Мамандықтар
5В071300 «КӨЛІК, КӨЛІКТІК ТЕХНИКА ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ» МАМАНДЫҒЫ
«Автомобиль және автомобиль шаруашылығы» траекториясы

Бакалаврлар – осы маманның механиктері автокөлік мекемелерінде автомобиль жөндеу
заводында, жол полиция органдарында, көліктік инспециясында, инженерлік және саудалық
барлық орталық және басқарулық көлігінде, автомобиль қызмет көрсету, ғылыми – зерттеу
және жоба ұйымында жұмыс істеуге болады.

«Жол-құрылыс және коммуналдық машиналар» траекториясы

Құрылыс және жол машиналар саласында құрылыс және жол машиналарын, көтергіш және
тасымалдау техникаларын пайдалану бойынша бакалаврларды даярлау жүргізілуде.
Осы мамандық бойынша «Автомобильдер және автомобильдік шаруашылығы» траекторияны
оқыту
барысы
қызмет
саласында
келесі
бағыт
бойынша
дайындық
жүргізілуде:автомобильдердің техникалық эксплуатациясы; автомбиль көлігінің халықтық
тұрмыс және фирмалық қызмет көрсетуі; автомобиль көлігінде басқару және аудиториялық
қызмет өрсету; автомобиль көлігін тексеру, бақылау және техникалық байқау өткізу;
автомобиль көлігін логистикалық жүйесін материалды-техникалық қамтамасыз ету;
автокөлік құралдарын пайдалану кезінде қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

5В090100 «КӨЛІКТІ ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ЖҮК ҚОЗҒАЛЫСЫ МЕН ТАСЫМАЛДАУ
ҰЙЫМДАСТЫРУ» МАМАНДЫҒЫ
Мамандық мына траекторияға бөлінеді:
— «Өнеркәсіптік көлік ұйымдастыру»

«Өнеркәсіптік көлік» саласындағы мамандар көлік кәсіпорындары мен тасымалдау
мекемелерімен айналысатын мекемелерде жұмыс істей алады, көлік кәсіпорындарында, ауыр
және жеңіл өнеркәсіптерде қауіпсіз трафикті ұйымдастыруды қамтамасыз етеді.

— «Теміржол көлігін ұйымдастыру»

«Теміржол көлігі» саласындағы мамандар теміржол магистральдық кәсіпорындарында қауіпсіз
трафикті ұйымдастыруды қамтамасыз ететін ірі теміржол кәсіпорындарында, өнеркәсіп
кәсіпорындарында және тасымалдауды жүзеге асыратын мекемелерде жұмыс істей алады.

- «Жол қозғалысын ұйымдастыру» траекториясы

Осы саладағы түлектер жол полиция органдарында, көліктік инспекция, мекемелерде және
ұйымдарда, көлік тасымалдауын жүзеге асыратын, көлік магистральында қауіпсіздігін
ұйымдастыруын қамтамасыз ететін орындарда жұмыс жасай алады. Осы мамандық бойынша
«Тасымалды, қозғалысты ұйымдастыру және көлікті пайдалану» траекторияны оқыту
барысында мамандығын дайындауы келесі бағытта жүргізілуде: жол қозғалысының қауіпсіздігі;
көлікті лицензиялау және сертификаттау; көлікті құқы реттеу; көліктік жүйесімен бақылау;
көліктік барысын болжамдау және реттеуін даму; қазіргі заманғы ақпараттық-қатынастық
технологиясын логистикалық жүйесімен қолдану және көліктік барысын жоспарлау.

5В090900 «ЛОГИСТИКА (КӨЛІК)» МАМАНДЫҒЫ
«Көлік жүйелерінде логистикасы» траекториясы

Осы мамандық бойынша «Логистика» траекторияны оқыту барысында мамандығын
дайындауы келесі бағытта жүргізілуде: Көлік жүйелердегі логистикалық инфрақұрылымы, көлік
мекемелерде бизнес-жоспарлау, көлік жүйелерде қауіпсіздігі, арнайы тасымалдау
ұйымдастыру, қалалық көлік жүйелерінің лгистикасы, коммерциялық іс-әрекетті
ұйымдастыру, көлікте сертификаттау және лицензиялау.

