«ALT Ақтөбе гуманитарлық колледжі» ЖШС

Құрметті талапкер, Сіз дұрыс таңдау жасадыңыз
ALT Ақтөбе гуманитарлық колледжінде
білім алу – болашаққа жасаған қадамыңыз!
БОЛАШАҚ БҮГІННЕН БАСТАЛАДЫ!
МАМАНДЫҚ АТАУЫ
Электр станциялары мен желілерінің электр жабдықтары
(түрлері бойынша)
Электроснабжение (по отраслям)
Теміржол жылжымалы құрамдарын пайдалану, жөндеу және
техникалық қызмет көрсету (түрлері бойынша)
Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание тягового
подвижного состава железных дорог
Теміржол көлігіндегі
тасымалдауды ұйымдастыру
және
қозғалысты басқару
Организация
перевозок
и
управление
движением
на
железнодорожном транспорте
Теміржол көлігіндегі автоматика, телемеханика және қозғалысты
басқару
Автоматика, телемеханика и управление движением на
железнодорожном транспорте

2022-2023 оқу жылы
9 сынып
11 сынып
3 жыл 10 ай

2 жыл 10 ай

3 жыл 10 ай

2 жыл 10 ай

3 жыл 10 ай

2 жыл 10 ай

3 жыл 10 ай

2 жыл 10 ай

3 жыл 10 ай

2 жыл 10 ай

3 жыл 6 ай

2 жыл 6 ай

Теміржол құрылысы, жол және жол шаруашылығы
Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

3 жыл 10 ай

2 жыл 10 ай

Азаматтық ғимараттар ішкі көрінісінің дизайны, қалпына келтіру,
қайта құру
Дизайн интерьера, реставрация, реконструкция гражданских
зданий

3 жыл 10 ай

2 жыл 10 ай

Өнеркәсіп машиналары және жабдықтарын пайдалану
Эксплуатация машин и оборудования промышленности

3 жыл 10 ай

2 жыл 10 ай

Бастауыш білім беру
Начальное образование

3 жыл 10 ай

2 жыл 10 ай

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту
Дошкольное воспитание и обучение

3 жыл 10 ай

2 жыл 10 ай

Есеп және аудит
Учет и аудит

2 жыл 10 ай

1 жыл 10ай

Ақпараттық жүйелер (қолдану саласы бойынша)
Программное обеспечение (по видам)
Ішкі санитарлық – техникалық құрылғыларды, желдеткіштерді
және инженерлік жүйелерді монтаждау және пайдалану
(түрлері бойынша)
Монтаж и эксплуатация внутренних санитарно-технических
устройств, вентиляции и инженерных систем (по видам)

ЖҰМЫСШЫ МАМАНДЫҚТАР
❖ Тепловоз машинисінің көмекшісі
❖ Күштік желілер және электр жабдықтары
бойынша электр монтаждаушы
❖ Жол монтері
❖ Жасанды құрылыстағы жолды ағымдағы
ұстау және жөндеу жөніндегі бригадир
(босатылған)
❖ Поездарды құрастырушы
❖ Дрезина жүргізушісі
❖ Вагондарды тексеруші
❖ Поезд электромеханигі
❖ Жылжымалы құрамды жөндеу слесары
❖ Темір
жол-құрылыс
машиналарының
машинисі
❖ Жол машиналарының машинисі
❖ Токарь
❖ Фрезерлеуші
❖ Электронды
есептеу
машиналарының
операторы
❖ Электргазбен дәнекерлеуші
❖ Жолаушылар вагонының жолсерігі
❖ Локомотивтер мен жолаушылар вагондарын
жұмыстан тыс жерлерде алып жүру жөніндегі
жолсерік

❖ Помощник машиниста тепловоза
❖ Электромонтажник по силовым сетям и
электроборудованию
❖ Монтер пути
❖ Бригадир (освобожденный) по текущему
содержанию и ремонту и искуственных
сооружений
❖ Составитель поездов
❖ Водитель дрезины
❖ Осмотрщик вагонов
❖ Поездной электромеханик
❖ Слесарь по ремонту подвижного состава
❖ Машинист
железнодорожностроительных машин
❖ Машинист путевых машин
❖ Токарь
❖ Фрезеровщик
❖ Оператор
электронно-вычислительных
машин
❖ Электрогазосварщик
❖ Проводник пассажирского вагона
❖ Проводник
по
сопровождению
локомотивов и пассажирских вагонов в
нерабочем састоянии

ОҚУДЫҢ АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ:
-

Мамандықтарға жергілікті бюджеттен гранттар бөлінеді;
Студенттерге шәкіртақы беріледі;
Жұмысшы мамандықтарға оқыту;
Оқу төлемақысының қолжетімділігі және төлеудің ыңғайлы шарттары;
Ақтөбе қаласының орталығында орналасқан жайлы «Студенттер үйінде» тұру.

КЕЛІҢІЗДЕР КҮТЕМІЗ!!!
ОҚУҒА ТҮСУ ҮШІН ҚАЖЕТТІ ҚҰЖАТТАР ТІЗІМІ:
1.
2.
3.

Білімі туралы құжат (аттестат, куәлік немесе диплом);
086-У нысанындағы медициналық анықтама(қосымша флюографиялық түсірілімі);
3x4 см көлеміндегі фото - 4 дана.

БІЗДІҢ МЕКЕН-ЖАЙЫМЫЗ:
Индекс 030000. Ақтөбе қаласы, Алтынсарин көшесі, 4А
Байланыс телефоны: 8/7132/ 22-01-31, 21-14-00
aktk_06@mail.ru

aktobe_qazatk

www.aktk.kz

