizes in various competitions held at the International and national levels.

I also started my first career at this road and transport College, where I worked from a simple 
teacher to a deputy director for Academic Affairs.

The team headed by Gulzat Ukibaikyzy has great merit in the development of this educational 
institution, in the training of competitive specialists. I congratulate the educational institution, which is 
gaining new heights, on the 50th anniversary and wish the team creative success.

Let your achievements in the field of education lead only to success!
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ШАМШИМЕТОВ ЗУФАР ФАРХАТОВИЧ
1202000, 1203000, 1206000, 1303000 мамандықтары арнайы 

пəндер циклдік комиссиясы төрағасы

Циклдік комиссия 2006 жылы «1108000, 1303000, 
1203000 мамандықтары арнайы пəндер циклдік комиссиясы» 
болып құрылды. 2013 жылы циклдік комиссия 1108000, 
1303000 мамандықтары жəне 1203000 мамандығы арнайы 
пəндері циклдік комиссиясы болып екіге бөлінді. 2016 жылы 
«1108000, 1303000, 1203000 мамандықтары арнайы пəндер 
циклдік комиссиясы» мен «1202000, 1206000 мамандықтары 
арнайы пəндер циклдік комиссиясы» біріктірілді.

1108000, 1303000, 1203000 мамандықтары арнайы пəндер циклдік комиссиясы 
төрағалары: 

2006-2013 жыл аралығында 1108000, 1303000, 1203000 мамандықтары арнайы пəндер 
циклдік комиссиясы төрағалары:

1. 2006-2011 - Романенко Ярослав Александрович
2. 2011-2013–Жұпарбеков Азамат Базарбаевич
2013-2016 жыл аралығында1108000, 1303000 мамандықтары арнайы пəндер циклдік 

комиссиясы төрағасы
1. 2013-2016- Ниязов Марат Абдужаппарович
2013-2016 жыл аралығында 1203000 мамандығы арнайы пəндер циклдік комиссиясы 

төрағалары
1. 2013-2015 - Алтынбеков Сүндет Əлиұлы
2.  2015-2016  Бейбітбай Ерлан 
2016 жылы 1108000, 1303000, 1203000 мамандықтары арнайы пəндер циклдік 

комиссиясы қайта бірікті жəне оның төрағалары:
1. 2016-2017- Ниязов Марат Абдужаппарович
2. 2017-2019 – Шамшиметов Зуфар Фархатович

1202000,1206000-«Тасымалдауды ұйымдастыру жəне автомобиль көлігіндегі 
қозғалысты басқару» мамандығы 1972 жылы құрылған.

Циклдік комиссияның  төрағалар:
1.1987-1992-Назаров Г.С
2.1992-1993 –Егембердиев Ж.К
3.1994-1996-Шыныбаев  Ш, Окаева Г.Т
4.1996-2008-Федоренко О.А
5.2009-2011-Атемкулов С
6.2012-2013- Аймишев Қ.Е
7.2013-2014-Турсунов М.М, Тенгизбаев К.С
8.2014-2019 - Актуреева Ж.Ш

2019 жылы «1108000, 1303000, 1203000 мамандықтары арнайы пəндер циклдік 
комиссиясы» мен «1202000, 1206000 мамандықтары арнайы пəндер циклдік комиссиясы» 
біріктірілді жəне оның төрағасы

1. 2019 жылдан бүгінгі күнге дейін - Шамшиметов Зуфар Фархатович
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Елекеев Марс Атымтайұлы
Шымкент қаласы білім басқармасы

ТжКББ бөлім басшысы

Техникалық жəне кəсіптік білім беру жүйесінің
 үздігі - Жол-көлік колледжі

Білім көкжиегінде елеулі орны бар оқу орындарының 
көшбасшысы бола білген Жол-көлік колледжінің құрылғанына биыл 
- 50 жыл. Сонау 1971 жылы негізі қаланған қара шаңырақ ел 
мүддесіне қызмет етіп келе жатқан кəсіби мамандарды даярлауда 
өресі биік оқу орындарының қатарынан түскен емес. Кəсіби 
техникалық білім бірінші кезекте ұлттық экономиканың мамандарға 

деген қазіргі жəне келешектегі сұранысын барынша өтеуге бағдар алатыны сөзсіз. Осы орайда 
алған білімі мен тəрбиесін еліміздің өркендеу жолына жұмсайтын мамандардың көптеп болуы 
заңдылық. 

    Қазіргі замандағы білім берудің негізгі мақсаты — еңбек нарығында бəсекеге қабілетті, 
құзыретті, өз жұмысын жақсы білетін, жан-жағына бағыт-бағдармен қарайтын, əлемдік 
стандарт деңгейінде нəтижелі жұмысқа, кəсіби өсуге, тез əрекет жасауға, болып жатқан 
өзгерістерге тез бейімделуге қабілетті білікті маман, өз қалауы мен қоғам талабына сай өзін 
көрсете білуге бейім, өз ойын еркін айта алатын, жоғары білімді, отандық жəне əлемдік 
мəдениетті бойына қалыптастырған, шығармашыл, кəсіби маман дайындау.

    Техникалық жəне кəсіптік білім беру жүйесіндегі білім беру мен тəрбие 
жұмыстарының талапқа сай жетілдірілуі студенттердің болашақ кəсіби құзыретті маман болып 
қалыптасуына зор ықпал етеді. Осы орайда Жол-көлік колледжінде атқарылып жатқан өнегелі 
істер баршылық. Халықаралық, республикалық деңгейде өткізіліп жатқан түрлі байқаулардан 
жүлделі орындар алуы осының дəлелі. 

    Мен де алғашқы еңбек жолымды осы Жол-көлік колледжінде қарапайым оқытушыдан  
бастап, директордың оқу ісі жөніндегі орынбасарына дейінгі қызметтерді атқардым.

       Осы оқу орнының өркендеу жолында, бəсекеге қабілетті маман даярлауда Гүлзат 
Үкібайқызы басқарып отырған ұжымның еңбегі орасан зор. Заман ағымынан қалмай жаңа 
белестерді бағындырып келе жатқан оқу орнын 50 жылдық мерей тойымен құттықтай отырып, 
ұжымға шығармашылық табыстар тілеймін.

    Білім беру бағытындағы ерен еңбектеріңіз тек жетістіктерге жетелесін!
***

Лучший колледж системы технического и профессионального образования
Дорожно-транспортный колледж
В этом году - 50 лет со дня образования Дорожно - транспортного колледжа, ставшего 

лидером учебных заведений, занимающих заметное место на образовательном горизонте. 
Основанная в 1971 году, не выпадала из числа учебных заведений по подготовке 
профессиональных кадров, служивших интересам страны. Несомненно, профессиональное 
техническое образование в первую очередь будет ориентировано на максимальное 
удовлетворение текущих и перспективных потребностей национальной экономики в 
специалистах. В этой связи закономерно наличие большого количества специалистов, которые 
направят полученные знания и воспитание на путь процветания нашей страны.

Основная цель современного образования-подготовка квалифицированного 
специалиста, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, хорошо знающего свою 
работу, ориентированного на все стороны, способного на уровне мировых стандартов к 
продуктивной работе, профессиональному росту,  быстрому реагированию, быстрой 
адаптации к происходящим изменениям, способного к само выражению в соответствии со 
своими предпочтениями и требованиями общества, свободного само выражения, 
высокообразованного, сформированного в духе отечественной и мировой культуры, 
творческого, профессионального.
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Колледж возглавляли  семеро квалифицированных руководителей, каждый из которых 
смог оставить свой вклад в развитие организации образования,  в целях обеспечения  учащихся 
качественным образованием и воспитанием,  подготовке квалифицированных специалистов. С 
2011 года по сегодняшний день данную организацию образования возглавляет 
квалифицированный руководитель Искакова Гульзат Укибаевна, начинавший  свою работу в 
Авто механическом техникуме. В настоящее время Дорожно-транспортный колледж обновлен 
в современном направлении, материально-техническая база полностью оснащена новейшим 
оборудованием в соответствии с мировыми стандартами.

Только тот, кто усердно трудился на  пути учителя, может покорить его высоту. Так если 
основа его труда – усердие и настойчивость, то главной целью коллектива, которым сегодня 
руководит образованный и компетентный педагог, деловой руководитель Гульзат Укибаевна,  
является подготовка конкурентоспособных специалистов, которые  сочетают в себе   
качественное образование и  воспитание,  любознательность и требовательность. На 
преподавателя возлагается большая ответственность, так как  сегодня судьба образованной, 
находчивой и предприимчивой личности, способной следовать быстрому развитию мировой 
конкуренции, передается в руки педагогов-новаторов. Выражаю глубокую уверенность, что 
коллектив колледжа усердно трудится для того, чтобы молодежь формировалась 
сообразительной, энергичной, разносторонне развитой и образованной личностью. Коллектив 
колледжа по-прежнему добивается больших успехов в воспитании подрастающего поколения и 
подготовке квалифицированных специалистов-техников. Поздравляя с 50-летним юбилеем 
коллектив Дорожно-транспортного колледжа, развивающийся на основе опыта лучших систем 
образования в мире, воспитывая молодежь, укрепляя веру в будущее, а также воспитывая в 
студентах честность, трудолюбие, любознательность. Желаю колледжу, имеющему достойное 
прошлое и светлое будущее в техническом и профессиональном образовании, 
профессионального роста, инновационного развития и удачи.

***
If an eagle had two wings in order to fly in high sky, and a man had dreams and goals. Therefore, 

if our young people strive for education and science, we will have great prospects and independence. 
This year marks the 50th anniversary of the foundation of the Road transport College of the Department 
of Education of the city of Shymkent. The organization of education, founded in 1971, is growing and 
thriving on a par with our country. Not to mention the fact that the university, which for half a century 
has achieved significant success and conquered high peaks, today is one of the most popular 
educational organizations, both at the national and international level.

To date, the college has been headed by 7 qualified managers, each of whom was able to leave 
their signatures in promoting the work of the educational organization, in the field of quality education 
and conscious education of students, in the training of qualified specialists. From 2011 to the present 
day, this organization of education is headed by a qualified head Gulzat Ukibaevna. "For fifty years, the 
country has started its work in the automotive technical school, today the appearance of the road 
transport college has been updated in a modern direction, the material and technical base is fully 
equipped with the latest equipment in accordance with international standards.

Only those who have worked hard on the great path of the master can conquer its height. While its 
basis is curiosity and exactingness, the main goal of the team, which today is led by an educated and 
competent teacher, business manager Iskakova Gulzat Ukibaevna, is to train competitive specialists in 
combination with education and knowledge, strengthening curiosity and exactingness. It is a great 
responsibility on the teacher that today the fate of an educated, resourceful and enterprising person, 
able to follow the rapid development of global competition, is transferred to the hands of innovative 
teachers. I express my deep confidence that the staff of the college works hard to ensure that young 
people are formed by a smart, energetic, versatile, capable and educated person. The staff of the college 
is still making progress in training qualified technicians in the education of the younger generation. 
Congratulations on the 50th anniversary of the staff of the road transport college, which develops on the 
basis of the experience of the best education systems in the world, educating young people, 
strengthening faith in the future, as well as educating students to be honest, hardworking, and curious. I 
wish the college, which has a decent past and a bright future in technical and professional education, 
professional growth and development with innovations and good luck.
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1202000, 1203000, 1206000, 1303000 мамандықтары арнайы пəндер циклдік 
комиссиясы ардагер оқытушыларының тізімі:

1.Елемесов А.К
2.Наркабулов А
3.Окаева Г.Т
4.Турманова Т.Ө
5.Федоренко О.А
6. Калжанов К.Б.
7. Бейдалиева А.К.
8.Тенгизбаев К.С

1108000, 1303000, 1203000 мамандықтары арнайы пəндерциклдік комиссияның   
құрамы:

1. Шамшиметов Зуфар Фархатович
2. Ермекова Молдир Абильгазиевна
3. Аймишев Қайратбек Егембердіұлы
4. Бейдалиева Азиза Казмановна
5. Орынбасар Сержан
6. Огурките Максим Анатольевич
7. Актуреева Жанна Шамшибековна
8. Тұрлыбек Айжан Айнабекқызы
9. Елемесова Ақмаржан Нұрланқызы
10. Садырбай Мөлдір Əбдіханқызы
11. Мамырханова Айғаным Ақансеріқызы
12. Турсунов Махмудхан Марипханович
13. Нұрданов Нұржан Нуралиевич
14. Ермаханов Бекжігіт Куралбаевич
15. Жұмагұлова Жанат Шералықызы
16. Медеуова Сандуғаш Қалдыбековна
17. Молдабек Гүлмира Төлешқызы
18. Атамбекова Мадина Бақтиярқызы
19. Мырзабеков Маралбек Əшімбекұлы
20. Балгабаева Перизат Сейтмаханбетовна

1108000, 1303000, 1203000 мамандықтары арнайы пəндер циклдік комиссиясында 
оқытылатын пəндер:

1303000 -мамандығының  пəндер тізімі:
1. Автоматика негізі жəне дискреттің құрылысы
2. Телемеханикалық бақылау негіздері
3. Поездар қозғалысын аралық реттеудің автоматтандырылған жүйесі жəне т.б.

1203000 -мамандығының  пəндер тізімі:
1. Темір жолдың техникалық құралдары
2. Жолаушылар тасымалдауды ұйымдастыру
3. Темір жол көлігінде қозғалысты басқару жəне ұйымдастыру жəне т.б.

1202000 - мамандығының  пəндер тізімі:
1. Жүк тасымалдауды ұйымдастыру технологиясы
2. Жолаушы тасымалдауды ұйымдастыру технологиясы 
3. Автокөлік құқығы жəне т.б.
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1206000 - мамандығының  пəндер тізімі:
1. Жол қозғалысын ұйымдастыру
2. Автомобиль жолдары жəне оларды диагностикалау
3. Жол қозғалысын реттеудің техникалық құралдары жəне т.б.

ШАМШИМЕТОВ ЗУФАР ФАРХАТОВИЧ
Председатель цикловой комиссии специальных дисциплин специальностей 1202000, 

1203000, 1206000, 1303000
Цикловая комиссия была создана в 2006 году, как цикловая комиссия специальных 

дисциплин по специальностям 1108000, 1303000, 1203000. В 2013 году цикловая комиссия была 
разделена на цикловую  комиссию по специальностям 1108000, 1303000 и специальным 
дисциплинам 1203000. В 2016 году были объединены цикловая комиссия специальных 
дисциплин специальностей 1108000, 1303000, 1203000 и цикловая комиссия специальных 
дисциплин специальностей 1202000, 1206000.

Председатели цикловых комиссий специальных дисциплин специальностей 
1108000, 1303000, 1203000:

Председатели цикловых комиссий специальных дисциплин специальностей 
1108000, 1303000, 1203000 за 2006-2013 годы:

1. 2006-2011-Романенко Ярослав Александрович
2. 2011-2013-Жупарбеков Азамат Базарбаевич
Председатель цикловой комиссии специальных дисциплин специальностей 

1108000, 1303000 в период с 2013 по 2016 год
1. 2013-2016-Ниязов Марат Абдужаппарович
С 2013 по 2016 год председатели цикловых комиссий специальных дисциплин 

специальности 1203000
1. 2013-2015-Алтынбеков Сундет Алиевич
2. 2015-2016 Бейбитбай Ерлан
В 2016 году цикловая комиссия специальных дисциплин специальностей 1108000, 

1303000, 1203000 реорганизована и ее председатели:
1. 2016-2017-Ниязов Марат Абдужаппарович
2. 2017-2019-Шамшиметов Зуфар Фархатович
Специальность 1202000,1206000 – «Организация перевозок и управление 

движением на автомобильном транспорте» образована в 1972 году.
Председатели цикловой комиссии:
1.1987-1992-Назаров Г. С
2.1992-1993-Егембердиев Ж. К
3.1994-1996-Шыныбаев Ш., Окаева Г. Т
4.1996-2008-Федоренко О. А
5.2009-2011-Атемкулов С
6.2012-2013-Аймишев К. Е
7.2013-2014-Турсунов М. М., Тенгизбаев К. С
8.2014-2019-Актуреева Ж. Ш

В 2019 году объединены  цикловая комиссия специальных дисциплин 
специальностей 1108000, 1303000, 1203000 и цикловая комиссия специальных дисциплин 
специальностей 1202000, 1206000 и ее председатель

1. с 2019 года по настоящее время - Шамшиметов Зуфар Фархатович
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Республикаға танымал, тарихы тағылымға толы, 
киелі білім ордасы  - Жол – көлік колледжінің 

50 жылдық мерей тойына жіберілген құттықтаулар

Тажиева Жанат Арысбекқызы
Шымкент қаласы білім  басқармасының басшысы             

Көпке үлгі болған білім ордасы
Қыран құсты зəулім көкте самғататын екі қанаты болса, ал 

адамды қырандай самғататын арманы мен мақсаты дер едік. 
Сондықтан жастарымыз білім мен ғылымға ұмтылатын болса, 
келешегіміз кемел, тəуелсіздігіміз баянды болмақ. Шымкент 
қаласы білім басқармасына қарасты Жол-көлік колледжінің іргесі 
қаланғанына биыл 50 жыл толып отыр. Іргесі 1971 жылы қаланған 

білім беру ұйымы елімізбен қатар бірдей өсіп, өркендеп келеді. Жарты ғасыр уақыт аралығында 
талай жетістіктерге қол жеткізіп, биік белестерді бағындырған білім ордасы бүгінде 
республикалық, тіпті халықаралық деңгейде танылып келе жатқан білім беру ұйымының бірі 
десек артық айтқандық емес. 

Бүгінгі күнге дейін колледжді 7 білікті басшы басқарып келді, олардың əрқайсысы білім 
беру ұйымының жұмысын ілгерілетуде, шəкірттерге сапалы білім мен саналы тəрбие беру 
жолында, білікті маман даярлауда өзіндік қолтаңбаларын қалдыра білді. 2011 жылдан бүгінгі 
күнге дейін аталмыш білім беру ұйымын білікті басшы Гүлзат Үкібайқызы басқарып келеді. 
«Елу жылда ел жаңа» демекші, Автомеханикалық техникум болып өз жұмысын бастаған білім 
ордасы бүгінгі Жол-көлік колледжінің келбеті заманауи бағытта қайта жаңартылып, 
материалдық-техникалық базасы əлемдік стандарттарға сəйкес соңғы үлгідегі құрал-
жабдықтармен толықтай жабдықталған. 

Ұстаздықтың ұлы жолында талмай еңбек еткен адам ғана өзінің биігін бағындыра алады. 
Ал оның негізі – ізденімпаздық пен талап болса, бүгінде білімді де білікті ұстаз, іскер басшы 
Искакова Гүлзат Үкібайқызы басқарып отырған ұжымның басты мақсаты да тəрбие мен білімді 
ұштастыра отырып, ізденімпаздық пен талапты күшейте отырып, бəсекеге қабілетті мамандар 
даярлау болып табылады. Бүгінде əлемдік бəсекелестіктің жылдам дамуына ілесе алатындай 
білімді де тапқыр, алғыр да дара тұлғаның тағдыры жаңашыл ұстаздардың қолына тапсырылып 
отырғандығы ұстазға жүктелген үлкен жауапкершілік. Осы бағытта колледж ұжымы 
жастардың қиялдары жүйрік, ойлары ұшқыр, жан-жақты қабілетті жəне білімді азамат болып 
қалыптасулары үшін аянбай еңбек ететіндіктеріне зор сенім білдіремін. Өткенін саралап, 
ертеңіне көз жүгіртсек, жас ұрпақты тəрбиелеуде білікті техник-мамандар даярлауда колледж 
ұжымы талай жетістіктер мен асуларды əлі де бағындыратыны сөзсіз. Əлемдегі үздік білім 
жүйелерінің тəжірибесі негізінде дамып келе жатқан Жол-көлік колледжінің ұжымын 50 
жылдық мерей тойымен құттықтай отырып, жастарды білімге баулып, болашаққа деген сенімін 
нығайта отырып, шəкірт бойына адалдық, еңбексүйгіштік, ізденімпаздық қасиеттерін 
ізгілендіруде аянбай тер төккен ұстаздар мерейлеріңіз əрқашан үстем болсын!  Техникалық 
жəне кəсіптік білім беруде өткені өнегелі, болашағы жарқын колледжге кəсіби өрлеу мен 
жаңашылдықпен даму жəне сəттілік тілеймін.

***
Если  у орла есть два крыла, чтобы взлететь в высь, то человека окрыляют его мечты  и 

цели. Поэтому, если наша молодежь будет стремиться к образованию и науке, то у нас будут 
большие перспективы и светлое будущее. В этом году исполняется 50 лет со дня основания 
Дорожно-транспортного колледжа управления образования города Шымкент. Организация 
образования, основанная в 1971 году, растет и процветает наравне с нашей страной, не говоря 
уже о том, что учебное заведение, которое за полвека добилось значительных успехов и 
покорило высокие вершины, сегодня является одной из самых востребованных организаций 
образования, как на республиканском, так и на международном уровне.
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Subjects studied in the cyclical Commission of special disciplines of specialties 1108000, 
1303000, 1203000:

List of disciplines of specialty 1303000:
1. Fundamentals of automation and discrete construction
2. Fundamentals of Telemechanical control
3. Automated system of intermediate regulation of train traffic, etc.

List of disciplines of specialty 1203000:
1. Railway technical means
2. Organization of Passenger Transportation
3. Management and organization of traffic in railway transport, etc.

List of disciplines of specialty 1202000:
1. Technology of cargo transportation organization
2. Technology of Passenger Transportation Organization
3. Car rights, etc.

List of disciplines of specialty 1206000:
1.Traffic management
2. Highways and their diagnostics
3.Technical means of traffic regulation, etc.
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Список преподавателей дисциплин цикловой комиссии специальных дисциплин 
специальностей 1202000, 1203000, 1206000, 1303000:

1. Елемесов А. К
2. Наркабулов А
3. Окаева Г. Т
4. Турманова Т. П
5. Федоренко О. А
6. Калжанов К. Б.
7. Бейдалиева А. К.
8. Тенгизбаев К. С

Состав рабочей комиссии по специальным дисциплинам специальностей 1108000, 
1303000, 1203000:

1. Шамшиметов Зуфар Фархатович
2. Ермекова Молдир Абильгазиевна
3. Аймишев Кайратбек Егембердиевич
4. Бейдалиева Азиза Казмановна
5. Орынбасар Сержан
6. Огурките Максим Анатольевич
7. Актуреева Жанна Шамшибековна
8. Турлыбек Айжан Айнабековна
9. Елемесова Акмаржан Нурлановна
10. Садырбай Молдир Абдыхановна
11. Мамырханова Айганым Акансеріевна
12. Турсунов Махмудхан Марипханович
13. Нурданов Нуржан Нуралиевич
14. Ермаханов Бекжигит Куралбаевич
15. Жумагулова Жанат Шералиевна
16. Медеуова Сандугаш Калдыбековна
17. Молдабек Гульмира Тулешовна
18. Атамбекова Мадина Бахтияровна
19. Мырзабеков Маралбек Ашимбекович
20. Балгабаева Перизат Сейтмаханбетовна

Дисциплины, изучаемые в цикловой комиссии специальных дисциплин 
специальностей 1108000, 1303000, 1203000:

Перечень дисциплин специальности 1303000:
1. Основа автоматики и построение дискретности
2. Основы телемеханического контроля
3. Автоматизированная система промежуточного регулирования движения поездов и др.

Перечень дисциплин специальности 1203000:
1. Технические средства железной дороги
2. Организация пассажирских перевозок
3. Управление и организация движения на железнодорожном транспорте и др.

Перечень дисциплин специальности 1202000:
1. Технология организации грузоперевозок
2. Технология организации пассажирских перевозок
3. Права на автомобиль и т.д.
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Specialty 1202000,1206000 - "Organization of Transportation and traffic management in road 
transport" was established in 1972.

First chairmen of the cyclical Commission:
1.1987-1992-Nazarov G.S
2.1992-1993-Egemberdiev Zh. K
3.1994-1996-Shynybaev Sh, Okaeva G. T
4.1996-2008-Fedorenko O. A.
5.2009-2011-Atemkulov S.
6.2012-2013-Aimishev K. E.
7.2013-2014-Tursunov M. M., Tengizbayev K. S.
8.2014-2019-Aktureeva Zh.Sh

In 2019, the "cyclical Commission of special disciplines of specialties 1108000, 1303000, 
1203000" and "cyclical Commission of special disciplines of specialties 1202000, 1206000" were 
merged and its chairman

1. from 2019 to the present - Shamshimetov Zufar Farkhatovich

List of veteran teachers of the cyclical Commission of special disciplines in specialties 1202000, 
1203000, 1206000, 1303000:

1. Yelemesov A. K.
2. Narkabulov A.
3. Okaeva G. T
4. Turmanova T. O
5. Fedorenko O. A.
6. Kalzhanov K. B.
7. Beidalieva A. K.
8. Tengizbayev K. S.

Specialties 1108000, 1303000, 1203000 special disciplines current composition of the cycling 
Commission:

1. Shamshimetov Zufar Farkhatovich
2. Ermekova Moldir Abilgazievna
3. Aimishev Kairatbek Egemberdievich
4. Beidalieva Aziza Kazmanovna
5. Orynbasar Serzhan
6. Ogurkite Maxim Anatolievich
7. Aktureeva Zhanna Shamshibekovna
8. Turlybek Aizhan Ainabekkyzy    9. Yelemesova Akmarzhan Nurlanovna
10. Sadyrbay Moldir Abdykhankyzy
11. Mamyrkhanova Aiganym Akanserikyzy
12. Tursunov Mahmudkhan Maripkhanovich
13. Nurdanov Nurzhan Nuralievich
14. Yermakhanov Bekzhigit Kuralbaevich
15. Zhumagulova Zhanat Sheralykyzy
16. Medeuova Sandugash Kaldybekovna
17. Moldabek Gulmira Tuleshkyzy
18. Atambekova Madina Bakhtiyarkyzy
19. Myrzabekov Maralbek Ashimbekuly
20. Balgabayeva Perizat Seitmakhanbetovna
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Перечень дисциплин специальности 1206000:
1. Организация дорожного движения
2. Автомобильные дороги и их диагностика
3. Технические средства регулирования дорожного движения и др.

SHAMSHIMETOV ZUFAR FARKHATOVICH
Chairman of the cyclical Commission of special disciplines of specialties 1202000, 1203000, 

1206000, 1303000

The cyclic commission was established in 2006 as the" cyclic Commission of special disciplines 
of specialties 1108000, 1303000, 1203000".In 2013, the cyclic commission was divided into the cyclic 
Commission of special disciplines of specialties 1108000, 1303000 and specialty 1203000. In 2016, the 
"cyclical Commission of special disciplines in specialties 1108000, 1303000, 1203000" and "cyclical 
Commission of special disciplines in specialties 1202000, 1206000" were merged.

Chairmen of the cyclical Commission of special disciplines of specialties 1108000, 1303000, 
1203000:

From 2006 to 2013, chairmen of the cyclical Commission of special disciplines in specialties 
1108000, 1303000, 1203000:

1. 2006-2011-Romanenko Yaroslav Alexandrovich
2. 2011-2013-Zhuparbekov Azamat Bazarbayevich
From 2013 to 2016-chairman of the cyclical Commission of special disciplines of specialties 

1108000, 1303000
1. 2013-2016-Niyazov Marat Abduzhapparovich
From 2013 to 2016, chairmen of the cyclical Commission of special disciplines in the specialty 

1203000
1. 2013-2015-Altynbekov Sundet Aliuly
2. 2015-2016 Beibitbay Yerlan
In 2016, the cyclical Commission of special disciplines of specialties 1108000, 1303000, 

1203000 was reunited and its chairmen:
1. 2016-2017-Niyazov Marat Abduzhapparovich
2. 2017-2019-Shamshimetov Zufar Farkhatovich
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Старикова Надежда Евгеньевна 
Директор

Филиал ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет 
путей сообщения» в г. Кирове (Филиал СамГУПС в г. Кирове)

Российская Федерация, г. Киров

Примите самые наилучшие пожелания и поздравления в 

знаменательный день – юбилейный день рождения замечательного Дорожно- транспортного 
колледжа.

Гордимся вашей историей, успехами и результатами работы. Судьба колледжа 
складывалась из судеб конкретных людей, чьим трудом талантом, педагогическим и научным 
дарованием определился облик учебного заведения, его особый калорит, который седлал его 
узнаваемым среди других. Характерной чертой развития колледжа последнего десятилетия 
стала инновационная деятельность интеграции уровней среднего профессионального 
образования.

Желаю дальнейших успехов в вашей благородной и ответственной профессии, крепкого 
здоровья, мира и согласия. 

Удачи на профессиональном поприще, большого счастья и благополучия.
***
Please accept my best wishes and congratulations on a significant day – the anniversary birthday 

of a wonderful Road Transport College.
We are proud of your history, success and results of work. The fate of the college was formed from 

the fate of specific people, whose work, talent, pedagogical and scientific talent determined the 
appearance of the educational institution, its special flavor, which made it recognizable among others. 
A characteristic feature of the development of the college over the past decade has been the innovative 
activity of integrating the levels of secondary vocational education.

I wish you further success in your noble and responsible profession, good health, peace and 
harmony.

Good luck in your professional career, great happiness and prosperity.

Погребняк Александр Иванович
Директор

Новосибирский техникум железнодорожного транспорта 
–структурное подразделение ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет путей сообщения»
Россия, г. Новосибирск

От всей души поздравляю коллектив преподавателей и 
студентов Дорожно-транспортного колледжа со славной 
исторической верой в своей жизни 50-летием!

Желаю большому и дружному коллективу Дорожно-транспортного колледжа 
процветания, а выпускникам утвердиться в выбранной профессии. 

Сегодня 50-летний юбилей колледжа позволяет всем нам ощутить себя членами одной 
большой семьи, почувствовать неразрывную связь времен, поколений, добрых традиций.

С праздником вас, дорогие друзья! С днём рождения колледжа! 
***

I sincerely congratulate the staff of teachers and students of the Road Transport College on 
the 50th anniversary of the glorious historical faith in their lives!

I wish the large and friendly staff of the Road Transport College prosperity, and the graduates 
to establish themselves in their chosen profession.

Today, the 50th anniversary of the college allows all of us to feel like members of one big 
family, to feel the inseparable connection of times, generations, and good traditions.

Happy holidays to you, dear friends! Happy college birthday!
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Сафаров Суюмбек Хакимович

“Қазақстан темір жолы” ҰК АҚ, Шымкент магистралдық 
желі бөлімшесінің жетекші  инженері

Сенімді əріптестік – нəтижелі жұмыстың кепілі
"Қазақстан темір жолы "Ұлттық компаниясы" акционерлік 

қоғамы, Шымкент магистралдық желі бөлімшесі  Жол-көлік  
колледжімен 2011жылдан бастап, бүгінгі күнге дейін колледж  
студенттерінің дуальді оқыту жүйесін ұйымдастыру шеңберінде 

жəне кəсіби білікті маман ретінде шыңдалу мақсатында өзара ынтымақтастық туралы көп 
жақты келісім-шартқа тұрып, əлеуметтік серіктестік  құрды. Аталмыш кəсіпорын серіктестік 
шеңберінде колледж студенттерінің сапалы тəжірибелі оқу-машықтанудан өтуіне бар 
мүмкіндіктер жасайды. Арнайы мамандар даярлайтын оқу орнында түзілетін оқу жоспарларын 
дайындау кезінде серіктестік тарапынан ортақ кеңес жəне келісім беріледі. Сонымен қатар 
колледждің материалдық – техникалық базасын заманауи талаптарға сəйкес жаңартуда жəне 
«Жас маман» жобасы аясында  алынатын қажетті құрал –жабдықтарды таңдауда кеңес бере 
отырып,  бірлесіп жұмыс жасайды.

Қазіргі əлеуметтік-экономикалық жағдайда жұмыс берушілермен тығыз байланыста 
қарым-қатынас орната отырып, жоғары білікті кəсіби мамандарды даярлап шығаруға болады.  
Əлеуметтік серіктестікпен бірлесе жұмыс жасау — əрбір білім алушының болашақта білімді де 
білікті маман, өз мамандығының кəсіби шебері болуына ықпалы зор. Біздің мекеменің 
базасында колледж студенттері «Оқу-өндірістік», «Өндірістік-технологиялық»  жəне «Диплом 
алды» практикаларынан өтеді. Өндірістік тəжірибе қорытындысы бойынша білім 
алушылардың кəсіби дəрежесінің артқанын, жұмысқа қабілеттілігін, өз бетінше маман ретінде 
жұмыс істей алатындықтарын дəлелдейтін мəліметтерді колледж əкімшілігіне жіберіп, Алғыс 
хаттармен марапаттап отырамыз жəне колледжді бітіруші түлектерді жұмысқа қабылдаймыз. 

Кəсіби мамандар даярлайтын  іргелі оқу орнымен əлеуметтік серіктестікте бірлесе жұмыс 
атқарып, ел болашағы-жастарымызды  білікті маман ретінде даярлап шығару ортақ 
мақсатымыз деп білемін. Іргесін көтеріп, техникалық жəне кəсіптік білім беру саласында биік 
белестерден көрініп, үнемі жетістіктерге жетіп келе жатқан  оқу орнына биыл -  50 жыл толып 
отыр. Колледж ұжымын осы атаулы 50 жылдық мерей тойымен шын жүректен құттықтап, 
болашақ мамандар даярлауда əлі де талай жетістіктерге жететіндігіне сенім білдіремін. 

***
Надежное партнерство-залог продуктивной работы
Акционерное общество Национальная компания  «Қазақстан темір жолы», Шымкентское 

отделение магистральной сети, с 2011 года и по сегодняшний день заключило многосторонний 
договор о взаимном сотрудничестве с Дорожно-транспортным колледжем в рамках 
организации системы дуального обучения студентов колледжа и в целях повышения 
квалификации, как высококвалифицированных специалистов. Данное предприятие в рамках 
партнерства создает все возможности для прохождения студентами колледжа качественной  
учебной и профессиональной практики. При подготовке учебных планов, формируемых в 
учебном заведении, готовящем специальных специалистов, со стороны товарищества даются 
общие консультации и согласие. Также сотрудничают по обновлениию материально – 
технической базы колледжа в соответствии с современными требованиями и консультируют в 
выборе необходимого оборудования, приобретаемого в рамках проекта «Жас маман».

В современных социально-экономических условиях возможна подготовка 
высококвалифицированных специалистов, выстраивающих тесные отношения с 
работодателями. Сотрудничество с социальными  партнерами способствует тому, что каждый 
обучающийся в будущем станет образованным и квалифицированным специалистом, 
профессиональным мастером своей профессии. На базе нашего учреждения студенты колледжа 
проходят «учебно-производственную», «производственно-технологическую» и 
«преддипломную» практики. По итогам производственной практики направляем в 
администрацию колледжа сведения, подтверждающие повышение профессионального уровня 
обучающихся, их работоспособность, способность самостоятельно работать специалистами, 
награждаем благодарственными письмами и принимаем на работу выпускников колледжа.
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ҚОРЫТЫНДЫ

«Тарихы тағылымға толы, киелі білім ордасына - 50 жыл» атты жинаққа  білім ордасының 
елу жылда атқарған жұмыстары мен қол жеткізген жетістіктері жөнінде қысқаша мəліметтер 
берілді. Алдағы уақытта да колледж ұжымы Қазақстан Республикасының болашағын баянды, 
келешегін кемеңгер ететін жастарға білім беруді дамытып, ҚР стратегиялық жоспарларын 
мүлтіксіз орындап, жоғары білікті сапалы маман даярлау ісінде аянбай еңбек ете отырып, 
сапалы білім берумен қатар «Білім негізі – тəрбиеде» деген қағиданы негізге алып, ұстаздық 
жолда қызмет ете бермек.

***
Книга  «Исторически сложившемуся учебному заведению -50 лет» содержит  краткие 

сведения о проделанной работе и  достижения  за пятьдесят лет обучения. И в будущем 
коллектив колледжа обязуется дать образование  молодежи, которое является основой будущего 
Республики Казахстан, неукоснительно выполняя стратегические планы Республики 
Казахстан, неустанно трудясь в деле подготовки высококвалифицированного специалиста, 
руководствуясь принципу «Образование – основа воспитания».

The collection «HISTORICALLY ESTABLISHED EDUCATIONAL INSTITUTION WHICH 
HISTORY IS FULL OF KNOWLEDGE- 50 YEARS!»" contains a summary of the work and 
achievements of the university over fifty years. In the future, the staff of the College will continue to 
work on the teaching path, developing education for young people who will build the future of the 
Republic of Kazakhstan, strictly implementing the strategic plans of the Republic of Kazakhstan, 
working hard to train high – quality specialists, as well as providing high-quality education based on the 
principle of "knowledge is the basis of  Education".
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Байгараев Еркебулан Маратович
«Garant trans service» ЖШС –нің директоры, колледждің 

əлеуметтік серіктесі

Бəсекеге қабілетті білім ордасы
Білім беру нарығында сапалы, бəсекеге қабілетті құзыретті 

мамандар даярлауда жəне болашақта  жұмыспен қамту 
бағдарламасын жүзеге асыру жолында өңіріміздегі техникалық жəне 
кəсіптік білім беру ұйымдары білім алушыларын  өндірістік 
тəжірибеден өткізу мақсатында мемлекеттік, сондай-ақ жекеменшік 
кəсіпорындармен  өзара келісім-шартқа тұрады. Біздің «Garant trans 

service» ЖШС –де біраз жылдан бері Жол-көлік колледжімен өзара əлеуметтік əріптестік 
бағытында үш жақты келісім-шартқа тұрып, бірлесе жұмыс атқарып келеміз. Жол-көлік 
колледжінің 1201000 - «Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу жəне 
пайдалану» мамандығы бойынша білім алып жатқан студенттері біздің кəсіпорында оқу 
бағдарламаларының талаптарына сəйкес, өндірістік-технологиялық жəне диплом алдындағы 
практикаларынан үздіксіз өтіп отырады. Өндірістік іс-тəжірибеден өту кезінде колледжде алған 
білімі мен өз біліктілігінің, іскерлігінің арқасында көзге көрінген студенттерді мүмкіндігінше 
жұмыспен қамтуға тырысамыз. Сонымен қатар колледждің білім алушыларын сапалы 
өндірістік тəжірибеден өткізіп қана қоймай, əріптестік əлеуметтік серіктес ретінде колледжде 
ұйымдастырылып өткізілетін көптеген іс-шараларға, семинарларға жəне диплом қорғау 
жұмыстарына белсене араласып отырамыз. 

Я считаю, что наша общая цель состоит в том, чтобы совместно работать в социальном 
партнерстве с фундаментальным учебным заведением, которое готовит специалистов. Этому 
вопросу было отдано в сфере технического и профессионального образования, высокий 
уровень, которого добились. Учебному заведению в этом году исполняется 50 лет. От всей души 
поздравляю коллектив колледжа с этим знаменательным  юбилеем и выражаю уверенность, что 
в подготовке будущих специалистов он добьется еще немало успехов.

***
Reliable partnership is the key to productive work
Joint stock company "National Company " "Kazakhstan railway", Shymkent branch of the main 

network, has entered into a multilateral agreement on mutual cooperation with the College of road 
transport since 2011 and to date has entered into a social partnership within the framework of the 
organization of dual training of students of the college and in order to improve their professional skills." 
Within the framework of the partnership, this enterprise creates opportunities for college students to 
undergo high-quality practical training. When preparing curricula formed in an educational institution 
that trains special specialists, the partnership provides general advice and consent. It also works 
together to update the material and technical base of the College in accordance with modern 
requirements and provide advice on the selection of the necessary equipment to be purchased within 
the framework of the "young specialist" project.

In the current socio-economic situation, it is possible to train highly qualified professionals by 
establishing close relations with employers. Working together with social partnership is a great way for 
every student to become an educated and qualified specialist, a professional master of their profession 
in the future. On the basis of our institution, college students undergo "educational-industrial", 
"production-technological" and "pre-graduate" internships. Based on the results of production 
practice, we send information confirming the professional development of students, their ability to 
work independently as specialists to the college administration, award letters of thanks and accept 
graduates of the college for work.

I believe that our common goal is to train our young people as qualified specialists-the future of 
the country, working together in social partnership with a fundamental educational institution that 
trains professionals. This year marks the 50th anniversary of the University, which has achieved high 
achievements and achievements in the field of technical and vocational education. I heartily 
congratulate the staff of the College on this significant 50th anniversary and hope that they will still 
make a lot of progress in training future specialists.



1180 1189

It is also gratifying that the 50th anniversary of the educational institution in which I studied, 
became a specialist, focused on my future, set goals for myself. Of course,  we do not forget about the 
walls of the school, that is, about those teachers who served in it, left their childhood, contributed to 
growing up, and the recognition of the right and left. I myself entered in 2011 with a degree in 1201000 - 
"maintenance, repair and operation of motor transport", graduated in 2014 and received a diploma. 
There are a lot of interesting things in college. I can't say that only at one meeting. After graduating from 
college, I continued my studies at a higher education institution and work in this field. I believe that my 
interest in this field is, of course, due to the teachers who gave me education and upbringing at that time. 
I express my deep gratitude to the teachers of the college and wholeheartedly congratulate the staff on 
the 50th anniversary, I wish further prosperity and development of the university in accordance with 
international standards.

Тілеухан Дінмұхаммед
Колледж түлегі

Мамандығым - мақтанышым
Мен, Тілеухан Димаш, 2014 жылы Жол-көлік колледжіне 1201000 – 

«Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу жəне 
пайдалану» мамандығы бойынша оқуға түстім. 2017 жылдың 2-5 мамыр 
аралығында Қостанай қаласында өткен республикалық «WorldSkills 
Kazakhstan» ұлттық чемпионатына колледж студенті ретінде «Жеңіл 
автокөліктерге қызмет көрсету жəне жөндеу жұмыстары» құзыреттілігі 

бойынша қатысып, күміс медаль мен  ІІ орынды иелендім. Білімді де білікті ұстаздарымның 
арқасында өз мамандығымды жетік меңгеріп, 2017 жылы маусым айында колледж дипломын 
алғаннан кейін, осы жылдың қыркүйек айында өзім білім алған Жол-көлік колледжінде оқу-
өндіріс шебері ретінде алғашқы еңбек жолымды бастадым. Қазіргі таңда білім алған 
мамандығым бойынша жоғары оқу орнын бітіріп, арнайы пəн оқытушысы қызметін абыроймен 
атқарып келемін. Өзіме дəріс берген ұстаздарыммен өзара тəжірибе алмасып, ұстаздық 
жолымды шыңдау мақсатында жан-жақты ізденіспен еңбек етіп келемін. 

***
Моя профессия- моя гордость

Я, Тлеухан Димаш, в 2014 году поступил в Дорожно-транспортный колледж по 
специальности 1201000 – «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного 
транспорта». В Республиканском национальном чемпионате «WorldSkills Kazakhstan», который 
проходил со 2 по 5 мая 2017 года в г. Костанай, будучи студентом колледжа, принял участие в 
компетенции «Обслуживание и ремонт легковых автомобилей», где завоевал серебряную 
медаль. Благодаря знающим и квалифицированным педагогам, в июне 2017 года, получив 
диплом колледжа, в сентябре этого года я начал свою первую трудовую деятельность в качестве 
мастера учебно-производственного обучения в Дорожно-транспортном колледже. В настоящее 
время  я с честью занимаю должность преподавателя специальных дисциплин, работаю с 
преподавателями, с целью обмена опытом и совершенствования своего педагогического 
мастерства.

***
I am Tleukhan Dimash, entered the Road Transport College in 2014, majoring in 1201000 - 

"maintenance, repair and operation of road transport". In the Republican national championship 
"WorldSkills Kazakhstan", which was held from 2 to 5 May 2017 in Kostanay, as a college student, he 
took part in the competence" Maintenance and repair of passenger cars", where he won a silver medal 
and the second place. Thanks to knowledgeable and qualified teachers, in June 2017, after receiving a 
college diploma, in September of this year I began my first career as a master of industrial training in 
Road Transport College. Currently, I am completing my degree at a higher educational institution, and I 
am honourably holding the position of a teacher of special disciplines. I work with teachers to share 
experiences and improve my teaching path.

Жол-көлік колледжі - республикадағы «Жас маман» жобасы аясында 180 колледждің 
ішінде алғашқы ондыққа еніп, материалдық-техникалық базасын халықаралық стандартқа 
сəйкес қазіргі заман талабына сай толық  қайта жасақтауға мүмкіндік алған колледж. Осындай 
беделді, білім сапасымен бəсекелесе алатындай білікті мамандар даярлайтын, материалдық-
техникалық базасы мықты колледжбен бірлесе жұмыс істеу біз үшін де мəртебе деп білемін. 
Жарты ғасырлық тарихы бар колледж ұжымын 50 жылдық мерей тойымен  «Garant trans 
service» ЖШС –ның атынан шын жүректен құттықтаймыз жəне əлеуметтік серіктестігімізді əрі 
қарай да дамытып, жалғастыратындығымызға сенімім мол.

***
В целях подготовки качественных, конкурентоспособных компетентных специалистов на 

рынке образования и проведения производственной практики обучающихся организаций 
технического и профессионального образования нашего региона для реализации программы 
занятости в будущем заключаются договора как с государственными, так и с частными 
предприятиями. В ТОО «Garant trans service» на протяжении ряда лет мы сотрудничаем с 
Дорожно-транспортным колледжем, заключая трехсторонние договора о социальном 
партнерстве. Студенты Дорожно-транспортного колледжа, обучающиеся по специальности 
1201000 – «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта», 
непрерывно проходят производственно-технологическую и преддипломную практику на 
нашем предприятии в соответствии с требованиями учебных программ. За время прохождения 
производственной практики стараемся максимально трудоустроить отличившихся студентов 
благодаря знаниям, умениям  полученным в колледже. Кроме того, мы не только проводим 
качественную производственную практику для обучающихся колледжа, но и активно 
участвуем во многих мероприятиях, семинарах и дипломных работах, проводимых в колледже 
в качестве партнерских социальных отношениях. Дорожно-транспортный колледж, вошедший 
в первую десятку из 180 колледжей республики в рамках проекта «Жас маман» и получивший 
возможность полностью реконструировать материально-техническую базу в соответствии с 
международными стандартами, в соответствии с современными требованиями. Для нас честь 
сотрудничать с таким престижным колледжем, который готовит квалифицированных 
специалистов, конкурирующие в сфере  качества образования, с сильной материально-
технической базой. От имени ТОО «Garant trans service» от всей души поздравляем коллектив 
колледжа с 50 –летним юбилеем и надеемся на дальнейшее развитие и продолжение нашего 
социального партнерства!

***
In order to train high-quality, competitive, competent specialists in the education market and 

conduct practical training for students of technical and vocational education organizations in our 
region, contracts are concluded with both state and private enterprises for the implementation of the 
employment program in the future. In" Garant trans service " LLP, we have been cooperating with the 
road transport college for a number of years, concluding trilateral agreements on social partnership. 
Students of the Road-Transport College, who are studying in the specialty 1201000 - "maintenance, 
repair and operation of road transport", continuously undergo production and technological and pre-
graduate practice at our enterprise in accordance with the requirements of the training programs. 
During the practical training, we try to employ the most distinguished students thanks to the 
knowledge, skills and knowledge gained in college. In addition, we not only conduct high-quality 
industrial practice for college students, but also actively participate in many events, seminars and 
theses held at the college as partner social partners. Road Transport College is a college that was 
included in the top ten out of 180 colleges in the republic within the framework of the "Young 
Specialist" project and was able to completely reconstruct the material and technical base in 
accordance with international standards in accordance with modern requirements. We are honored to 
cooperate with such a prestigious college, which trains qualified specialists who can compete with the 
quality of education, with a strong material and technical base. On behalf of "Garant trans service" 
LLP, we sincerely congratulate the staff of the college on its 50th anniversary and hope for the further 
development and continuation of our social partnership!!!
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У всех нас есть цель. Мы стремимся достичь поставленных целей и задач. Я благодарен 
всему преподавательскому составу колледжа, который проложил нам путь в мире знаний, чтобы 
стать профессионалами, подходящими для нашей профессии. Желаю, чтобы ваши современные 
выпускники, обладающие знаниями и умением, стали успешными будущими молодыми 
специалистами. Поздравляю с 50-летним юбилеем!

Graduate's wish
I am Perevalkov Alexey Nikolaevich, entered the modern Road Transport College in 2007, 

majoring in the Construction of highways and airfields. She graduated from the college in 2011.
This college gave me knowledge, taught me to absorb the knowledge I gained, to apply theory in 

practice, to teach others, to know myself, to harden myself. In other words, this is an indicator that 
teachers have invested all their efforts in developing the mental abilities of our students. I have reached 
today's level, combined with the teaching and knowledge that was laid down in the traditional traditions 
of this educational institution. Currently, he works in Shymkent Kazdroproekt LLP, Shymkent. I am an 
engineer of the 2nd category, a leading specialist.

We all have a purpose. We forget about the fulfillment of our goals and objectives. I am grateful to 
the entire staff of the college, who paved the way for us in the world of knowledge to become 
professionals suitable for our profession. They are our keepers, our correspondents. I wish that today's 
outstanding graduates, educated and competent future young professionals, were inspired and 
launched! Happy 50th anniversary!

Файызхан Женисхан Есимханулы
ASTER AUTO ШЫМКЕНТ" ЖШС-ның 

Автомобиль сату бөлімінің басшысы,  колледж түлегі 

Мəртебелі білім ордасы

Өзім білім алып, маман иесі болуға, болашағымызды бағдарлауға, 
алдымызға мақсат қоя білуге тəрбиелеген білім ордасына 50 жыл толып 
отырғандығы мені де қуантады. Мектеп қабырғасын, яғни алып-ұшқан 

балалық шақты тастап, есеюге, оңымыз бен солымызды тануға ықпал еткен білім ордасын, онда 
қызмет еткен ұстаздарымызды, əрине ұмытпаймыз. Мен өзім 2011 жылы 1201000 – 
«Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу жəне пайдалану» мамандығы 
бойынша оқуға түсіп, 2014 жылы аяқтап, диплом алып шықтым. Колледжде өткен қызықты 
шақтарымыз өте көп. Кішкене ғана бір кездесуде айтып жеткізу мүмкін емес. Колледжді 
бітірген соң оқуымды жоғары оқу орнында жалғастырдым жəне осы салада қызмет атқарып 
келемін. Менің осы салаға деген қызығушылығым,  сол кездегі білім мен тəрбие берген 
ұстаздардың арқасы деп білемін. Колледждегі ұстаздарыма шексіз алғысымды білдіремін жəне 
ұжымды 50 жылдық мерей тойымен шын жүректен құттықтаймын, білім ордасының одан да 
көркейіп өсуіне, əлемдік стандарттарға сай дамуына тілектеспін. 

***
Учебное заведение с высокой репутацией!
 Отрадно и то, что 50 лет исполнилось учебному заведению, в котором я учился, стал 

специалистом, ориентировался в своем будущем, ставил перед собой цели. Мы, конечно, не 
забываем о стенах школы, то есть о тех учителях, которые служили в ней, способствовали 
взрослению, признанию правых и левых. Я сам поступил в 2011 году по специальности 1201000 
– «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта», закончил в 
2014 году и получил диплом. В колледже много интересного. Не могу сказать, что только на 
одной встрече. После окончания колледжа я продолжил обучение в высшем учебном заведении 
и работаю в этой сфере. Я считаю, что мой интерес к этой области-это, конечно, заслуга 
учителей, которые дали мне образование и воспитание в то время. Выражаю глубокую 
благодарность преподавателям колледжа и от всей души поздравляю коллектив с 50-летним 
юбилеем, желаю дальнейшего процветания и развития!
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Түлектер тілегі

Пакентаев Сейдильда  Диятильдаевич 
Қарағанды облысы жолаушылар Ассоциацияның директоры 

Мамандық таңдауда жаңылмадым
Əр адамның өміріндегі ең маңызды, əрі жауапты таңдаулардың 

бірі – мамандық таңдау. Бала кезімде алдымда сан-түрлі ойлар мен 
жолдар тұрды. Менің ойымша, əр адам өзінің ішкі сезіміне сеніп, 
жүрегінің қалауы бойынша болашақты  дұрыс таңдағаны абзал.

Болашақта кім боламын? - деген сауал менің тұлға ретінде 
қалыптасуыма  мың толғана ой түюге мүмкіндік берген аса маңызды 

сұрақ болды.Түйсігімдегі сұраққа жауап беру үшін, бойымдағы ең жақсы қасиеттерімді, 
құндылықтарымды, кəсіби бағытымды анықтағым келді. Осының барлығын есепке алып, 
дұрыс шешім қабылдауға  əрекет жасадым. 

Ата-анамның: «Мамандық таңдаудағы шешімің, өміріңдегі өте маңызды əрі жауапты іс-
əрекет болып табылады. Сондықтан, не істесең де «Жеті рет өлшеп, бір рет кес» - деген мақал 
есіңде жүрсін. Дұрыс таңдаған мамандығың, келешек жақсы көретін жұмысыңның табысты, 
сəтті орындалуына жəне болашақ отбасыңмен тиімді жеңіл өмір сүруіңе жол ашады жəне 
кепілдік болып табылады»,- дегені еш есімнен кетпейді.

Ата-анамның ақыл-кеңесін негізге алып, ойымды қорыта келе дұрыс шешім қабылдау  өз 
қолымда екенін түсіндім. Бірақ, біршама уақыт бойы мамандық таңдауымды көз алдыма 
жүгіртіп,  елекке салып көрдім. Ойлап -ойлап осы əкемнің жолына түсіп, ақ халатты абзал жан 
да болғым келді. Бір кездерде қамыққан, қуанған шақтарда қағаз бетіне үңіліп ойымды 
шимайлап жазғанды ұнатушы едім, солар есіме түсіп,  журналист болуды да армандадым.

Балалық шағымда ойыншық машинаны бұзып, жинақтап, велосипедті шашып  жəне 
əкемнің машинасын жөндеуді қызық көретін едім. Сол арман  мені өзіне қарай жетелей берді. 
Мамандық таңдау бір нүктеге тоғысқандай болды. Мəселе шешілді. Бала кезімдегі  жай ғана 
қызығушылығым техника саласына алып келді.

Ой-түйсігім алдамаған екен. Өкінбейтіндей үлкен дəрежеге дейін көтерілдім. Бала кездегі 
арманға, қиялыма, жеткен жетістігіме, адаспағаныма қуанатын шаққа жеттім.

Əр мамандықтың өзіне жетерлік ауыртпашылығы болады. Ал мен бала кезімнен таныс, 
өзім ұнатқан қиындығы мен қызығы мол, жан-жақты білімділікті, əрдайым ізденісте болуды 
талап ететін  жауапты салаға, яғни Автомеханикалық техникумына оқуға түсіп, білім алып 
шығуға шешім қабылдадым.

 Алғашқы армандар орындалғандай болды. Оқуға түстім. Білім алу мерзімі аяқталып, 
техникумдағы балалық шақты артта қалдырып, механик мамандығына кірісіп те кеттім. 
Таңдаған мамандығымның, саласы бойынша білікті маман болуымның негізгі себебі мен анық 
айғағы  білім  берген ұстаздарым  еді. 

Балалық кезеңнен өтіп, болашақ маман болуыма бағыт-бағдар беріп, келешекке жол 
көрсеткен сол асыл ұстаздарыма мың алғыс жаудырамын. Мен əркез сол кезде сабақ берген  Ан 
Валерий Петрович, Əділ Пайызұлы  Кəдеев, Əуесхан Спандиярұлы Сариев, Есенгелді 
Дəнебекұлы Бақбергенов,  Қыдырбай Төлепбергенұлы  Сарғалдақов, Сəтімбек Шеранұлы 
Тілепбергенов сынды  ұстаздарымды жиі еске аламын.  Қазіргі таңда осы мамандығым 
бойынша Қарағанды облысы жолаушылар Ассоциацияның директоры қызметін атқарамын. 
Бұрынғы Автомеханикалық техникумы, қазіргі Жол-көлік колледжін елу жылдық мерей 
тойымен шын жүректен құттықтаймын. “Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға» - 
дегендей, ардақты ұстаздарымызға еселі еңбектеріңіз жана берсін, білім нəрімен сусындатып, 
белгілі бір маман иесі атандырып, тəрбиелеп ұшырған шəкірттеріңіз биіктерден көрініп, 
абыройларыңыз арта берсін дегім келеді. 
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                                 Не ошибся в выборе профессии!
Одним из самых важных и ответственных  моментов в жизни каждого человека является 

выбор профессии. В детстве передо мной стояли разные мысли и пути. Я думаю, что каждый 
человек должен верить в свои внутренние чувства и правильно выбирать будущее по желанию 
своего сердца.

«Кем я буду в будущем?»- это был очень важный вопрос, который заставил меня 
задуматься о своем становлении, как личности. Чтобы ответить на вопрос, я хотел выявить  свои 
лучшие качества, ценности, профессиональную ориентацию. Все это я учел и  принял 
правильное решение.

Мои родители говорили: «решение в выборе профессии - очень важное и ответственное 
занятие в жизни. Поэтому, что бы вы ни делали, помните пословицу: «Семь раз отмерь, один раз 
отрежь». Правильно выбранная профессия является залогом успешного  выполнения любимой 
работы и гарантом достатка  будущей семьи.

«Все в моих силах»-подумал я, взяв за основу советы родителей и обобщив свои мысли и 
принял правильное решение. Но какое-то время спустя,  пропуская через сито мысли по выбору 
профессии могу сказать, что выбор был сделан не сразу. Какое-то время я хотел стать доктором в 
белом халате, продолжив путь отца.  Вспоминая о временах когда, я любил писать на листках 
бумаги, в радостные моменты своей жизни,  я думал «а не стать ли мне  журналистом»? 

В детстве я с удовольствием ломал игрушечную машину, собирал, разбирал велосипед и 
ремонтировал машину отца. Эта мечта потянула меня за собой. Выбор профессии, как будто 
сошелся в одну точку. Вопрос решен. Детская мечта познакомила меня с новой областью -  с 
областью «механики».

Моя интуиция в выборе профессии меня не обманула. Я достиг успеха в выбранной сфере. 
Детские  мечты, фантазии привели меня к успеху, не дали заблудиться.

В каждой профессии есть свои трудности. А я решил поступить и получить образование в 
той  сфере, которая мне с детства знакома, мне она нравится. Требует много знаний и всегда я в 
поиске. Я хочу сказать огромное спасибо тем благородным учителям, которые дали мне 
направление стать специалистом и открыли путь в будущее. Я часто вспоминаю своих 
преподавателей:  Ан Валерий Петрович, Əділ Пайызұлы  Кəдеев, Əуесхан Спандиярұлы 
Сариев, Есенгелді Дəнебекұлы Бақбергенов, Қыдырбай Төлепбергенұлы Сарғалдақов, 
Сəтімбек Шеранұлы Тілепбергенов.

 В настоящее время по данной специальности работаю директором Ассоциации 
пассажиров Карагандинской области. От всей души поздравляю бывший Шымкентский авто 
механический техникум, ныне Дорожно-транспортный колледж с пятидесятилетним юбилеем.  
Хочу пожелать нашим дорогим учителям, чтобы ваш труд был наполнен знаниями, чтобы ваши 
студенты,  были достойными и воспитанными гражданами нашей страны

***
I did not make a mistake in choosing a profession
One of the most important and responsible in the life of every person is the choice of "profession". 

As a child, I had different thoughts and lines in front of me. I think that every person should believe in 
their inner feelings and choose the right future according to the desire of their heart.

"Who will I be in the future?" - this was a very important question that allowed me to think about 
my development as a person.To answer the question of intuition, I wanted to determine my best 
qualities, values, and professional orientation. I took all this into account and decided to make the right 
decision.

My parents said: "the decision to choose a profession is a very important and responsible activity 
in life. Therefore, whatever you do, remember the proverb: "Measure seven times, cut once." A well-
chosen profession is the key to a successful, successful performance of your favorite work and an 
effective easy life with your future family"»

"It is not in my power," I thought, taking as a basis the advice of my parents and summarizing my 
thoughts, to make the right decision. But for a while, I ran before my eyes on the choice of profession 
and looked at the sieve. 
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"The confidence of our country in the future is your young graduate. This means the desire, faith, 
and requirements for graduates." If I can justify the trust of my teachers, I know that it is my student 
duty. I remember with special trepidation Konaev Ivan Mikhailovich and Tolenov Aidar Tolenovich, 
who taught special disciplines.

Speaking about his family, his wife-Tazhieva Mabira works as an accountant-economist.  The 
eldest daughter Gauhar and the youngest daughter Aruzhan are also experts in this field. My middle 
daughter, Ainur, works in the field of technical physics.

The Head of State N. A. Nazarbayev said: "You, the educated youth of independent Kazakhstan, 
should build your own path and turn it into an avenue that will begin to develop the country!" At the 
same time, our country, which aspires to become one of the developed countries, needs a well-rounded, 
professionally trained youth. Our country is in the center of the world's attention with a balanced policy, 
a growing economy,and a harmonious life.The problem of training future specialists, the formation of 
professional activity is a requirement of society. In this regard, not all loads for the teaching staff are 
easy. Thank you for your hard work in training qualified specialists who have contributed to the 
prosperity of our country. For a fiery young man, it will not be difficult to cross the pass and ferry. The 
main thing is to have a high goal, high interests! I congratulate everyone on the 50th anniversary of our 
educational institution!

Mamut Yergeshevich Alimov
is a college graduater

Перевалков Алексей Николаевич 
Колледж түлегі

Мен, Перевалков Алексей Николаевич, қазіргі Жол-көлік 
кол л ед ж і н е  2 0 0 7  ж ы л ы  « А втом о б и л ь  жол д а р ы  м е н 
аэродромдардың құрылысы» мамандығы бойынша оқуға түстім. 
Колледжді 2011 жылы тəмамдадым.

Аталған колледж маған білім беріп, алған білімді сіңіруді, 
теорияны практикада қолдануды, басқаға үйрете білуді, өзімді 

тануға, шыңдауға үйретті. Яғни, бұл ұстаздар қауымының барлық күш-жігерін студент 
жастардың ақыл-ой қабілетін дамытуға жұмсағандығының көрсеткіші. Осы оқу ордасының 
дəстүрлі түрде қалыптасқан темірдей тəртібіне бой ұсынып, берген тəлім-тəрбие мен білімін 
ұштастыра келіп бүгінгі деңгейге жеттім. Қазіргі таңда Шымкент қаласындағы «Шымкент 
Каздорпроект» ЖШС-да 2-категориялы инженер, жетекші маман қызметін атқарамын.

Барлығымыздың да алға қойған мақсатымыз бар. Сол мақсаттарымызды, міндеттерімізді 
орындауға ұмытылудамыз. Бізді білім əлемінде өз мамандығымызға сай маман болып 
қалыптасуға жол салған барша колледж ұжымына  алғысым шексіз. Олар біздің қамқоршымыз, 
тілекшіміз. Заманына сай озық ойлы түлектерді бiлiмдi де, бiлiктi болашақ жас мамандарды 
қанаттандырып,  ұшыра беруіне тілектеспін! Атап өткелі отырған 50 жылдық 
мерейтойларыңыз құтты болсын!

***
Я, Перевалков Алексей Николаевич, поступил в современный Дорожно-транспортный 

колледж в 2007 году по специальности «Строительство автомобильных дорог и аэродромов». 
Окончил колледж в 2011 году.

Данный колледж дал мне знания, научил впитывать полученные знания, применять 
теорию на практике, учить других, познавать себя, закалять. То есть это показатель того, что 
учителя вложили все свои усилия в развитие умственных способностей нашей, студенческой 
молодежи. Я дошел до сегодняшнего уровня, в сочетании с преподаванием и знаниями, которые 
были заложены в сложившихся традициях этого учебного заведения. В настоящее время 
работаю в ТОО «Шымкент Каздропроект» г. Шымкент. Являюсь инженером 2 категории, 
ведущим специалистом.
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Пусть не устанут крылья...
Учебное заведение, история которого уходит корнями в далекий 1971 год, сегодня может 

гордиться своими добрыми делами, успехами, богатой историей, квалифицированными и 
образованными специалистами, выпускниками, трудящимися в разных сферах нашей страны, 
талантливыми личностями, чья жизненная миссия – вырастить и воспитать современную 
молодежь.  Хочу выразить огромную благодарность педагогам-ветеранам нашего гнезда. 
Тысячи студентов колледжа активно участвуют не только в сфере профессионального 
образования, но и в административно – управленческой, общественно – политической работе, 
вносят свой вклад в развитие и процветание суверенной страны.

Я, окончив этот колледж в 1976-1980 годах по специальности «Техническая эксплуатация 
дорожно-строительных машин», продолжил образование в Омском институте. Трудовую 
деятельность начал в 1987 году инженером в учреждении «КАМАЗ ЦЕНТР» г. Шымкент. Хочу 
сказать, что благодаря качественному образованию квалифицированных учителей и своей 
образованности я достиг такой степени. Не жалею о выбранной профессии. В настоящее время 
являюсь директором ТОО «Камаз Евро Сервис» г. Шымкент. Мы вносим свой вклад в развитие 
техники нашего родного края, благодаря нашему не легкому  делу. Данное учреждение, которое 
я возглавляю, является официальным дилером АО «Камаз - Инжиниринг» по Республике 
Казахстан.

«Уверенность нашей страны в завтрашнем дне-это ваш молодой выпускник. А значит, и 
желание, и вера, и требования к выпускникам».  Если я могу оправдать доверие своих учителей, 
я знаю, что это мой долг. С особым трепетом вспоминаю Конаева Ивана Михайловича и 
Толенова Айдара Толеновича, которые преподавали специальные дисциплины.

Говоря о своей семье, супруга-Тажиева Мабира работает бухгалтером-экономистом. 
Старшая дочь Гаухар и младшая дочь Аружан также являются экспертами в этой области. Моя 
средняя дочь-Айнур работает в области технической физики.

Как отметил Первый Президент страны Н.А.Назарбаев: «Вы, образованная молодежь 
независимого Казахстана,  должны построить свою тропу и превратить ее в проспект, который 
начнет развивать страну!». В то же время, для нашего государства, стремящегося в число 
развитых стран, нужна всесторонняя образованная, профессионально подготовленная 
молодежь. Наша страна находится в центре внимания мира с взвешенной политикой, растущей 
экономикой, гармоничным бытом. Проблема подготовки будущих специалистов, 
формирования профессиональной активности-требование общества. В связи с этим, не все 
грузы для преподавательского состава легки. Благодарю вас за нелегкий труд по подготовке 
квалифицированных специалистов, внесших вклад в процветание нашей страны. Для 
пламенного юноши не составит труда перебраться через перевал и переправы. Главное, чтобы 
была высокая цель, высокие интересы! Поздравляю всех с 50-летием нашего учебного 
заведения!

The educational institution, whose history goes back to the distant 1971, today can be proud of its 
good deeds, successes, rich history, qualified and educated specialists, graduates working in various 
fields of our country, talented individuals whose life mission is to grow and cultivate a young culture. I 
would like to express my deep gratitude to the teachers-veterans of our great nest, who have spent their 
entire adult life as teachers in this educational institution. Thousands of students of the university 
actively participate not only in the field of professional education, but also in administrative and 
managerial, socio – political work, and contribute to the development and prosperity of a sovereign 
country.

After graduating from this university in 1976-1980 with a degree in "Technical operation of road 
Construction machines", I continued my education at the Omsk Institute"Siberian Road Transport". He 
started his career in 1987 as an engineer in the "KAMAZ CENTER" institution in Shymkent. I want to 
say that thanks to the high-quality education of qualified teachers and my exactingness, I have achieved 
this degree. I do not regret my chosen profession. Currently, I am the director of "Kamaz Euro Service" 
LLP in Shymkent. We contribute to the development of the technology of our native land, thanks to its 
difficult and difficult work. This institution, which I head, is the official dealer of JSC "Kamaz-
Engineering" in the Republic of Kazakhstan.
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Come up with-come up with the path of a real father who wanted to be like Jean in white 
coats.Once upon a time I loved to write on pieces of paper, in happy times when I remembered them as a 
"journalist"? "the thoughts were disturbing, too.

As a child, I enjoyed breaking up a toy car, picking up and throwing away my bike, and repairing 
my father's car. The same dream brought me to myself. The choice of profession seemed to converge on 
one point. The issue is resolved. As a child, I was just interested in sleep – at present, I was introduced to 
the field of "Mechanic". I rose to the point where I didn't regret it.As a child, I enjoyed dreams, fantasies, 
achievements, and did not get lost.

In each profession, you can do a lot of auirtpashylygy yourself. And I decided to enter and get an 
education in the responsible field that I have known since childhood, I like it, requires a lot of interesting 
and comprehensive education, always be on the lookout.

The first dreams seemed to come true. I went to study. The training period has expired, I left my 
childhood in the technical school behind and went to the specialty "Mechanic". The main reason that I 
became a qualified specialist in my chosen specialty and industry was my teachers who gave me 
knowledge.

I want to say a thousand thanks to those noble teachers who went through my childhood and gave 
me the direction to become a future specialist and the path to the future. I always taught then:  Valery 
Petrovich, Adil Protsentovich Kadeev, Aueskhan Spandiyarovich Sariev, Esengeldy Danebekovich 
Bakbergenov, Kydyrbay Tulepbergenovich Sargasakov,

I often think of such teachers as Tlepbergenov Satimbek Sheranovich. Currently, I work in this 
specialty as the director of the Association of Passengers of the Karaganda region. I wholeheartedly 
congratulate the former Shymkent Automobile and Mechanical Technical School, now the Road 
Transport College, on its fiftieth anniversary. I want to say that if you want your students,well-bred, and 
well-bred, to be worthy and worthy.

Таукебаев Қанат
 «3-Энергоорталық»  АҚ автотранспорт цехның басшысы

Білім алып саяңда, өткердік сан жылды
ҚР Үкіметінің 08.05.1997 жылғы № 814 қаулысы жəне ОҚО 

əкімінің 18.06.1997 жылғы № 14 шешімімен Оңтүстік Қазақстан 
автомеханикалық колледжі Шымкент аграрлық-техникалық колледжі 
болып өзгергенмен, халықтың басым көпшілігі «Автотехникум» деп 
атап кеткен сол кезеңдегі белді оқу орындарының біріне мен де 2000 
жылы оқуға түстім. Сол кездегі студент атанған қуанышты сезімді 

айтып жеткізу мүмкін емес. Топ жетекшім Адамбаев Тұрдымат  ағай болды. Қиыны мен қызығы 
қатар жүретін студенттік өмірдің есте қалар сəттері аз болмады. Соның бірі – ІІ курста оқып 
жүрген кезімде колледжімізге шет елден америкалық азамат қонақ болып келген болатын. 
Сонау Америкадан елімізге, оның ішінде біздің колледжге арнайы қонақ ретінде келуі біз үшін 
қызықты сəт болды. Сол кездегі ағылшын тілінен сабақ беретін Есжанова Гулбахира апайдың 
сабағы өтіп жатқан сəтте колледж басшысы С.Сейтжановпен америкалық қонақ біздің 
аудиторияға кіріп келді. Мені біреу орнымнан түртіп тұрғызғандай атып тұрып, ағылшынша 
сайрай жөнелдім:

- Welcome to Kazakhstan, how are you ?
- My name is Kanat , - тағы сол сияқты сөздерді айтқаным есімде. Сол сəтте таңқалып əрі 

сасқалақтаған апайым кейін менің өжеттігіме риза болды.
 Қазір өткен күндерге көз жүгіртсем, ұстаздарымыз біздің,  яғни студент жастардың 

өмірден өз орындарын тауып, ақыл-ой қабілетін дамытуға жұмыс жасаған екен. Осы оқу 
ордасынан алған білімнің, темірдей тəртіптің арқасында қазіргі таңда таңдаған 
мамандығымның саласында жетістіктерге жетіп келемін. 

Қазіргі мамандығым бойынша алғашқы білім алған оқу орнымды əрдайым сағынышпен 
еске ала отырып, колледждің əлі де алар асуы мен бағындырар белесі алда екендігіне сенімім 
мол. 
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Еліміздің орта кəсіптік техникалық мамандықтарын дайындау бойынша білім беру 
саласының инновациялық кластерінің орталығы болуды мақсат еткен колледж ұжымын 50 
жылдық мерей тойымен құттықтаймын! Сіздерге қажымас қайрат, шығармашылық табыс 
тілеймін.

                                 Мы получили достойное образование
Постановлением Правительства РК от 08.05.1997 года № 814 и решением акима ЮКО от 

18.06.1997 года № 14 Южно-Казахстанский авто механический колледж преобразован в 
Шымкентский аграрно-технический колледж, но в одно из самых востребованных учебных 
заведений того периода, которое большинство населения называло «Авто техникум», я 
поступил в 2000 году. Невозможно передать то радостное чувство, которое испытывал тогда 
студент. Руководителем группы был Адамбаев Турдымат. Немало было памятных моментов 
студенческой жизни, которые сопровождались трудностями и забавами. Один из них-во время 
учебы на ІІ курсе в наш колледж приезжал американский гражданин . Для нас был интересный 
момент прибытие в страну из далекой Америки, в том числе в качестве специального гостя в 
наш колледж. В тот момент, когда проходил урок преподавателя Есжановой Гулбахиры, которая 
преподавала английский язык, в нашу аудиторию зашел американский гость с руководителем 
колледжа Сейтжановым К. С. Меня  как будто что-то привлекло,  я вскочил и затараторил:

- Welcome to Kazakhstan, how are you ?
- My name is Kanat, - произнес я. Удивленная и в то же время озадаченная учительница 

впоследствии была довольна моим бесстрашием.
Сейчас, оглядываясь назад на прошлые дни я понимаю наши учителя, работали над 

развитием знаний и навыков, и чтобы мы студенческая молодежь, нашла свое место в жизни. 
Благодаря полученным в этом учебном заведении знаниям, по железнодорожным дисцилинам, 
я  добиваюсь успехов в выбранной сфере деятельности.

Всегда с ностальгией вспоминая свое учебное заведение, где я получил первое 
образование по современной специальности,  я уверен, что колледж еще продолжает быть на 
высоком уровне.

Поздравляю коллектив колледжа с 50-летием, ставшего центром инновационного 
кластера в сфере образования по подготовке специалистов средних профессиональных 
технических колледжей.  Желаю вам неутомимого упорства и творческих успехов!

***
«We spent a lot of years in the field of Education»
By the decree of the Government of the Republic of Kazakhstan No. 814 dated 08.05.1997 and 

the decision of the Akim of South Kazakhstan Region No. 14 dated 18.06.1997, the South Kazakhstan 
auto-Mechanical College was transformed into the Shymkent agricultural and Technical College, but 
in 2000 I entered one of the leading educational institutions of that period, which the vast majority of the 
population called "Auto-technical". It is impossible to express the joy of becoming a student at that 
time. The head of the group was Uncle Adambayev Turdymat. There were many memorable moments 
of Student Life, which were accompanied by a lot of hard and interesting things. One of them is that 
when I was in the second year, an American citizen from abroad came to our college. An interesting 
moment for us was the arrival of a special guest from America in our country, including our college. At 
the same time, an American guest entered our classroom with the head of the College S. Seitzhanov. I 
was shot as if someone had touched me.:

- Welcome to Kazakhstan, how are you ?
- My name is Kanat , - I remember saying the same things again. My sister, who was surprised and 

confused at that moment, was then satisfied with my desperation.
 Now, if I look back on the past, it turns out that our teachers, that is, students, worked to find their 

place in life and develop their mental abilities. Thanks to the knowledge received from this educational 
institution, the discipline that I have now achieved success in the field of my chosen profession.

I always remember with longing the University where I received my first education in my current 
specialty, and I am sure that the college is still ahead of me.

I congratulate the staff of the College on its 50th anniversary, which aims to become the center of 
the innovation cluster in the field of education for the training of secondary vocational and technical 
specialties of the country! I wish you inexhaustible energy and creative success.
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Алимов Мамут Ергешевич

"КАМАЗ ЕВРО СЕРВИС" ЖШС директоры
колледж түлегі

 Самғасын талап, талмасын қанат

    Тамыры тереңге бойлаған, тарихы сонау 1971 жылдан бастау алған 
оқу орны бүгінгі таңда өзінің игі істерімен, толағай табыстарымен, бай 
тарихымен, білікті де, білімді мамандарымен, еліміздің түкпір – 
түкпірінің əр саласында еңбек етіп жүрген түлектерімен, өмірлік 
өнегесі жас өркеннің мерейін өсіріп, мақтаны болған дарынды 
тұлғаларымен мақтана алады. Бар саналы өмірін осы оқу орнында 

ұстаздық қызметте өткізген, ұлағатты ұямыздың ардагер ұстаздарына үлкен алғысымды 
білдіргім келеді. Білім ордасының сан мыңдаған шəкірттері мемлекетіміздің кəсіптік білім беру 
саласында ғана емес, əкімшілік – басқару, қоғамдық – саяси жұмыстарына белсене араласып, 
егемен еліміздің дамып, көркеюіне өз үлестерін қосып, ерен еңбектің ортасында абыройлы 
қызмет атқаруда.
     Мен бұл білім ордасын  1976-1980 жылдары «Жол құрылыс машиналарын техникалық 
пайдалану» мамандығы  бойынша бітіріп, Омск қаласындағы «Сібір жол-көлік» институтында 
білімімді жалғастырдым. Еңбек жолымды 1987 жылы Шымкент қаласындағы «КАМАЗ 
ЦЕНТР» мекемесінде инженер болып бастадым. Білікті мұғалімдерімнің берген сапалы 
білімінің жəне өзімнің талапшылдығымның арқасында осындай дəрежеге жетіп отырмын десем 
артықтық етпес. Таңдаған мамандығыма еш өкінбеймін. Қазіргі таңда Шымкент қаласындағы  
«Камаз Евро Сервис»  ЖШС директоры қызметін атқарып отырмын. Қызығы мен қиындығы 
қатар жүрген берекелі ісіміз арқылы туған өлкеміздің техника саласының өркендеуіне өз 
үлесімізді қосудамыз. Мен басқарып отырған бұл мекеме Қазақстан республикасы бойынша 
«Камаз - Инжиниринг» АҚ ресми диллері болып табылады.
      Сол кездегі техникум басшысы болған  Александр Анатольевичтің  «Еліміздің ертеңгі сенімі 
сіздерсіздер – жас түлек. Ендеше бітіруші түлектерге айтылар тілек те, артылар сенім де, 
қойылар талап та жетерлік» деген қанатты сөздері бізді биіктерге жетеледі. Ұстаздарымның 
артқан сенімін ақтай алсам, бұл менің шəкірттік парызымның орындалғаны деп білемін. 
Арнайы пəндерден сабақ берген Конаев Иван Михайлович пен Төленов Айдар Төленұлын 
ерекше ықыласпен еске алып отырамын.
   Өзімнің отбасым жайында айтар болсам, жұбайым - Тəжиева Мабира есепші-экономист 
болып жұмыс жасайды. Үлкен қызым Гауһар мен кіші қызым Аружан да осы саланың 
мамандары. Ортаншы қызым Айнұр техникалық физика саласы бойынша қызмет атқарады.
    Елбасы Н.Ə.Назарбаев: «Сендер, тəуелсіз қазақ елінің білімді жастары, өз соқпақтарыңды 
салып, оны елді дамуға бастайтын даңғылға айналдыруға тиіссіңдер!» деген болатын. Олай 
болса, дамыған елдердің қатарына ұмтылып келе жатқан мемлекетіміз үшін жан-жақты білім 
алған, кəсіби дайындығы мол жастар керек-ақ. Мемлекетіміз сарабдал саясатымен, өскелең 
экономикасымен, жарасымды тұрмысымен əлем назарында. Болашақ мамандарды дайындау, 
кəсіби белсенділігін қалыптастыру мəселесі – кезек күттірмейтін қоғам талабы. Осы орайда 
ұстаздар қауымына артылар жүк те жеңіл емес. Еліміздің өркендеуіне үлес қосар білікті 
мамандарды дайындау жолындағы ерен еңбектеріңіз үшін алғысымды білдіремін. Жалынды 
жас үшін асу асып, өткелдерден өту қиын болмас. Ең бастысы, биік мақсат, мəртебелі мүдде 
болғай! Баршаңызды оқу орнымыздың 50 жылдық мерей тойымен  құттықтаймын!
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