
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Түркістан облысының Білім және 

ғылым саласында сапаны 

қамтамасыз ету департаментінің 

басшысы Г.Алматовқа 

 

Түркістан облысының Білім және ғылым саласында сапаны 

қамтамасыз ету департаментінің «Анвар Исмаилов атындағы кәсіптік 

колледжі» ЖШС мемлекеттік аттестаттау нәтижелері бойынша 

кемшіліктерді жою туралы есебі. 

 

Мемлекеттік аттестаттау комиссиясының 2023 жылғы 3 ақпан күнгі 

хаттамалық шешіміне сәйкес «Анвар Исмаилов атындағы кәсіптік колледжі» 

жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (бұдан әрі – Колледж) барлық 

мамандықтары бойынша техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік 

жалпыға міндетті білім беру стандартының талаптарына сәйкес төменде 

көрсетілген мәліметтер колледждің pkai.edu.kz сайтына (кемшіліктер мен 

ұсыныстар) ұсынылғанын мәлімдейміз. 

1. Колледж веб-сайтында оқу жылына арналған қызмет бағыттары 

бойынша жұмыс жоспарлары – ұсынылды; 

2. 2022 – 2023 оқу жылы бойынша өткізілген технологиялық практика 

бойынша келісім-шарттар – ұсынылды; 

3. 2020 – 2021, 2021 – 2022 оқу жылының емтихан сессиясының 

ведомосттері – ұсынылды; 

4. «Есеп және аудит», «Тамақтандыруды ұйымдастыру», мамандықтары 

оқу жоспарының барлық пәндері және модульдері бойынша жұмыс оқу 

бағдарламалары – ұсынылды; «Интерьер дизайн» мамандығының оқу 

жоспарының барлық пәндері және модульдері бойынша жұмыс оқу 

бағдарламалары – аталған мамандық бойынша студенттер контингенті 

болмағандықтан жұмыс оқу бағдарламалары ұсынылмады. 

«Графикалық және мультимедиялық дизайн» мамандығы бойынша 

2022-2023 оқу жылына бірінші рет студенттер қабылданғандықтан, 
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аталған мамандыққа жалпы білім беретін пәндер бойынша жұмыс оқу 

бағдарламалары ұсынылды; 

5.  «Сәндік қолданбалы және халықтық кәсіпшілік өнері», «Дәнекерлеу 

ісі», «Ғимараттар мен құрылыстарды салу және пайдалану» 

мамандықтары бойынша өндірістік оқыту мен кәсіптік практиканы 

жүзеге асыру және одан өткендігін растайтын құжаттар – ұсынылды; 

«Графикалық және мультимедиялық дизайн» мамандығына 2022-2023 

оқу жылына бірінші рет студенттер қабылданғандықтан, ЖОЖ сай 1 

курста практика қарастырылмаған; 

6. Колледждің бағаланатын кезеңге, 2020 – 2021, 2021 – 2022 оқу 

жылдарына аралық аттестаттау бойынша жүргізілген емтихан 

ведомосттары – ұсынылды; 

7. Колледждің сырттай оқу нысаны үшін 30%-дан төмен емес міндетті оқу 

сабақтары уақыты көлемінің сақталғанын растайтын құжаттар – 

ұсынылды; 

8. МДО – 203 тобында білім алатын 31 білім алушылар және осы топқа 

жоспарланған ЖОЖ, ЖОБ, аралық емтихан материалдары – ұсынылды; 

9. 0107013 «Технология пәнінен негізгі орта білім беру мұғалімі» 

біліктілігі бойынша лицензияға қосымша «Техникалық және кәсіптік, 

орта білімнен кейінгі білімнің мамандықтары мен біліктіліктерінің 

сыныптауышын бекіту туралы» Білім және ғылым министрінің 2018 

жылғы 27 қыркүйектегі  № 500 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы» ҚР 

Білім және ғылым министрінің м.а. 21.07.2021 № 354 бұйрығына сәйкес 

лицензия қайта рәсімделмеген – колледж директорының 16.01.2023 жыл 

№ 02/10 бұйрығымен  0107000 Технология мамандығы 0107013 

Технология пәнінен негізгі және орта білім беру мұғалімі біліктілігі 

бойынша соңғы 2 жыл үздіксіз қабылдауды жүзеге асырылмағаны үшін 

лицензияға  қосымша е-лицензиялау порталына қайта қайтарылған. 

Колледжде ҰББДҚ бойынша 3-курстың 0107000 –Технология 

мамандығына оқуға түскен білім алушы Сапарбек Жантөре 2017 жылы 

қабылданған, академиялық демалыста деп көрсетілгенімен, колледж 

есебінен шығарылмаған– академиялық демалыстағы студент Сапарбек 

Жантөре Нұржігітұлы колледж директорының 23.02.2023 жыл № 31/с 

бұйрығымен студенттер қатарынан шығарылды. Аталған мамандық 

бойынша соңғы 3 жылда контингент болмағандықтан, колледж 

директорының 16.01.2023 жыл № 02/10 бұйрығымен 0107000 

Технология мамандығы е-лицензия порталына қайтарылды. 

 

 
 

Колледж директоры:                                Г.К.Исмаилова 
 
 

Орындаған: Н.А.Розакулова 

Тел: 8-702-335-44-90 


