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Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрінің 

_________ жылғы «_____»____________ 

№ ________ бұйрығына 238 қосымша 

 

Техникалық және кәсіптік білім берудің 

ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ  

Білім беру коды және бейіні: 1200000 Өндіру, құрастыру, пайдалану және жөндеу (салалар бойынша)  

Көлікті пайдалану 

Мамандығы: 1206000 – Жол қозғалысын ұйымдастыру  

Біліктілік*: 120601 2 –Жол инспекторы 

 120602 3  – Техник 

Оқыту нысаны: күндізгі 

Оқытудың нормативтік мерзімі:  

2 жыл 10 ай; 3 жыл 10 ай  негізгі орта білім базасында 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Біліктіліктің жоғарылатылған деңгейі 

ЖБП Жалпы білім беретін пәндер** + + + 1448    1-3 

БМ Базалық модульдер    376 12 364  3-6 

БМ 01 Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы 

қолдану 

 + + +  +   

БМ 02 Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жасау  +  + + +   

БМ 03 Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру  +  +  +   

 «1206012 – Жол инспекторы» біліктілігі         

КМ Кәсіптік модульдер    2316 884 460 972 3-6 

КМ 01 Инспекция жүргізуге дайындық  +  + + + + +  

КМ 02 Көлік құралдарына инспекция жүргізу  +   + + + +  

КМ 03 Жол қозғалысы қатысушыларының жол қозғалысы 

және еңбекті қорғау қағидаларын сақтауын 

қамтамасыз ету  

+  + + + + +  

КМ 04 Көліктік, қорғау және  сақтандыру құралдарының 

барын, жағдайын және дұрыс пайдаланылуын 

бақылау  

+   + + + +  

КМ 05 Жол инспекторының негізгі жұмыс түрлерін 

орындауы 

    

+ 

   

+ 

 

БҰАМ  Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер    + + +   

АА   01 Аралық аттестаттау    144     

ҚА   01 Қорытынды аттестаттау     36     

          

Біліктіліктің жоғарылатылған деңгейі үшін міндетті оқытуға 

жиыны 

   4320     

Орта буын маманы 

  «120602 3  – Техник» біліктілігі         
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Ескерту: 

*        Берілген мамандықтың басқа біліктіліктеріне оқу мекемесі ұқсас тәсілдеме қолданылып жұмыс оқу жоспарларын әзірлейді.  

**     ЖБП модульдерге кіріктірілуі мүмкін. 

***   Оқу орнының қалауы бойынша дипломдық жобалау сағаттары кәсіптік модульдерге қайта бөлінеді. 

**** Семестр бойынша бөлінуі  мекеменің қалауы бойынша өзгеруі мүмкін.   

ЖБП - жалпы білім беру пәндері;  

БМ - базалық модульдер;  

КМ - кәсіптік модульдер;  

БМ Базалық модульдер    256 180 76  7-8 

БМ 03 Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру +   +  +   

БМ 04 Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және 

бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін 

қолдану 

 + + + +    

БМ 05 Кәсіптік қызметте экономиканың базалық 

білімдерін қолдану 

 + + + +    

КМ Кәсіптік модульдер    860 254 174 432 7-8 

КМ 06 Қауіпсіз жол қозғалысын ұйымдастыру   + + + + + +  

КМ 07 Көлік құралдарының және жабдықтардың, 

пайдалану объектілерінің жағдайына техникалық 

қадағалау жүргізу  

+   

+ + + +  

КМ 08 Алдын алу ісшараларының әзірленуін және 

жүргізілуін бақылау  

 + + + + + +  

КМ 09 Диплом алды практика    +   +  

БҰАМ Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер    + + +   

ДЖ 01 Дипломдық жобалау***    216     

АА   03 Аралық аттестаттау    36     

ҚА   03 Қорытынды аттестаттау     72     

Орта буын маманы деңгейі үшін міндетті оқытуға жиыны    1440     

 Міндетті оқытуға жиыны    5760     

К Консультациялар оқу жылы үшін 100 сағаттан артық емес  

Ф Факультативтік сабақтар аптасына 4 сағаттан артық емес   

 Барлығы:    6588     
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БҰАП - білім беру ұйымы анықтайтын пәндер;  

ДЖ - дипломдық жобалау; 

АА - аралық аттестаттау;  

ҚА - қорытынды аттестаттау;  

К - консультациялар;  

Ф - факультативтер. 
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Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрінің 

_________ жылғы «_____»____________ 

№ ________ бұйрығына 239 қосымша 

 

 

Техникалық және кәсіптік білім берудің 

ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ  

Білім беру коды және бейіні: 1200000 Өндіру, құрастыру, пайдалану және жөндеу (салалар бойынша)  

Көлікті пайдалану. 

Мамандығы: 1206000 – Жол қозғалысын ұйымдастыру  

Біліктілік*: 120601 2 –Жол инспекторы 

 120602 3  – Техник 

Оқыту нысаны: күндізгі 

Оқытудың нормативтік мерзімі:  1 жыл 10 ай;  

2 жыл 10 ай  жалпы орта білім беру негізінде 
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Циклдер, 

пәндер/модульдер, практикалар атауы 

 

Бақылау 
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Оқу уақытының көлемі 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Біліктіліктің жоғарылатылған деңгейі 

БМ Базалық модульдер    456 92 364  1-4 

БМ 01 Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы 

қолдану 

 + + +  +   

БМ 02 Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жасау  +  + + +   

БМ 03 Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру  +  +  +   

БМ 04 Қазақстанның тарихын, әлемдік қауымдастықтағы 

рөлі мен орнын түсіну 

 +  + +    

 «1206012 – Жол инспекторы» біліктілігі         

КМ Кәсіптік модульдер    2316 884 460 972 1-4 

КМ 01 Инспекция жүргізуге дайындық  +  + + + + +  

КМ 02 Көлік құралдарына инспекция жүргізу  +   + + + +  

КМ 03 Жол қозғалысы қатысушыларының жол қозғалысы 

және еңбекті қорғау қағидаларын сақтауын 

қамтамасыз ету  

+  + + + + +  

КМ 04 Көліктік, қорғау және  сақтандыру құралдарының 

барын, жағдайын және дұрыс пайдаланылуын 

бақылау  

+   + + + +  

КМ 05 Жол инспекторының негізгі жұмыс түрлерін 

орындауы 

    

+ 

   

+ 

 

БҰАМ  Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер    + + +   

АА   01 Аралық аттестаттау    72     

ҚА   01 Қорытынды аттестаттау     36     

          

Біліктіліктің жоғарылатылған деңгейі үшін міндетті оқытуға 

жиыны 

   2880     

Орта буын маманы 
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Ескерту: 

*        Берілген мамандықтың басқа біліктіліктеріне оқу мекемесі ұқсас тәсілдеме қолданылып жұмыс оқу жоспарларын әзірлейді.   

**    Оқу орнының қалауы бойынша дипломдық жобалау сағаттары кәсіптік модульдерге қайта бөлінеді. 

***  Семестр бойынша бөлінуі  мекеменің қалауы бойынша өзгеруі мүмкін.   

БМ - базалық модульдер;  

КМ - кәсіптік модульдер;  

БҰАП - білім беру ұйымы анықтайтын пәндер;  

  «1206023  – Техник» біліктілігі         

БМ Базалық модульдер    256 180 76  5 

БМ 03 Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру +   +  +   

БМ 04 Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және 

бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін 

қолдану 

 + + + +    

БМ 05 Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімдерін 

қолдану 

 + + + +    

КМ Кәсіптік модульдер    860 254 174 432 5-6 

КМ 06 Қауіпсіз жол қозғалысын ұйымдастыру   + + + + + +  

КМ 07 Көлік құралдарының және жабдықтардың, пайдалану 

объектілерінің жағдайына техникалық қадағалау 

жүргізу  

+   

+ + + +  

КМ 08 Алдын алу ісшараларының әзірленуін және 

жүргізілуін бақылау  

 + + + + + +  

КМ 09 Диплом алды практика    +   +  

БҰАМ Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер    + + +   

ДЖ 01 Дипломдық жобалау**    216     

АА   03 Аралық аттестаттау    36     

ҚА   03 Қорытынды аттестаттау     72     

Орта буын маманы деңгейі үшін міндетті оқытуға жиыны    1440     

 Міндетті оқытуға жиыны    4320     

К Консультациялар оқу жылы үшін 100 сағаттан артық емес  

Ф Факультативтік сабақтар аптасына 4 сағаттан артық емес   

 Барлығы:    4960     
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ДЖ - дипломдық жобалау; 

АА - аралық аттестаттау;  

ҚА - қорытынды аттестаттау;  

К - консультациялар;  

Ф - факультативтер 
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Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрінің 

_________ жылғы «_____»____________ 

№ ________ бұйрығына 240 қосымша 

 

 

 

 

Техникалық және кәсіби білімнің 

ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ  

Білім беру коды және бейіні: 1200000 Өндіру, құрастыру, пайдалану және жөндеу (салалар бойынш1) Көлікті пайдалану. 

Мамандығы: 1206000 – Жол қозғалысын ұйымдастыру  

Біліктілік: 120601 2 –Жол инспекторы 

 120602 3  – Техник 

 

Базалық және кәсіптік 

құзыреттер 

Модульдің атауы Модульге қысқаша шолу Оқыту нәтижелері  

және бағалаудың өлшемшарттары 

Модульді 

қалыптастырушы 

пәндер 

Базалық модульдер 

БҚ 1. Кәсіптік қызмет 

аясында кәсіптік 

лексиканы қолдану 

БМ 01. Кәсіптік 

қызмет аясында 

кәсіптік лексиканы 

қолдану  

Бұл модуль кәсіби қызметте 

қазақ (орыс) және шетел тілінде 

ауызша және жазбаша түрде 

қарымқатынас жасауға қажетті 

білімдерді, икемдер мен 

дағдыларды сипаттайды. 

Модульді зерделеу нәтижесінде 

білім алушылар іскерлік қазақ 

(орыс) және шетел тілінің және 

кәсіптік лексиканың негіздерін 

меңгеруі тиіс. 

Оқыту нәтижесі: 1) Өзінің кәсіптік 

қызметі саласында тілдесу үшін қазақ 

(орыс) және шетел тіліндегі 

терминологияны меңгеру. 

Кәсіптік қазақ (орыс) 

тілі Кәсіптік шет тілі 

Бағалауды

ң 

өлшемшар

ттары: 

1. Кәсіптік тілдесу үшін 

қажетті, мамандық 

бойынша 

лексикаграмматикалық 

материалды меңгереді.  

2. Мамандығы бойынша 

терминологияны 
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Бұл модульді зерделеу кезінде 

білім алушылар кәсіптік 

бағыттағы мәтіндерді оқу және 

аудару үшін (сөздікпен) қажетті 

қазақ (орыс) және шетел тілінің 

лексикалық және 

грамматикалық минимумын 

меңгеруі тиіс.  

қолданады. 

Оқыту нәтижесі: 2) Кәсіби бағыттағы 

мәтіндерді аудару (сөздікпен) 

техникасын меңгеру. 

Бағалауды

ң 

өлшемшар

ттары: 

1. Кәсіби бағыттағы 

мәтіндерді оқиды және 

аударады (сөздікпен); 

Оқыту нәтижесі: 3) Қазақ (орыс) және 

шетел тілдерінде кәсіби диалогтік 

сөйлеу тілін енгізу. 

Бағалауды

ң 

өлшемшар

ттары: 

1. Жағдайға байланысты 

қисынды және ретті пікір 

айта алады. 

2. Кәсіби қарымқатынас 

үдерісінде диалог жүргізе 

біледі. 

БҚ 2. Іс қағаздарын 

мемлекеттік тілде 

құрастыру және 

ресімдеу 

БМ 02. Мемлекеттік 

тілде іс қағаздарын 

жасау  

Бұл модуль мемлекеттік тілде іс 

қағаздарын жасауға және 

рәсімдеуге қажетті білімдерді, 

машықтар мен дағдыларды 

сипаттайды. 

Модульді зерделеу нәтижесінде 

білім алушылар: мемлекеттік 

тілде ісқағаздарын жүргізу 

негіздерін; құжаттарды жасау 

тәсілдері мен функцияларын; 

құжаттарды жіктеу, 

тасымалдағыштар, мақсатын, 

құрамдас бөліктерін, рәсімдеу 

ережелерін меңгеруі тиіс. 

Модульді зерделеу кезінде 

білім алушылар 

Оқыту нәтижесі: 1) Компьютерлік 

технологияларды қолдана отырып, 

ұйымдықөкімдік және 

ақпараттықанықтамалық құжаттармен 

жұмыс істеу. 

Мемлекеттік тілде іс 

қағаздарын жүргізу 

Бағалауды

ң 

өлшемшар

ттары: 

1. Құжаттардың түрлері 

мен жіктелуін 

сипаттайды. 

2. Құжаттардың 

ақпараттық және 

коммуникативтік 

функциясын түсінеді. 

3. Құжаттардың 

құрылымын анықтайды. 

4. Қызметтік 

құжаттардың негізгі 
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компьютерлік технологияларды 

қолдана отырып, кәсіптік 

қызметте қажетті қызметтік 

құжаттарды мемлекеттік тілде 

құрастыруы тиіс. 

 

деректемелерін 

қолданады. 

5. Құжаттың мәтініне 

қойылатын талаптарды 

сақтайды. 

6. Компьютерлік 

технологияларды қолдана 

отырып, ұйымдықөкімдік 

және 

ақпараттықанықтамалық 

құжаттармен жұмыс 

жасайды. 

Оқыту нәтижесі: 3) Еңбек қатынастарын 

реттейтін құжаттарды мемлекеттік тілде 

жасау. 

Бағалауды

ң 

өлшемшар

ттары: 

1. Қазақстан 

Республикасының Еңбек 

кодексіне сәйкес, еңбек 

қатынастарын реттейтін 

құжаттар туралы білімі 

бар. 

2. Еңбек шартының 

қажетті талаптары туралы 

ақпаратты біледі. 

3. Түйіндемені, 

өмірбаянды, мінездемені, 

өтінішті, арызды, 

сенімхатты, қолхатты 

мемлекеттік тілде 

құрастырады. 

БК 3. Дене қасиеттерін 

дамыту және жетілдіру 

БМ 03.  Дене 

қасиеттерін дамыту 

және жетілдіру  

Бұл модуль дене қасиеттерін 

және олармен байланысты 

қабілеттерді жетілдіру үшін 

Оқыту нәтижесі: 1) Денсаулықты 

нығайту және салауатты өмір салты 

қағидаттарын сақтау. 

Дене тәрбиесі 
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қажетті білім, икемдер мен 

дағдыларды сипаттайды. 

Модульді зерделеу нәтижесінде 

білім алушылар: дене 

тәрбиесінің 

әлеуметтікбиологиялық және 

психофизиологиялық 

негіздерін, жеке және спорттық 

өзінөзі жетілдіру негіздерін, 

салауатты өмір салтының 

негіздерін меңгеруі тиіс. 

Модульді зерделеу кезінде 

білім алушылар қозғалыс 

қабілеттері мен дағдыларын 

ұдайы жетілдіру жағдайында 

денсаулықты нығайтулары; 

кәсіби тұрғыда маңызды 

физикалық және 

психомоторлық қабілеттерді 

дамытулары; өзінөзі бақылау 

және ағзаның функционалдық 

жайкүйін бағалау дағдыларын 

меңгерулері тиіс. 

 

Бағалауды

ң 

өлшемшар

ттары: 

1. Салауатты өмір салты 

негіздері мен 

қағидаларын ұғынады. 

2. Бұлшық етке жүктеме 

түскен кездегі тыныс алу, 

қан айналым және 

энергиямен қамтамасыз 

ету жүйелері қызметінің 

физиологиялық 

негіздерін сипаттайды.  

3. Жалпы дене 

дайындығы бойынша 

жаттығулар кешенін 

орындайды. 

4. Күнделікті өмірде 

салауатты өмір салты 

қағидаларын қолданады. 

Оқыту нәтижесі: 2) Физикалық 

қасиеттерді және психофизиологиялық 

қабілеттерді жетілдіру. 

Бағалауды

ң 

өлшемшар

ттары: 

1. Командалық спорттық 

ойын ережелерін 

сақтайды. 

2. Дене тәрбиесі 

жүктемесінің негіздерін 

және оны реттеу 

тәсілдерін сипаттайды.  

3. Жаттығуларды 

орындау техникасын 

меңгереді.  

4. Үйренген ойын 

тәсілдері мен жеке 

тактикалық міндеттерді 
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оқу ойынында 

қолданады. 

5. Бағдарламада 

көзделген бақылау 

нормативтері мен 

тестілерін орындайды. 

Оқыту нәтижесі: 3) Жарақаттану және 

жазатайым оқиғалар кезінде дәрігерге 

дейінгі медициналық көмек көрсету.  

Бағалауды

ң 

өлшемшар

ттары: 

1. Дене тәрбиесі 

жаттығуларымен 

айналысу кезінде 

жарақаттардың туындау 

себептерін, 

жарақаттанудың алдын 

алу тәсілдерін түсінеді.  

2. Жарақаттар кезінде 

дәрігерге дейінгі көмек 

көрсетеді. 

БҚ 4. Құқықтық 

негіздерді түсіну, өзін 

және өзінің қоғамдағы 

орнын сезіну, 

әлеуметтік, саяси, 

этникалық, 

конфессиялық және 

мәдени 

айырмашылықтарды 

төзімділікпен қабылдау 

БМ 04. Қоғам мен 

еңбек ұжымында 

әлеуметтену және 

бейімделу үшін 

әлеуметтік ғылымдар 

негіздерін қолдану 

Бұл модуль әлемнің 

философиялық бейнесін 

зерттеу, мәдениеттің болмысы 

мен арналуын түсіну; 

азаматтық құқықтар мен 

міндеттерді сақтау; қоғамның 

даму заңдылықтары мен 

перспективаларын, қазіргі 

замандағы әлемнің 

әлеуметтіксаяси үдерістердің 

даму үрдістерін түсіну негізінде 

ойлау мәдениетін 

қалыптастыруға қажетті 

білімдерді, икемдер мен 

Оқыту нәтижесі: 1) Жалпы 

философиялық мәселелерді жақсы 

білу. 

Философия негіздері 

Мәдениеттану 

Құқық негіздері 

Әлеуметтану және 

саясаттану негіздері 
Бағалауды

ң 

өлшемшар

ттары: 

1. Негізгі философиялық 

ұғымдарды меңгереді. 

2. Философия 

тарихындағы таным 

үдерісінің мәнін және 

таным үдерісіне қарай әр 

түрлі пікірлерді түсінеді.  

3. "Диалектика", 

"диалектика заңдары", 

"болмыс", "материя", 

"қозғалыс", "кеңістік 
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дағдыларды сипаттайды. 

Модульді зерделеу нәтижесінде 

білім алушылар: негізгі 

философиялық ұғымдарды 

және заңдылықтарды; 

мәдениеттерді, діндерді және 

өркениетті; мемлекеттік 

құқықтық қарымқатынастар 

мен құбылыстардың жүйесін; 

азаматтар мен қоғамдағы 

саясаттың басқа да 

субъектілерінің өзара 

қарымқатынастары жүйесінің 

жұмысын меңгеруі тиіс. 

Модульді зерделеу кезінде білім 

алушылар негізгі 

философиялық ұғымдарға 

сүйенуі; 

философияның негізгі мәселесі 

мен диалектика заңдарын 

түсінуі; әлемдік өркениеттегі 

Қазақстан Республикасы 

халықтары мәдениетінің рөлі 

мен орнын талдауы; 

жалпы адамгершілікадами 

құндылықтар мен гуманистік 

дүниетаным негізінде 

толеранттылық таныта білуі; 

адам баласын жек көрушілік, 

экстремистік, радикалдық және 

террористік идеологияларды 

мойындамауы; құқық 

нормаларын сақтауы; 

және уақыт" 

ұғымдарының мәндерін 

сипаттайды.  

4. Философияның негізгі 

категорияларының мәні 

мен өзара байланысын 

анықтайды.  

5. Әлемнің ғылыми, 

философиялық және діни 

көріністерінің 

ерекшеліктерін түсінеді. 

Оқыту нәтижесі: 2) Адам өмірінде 

еркіндік пен жауапкершілік, 

материалдық және рухани 

құндылықтар сияқты философиялық 

санаттардың арақатынасын анықтау. 

Бағалауды

ң 

өлшемшар

ттары: 

 

1. Тұлғаның өмірдің, 

мәдениеттің және 

қоршаған табиғи ортаның 

сақталуына 

жауапкершілік деңгейін 

сезінеді.  

2. Ғылымның, техника 

мен технологиялардың 

дамуымен және 

пайдаланылуымен 

байланысты әлеуметтік 

және этикалық 

проблемалардың мәнін 

түсінеді.  

3. Адам өміріндегі 

материалдық және 

рухани құндылықтардың 
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әлеуметтік өзара 

қарымқатынастар барысында 

қалыптасатын әлеуметтік және 

саяси қатынастар жүйесінде 

бейімделуі тиіс.  

 

қатынасы туралы жеке 

пікірін тұжырымдайды. 

4. Өмір шындығы мен 

мәні туралы әр түрлі 

пікірлерді талдайды, осы 

түсініктерге қатысты өз 

пікірін қалыптастырады. 

Оқыту нәтижесі: 3) Қазақстан 

Республикасының халықтары 

мәдениетінің әлемдік өркениеттегі рөлі 

мен орнын түсіну. 

Бағалауды

ң 

өлшемшар

ттары: 

1. Отандық мәдениеттің 

тарихын, дәстүрлі қазақ 

мәдениетінің 

құндылықтарын біледі.  

2. Қазақстан 

Республикасы халқы 

мәдениетінің әлемдік 

өркениеттегі рөлі мен 

орнын түсінеді. 

3. Тәуелсіз Қазақстанның 

мәдени жетістіктерін 

сипаттайды. 

Оқыту нәтижесі: 4) Толеранттылықты 

және белсенді тұлғалық көзқарасты 

қалыптастыратын 

моральдықадамгершілік құндылықтар 

мен нормаларды түсіну. 

Бағалауды

ң 

өлшемшар

ттары: 

1. Әртүрлі мәдениеттер 

мен өркениеттердің 

нысандарын және 

түрлерін, тарихын 

сипаттайды.  
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2. Әлемдік және дәстүрлі 

діндердің тарихын біледі 

және қазіргі жағдайын 

түсінеді. 

3. Экстремисттік, 

радикалдық және 

террористтік 

идеологияны ажырата 

алады. 

4. Әлеуметтік, 

этникалық, конфессиялық 

және мәдени 

ерекшеліктерді 

толеранттылықпен 

қабылдайды. 

Оқыту нәтижесі: 5) Құқық және 

мемлекеттікқұқықтық құбылыстар 

туралы негізгі ұғымдарды білу. 

Бағалауды

ң 

өлшемшар

ттары: 

1. Құқықтың мәнісін 

және негізгі белгілерін 

түсінеді. 

2. Заңдылық және 

құқықтық тәртіп 

ұғымдарын біледі және 

қағидаттарын сақтайды.  

Оқыту нәтижесі: 6) Құқықтың негізгі 

салалары туралы мәліметтерді 

меңгеру. 

Бағалауды

ң 

өлшемшар

ттары: 

1. Қазақстан 

Республикасы 

Конституциясының 

ережелеріне сәйкес 

азаматтың жеке тұлғалық 
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қалыптасуының 

құқықтық мәртебесін 

түсінеді.  

2. Әкімшілік реттеу 

әдістерін сипаттайды.  

3. Әкімшілік және 

сыбайлас жемқорлық 

құқық бұзушылықтар 

үшін жауапкершіліктің 

қажеттілігін түсінеді. 

4. Азаматтық және 

отбасы құқығының 

негізгі ережелерін біледі. 

5. Салық түрлері туралы 

ақпаратты меңгерген. 

6.  Қылмыстық 

жауапкершілікті және 

оның туындау 

негіздемесін түсінеді.  

Оқыту нәтижесі: Ж) Еңбек 

заңнамасына сәйкес өзінің құқықтарын 

қорғау. 

Бағалауды

ң 

өлшемшар

ттары: 

1. Қызметкердің Еңбек 

кодексіне сәйкес 

құқықтары мен 

міндеттерін түсінеді. 

2.  Жұмысшы мен жұмыс 

берушінің материалдық 

және тәртіптік 

жауапкершілігін 

ажыратады. 

Оқыту нәтижесі: 7) Әлеуметтанудың 

және саясаттанудың негізгі ұғымдарын 



18 
 

 
 

меңгеру. 

Бағалауды

ң 

өлшемшар

ттары: 

1. Негізгі саясаттану 

ұғымдарын біледі: билік, 

саяси жүйе, саяси режім, 

мемлекет, мемлекеттік 

басқару формалары, 

мемлекеттік құрылыс 

формалары, саяси 

партиялар, партиялық 

жүйелер, саяси элита, 

саяси көшбасшылық, 

геосаясат. 

2. Әлеуметтанудың 

негізгі ұғымдарын біледі:  

әлеуметтік 

қарымқатынас, 

әлеуметтік құбылыс, 

әлеуметтік үдеріс, 

әлеуметтік ілгерілеу. 

3. Жалпы әлеуметтік 

және саяси үдерістер мен 

жеке фактілердің 

арақатынасын белгілейді. 

Оқыту нәтижесі: 8) Халықаралық саяси 

үдерістерді, геосаяси ахуалды түсіну. 

Бағалауды

ң 

өлшемшар

ттары: 

1. Қазіргі әлемдегі 

Қазақстанның орны мен 

рөлін түсінеді. 

2. Қазақстан 

Республикасының саяси 

жүйесінің құрылымын 

сипаттайды. 

3. Саяси мәдениеттің 
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жұмыс істеу мәні мен 

заңдылықтарын түсінеді. 

БҚ 5. Заманауи 

экономикалық жүйенің 

заңдылықтарын және 

қызмет ету тетіктерін 

түсіну 

БМ 05. Кәсіптік 

қызметте 

экономиканың 

базалық білімдерін 

қолдану 

Бұл модуль қазіргі 

экономикалық жүйенің 

заңдылықтары мен тетіктері 

туралы, нарық тетіктері мен 

мемлекеттік реттеу әдістері 

туралы кешенді түсінік 

қалыптастыру үшін қажетті 

білімдерді, икемдер мен 

дағдыларды сипаттайды.    

Модульді игеру нәтижесінде 

білім алушылар: экономикалық 

теория негіздерін; 

экономикалық жүйелердің 

жалпы негіздерін; 

макроэкономика негіздерін; 

экономиканың өзекті 

мәселелерін; «Жасыл 

экономиканың» негізгі 

міндеттерін меңгеруі тиіс. 

Модульді зерделеу кезінде 

білім алушылар негізгі 

экономикалық мәселелерді, 

экономика теориясы мен бизнес 

негіздерінің тұжырымдық 

ережелерін түсінуі; елдің 

әлеуметтікэкономикалық 

дамуының басым бағыттарын 

анықтауы тиіс. 

Оқыту нәтижесі: 1)  Экономикалық 

теория саласындағы негізгі 

мәселелерді меңгеру. 

Экономика негіздері 

Бағалауды

ң 

өлшемшар

ттары: 

1. Экономикалық 

терминдерді біледі, 

нарықтық экономика 

заңдылықтары мен 

қағидаттарын түсінеді. 

2. Өндіріс және тұтыну 

экономикасының 

негіздерін біледі. 

3. Мемлекеттің салықтың 

саясатын сипаттайды.  

4. Инфляция көздерін 

және оның салдарларын 

түсінеді. 

Оқыту нәтижесі: 2) Кәсіпорынның 

меншік нысандары мен түрлерін, 

жоспарлары түрлерін, негізгі 

экономикалық көрсеткіштерін 

анықтау. 

Бағалауды

ң 

өлшемшар

ттары: 

1. Жоспарлаудың негізгі 

кезеңдері мен мазмұнын 

сипаттайды.  

2. Математикалық 

әдістерді қолдана 

отырып, қажетті 

экономикалық 

есептеулерді орындайды. 

3. Кәсіпорынның негізгі 

экономикалық 
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көрсеткіштерін 

анықтайды. 

Оқыту нәтижесі: 2) Әлемдік 

экономиканың даму үрдістерін, 

мемлекеттің «жасыл» экономикаға 

өтуінің негізгі міндеттерін түсіну.  

Бағалауды

ң 

өлшемшар

ттары: 

1. Әлемдік 

экономиканың даму 

үрдістерін сипаттайды. 

2. Мемлекеттің «жасыл» 

экономикаға өтуінің 

негізгі міндеттерін 

түсінеді 

3. Жалпы ішкі өнім  мен 

жалпы ұлттық өнімді 

есептеудің негізгі 

әдістерін қолданады. 

Оқыту нәтижесі: 300) Кәсіпкерлік 

қызметтің табысқа ие болу және 

тәуекелге бару мүмкіндіктерін 

анықтау. 

Бағалауды

ң 

өлшемшар

ттары: 

1. Кәсіпкерліктің 

мақсаттарын, 

факторларын және даму 

шарттарын  сипаттайды. 

2. Қазақстандағы 

кәсіпкерлік қызметтің 

заманауи 

ұйымдастырушылыққұқы

қтық нысандарын 

сипаттайды. 

3.  Кәсіпкерлік қызметтің 

жетістігін анықтайтын 
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факторларды түсінеді. 

4. Бизнес жоспарды құру 

негіздерін меңгерген. 

БҚ 6.  Қазақстанның 

тарихын, әлемдік 

қоғамдастықтағы рөлі 

мен орнын түсіну 

БМ 06. Қазақстанның 

тарихын, әлемдік 

қауымдастықтағы рөлі 

мен орнын түсіну  

Бұл модуль ұлттық сананы 

дамытуға, ежелгі дәуірден 

қазіргі кезеңге дейін орын алған 

тарихи оқиғалардың мәні мен 

заңдылықтарын түсінуге 

қажетті білімдерді, икемдер 

мен дағдыларды сипаттайды.  

Модульді зерделеу нәтижесінде 

білім алушылар: Қазақстанның 

негізгі тарихи кезеңдерінің 

хронологиялық шекаралары 

мен маңызын меңгеруі тиіс. 

Оқыту нәтижесі: 1) Негізгі тарихи 

оқиғаларды түсіну. 

Қазақстан тарихы 

Бағалауды

ң 

өлшемшар

ттары: 

1. Ежелгі дәуірден қазіргі 

кезеңге дейінгі тарихи 

оқиғалар хронологиясын 

біледі және мәнін 

түсінеді. 

2. Қазақ халқының 

жалпытүркі 

қауымдастығындағы, көш

пелі өркениет 

жүйесіндегі, Еуразия 

әлемі халықтарының 

тарихимәдени 

қауымдастығының 

дамуындағы рөлі мен 

орнын анықтай біледі. 

3. Тәуелсіздік алғаннан 

кейінгі Қазақстан 

Республикасында болып 

жатқан саяси және 

қоғамдық өзгерістердің 

мәні мен бағытын 

түсінеді. 

4. Тәуелсіз Қазақстанның 

жетістіктерін сипаттайды. 

Оқыту нәтижесі: 2) Тарихи 

оқиғалардың себепсалдарлық 

байланысын анықтау. 

Бағалауды 1. Қазақстан тарихының 
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ң 

өлшемшар

ттары: 

тұтастығы мен 

жүйелілігін көрсететін 

және сипаттайтын негізгі 

фактілерді, үдерістер мен 

құбылыстарды 

анықтайды. 

2. Тарихи оқиғалардың 

арасында байланыс 

орнатады. 

3. Тарихи дереккөздерді 

пайдаланады. 

Кәсіптік модульдер 

«1206012 – Жол инспекторы» біліктілігі 

КҚ 1. Инспекция 

жүргізуге 

дайындықтан өткізеді.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КМ 01.  

Инспекция жүргізуге 

дайындық  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бұл модуль инспекция 

жүргізуге дайындықтан өту 

және жол қозғалысы 

инспекциясының жұмыс 

ерекшелігімен танысу үшін 

қажетті білімдерді, икемдер 

мен дағдыларды сипаттайды.  

Модульді зерделеу кезінде 

білім алушылар: жолда 

инспекция жүргізу кезіндегі 

нормативтікқұқықтық 

актілерді, ҚТ талаптарын, 

жүргізушінің, жолаушылардың, 

жаяу жүргіншілердің 

міндеттерін, жүрісті 

реттеушінің, бағдаршамның 

талаптарын, қиылыстан өту 

қағидаларын, қозғалыс 

жылдамдығына қойылатын 

талаптарды, арнайы 

Оқыту нәтижесі: 1) стандарттау мен 

сертификаттаудың негізгі 

нормативтікқұқықтық құжаттарын, 

негізгі ережелерді қолдану   

Құқықтық білім 

негіздері 

Еңбекті және 

өнеркәсіптік 

экологияны қорғау  

Есепке алу, тіркеу  

сертификаттау  

Жол полициясы 

органдарының 

құқықтық жағдайы  

Әкімшілік құқық 

Қылмыстық құқық 

Сызу 

Жол қозғалысының 

ережесі 

 

Автомобиль 

қондырғысы 

Оқытутаныстыру 

практика 

Бағалаудың 

өлшемшарттар

ы: 

1. Жол 

инспекторының 

қызметін 

регламенттейтін 

нормативтікқұқықтық 

құжаттарды түсінеді.  

2. Жолда инспекция 

жүргізу кезінде ҚТ 

талаптарын 

орындайды.  

3. Арнайы техникалық 

құралдарды 

қолданады.  

Оқыту нәтижесі: 2) Жұмыста жол 

қозғалысы ережелерін сақтайды. 

Бағалаудың 1.Жүргізушінің, 
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сигналдарды, авариялық 

дабылдаманы және авариялық 

жағдай белгісін қолдану 

қағидаларын, автомобильдің 

және басқа машиналар мен 

олардың негізінде құрылған 

механизмдердің жалпы 

құрылғысын меңгеруі тиіс. 

Модульді зерделеу кезінде 

білім алушылар қауіпсіз жол 

қозғалысын ұйымдастыру 

бойынша құжаттарды 

дайындауға, жылдық және 

ағымдағы тексеру жоспарларын 

әзірлеуі тиіс. 

 

 

  

өлшемшарттар

ы: 

жолаушылардың, жаяу 

жүргіншілердің 

міндеттеріне сүйенеді.  

2. Жол белгілерін және 

жол таңбаларын 

жіктейді.  

3. Бағдаршам 

сигналдарының және 

реттеуші ымының 

талаптарын    

сақтайды.  

4. Әртүрлі қиылыс 

түрлерінен өту 

қағидаларын 

сақтайды.   

5. Арнайы 

сигналдарды, 

авариялық 

дабылдаманы және 

авариялық жағдай 

белгісін қолдану 

қағидаларын 

сақтайды.  

6. Көлік 

құралдарының 

орналасу және маневр 

жасау, 

автомагистральдағы, 

тұрғын аймақтағы 

қозғалысы, т/ж 

өткелінен өту және 

тіркеп сүйреу 

қағидаларын 

сақтайды. 
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7. Көлік 

құралдарының тоқтау 

және тұру 

қағидаларын біледі. 

7. Көлік құралдарын 

пайдалануға тыйым 

салу туралы ақпаратты 

меңгерген. 

Оқыту нәтижесі: 3) Жұмыста көлік 

құралдарының, машиналар мен 

механизмдердің құрылғысы туралы 

білімді пайдалану  

.  
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Бағалаудың 

өлшемшарттар

ы: 

1. Таяу және алыс 

шетелдік 

автомобильдердің 

жіктемесіне, 

маркасына, моделіне 

сүйенеді.   

2. Қозғалтқыш 

жұмысының 

принципін біледі.  

3. Автомобильдің 

брлық бөлшектерінің, 

тораптарының, 

механизмдері мен 

аспалы 

жабдықтарының 

жұмыс істеу 

принципін үсінеді.  

4. Кузов пен жүріс 

бөлігінің бөлшектерін 

таниды.  

5. Көлік құралдарына 

қойылатын негізгі  
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қауіпсіздік техникасы 

және өрт қауіпсіздігі 

талаптарын сақтайды.  

 

 

Оқыту нәтижесі: 4) Жол инспекциясы 

жұмысының ерекшелігін біледі.  

Бағалаудың 

өлшемшарттар

ы: 

1. Қауіпсіздік 

техникасы бойынша 

алғашқы нұсқаманы 

орындайды. 

2. Инспекция жүргізу 

учаскелерінде 

технологиялық 

құжаттаманы 

қоланады.  

 3. Инспекция 

жұмыскерлері 

лауазымдық 

міндеттеріне сәйкес 

жүрістұрыс 

қағидаларын 

сақтайды.  

4. Жол 

инспекторының және 

техниктің жұмыс 

ерекшелігін түсінеді.  
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КҚ 2. Көлік 

құалдарына инспекция 

жүргізу  

КМ 02.  

Көлік құралдарына 

инспекция жүргізу   

Бұл модуль қолданыстағы көлік 

құралдарына, оларға қызмет 

көрсету және жөндеу жерлеріне 

инспекция жүргізу үшін 

қажетті білімдерді, икемдер 

мен дағдыларды сипаттайды.  

Модульді зерделеу нәтижесінде 

білім алушылар: азаматтармен 

сыпайы сөйлесу этикасын 

меңгеруі тиіс  

Модульді зерделеу кезінде 

білім алушылар инспекция 

жүргізу әдісін таңдауы, 

құжаттарды дайындауы, жол 

қозғалысын реттеуді жүзеге 

асыруы, интерактивті және 

статистикалық инспекция 

жүргізуі, қолданыстағы 

нормативтік құжаттамаларға 

сәйкес техникалық 

құжаттаманы ресімдеуі тиіс.  

 

Оқыту нәтижесі: 1) Жол қозғалысы 

қауіпсіздігін ұйымдастыруға арналған 

құжаттарды дайындайды.  

Сақтандыру құқығы 

Электроника және 

электротехника 

негіздері 

Автокөлік 

құралдарына 

техникалық қызмет 

көрсету және оларды 

жөндеу  

Есепке алу, тіркеу 

және сертификаттау, 

Техникалық білім 

беру негіздері  

Өндірісті 

ақпараттандыру 

және 

автоматтандыру 

негіздері 

Автокөлікті 

пайдалану және 

жүктерді тасымалдау 

қағидалары  

Бағалаудың 

өлшемшарттар

ы: 

1. Жол қозғалысы 

қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету 

саласындағы 

заңнаманы және 

нормаларды сақтайды.  

2. Жол қозғалысы 

қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету 

саласындағы 

қағидалар мен 

стандарттарды 

сақтайды.  

3. Қазақстан 

Республикасында жол 

қозғалысын 

ұйымдастыру 

бойынша заңдардың 

сақталуына 

мемлекеттік қадағалау 
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және бақылау түрлерін 

айырады.  

Оқыту нәтижесі: 2) Интерактивті және 

статистикалық инспекциялау жүргізеді.  

Бағалаудың 

өлшемшарттар

ы: 

1.Интерактивті және 

статистикалық 

инспекциялау 

арасындағы 

айырмашылықты 

түсінеді.  

2. Интерактивті 

инспекциялау 

жүргізеді.  

3. Статистикалық 

инспекциялау 

жүргізеді.  

4. Жол қозғалысын 

реттеуді жүзеге 

асырады.  

5. Қауіпті және қауіп 

тудырушы 

факторларды бағалай 

алады.  

6. Жол қозғалысы 

қатысушыларымен 

этикалық өзара 

қарымқатынасты 

сақтайды.  

Оқыту нәтижесі: 3) Машиналар мен 

механизмдердің конструкцияларын 

анықтау  

Бағалаудың 

өлшемшарттар

1. Көлік құралын 

ресімдеу және есепке 
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ы: қою тәртібін сақтайды.  

2. Көлік құралын 

техникалық қарау 

және  

агрегаттардың, 

тораптар мен т.б. 

нормативтік 

стандарттарға 

сәйкестігіне тексеру 

жүргізу тәртібін 

сақтайды.  

3.Автоматтандырылға

н ақпараттықіздестіру 

жүйесінің деректерін 

оқиды және өзгерістер 

енгізеді. 

Оқыту нәтижесі: 4) Электрлі 

диагностикалау аспаптарын пайдалану . 

Бағалаудың 

өлшемшарттар

ы: 

1. Электрлі 

диагностикалау 

аспаптарын пайдалану 

қағидаларын 

қолданады.  

2. Электрлі 

диагностикалау 

аспаптарының 

мақсатын, әрекет ету 

принципін, жұмыс 

үдерісін түсінеді. 

3. Диагностикалау 

жүргізу кезінде 

даигностикалау 

аспаптарын 



30 
 

 
 

қолданады.  

Оқыту нәтижесі: 5) Лауазымды 

адамдардың жол қозғалысы 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

саласындағы нормативтік құқықтық 

актілерді сақтауы туралы олардан 

алынған мәліметтерді талдау.  

Бағалаудың 

өлшемшарттар

ы: 

1. Жүктерді және 

жолаушыларды 

тасымалдауға 

арналған көлік 

құралдарына 

қойылатын 

талаптарды сақтайды.  

2. Жүктерді және 

жолаушылады 

тасымалдау кезінде  

қауіпсіздік 

қағидаларын 

сақтайды.  

3. Жүктерді және 

жолаушыларды 

тасымалдау 

қағидаларын 

бақылайды.  

4. Лауазымды 

адамдардың жол 

қозғалысы 

қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету 

саласындағы 

нормативтік құқықтық 

актілерді сақтауы 
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туралы олардан 

алынған мәліметтерді 

талдайды. 

 

КҚ 3. Жол қозғалысы 

қатысушыларының  

жол қозғалысы және 

еңбекті қорғау 

қағидаларын сақтауын 

қамтамасыз ету  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КМ 03. 

Жол қозғалысы 

қатысушыларының 

жол қозғалысы және 

еңбекті қорғау 

қағидаларын сақтауын 

қамтамасыз ету  

Бұл модуль жол қозғалысы 

қатысушыларының жол 

қозғалысы және еңбекті қорғау 

қағидаларын сақтауын 

қамтамасыз ету үшін қажетті 

білімдерді, икемдер мен 

дағдыларды сипаттайды.  

Модульді зерделеу нәтижесінде 

білім алушылар: жүргізуші 

еңбегінің психофизиологиясын, 

адамдарға алкоголь мен 

психотроптық заттардың 

тұтынуы тұрғысынан 

белгіленген тәртіпте 

куәландырыру жүргізуді 

меңгеруі тиіс.  

Модульді зерделеу кезінде 

білім алушылар 

жүргізушілердің жұмыс 

уақытының нормативтерін 

және уақытын, жүргізушінің 

медициналық куәландыру 

тәртібі мен мерзімі және одан 

өту мерзімін білуі тиіс.   

 

Оқыту нәтижесі: 1) Жүргізушінің 

психологиялық физиологиялық 

жайкүйін анықтау үшін арнайы 

аппаратураны пайдалану. 

Автомобильшінің 

психологиясы  

Медициналық 

білімдер негізі 

Құқықтық білім 

негіздері 

Еңбекті қорғау 

 

 

Бағалаудың 

өлшемшарттар

ы: 

 

1. Жүргізушінің 

психологиялық 

физиологиялық 

жайкүйін анықтау 

үшін арнайы 

аппаратураны 

таңдайды. 

2.Жүргізушінің 

психологиялық 

физиологиялық 

жайкүйін анықтау 

үшін арнайы 

аппаратураны 

қолданады. 

3.Жүргізушінің 

психологиялық 

физиологиялық 

жайкүйін аспаптың 

көрсеткіштері 

бойынша анықтайды. 

4. Алғашқы көмек 

өкрсете алады.  

Оқыту нәтижесі: 2) Жол қозғалысы 

қатысушыларымен өзара ісқимыл 

кезінде сөйлесу этикасын білу. 
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Бағалаудың 

өлшемшарттар

ы: 

1. Азаматтармен 

сыпайы сөйлесу 

этикасын сақтайды.  

2. Азаматтармен 

сөйлесу кезінде 

сабырлық пен 

төзімділік танытады. 

3. Даулы жағдайларды 

шешу тәртібін 

сақтайды.  

Оқыту нәтижесі: 3) Жүргізушілердің 

медициналық комиссиядан өту тәртібін 

және мерзімдерін бақылау. 

Бағалаудың 

өлшемшарттар

ы: 

1. Жүргізушілердің 

медициналық 

комиссиядан өту  

мерзімдері мен 

тәртібіне сүйенеді.  

2. Көлік 

құралдарының 

санаттарыны сәйкес 

құжаттың 

жарамдылығын 

таниды.  

3. Жүрістұрыс 

қағидаларына 

сүйенеді  

жүргізушілердің көлік 

құралдарының 

міндетті рейдалды 

және рейдтен кейінгі 

медициналық қарау.  

 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001177500
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001177500
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Оқыту нәтижесі: 4) Адамдарды 

алкоголь мен психотроптық заттарды 

тұтынуы тұрғысынан куәландыруды 

белгіленген тәртіпте жүргізу.  

Бағалаудың 

өлшемшарттар

ы: 

1. Алкогольдік 

мастануың барын 

сыртқы белгілері 

бойынша айырады. 

2. Есірткімен 

мастануды сыртқы 

белгілері бойынша 

таниды. 

3. Жүргізушілерді 

алкоголь мен 

психотроптық 

заттарды тұтынуы 

тұрғысынан 

куәландырудан өткізу 

қағидаларын 

сақтайды.  

 

КҚ 4. Көлік, қорғау 

және сақтандыру 

құралдарының 

баржоғын, жайкүйін 

және дұрыс 

пайдаланылуын 

бақылау  

КМ 04. Көлік, қорғау 

және сақтандыру 

құралдарының 

баржоғын, жайкүйін 

және дұрыс 

пайдаланылуын 

бақылау  

Бұл модуль көлік, қорғау және 

сақтандыру құралдарының 

баржоғына, жайкүйіне және 

дұрыс пайдаланылуына 

бақылау жүргізу үшін қажетті 

білімдерді, икемдер мен 

дағдыларды, қауіпсіздік 

техникасы, экологиялық 

қауіпсіздік бойынша 

қабылданған шаралардың 

жеткілікті болуын сипаттайды.  

 Модульді зерделеу 

Оқыту нәтижесі: 1) Жол қозғалысы 

қауіпсіздігін қамтамасыз етуде озық 

технологияларды меңгеру.  

Жол қозғалысын 

ұйымдастыру  

Жол талаптары және 

жол қауіпсіздігі 

Еңбекті қорғау және 

өнеркәсіптік 

экология 

Автокөлікті 

пайдалану 

Бағалаудың 

өлшемшарттар

ы: 

1. Жол қозғалысы 

қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету 

бойынша заманауи 

технологияларды 

таңдайды.  

2. Кәсіптік қызметте 

жол қозғалысы 

қауіпсіздігін 
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нәтижесінде білім алушылар: 

жүктер мен жолаушыларды 

тасымалдауға басшылық 

жасауды ұйымдастыруды, 

тізбелік кітапты ресімдеуді 

және қажетті кестелерді 

толтыруды, қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету бойынша 

ісшараларға бақылау 

жүргізудің ең үздік әдісін 

таңдауды, қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету мүмкіндігін 

айқындауды меңгеруі тиіс.  

Модульді зерделеу кезінде 

білім алушылар жол төсемінің 

жайкүйі туралы арнайы 

құрылғыдан деректерді ала 

білуі, қоршаған ортадағы 

зиянды заттар қалдықтардың 

мөлшерін бақылауы, көлік 

құрылдары санының 

нәтижелерін талдауы, көлік 

құралдарының түрлері 

бойынша ағынын дүрыс бөлуге, 

қолданыстағы нормативтік 

құжаттарға сәйкес техникалық 

құжаттаманы ресімдеуі тиіс.  

 

 

қамтамасыз ету 

бойынша заманауи 

технологияларды 

қолданады. 

3. Жол қозғалысын 

қамтамасыз ету 

бойынша енгізіліп 

жатқан ісшаралардың 

тиімділігін талдайды.  

 

 

Оқыту нәтижесі: 2) Жол қозғалысы 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша 

бақылау жүргізудің оңтайлы әдісін 

таңдай.  

Бағалаудың 

өлшемшарттар

ы: 

1. Жол қозғалысы 

қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету 

бойынша бақылау 

жүргізу әдістерін 

таңдайды. 

2. Жол қозғалысы 

қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету 

бойынша заманауи 

бақылау әдістерін 

меңгерген. 

3. Кәсіптік қызметте 

жол қозғалысы 

қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету 

бойынша заманауи 

бақылау әдістерін 
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қолданады. 

 

Оқыту нәтижесі: 3) қозғалыс 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша 

алдын алу ісшараларын әзірлеу.  

Бағалаудың 

өлшемшарттар

ы: 

1. Алдын алу 

ісшараларын жүргізуді 

жоспарлайды. 

2. Алдын алу 

ісшараларын әзірлеу 

тәртібін орындайды. 

3. Өткізілген 

ісшараларды 

талдайды.  

Оқыту нәтижесі: 4) Көлік, қорғау және 

сақтандыру құралдарының баржоғына, 

жайкүйіне және дұрыс 

пайдаланылуына,   қауіпсіздік 

техникасы және экологиялық 

қауіпсіздік бойынша қабылданған 

шаралардың жеткілікті болуына 

бақылауды жүзеге асыру.   

Бағалаудың 

өлшемшарттар

ы: 

1. Көлік құралдарын 

пайдалану кезінде 

қауіпсіздік техникасы 

қағидалрын 

орындайды. 

2. Қорғау және сақтау 

құралдарын пайдалану 

кезінде қауіпсіздік 

техникасы 

қағидаларын 

орындайды.  
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3. Көлік құралдарымен 

жұмыс кезінде 

экологиялық 

қауіпсіздік 

нормаларын сақтайды.  

4. Экологиялық 

қауіпсіздікті бақылау 

әдістерін таңдайды.  

5. Әртүрлі бақылау 

әдістерін қолданады.  

Оқыту нәтижесі: 5) Қозғалыс 

қауіпсіздігін арттыру мүмкіндіктерін 

анықтау.  

Бағалаудың 

өлшемшарттар

ы: 

 1. Жол элементтері 

мен жол шарттарының 

қозғалыс қауіпсіздігіне 

әсерін түсінеді.  

2. Жүргізушінің 

кәсіптік сенімділігіне 

талаптарды біледі.  

3. Автомобильді 

басқару әдістеріне 

сүйенеді.  

4. Әртүрлі 

жағдайларда көлікті 

басқару техникасын 

қолданады.  

КҚ 5. Жол 

инспекторының негізгі 

жұмыс түрлерін 

орындау  

КМ 05. Құжаттамамен 

жұмыс жүргізу 

Бұл модуль жұмыстың 

нәтижелілігін, жол инспекторы 

ретінде жұмыс істеу және 

біліктілік емтиханын тапсыру 

үшін қажетті икемдер мен 

білімдерді сипаттайды.  

Оқыту нәтижесі: 1) Жұмыс 

құжаттарымен жұмыс жүргізу. 

 

Жұмысшы біліктігін 

алуға арналған 

өндірістік практика 

Бағалаудың 

өлшемшарттар

ы: 

1. Негізгі жұмыс 

құжаттарын жасайды.  

2. Кіріс және шығыс 
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Модульді зерделеу нәтижесінде 

білім алушылар: жұмыс 

үдерісін орындауға арналған 

жабдықтама пен материалды; 

негізгі жұмыс құжаттарын 

құрастыруды меңгеруі тиіс:   

 кіріс және шығыс құжаттарды 

тіркеу және есебін жүргізу 

жұмыстарды ұйымдастыру 

техникаларының әр түрлерінде  

жүргізу 

қызмет өткеру нысандары: 

 көлік құралдарын байқап қарау 

  диагностикалық аспаптармен 

және жабдықтармен жұмыс   

  көлік құралдарының 

электрондық жүйелерін 

диагностикалау  

 диагностикалаудың заманауи 

құралдарын пайдалану; 

 автокөлікті байқап қарау 

пункттерінде өндірістік 

құжаттама жасау 

  жол полициясы органдарының 

жұмысы туралы статистикалық 

есеп жасау; 

 жүргізу дағдыларын пысықтау; 

 патрульдеу және инспекция 

жүргізу кезінде нақты 

міндеттерді шешу үдерісіндегі 

жалпы дайындық кезінде 

алынған білімді белсенді түрде 

қолдана білуді дамыту; 

 "Жол инспекторы" біліктілігін 

құжаттарын тіркейді 

және есебін жүргізеді.  

3. Ұйымдастыру 

техникасының әртүрлі 

түрлерінде жұмыс 

жасау  

амалдарын меңгерген. 

4. Заманауи 

диагностикалау 

құралдарын 

пайдаланады. 

5. Жұмыс туралы 

статистикалық есеп 

құрады.  

 

 

Оқыту нәтижесі: 2) Патрульдеуді 

жүргізу.  

 1. Автомобильмен 

және мотоциклмен 

патрульдеуді 

орындайды. 

2. Жаяу патрульдеуді 

орындайды. 

3. Бекеттерде, оның 

ішінде стационарлық 

бекеттерде 

патрульдеуді  

орындайды.  

4. Көлік 

құралдарының 

электрондық 

жүйелерін 
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алу 

 

диагностикалайды. 

5. Көлік құралдарына 

ілесіп жүруді және 

алып жүруді  

орындайды. 

 

 

«1206023 Техник» біліктілігі 

КҚ 6. Қауіпсіз жол 

қозғалысын 

ұйымдастыру  

 КМ 06. 

Қауіпсіз жол 

қозғалысын 

ұйымдастыру  

 

Бұл модуль қауіпсіз жол 

қозғалысын ұйымдастыру үшін 

қажетті білімдерді, икемдер 

мен дағдыларды сипаттайды.  

Модульді зерделеу нәтижесінде 

білім алушылар жол 

қозғалысының сипатын 

меңгеруі, жол қозғалысы 

схемасын әзірлеуі, қозғалыс 

қауіпсіздігі бойынша жолдарға 

қойылатын талаптарды 

айқындауы тиіс.  

Білім алушылар жолдардың 

өтпелі қабілетін және жаяу 

жүргіншілердің жолын анықтай 

білуі, көлік ағынын және 

жолдардағы оқиғаларды 

болжамдауы, жолкөлік 

оқиғаларын талдай білуі тиіс.  

Оқыту нәтижесі: 1) Жол қозғалысының 

сипаттамсын анықтау. 

Жол қозғалысын 

ұйымдастыру  

Көліктік  

қалаларды 

жоспарлау  

автомобиль жолдары 

және олардың 

диагностикасы 

 

 

Бағалаудың 

өлшемшарттар

ы: 

1. Жол қозғалысының 

сипаттамаларына 

сүйенеді.                                              

2. Көше жолдары 

желілерінің негізгі 

геометриялық 

қалыптасу схемаларын 

түсінеді.  

3. Жолдардың және 

жаяу жолдардың 

өткізу қабілетін 

айқындайды.  

4. Автомобиль 

жолдарының 

элементтерін 

айқындайды.   

Оқыту нәтижесі: 2) Жол қозғаласының 

схемаларын әзірлеу.  

Бағалаудың 

өлшемшарттар

ы: 

1. Жолдардағы көлік 

ағынын және 

салдарын 

болжамдайды.  

2. Жолаушылар 
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көлігінің қозғалысын 

ұйымдастырады. 

3. Көлік және жаяужол 

ағынын сипаттайтын 

қажетті деректерді 

анықтайды.  

4. Жол белгілерін, 

бағдаршамдарды және 

жол таңбаларын 

орналастыру тәртібін 

орындайды.  

Оқыту нәтижесі: 3) Қауіпсіз жол 

қозғалысы бойынша жолдарға 

қойылатын талаптарды анықтау.  

Бағалаудың 

өлшемшарттар

ы: 

1. Жолкөлік оқиғасын 

«Автомобиль-

Жүргізуші - Жол – 

Орта» жүйесіндегі 

пайыздық 

арақатынасын 

талдайды. 

2. Жол төсемінің 

жайкүйіне анықтама 

және баға береді. 

3. Жол қозғалысын 

ұйымдастыруды 

бағалау тәсілдерін 

талдайды.  

КҚ 7. Көлік 

құралдарының және 

жабдықтардың, 

пайдалану 

объектілерінің 

КМ 07. Көлік 

құралдарының және 

жабдықтардың, 

пайдалану 

объектілерінің 

Бұл модуль көлік 

құралдарының және 

жабдықтардың, пайдалану 

объектілерінің жайкүйіне 

техникалық қадағалау жүргізу 

Оқыту нәтижесі: 1) Техникалық 

қадағалау әдістері мен құралдарын 

анықтау.  

Стандарттау, рұқсат, 

отырғызу және 

метрология негіздері 

 

Автомобильдердің 
Бағалаудың 

өлшемшарттар

1.Автоматтанды-

рылған 
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жайкүйіне техникалық 

қадағалау жүргізеді.  

 

 

жайкүйіне техникалық 

қадағалау жүргізу 

 

үшін қажетті білімдерді,  

икемдер мен дағдыларды 

сипаттайды. 

Модульді зерделеу кезінде 

білім алушылар 

автоматтандырылған 

ақпараттықіздестіру жүйесінің 

деректер базасына өзгерістер 

енгізе білуі және оқуы, 

бұзушылықтарды және 

әкімшілік бұзушылықтарды 

алдын алуы және тоқтатуы, 

жолдар санатын және 

жылдамдық режимдерін 

айқындауы, ҚР заңнамасына 

сәйкес көлік құралдарын 

пайдаланумен байланысты 

қылмыстар туралы істерге 

тергеу жүргізуі, көлік 

құралдарының жайкүйін және 

оның стандарттарға сәйкестігін 

айқындауы тиіс.  

 

ы: ақпараттықіздестіру 

жүйесінің деректерін 

оқиды және өзгерістер 

енгізеді. 2.Әкімшілік 

құқық 

бұзушылықтарды 

алдын алады және 

тоқтатады.                                                            

3. Көлік 

құралдарының 

техникалық жайкүйін 

анықтайды. 

4.Автомобиль 

жолдарына 

диагностика жүргізеді. 

диагностикасы 

 

Автомобиль 

жолдары және оның 

диагностикасы 

 

Жол көлік 

оқиғаларының 

сараптамасы және 

трассология 

Оқыту нәтижесі: 2) Нормативтік 

талаптардан ауытқуды анықтау және 

талдау.  

Бағалаудың 

өлшемшарттар

ы: 

1. Жолдардың санатын 

және жылдамдық 

режимдерін 

анықтайды.  

2. Жүктерді және 

жолаушыларды 

тасымалдауды 

басшылық жасайды. 

Оқыту нәтижесі: 3) Кұжаттаманы 

қолданыстағы нормативтік құжаттарға 

сәйкес ресімдеу.  

Бағалаудың 

өлшемшарттар

ы: 

1. Көлік құралдарын 

пайдаланумен 

байланысты 
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қылмыстар туралы 

істер бойынша 

тергеуді ҚР 

заңнамасына сәйкес 

жүргізеді.  

2. Көлік құралының 

техникалық жайкүйін 

және оның 

стандарттарға 

сәйкестігін талдайды.  

3. Автомобильдік 

жолдарды, 

құрылыстарды 

пайдалануға қабылдау 

кезінде қойлатын 

талаптарды сақтайды.  

4. Құжаттаманы 

ресімдейді. 

КҚ 8. Алдын алу 

ісшараларын әзірлеу 

мен өткізуге бақылау  

КМ 08. Алдын алу 

ісшараларын әзірлеу 

мен өткізуді бақылау  

Бұл модуль алдын алу 

ісшараларын әзірлеу мен 

өткізілуін бақылау үшін қажетті 

білімдерді, икемдер мен 

дағдыларды сипаттайды.  

Модульді зерделеу кезінде 

білім алушылар жол 

қозғалысын ұйымдастырудың 

жаңа тиімді схемаларын 

әзірлеуге арналған есептер мен 

экспериментальді зерттеулерді 

модельдей білуі, жүргізуі, 

техника мен көліктер өту үшін 

қала көшелерін және жүретін 

Оқыту нәтижесі: 1) Жол көлік 

оқиғаларын алдын алу бойынша 

ісшараларды, оларды енгізу 

бағдарламаларын  әзірлеуге қатысу. 

Жол қозғалысын 

ұйымдастыру  

Қалалардағы 

көліктік жоспарлау  

Жол қозғалысын 

реттеудің 

техникалық 

құралдары 

Бағалаудың 

өлшемшарттар

ы: 

1. Жол қозғалысын 

ұйымдастыру 

схемаларының есебін 

модельдейді, 

жүргізеді.  

2. Жол қозғалысын 

ұйымдастырудың жаңа 

тиімді схемаларын 

әзірлеу үшін 

эспериментальді 
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бөлігін жоспарлауы, жолкөлік 

оқиғаларын ауырлық 

дәрежесіне қарай талдауы тиіс.  

зерттеулерді 

зерделейді.  

3. Техникалар мен 

көлік өтуі үшін қала 

көшелерін және өтетін 

бөліктерін 

жоспарлауды 

орындайды.  

4. Кәсіптік міндеттерді 

шешу үшін арнайы 

әдебиетті және басқа 

да ақпараттық 

дереккөздерді 

таңдайды.  

Оқыту нәтижесі: 2) Алдын алу 

ісшараларын сақтамау счебептерін 

анықтау және талдау.  

Бағалаудың 

өлшемшарттар

ы: 

1. Жол көлік оқиғасын 

ауырлық дәрежесіне 

қарай талдайды.                              

2. Алдын алу 

ісшараларының 

өткізілуін талдайды. 

3. Жол төсемінің 

жағдайын анықтайды 

және бағалайды.  

4.Қылмысты әкімшілік 

жауапкершіліктен 

айырады.  

Оқыту нәтижесі: 3) Колданыстағы 

нормативтік құжаттарға сәйкес 

құжаттаманы ресімдейді.  



43 
 

 
 

Бағалаудың 

өлшемшарттар

ы: 

1. Әкімшілік құқық 

бузышылықтар  

туралы құжаттама 

жасайды.  

2. Жол көлік 

оқиғасына сараптама 

жүргізу үшін 

құжаттама жасайды.  

3. Көлік құралына 

техникалық тексеру 

жүргізу үшін 

құжаттама жасайды.  

4. Азаматтық құқық 

әдісін басқа аралас 

құқық салаларынан 

айырады.   

КҚ 9. Біліктілік 

бойынша жұмыстарды 

орындау  

КМ 09. 

Диплом алды практика 

Диплом алды практикасы оқу 

үдерісінде алынған білім мен 

практикалық іскерлікті 

жинақтау мен жетілдіруге; 

тікелей кәсіпорындарда 

заманауи жөндеу әдістерімен, 

жаңа жабдықпен, еңбекті 

ұйымдастыру, өндірісті 

үнемдеу, экологиялық 

проблемаларды шешу 

жолдарымен танысуға; 

дипломдық жобаны 

орындаудың техникалық 

материалдарын жинау мен 

дайындауға бағытталған. 

Оқыту нәтижесі: 1) Жол қозғалысын 

ұйымдастыруды орындау.  

Диплом алды 

практика 

Бағалаудың 

өлшемшарттар

ы: 

1. Әртүрлі типтегі 

қиылыстарда және 

жанасуда қозғалысты 

ұйымдастыруды 

орындайды. 

2. Жолды ұстау және 

жөндеу қызметін 

ұйымдастыру және 

жұмысын жүргізу 

бойынша дағдылары 

бар.  

3. Автомобиль 

жолдарының 

көліктікпайдалану 

сапасына тексеру 
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жүргізеді.  

4. Автокөліктік 

кәсіпорында қозғалыс 

қауіпсіздігі қызметінің 

міндеттерін 

орындайды.  

 

Оқыту нәтижесі: 2) Дублертехник 

жұмысын орындау.   

Бағалаудың 

өлшемшарттар

ы: 

1. Көлік құралдарына 

және жолдардың 

жайкүйіне   

техникалық қадағалау 

жүргізеді.  

2. Қадағалау және 

жолпатрульдік қызмет 

бөлімшелерінде  

негізгі жұмыс түрлерін 

орындайды.  

орындайды. 

3. Жол көлік 

оқиғасының қажетті 

өлшемдерін жүргізеді 

және схемасын 

жасайды.  

4. Оқиға орнын 

қарауға және   

қажетті құжаттарды 

толтыру.  

5. Көлік құралдарын 

есепке алу үшін   

негізгі құжаттар 

нысанын жасайды.  
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6. Дипломдық жобалау 

бойынша материал 

жинау.  
 

Ескерту: 

БҚ - базалық құзыреттілік;  

КҚ - кәсіптік құзыреттілік;  

БМ - базалық модульдер;  

КМ - кәсіптік модульдер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


