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«Анвар Исмаилов атындағы кәсіптік колледжі» 

 жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің  

өзін-өзі бағалау бойынша есебі 
Ақсукент        30 желтоқсан 2022 жыл 

 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңын басшылыққа ала 

отырып, Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігінің 2022 жылғы                       

5 желтоқсандағы  №486 бұйрығымен бекітілген «Білім беру ұйымдарын 

бағалау өлшемшарттарына» (бұдан әрі – бағалау өлшемшарттары) сәйкес 

және ҚР ОАМ Білім саласында сапаны қамтамасыз ету комитетінің                           

2022 жылғы 27 желтоқсандағы бұйрығымен бекітілген «Білім беру 

ұйымдарының өзін-өзі бағалауын ұйымдастыру және өткізу жөніндегі 

әдістемелік ұсынымдарын басшылыққа ала отырып, 2022 жылы 31 қазандағы 

№ 2 Педагогикалық кеңес отырысының шешімі негізінде 2022 жылғы                          

30 қараша – 30 желтоқсан күндері аралығында  2020-2021, 2021-2022,                      

2022-2023 оқу жылдары бойынша  «Анвар Исмаилов атындағы кәсіптік 

колледжі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде (бұдан әрі – колледж) өзін-

өзі бағалау жұмыстары жүргізілді. 

Колледждің өзін-өзі бағалау жұмыстары жүргізу мақсатында                         

2022 жылғы 31 қазандағы колледж директорының № 02/165 02/10 бұйрығымен 

келесі құрамында комиссия бекітілген: 

1. Г.К.Исмаилова - колледж басшысы, комиссия төрағасы; 

2.Н.А.Розакулова – басшының оқу ісі жөніндегі орынбасары, комиссия 

мүшесі;  

3. Ұ.О.Абзелова - басшының оқу-тәрбие жұмысы жөніндегі 

орынбасары, комиссия мүшесі;  

4. К.Р.Бексеитова – кадр бөлімінің меңгерушісі, комиссия мүшесі;  

5.А.М.Исматуллаева – колледж әдіскері, комиссия мүшесі; 

6. .Ж.Ж.Пернебаева – колледж оқытушысы, комиссия хатшысы. 

Комиссия мүшелері барлық бағалау өлшем шарттарына сәйкес  білім 

беру ұйымының негізгі бағыттары мен зерделеу объектілері бойынша колледж 

құжаттарына, оның ішінде білім беру қызметтерінің мемлекеттік жалпыға 

міндетті білім беру стандартының талаптарына сәйкестігіне, қызметтің сандық 

және сапалық көрсеткіштеріне толығымен талдау жүргізді. 
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1.БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМЫ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ СИПАТТАМАСЫ 

Білім беру ұйымының паспорты 

Білім беру ұйымының толық  атауы «Анвар Исмаилов атындағы кәсіптік колледжі» ЖШС 

Білім беру ұйымының меншік түрі Жеке меншік/ мемлекеттік емес 

Білім беру ұйымының орналасқан жері Түркістан облысы, Сайрам ауданы  Ақсукент ауылы, 

Н.Юлдашева көшесі 1В.  

Сайт:www.pkai.kz  

Электрондық почта: oko_aksukent_gpk@mail.ru 

Байланыс телефондары: 

Қабылдау бөлімі: 8 (725 31) 24-809 

Директор: 8 (725 31) 24-819 

Білім беру ұйымының құрылған жылы 2004 жылы құрылған. 

Жарғы: 07.06.2017 жылы тіркелген 

БИН: 040340007014  07.06.2017 жылы 

Директор (Ф.И.О. толық), байланыс 

деректері 

 

Исмаилова Гулчехра Камиловна,  

Білімі жоғары «Тарих және әлеуметтік зерттеулер» 

мамандығы, ЖСН №621225402503, жеке куәлік 

№042634615,  директор лауазымына № 04/01 

23.04.2004ж. тағайындалған, жалпы еңбек өтілі 36 жыл 

11 ай, оның іішінде директор ретіндегі 18 жыл 7 ай. 

Оқу процесін ұйымдастыру үшін оқу - 

өндірістік шеберханалардың, 

зертханалардың, полигондардың, оқу - 

өндірістік базалардың болуы 

Жалпы білім беретін 

кабинеттер саны  

17 

Жалпы кәсіптік және арнайы 

пән бойынша кабинеттер саны  

38 

Зертханалар саны  9 

Шеберханалар саны  17 

Оқу полигондарының саны  2 

Спорт залы  1 

Спорт алаңының саны  2 

Акт залы  1/120 орын 

Жатақхана  50 орын 

Асхана 1/120 орын 

Кітапхана  бар 

Мед.пункт 1 

Колледж негізгі жұмыс орны болып 

табылатын жоғары және бірінші санатты 

педагогтердің, педагог-сарапшылардың, 

педагог-зерттеушілердің, педагог-

шеберлердің және (немесе) 

магистрлердің үлесі 

Жалпы педагогтар саны  110 

Оның ішінде Колледж негізгі 

жұмыс орны болып 

табылатын 

88 / 80 % 

Жоғары санатты, педагог-

зерттеушілердің, педагог-

шеберлердің саны 

18 

Бірінші санатты, педагог-

сарапшылардың саны 

19 

Магистрлер саны 12 

Сапалық құрам 45 педагог / 51% 

Институционалдық және 

мамандандырылған аккредитациядан 

сертификаттары  

Институционалдық  № VET-IA-00024, 

30.05.2019 

0105000 Бастауыш білім беру  № VET-SA-000119, 

30.05.2019 

0101000 Мектепке дейінгі 

тәрбие және оқыту 

№ VET-SA-000116, 

30.05.2019 

mailto:oko_aksukent_gpk@mail.ru
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0103000 Дене тәрбиесі және 

спорт 

№ VET-SA-000117, 

30.05.2019 

0104000 Кәсіптік білім беру  № VET-SA-000118, 

30.05.2019 

0111000 Негізгі орта білім № VET-SA-000120, 

30.05.2019 

0402000 Дизайн № VET-SA-000121, 

30.05.2019 

0413000 Сәндік қолданбалы 

өнер және халықтық 

кәсіптілікөнері 

№ VET-SA-000122, 

30.05.2019 

0518000 Есеп және аудит № VET-SA-000123, 

30.05.2019 

Білім алушылар контингенті туралы Жалпы білім алушылар саны  2299 білім алушы  

Мемлекеттік тапсырыс 

бойынша  

611 білім алушы 

Ақылы негізде  1688 білім алушы 

Дуалдық оқыту негізінде  50 білім алушы 

Білім беру ұйымына арналған веб -

сайттың болуы, әлеуметтік желілер 

Телеграм  https://t.me/pkai_kz 

Домен сайт  pkai.edu.kz 

Эл.почта oko_aksukent_gpk@

mail.ru 

Youtube www.youtube.com/c/

pkai_kz 

Facebook https://facebook.com

/pkai.kz 

ВКонтакте https://vk.com/pkaik

z 

Twitter https://twitter.com/pk

ai_kz 

 

Колледжде 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 оқу жылдары білім беру 

қызметі 16 мамандық  бойынша жүргізілді. Ал, 2021-2022 оқу жылында 

«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 рәсімделіп, білім беру қызметі 16 мамандық,                                

24 біліктілік бойынша жүргізіледі, оның ішінде 4 мамандық, 4 біліктілік 

Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету бағыты бойынша. 

Кесте 1 Мамандықтар және біліктіліктер тізімі  
№ 2018 жылғы 27 қыркүйектегі № 500 

мамандықтары мен біліктіліктерінің 

сыныптауышы бойынша  

Оқу 

мерзімі 

21.07.2021 № 354 бұйрығына  сәйкес  мамандықтары 

мен біліктіліктерінің сыныптауышы 

Маман

дық 

коды  

Мамандық  

атауы  

Біліктілі

к коды 

Біліктілік 

атауы  

Маманд

ық коды  

Мамандық  

атауы  

Біліктілік 

коды 

Біліктілік 

атауы  

1.  0101000 

Мектепке 

дейінгі 

тәрбие 

және оқыту 

010101 3 

Мектепке 

дейінгі 

ұйымдардың 

тәрбиешісі 

3 жыл 

10 ай 

2 жыл 

10 ай   

01120100 

Мектепке 

дейінгі 

тәрбие және 

оқыту 

4S01120102  

Мектепке 

дейінгі тәрбие 

мен оқыту 

ұйымдарының 

тәрбиешісі 

mailto:oko_aksukent_gpk@mail.ru
mailto:oko_aksukent_gpk@mail.ru
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2.  0103000 

Дене 

тәрбиесі 

және спорт 

010303 3 

Спорт 

жаттықтырушы

сы-оқытушы 

3 жыл 

10 ай 

2 жыл 

10 ай  

01140500 
Дене тәрбиесі  

және спорт 

4S01140503 

Спорт 

жаттықтыруш

ысы - 

оқытушы 

010302 3 

Дене тәрбиесі  

пәнінің 

мұғалімі 

3 жыл 

10 ай 

2 жыл 

10 ай  

1 жыл 

10 ай 

10 ай  

4S01140501 

 

Дене тәрбиесі 

мұғалімі 

3.  0104000 

Кәсіптік 

білім беру 

(салалары 

бойынша) 

010401 3 

Өндірістік 

оқыту шебері, 

техник (барлық 

атаулар 

бойынша) 

3 жыл 

10 ай 

2 жыл 

10 ай  

01140800 

Кәсіптік 

оқыту 

(салалар 

бойынша) 

4S01140801 

Өндірістік 

оқыту шебері, 

техник 

(барлық 

атаулар) 

4.  0105000 
Бастауыш 

білім беру 

010501 3 
Бастауыш білім 

беру мұғалімі 

3 жыл 

10 ай 

2 жыл 

10 ай  

01140100 

Бастауыш 

білім беру 

педагогикасы 

мен 

әдістемесі 

4S01140101 

Бастауыш 

білім беру  

мұғалімі 

010503 3 

Шетел тілінен 

бастауыш білім 

беру мұғалімі 

3 жыл 

10 ай 

2 жыл 

10 ай  

1 жыл 

10 ай 

10 ай  

4S01140102 

Шетел тілінен 

бастауыш 

білім беру 

мұғалімі 

010506 1 
Тәрбиелеушіні

ң көмекшісі 

1 жыл 

10 ай 

10 ай 
01120100 

Мектепке 

дейінгі 

тәрбие және 

оқыту 

3W01120101 
Тәрбиешінің 

көмекшісі 

010505 1 

 
Гувернант 

10 ай 
- - - - 

5.  0111000 
Негізгі орта 

білім беру 
011101 3 

Қазақ тілі мен 

әдебиеті 

мұғалімі 

3 жыл 

10 ай 

2 жыл 

10 ай  

  
01140600 

Негізгі орта 

білім берудегі 

тіл мен 

әдебиетті 

оқытудың 

педагогикасы 

мен 

әдістемесі 

4S01140601 

Қазақ тілі мен 

әдебиеті 

мұғалімі 

6.  

0301000 Емдеу ісі 

030101 3 Фельдшер 

3 жыл 

10 ай 

2 жыл 

10 ай   

09120100 Емдеу ісі 4S09120101 Фельдшер 

7.  030102 3 Акушер 
2 жыл 

10 ай   
09130200 Акушерлік іс 4S09130201 Акушер 

8.  0302000 
Медбикелік 

іс 
030204 3 

Жалпы 

практикадағы 

медбике 

3 жыл 

10 ай 

2 жыл 

10 ай   

09130100 Мейіргер ісі 4S09130103 

Жалпы 

практикадағы 

мейіргер 

9.  0304000 
Стоматолог

ия 
030402 3 Дантист 

3 жыл 

10 ай 

2 жыл 

10 ай   

09110100 Стоматология 4S09110102 Дантист 

10.  0402000 

Дизайн 

(бейін 

бойынша) 

040201 3 Дизайнер 

3 жыл 

10 ай 

2 жыл 

10 ай   

02120200 Киім дизайны 4S02120203 
Киім 

дизайнері 

02110300 

Графикалық 

және 

мультимедия

лық дизайн 

4S02110304 
Графикалық 

дизайнер 



  

  «Анвар Исмаилов атындағы кәсіптік колледжі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі  

Өзін-өзі бағалау қорытындысы 

 

 

7 
 

040202 2 

Көркемдік –

әсемдеу 

жұмыстарын 

орындаушы 

2 жыл 

10 ай  

1 жыл 

10 ай 

10 ай  

02120100 
Интерьер 

дизайны 
3W02120101 

Көркем-

дизайнерлік 

жұмыстарды 

орындаушы 

02120200 Киім дизайны 3W02120201 

Техникалық 

және 

көркемдік 

эскиздерді 

орындаушы 

11.  

0413000 

Сәндік-

қолданбалы 

және 

халықтық 

кәсіпшілік 

өнері (бейін 

бойынша) 

041316 3 Суретші 

3 жыл 

10 ай 

2 жыл 

10 ай   

02140100 

Сәндік 

қолданбалы 

және 

халықтық 

кәсіпшілік 

өнері (бейін 

бойынша) 

4S02140104 

Сәндік 

қолданбалы 

өнер суретшісі 

 041301 2 

Ағаштан 

көркем заттар 

дайындаушы 

2 жыл 

10 ай  

1 жыл 

10 ай 

10 ай  

3W02140102 

Көркемөнер 

бұйымдарын 

дайындаушы 

12.  0508000 

Тамақтанд

ыруды 

ұйымдасты

ру 

050801 2 Аспаз 2 жыл 

10 ай  

1 жыл 

10 ай. 

10 ай  

10130300 

Тамақтандыр

уды 

ұйымдастыру 

3W10130302 Аспазшы 

050802 2 Кондитер 3W10130301 
Кондитер-

безендіруші 

050804 2 Даяшы 

2 жыл 

10 ай  

1 жыл 

10 ай 

10130200 

Тамақтану 

саласында 

қызмет 

көрсетуді 

ұйымдастыру 

3W10130201 Даяшы 

13.  

0518000 

Есеп және 

аудит 

(салалары 

бойынша) 

051802 3 

Бухгалтер 

ревизор 

(аудитор) 

2 жыл 

10 ай  

1 жыл 

10 ай 
04110100 

Есеп және 

аудит 

4S04110102 Бухгалтер 

 051803 3 
Экономист 

бухгалтер 

2 жыл 

10 ай  

1 жыл 

10 ай 

4S04110102 Бухгалтер 

14.  1114000 

Дәнекерлеу 

ісі (түрлері 

бойынша) 

111401 2 

Дәнекерлеуші 

(барлық 

атауларымен) 

2 жыл 

10 ай  

1 жыл 

10 ай 

10 ай  

07150500 

Дәнекерлеу 

ісі (түрлері 

бойынша) 

3W07150501 

Электргазыме

н 

дәнекерлеуші 

111402 2 Газбен кесуші 

111404 2 

Электр 

газымен 

дәнекерлеуші 

15.  1401000 

Ғимараттар 

мен 

құрылымда

рды салу 

және 

пайдалану 

140124 2 

Кең бейінді 

құрылыс 

шебері 

2 жыл 

10 ай  

1 жыл 

10 ай. 

10 ай  

07320100 

Ғимараттар 

мен 

құрылыстард

ы салу және 

пайдалану 

3W07320104 

Кең бейінді 

құрылыс 

жұмыстарыны

ң шебері 

140122 2 

Қаңқа 

қаптауыш 

құрылымдарды 

монтаждаушы 

2 жыл 

10 ай  

10 ай  
3W07320104 

Кең бейінді 

құрылыс 

жұмыстарыны

ң шебері 

140104 2 Сылақшы 

2 жыл 

10 ай.   

10 ай 
3W07320105 

Құрылыс-

әрлеу 

жұмыстарыны

ң шебері 

16.  0107000 Технология  010701 3 

Технология 

пәнінен негізгі 

орта білім беру 

мұғалімі  

3 жыл 

10 ай 

2 жыл 

10 ай   

- - - - 
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2. КАДРЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМҒА ТАЛДАУ  

Білім беру ұйымын педагогтармен қамтамасыз ету: 

2.1 Тиісті бейіні бойынша  жоғары (жоғары оқу орнынан кейінгі) 

педагогикалық білімі немесе педагогикалық қайта даярлауды растайтын 

құжаты бар оқытушылар, оның ішінде негізгі білімі жоқ педагогтар 

туралы мәліметтер 

Штаттық кестесіне және тарификация тізіміне сәйкес 2020-2021 оқу 

жылында колледжде жалпы қызметкерлер саны 140, оның ішінде 

педагогикалық кадрлардың (бұдан әрі –  ПК) құрамында  106 адам:                           

100 оқытушы, 6 өндіріс оқыту шебері  жұмыс істеген. 2021-2022 оқу жылында     

жалпы қызметкерлер саны 150, оның ішінде ПК құрамында 110 адам:                    

104 оқытушы, 6 өндіріс оқыту шебері жұмыс істеген. 2022-2023 оқу жылында   

жалпы қызметкерлер саны 147, оның ішінде  педагогикалық кадрлардың ПК 

құрамында  114 адам: 110 оқытушы, 4 өндіріс оқыту шебері жұмыс істейді.  

Кесте 2.1.1 Колледж педагог санының динамикасы 
1 қазандағы жағдайы 

№ Педагог топтары 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

1 Оқытушылар 100 104 110 

2 ӨОШ 6 6 4 

 Барлығы 106 110 114 

3 Бос орындар 0 0 0 

 

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 оқу жылдары бойынша Колледж 

педагог кадрлармен  (бұдан әрі - ПК) толық қамтылған. 

Колледждегі барлық педагогтердің жоғары және/немесе жоғары оқу 

орнынан кейінгі (магистратура) білімі бар, жалпы білім беру пәндері бойынша 

сабақтарды жоғары педагогикалық білімі бар педагогттер береді. Ал, жалпы 

базалық және кәсіптік модульдер (кәсіптік және арнайы пәндер) бойынша 

сабақтарды тиісті бейіні бойынша жоғары және/немесе жоғары оқу орнынан 

кейінгі (магистратура) білімі бар педагогтер жүргізеді. Педагогикалық 

жүктеме базалық білімдеріне және жұмыс тәжірибесіне сай берілген. 

Кесте 2.1.2 Колледж педагогикалық кадрларының білім денгейі 

туралы мәлімет (01.10.2022ж. жағдайына) 
№ Персонал 

топтары 

Білім деңгейі Барлығы 

орта техникалық 

және кәсіптік 

жоғары жоғары оқу 

орнынан 

кейінгі 

1 Оқытушылар  2 108 12 110 

2  ӨОШ  2 2  4 

 Барлығы  4 110 12 114 

  

 2.2 Лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын педагогтер 

мен өндірістік оқыту шеберлері туралы мәлімет 
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Колледжде №15-қосымшаға сәйкес мамандықтар (біліктіліктер 

бойынша) лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын педагогтер мен 

өндірістік оқыту шеберлерінің үлесі төмендегі көрсеткіштермен сипатталады: 

Кесте 2.2.1 Лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын 

педагогтер мен өндірістік оқыту шеберлерінің үлесі (орта буын 

мамандарды дайындау үшін) 

2020 – 2021 оқу жылы 
№ Мамандықтың атау 

мен коды 

 

Оқытушы 

лар және 

ӨОШ 

жалпы саны 

Лицензиат 

негізгі жұмыс 

орны болып 

табыла 

тын 

педагогтер 

саны 

Үлесі, 

% 

Базалық 

жоғары/жо

ғары 

білімінен 

кейінгі 

білімі жоқ 

педагогтар

, саны 

БТ 

4.25-

тарма 

ғына 

сәйкест

ігі 

1 0105000 - Бастауыш 

білім беру 

31 31 100 жоқ Сәйкес 

келеді 

2 0103000 - Дене тәрбиесі 

және спорт 

21 19 90,5 жоқ Сәйкес 

келеді 

3 0101000 - Мектепке 

дейінгі тәрбие және 

оқыту 

29 26 92,1 жоқ Сәйкес 

келеді 

4 0111000 - Негізгі орта 

білім 

22 21 95,4 жоқ Сәйкес 

келеді 

5 0104000 - Кәсіптік білім 

беру (салалар бойынша) 

27 27 89 жоқ Сәйкес 

келеді 

7 0402000 - Дизайн  

(салалар бойынша) 

15 15 100 жоқ Сәйкес 

келеді 

8 0413000 - Сәндік 

қолданбалы өнер және 

халықтық кәсіпшілігі 

(бейіні бойынша) 

16 15 93,7 жоқ Сәйкес 

келеді 

9 0508000 - 

Тамақтандыруды 

ұйымдастыру 

24 24 100 жоқ Сәйкес 

келеді 

10 0518000 - Есеп және 

аудит (салалар бойынша) 

16 16 100 жоқ Сәйкес 

келеді 

11 1401000 -  Ғимараттар 

мен құрылыстарды салу 

және пайдалану 

17 16 94 жоқ Сәйкес 

келеді 

12 1114000 - Дәнекерлеу ісі 19 19 100 жоқ Сәйкес 

келеді 

 Барлығы 106 76 71,7 жоқ  

 

2020-2021 оқу жылында 100 оқытушы және 6 өндірістік оқыту шебері 

жұмыс атқарып, оның ішінде лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын 

педагогтар саны 76,  яғни 71,7% құрайды. «Білім беру қызметіне қойылатын 

біліктілік талаптарын және оларға сәйкестікті растайтын құжаттардың тізбесін 

бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің 
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2015 жылғы маусымдағы № 391 бұйрығымен бекітілген біліктілік 

талаптарының (бұдан әрі - №391 БТ) бойынша - кемінде 70 %. 

2021 – 2022 оқу жыл 
№ Мамандықтың атау мен 

коды 

 

Оқытушы 

лар жалпы 

саны 

Лицензиат 

негізгі жұмыс 

орны болып 

табыла 

тын 

педагогтер 

саны 

Үлесі, 

% 

Базалық 

жоғары/жо

ғары 

білімінен 

кейінгі 

білімі жоқ 

педагогтар, 

саны 

4.25-

тарма 

ғына 

сәйкест

ігі 

1 0105000 - Бастауыш білім 

беру 

01140100 Бастауыш білім 

беру педагогикасы мен 

әдістемесі 

31 31 100 жоқ Сәйкес 

келеді 

2 0103000 - Дене тәрбиесі 

және спорт 

01140500 Дене тәрбиесі 

және спорт 

21 19 90,5 жоқ Сәйкес 

келеді 

3 0101000 - Мектепке 

дейінгі тәрбие және 

оқыту 

01120100 - Мектепке 

дейінгі тәрбие және 

оқыту 

29 26 92,1 жоқ Сәйкес 

келеді 

4 0111000 - Негізгі орта 

білім 

01140600 Негізгі орта 

білім берудегі тіл мен 

әдебиетті оқытудың 

педагогикасы мен 

әдістемесі 

22 21 95,4 жоқ Сәйкес 

келеді 

5 0104000 - Кәсіптік білім 

беру (салалар бойынша) 

01140800 Кәсіптік оқыту 

(салалар бойынша) 

27 27 89 жоқ Сәйкес 

келеді 

7 0402000 - Дизайн  

(салалар бойынша) 

02120200 Киім дизайны 

15 15 100 жоқ Сәйкес 

келеді 

8 0413000 - Сәндік 

қолданбалы өнер және 

халықтық кәсіпшілігі 

(бейіні бойынша) 

02140100 Сәндік 

қолданбалы және 

халықтық кәсіпшілік 

өнері (бейін бойынша) 

16 15 93,7 жоқ Сәйкес 

келеді 

9 0508000 - 

Тамақтандыруды 

ұйымдастыру 

24 24 100 жоқ Сәйкес 

келеді 
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10130300 

Тамақтандыруды 

ұйымдастыру 

10 0518000 - Есеп және 

аудит (салалар бойынша) 

04110100 Есеп және 

аудит 

16 16 100 жоқ Сәйкес 

келеді 

11 1401000 -  Ғимараттар 

мен құрылыстарды салу 

және пайдалану 

07320100 Ғимараттар мен 

құрылыстарды салу және 

пайдалану 

17 16 94 жоқ Сәйкес 

келеді 

12 1114000 - Дәнекерлеу ісі 

07150500 Дәнекерлеу ісі  

19 19 100 жоқ Сәйкес 

келеді 

 Барлығы 110 93 81,6 жоқ Сәйкес 

келеді 

 

2021-2022 оқу жылында 104 педагогикалық қызметкерлер және 6 

өндірістік оқыту шебері жұмыс атқарып, оның ішінде лицензиат негізгі жұмыс 

орны болып табылатын педагогтар саны 93,  яғни 81,6% құрайды (біліктілік 

талаптары бойынша - кемінде 70 %). 

2022-2023 оқу жылы 
Ре

т

№ 

Мамандықтың атау 

мен коды 

 

Оқытушы 

лар жалпы 

саны 

Лицензиат 

негізгі 

жұмыс 

орны болып 

табыла 

тын 

педагогтер 

саны 

Үлесі, 

% 

Базалық 

жоғары/жоғары 

білімінен кейінгі 

білімі жоқ 

педагогтар, 

саны 

4.25-

тармағ

ына 

сәйкесті

гі 

1 0105000 - Бастауыш білім беру 
01140100 Бастауыш білім беру 

педагогикасы мен әдістемесі 

30 30 100 жоқ Сәйкес 

келеді 

2 0103000 - Дене тәрбиесі және 

спорт 
01140500 Дене тәрбиесі және 

спорт 

21 19 90,5 жоқ Сәйкес 

келеді 

3 0101000 - Мектепке дейінгі 
тәрбие және оқыту 

01120100 - Мектепке дейінгі 

тәрбие және оқыту 

29 26 92,1 жоқ Сәйкес 

келеді 

4 0111000 - Негізгі орта білім 
01140600 Негізгі орта білім 

берудегі тіл мен әдебиетті 

оқытудың педагогикасы мен 
әдістемесі 

22 21 95,4 жоқ Сәйкес 

келеді 

5 0104000 - Кәсіптік білім беру 

(салалар бойынша) 
01140800 Кәсіптік оқыту 

(салалар бойынша) 

27 27 89 жоқ Сәйкес 

келеді 

7 0402000 - Дизайн  (салалар 

бойынша) 
02120200 Киім дизайны 

16 16 100 жоқ Сәйкес 

келеді 

8 0413000 - Сәндік қолданбалы 

өнер және халықтық 
кәсіпшілігі (бейіні бойынша) 

02140100 Сәндік қолданбалы 

және халықтық кәсіпшілік 
өнері (бейін бойынша) 

16 15 93,7 жоқ Сәйкес 

келеді 
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9 0508000 - Тамақтандыруды 
ұйымдастыру 

10130300 Тамақтандыруды 

ұйымдастыру 

25 25 100 жоқ Сәйкес 

келеді 

10 0518000 - Есеп және аудит 

(салалар бойынша) 

04110100 Есеп және аудит 

14 14 100 жоқ Сәйкес 

келеді 

11 1401000 -  Ғимараттар мен 

құрылыстарды салу және 

пайдалану 
07320100 Ғимараттар мен 

құрылыстарды салу және 

пайдалану 

17 16 94 жоқ Сәйкес 

келеді 

12 1114000 - Дәнекерлеу ісі 
07150500 Дәнекерлеу ісі  

19 19 100 жоқ Сәйкес 

келеді 

 Барлығы 114 88 77,1 жоқ Сәйкес 

келеді 

 

2022-2023 оқу жылында 110 педагог және 4 өндірістік оқыту шебері 

жұмыс атқаруда, оның ішінде 88 педагогикалық қызметкердің негізгі жұмыс 

орны  колледж, яғни 77,1% құрайды (біліктілік талаптары бойынша - кемінде 

70 %).  

Оқытушылардың базалық жоғары білім берілген пәндер  бейіні 

бойынша сәйкес келеді. Оқытушылардың  жеке іс-құжаттары талапқа сай 

жинақталған, сотталмаған туралы анықтамалар және медициналық 

кітапшалар бар. Оқытушылар тізімі қызметкерлер құрамы бойынша 

бұйрықтарына сәйкес келеді. Еңбек келісім шарттары еңбек заңнамаларына 

сәйкес түзілген. 

Талдау нәтижелері: Колледждің  педагогтер мен өндірістік оқыту 

шеберлерінің үлесі №391 БТ-нің «Лицензиат негізгі жұмыс орны болып 

табылатын педагогтер мен өндірістік оқыту шеберлерінің үлесі 

даярланатын мамандық біліктілігі бойынша жұмыс біліктілігтерін 

қоспағанда педагогтердің жалпы санынан кемінде 70 %» 4.25 тармағына 

сәйкес келеді. 

Дайындалатын мамандық біліктіліктері бойынша жалпы білім 

беретін пәндер бойынша педагогтердің жалпы санынан лицензиат негізгі 

жұмыс орны болып табылатын білім беру ұйымдарының жалпы білім 

беретін пәндері бойынша педагогтердің үлесі (жұмысшы біліктіліктері 

үшін) 

Жұмысшы біліктіліктерді дайындау үшін негізгі жұмыс орны лицензиат 

болып табылатын білім беру ұйымдарының жалпы білім беретін пәндері 

бойынша педагогтердің жалпы санынан дайындалатын мамандық 

біліктіліктері бойынша жалпы білім беретін пәндер бойынша педагогтердің 

үлесі: 

Кесте 2.2.2 Лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын жалпы 

білім беретін пәндер бойынша педагогтердің үлесі 

2020-2021 оқу жылы 
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№ Мамандықтың атау мен коды 

 

Оқытушы 

лар жалпы 

саны 

Лицензиат 

негізгі 

жұмыс 

орны болып 

табыла 

тын 

педагогтер 

саны 

Үлесі, 

% 

4.25-

тармағ

ына 

сәйкесті

гі 

1 0508000 - Тамақтандыруды ұйымдастыру 16 15 93,7% Сәйкес 

келеді 
2 1401000 -  Ғимараттар мен 

құрылыстарды салу және пайдалану 

16 15 93,7% Сәйкес 

келеді 

3 1114000 - Дәнекерлеу ісі 16 15 93,7% Сәйкес 

келеді 

 

2021-2022 оқу жылы 
№ Мамандықтың атау мен коды 

 

Оқытушы 

лар жалпы 

саны 

Лицензиат 

негізгі 

жұмыс 

орны болып 

табыла 

тын 

педагогтер 

саны 

Үлесі, 

% 

4.25-

тармағ

ына 

сәйкесті

гі 

1 0508000 - Тамақтандыруды ұйымдастыру 16 15 93,7% Сәйкес 

келеді 
2 1401000 -  Ғимараттар мен 

құрылыстарды салу және пайдалану 

16 15 93,7% Сәйкес 

келеді 

3 1114000 - Дәнекерлеу ісі 16 15 93,7% Сәйкес 

келеді 

 

2022-2023 оқу жылы 
№ Мамандықтың атау мен коды 

 

Оқытушы 

лар жалпы 

саны 

Лицензиат 

негізгі 

жұмыс 

орны болып 

табыла 

тын 

педагогтер 

саны 

Үлесі, 

% 

4.25-

тармағ

ына 

сәйкесті

гі 

1 0508000 - Тамақтандыруды ұйымдастыру 16 16 100% Сәйкес 

келеді 
2 1401000 -  Ғимараттар мен 

құрылыстарды салу және пайдалану 

16 16 100% Сәйкес 

келеді 

3 1114000 - Дәнекерлеу ісі 16 16 100% Сәйкес 

келеді 

 

Қорытынды: Жұмысшы біліктіліктерді дайындау үшін негізгі жұмыс 

орны лицензиат болып табылатын білім беру ұйымдарының жалпы білім 

беретін пәндері бойынша педагогтердің жалпы санынан дайындалатын 
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мамандық біліктіліктері бойынша жалпы білім беретін пәндер бойынша 

педагогтердің үлесі – кемінде 50 %. №391 БТ4.25 тармағына сәйкес келеді, 

оның ішінде мамандықтар бойынша. 

 

2.3 Үш жылда бір рет мемлекеттік білім беру ұйымының 

басшыларын аттестациядан өткізу туралы мәліметтер 

«Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы 

Заңының 44-бабының 5-тармағына сәйкес мемлекеттік білім беру 

ұйымдарының басшыларын аттестаттау үш жылда бір рет өткізіледі. 

Кесте 2.3 Колледж басшыларын аттестациядан өткізу туралы 

мәліметтер 
№ Басшылар 

лауазымдары 

Аты-жөні Біліктілік санаты, берілген 

күні, бұйрық № 

басшы ретінде оқытушы 

ретінде 

1 директор Исмаилова Гулчехра 

Камиловна 

 жоғары 

біліктілік 

санаты 

26.06.2017 

жылғы № 341 

2 директорының ОІЖ 

орынбасары 

Розакулова Нулифар 

Авазхановна 

екінші санатты 

басшының 

орынбасары, 

25.08.2022 ж. 

 № 243 

жоғары  

біліктілік 

санаты 

29.06.2016  

жылғы № 316 

3 директорының ТІЖ 

орынбасары 

Абзелова Ұлпан 

Оралбекқызы 

 бірінші 

біліктілік 

санаты, 

12.05.2015 

жылғы № 680 

4 директордың 

инновациялар 

жөніндегі 

орынбасары 

Халмурадов Шавкат  

Розакулович 

 бірінші 

біліктілік 

санаты, 

30.05.2015 

жылғы № 680 

5 директордың 

ақпараттық 

технологиялар 

жөніндегі 

орынбасары 

Ибрагимов Даврон 

Рахимжанович 

 бірінші 

біліктілік 

санаты, 

30.05.2016 

жылғы № 316 
 

Колледж директоры Исмаилова Гулчехра Камиловнаға Түркістан 

облысының білім басқармасының аттестаттау комиссиясының шешімі 

негізінде 26.06.2017 жылғы №341 бұйрығымен мамандығы бойынша жоғары 

біліктілік санаты берді, педжүктемесі қарастырылмаған. 
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Колледж директорының ОІЖ орынбасары Розакулова Нулифар 

Авазхановнаға Түркістан облысының білім басқармасының аттестаттау 

комиссиясының шешімі негізінде 29.06.2016  жылғы № 316 бұйрығымен 

математика мамандығы бойынша жоғары  біліктілік санаты және Түркістан 

облысының адами әлнуетті дамыту басқармасы аттестаттау комиссиясының 

шешімі негізінде 25.08.2022 жылғы № 243 бұйрығымен екінші санатты 

басшының орынбасары біліктілік санаты берді. 

Колледж директорының ТІЖ орынбасары Абзелова Ұлпан 

Оралбековнаға Түркістан облысының білім басқармасының аттестаттау 

комиссиясының шешімі негізінде 12.05.2015 жылғы №680 бұйрығымен тарих 

мамандығы бойынша бірінші біліктілік санаты берді, педжүктеме 

қарастырылған, ішкі қоса атқарушылардың оқу жүктемесі 360 сағаттан (0,5 

ставкадан) аспайды. 

Колледж директорының ИЖ орынбасары Халмурадов Шавкат  

Розакуловичқа Түркістан облысының білім басқармасының аттестаттау 

комиссиясының шешімі негізінде 30.05.2015 жылғы №680 бұйрығымен дене 

тәрбиесі және спорт мамандығы бойынша бірінші біліктілік санаты берді, 

педжүктеме қарастырылған, ішкі қоса атқарушылардың оқу жүктемесі 360 

сағаттан (0,5 ставкадан) аспайды. 

Колледж директорының АТЖ орынбасары Ибрагимов Даврон 

Рахимжановичқа Түркістан облысының білім басқармасының аттестаттау 

комиссиясының шешімі негізінде 30.05.2016 жылғы №316 бұйрығымен 

информатика мамандығы бойынша бірінші біліктілік санаты берді, 

педжүктеме қарастырылған, ішкі қоса атқарушылардың оқу жүктемесі 360 

сағаттан                     (0,5 ставкадан) аспайды. 

Талдау нәтижелері: Колледж мемелекеттік білім беру ұйымына 

жатпайды, жауапкершілігі шектеулі серіктестігі болып табылады, 

колледж жарғысымен жетекші құрамының аттестаттаау 

қарастырылмаған.  

2.4 Кемінде бес жылда бір рет оқытушылардың біліктілік 

санатының деңгейін көтеру/растау туралы мәліметер, педагогтер 

санынан лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын жоғары және 

бірінші санатты педагогтердің, педагог-сарапшылардың, педагог-

зерттеушілердің, педагог-шеберлердің және (немесе) магистрлердің, PhD 

философия докторлардың үлесі 

Колледж оқытушыларының педагогикалық шеберлігін және біліктілігін 

көтеру бағытында жүйелі жұмыс жүргізіледі. 2020, 2021, 2022 жылдары 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 27 

қаңтардағы №83 бұйрығымен бекітілген «Мектепке дейінгі тәрбие мен 

оқытуды, бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімнің жалпы білім 

беретін оқу бағдарламаларын, техникалық және кәсіптік, орта білімнен 

кейінгі, қосымша білімнің білім беру бағдарламаларын және арнайы оқу 
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бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында жұмыс істейтін 

педагогтерді және білім және ғылым саласындағы басқа да азаматтық 

қызметшілерді аттестаттаудан өткізу қағидалары мен шарттарына» сүйене 

отырып, колледждің аттестаттау комиссиясы құрамын бұйрықпен бекітіп, 

ережеге сәйкес аттестаттау өткізіледі. Тестілеу нәтижесі негізінде «педагог-

модератор», «педагог-сарапшы», «педагог-зерттеуші», «педагог-шебер» 

біліктілік санатына өту үшін оқытушылардың құжаттары облыстық адами 

әлеуетті дамыту басқармасына ұсынылады.  

Кесте 2.4 Колледждегі  ПК-ның аттестациядан өткендігі туралы 

көрсеткіш 
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2020 4 4 4        

2021 8 6 4 2       

2022 4 3   3      

Барлығы 16 13 8 2 3      

2023 

(жоспар) 

  5 6 10      

 

Соңғы 3 жыл ағымында аттестациядан 13 оқытушы өткен, соның ішінде 

"педагог-модератор" біліктілік санатына ілінгендер 8 адам,  "педагог-сарапшы" 

біліктілік санатына 2 адам, "педагог-зерттеуші" біліктілік санатына 3 адам.   

Колледжде жоспар бойнша 2020-2022 жылдарда 16 педагог және басшы 

персонал біліктілік санатын арттыру/растау керек, ал нақты  13 педагог және 

басшы персонал арттылған/расталған. 

Біліктілік санатының деңгейін бес жылда бір реттен сиретпей 

арттырған/растаған педагогтердің (оның ішінде басшылардың үш жылда бір 

реттен сиретпей ) үлесі – 81,2%. 

  

Кесте 2.6 Лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын 

педагогтердің сапалық құрамы 

2020 – 2021 оқу жылы 
№ Мамандықтың 

атау мен коды 

 

Жалп

ы 

педаго

гтерса

ны 

Лиценз

иат 

негізгі 

жұмыс 

орны 

Лицензиат негізгі жұмыс орны 

болып табылатын педагогтердің 

саны: 

Үлесі, 

% 

4.26-

тарма 

ғына 

сәйкес 

тігі 
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1 0105000 - 

Бастауыш білім 

беру 

31 31 15 11 4 0 48,4 Сәйкес 

келеді 

2 0103000 - Дене 

тәрбиесі және 

спорт 

23 23 10 8 2 1 43,5 Сәйкес 

келеді 

3 0101000 - 

Мектепке дейінгі 

тәрбие және оқыту 

31 31 15 12 3 0 48,4 Сәйкес 

келеді 

4 0111000 - Негізгі 

орта білім 

17 16 9 7 2 0 52,9 Сәйкес 

келеді 

5 0104000 - Кәсіптік 

білім беру (салалар 

бойынша) 

36 36 17 14 3 0 47,2 Сәйкес 

келеді 

7 0402000 - Дизайн  

(салалар бойынша) 

24 24 9 8 1 0 37,5 Сәйкес 

келеді 

8 0413000 - Сәндік 

қолданбалы өнер 

және халықтық 

кәсіпшілігі (бейіні 

бойынша) 

20 20 9 8 1 1 45 Сәйкес 

келеді 

9 0508000 - 

Тамақтандыруды 

ұйымдастыру 

28 27 16 10 6 0 57,1 Сәйкес 

келеді 

10 0518000 - Есеп 

және аудит 

(салалар бойынша) 

13 13 7 5 2 0 53,8 Сәйкес 

келеді 

11 1401000 -  

Ғимараттар мен 

құрылыстарды 

салу және 

пайдалану 

24 22 12 9 3 1 50 Сәйкес 

келеді 

12 1114000 - 

Дәнекерлеу ісі 

20 20 11 8 3 0 55,0 Сәйкес 

келеді 

 Барлығы 106 76 43 43 12 3 56,6% Сәйкес 

келеді 

2020-2021 оқу жылында 100 педагогикалық қызметкерлер және 6 

өндірістік оқыту шебері жұмыс атқарып, оның ішінде лицензиат негізгі жұмыс 

орны болып табылатын педагогтар саны 76,  оның ішінде:  

Педагогтер санынан лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын 

жоғары және бірінші санатты педагогтердің, педагог-сарапшылардың, 

педагог-зерттеушілердің, педагог-шеберлердің саны - 43, магистрлердің  саны 
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- 10, Философия докторлардың (PhD)  саны - 3,  бұл – 56,6% құрайды. Бұл № 

391 БТ-нің 4.26 талабына сәйкес келеді. 

2021-2022 оқу жылы 
№ Мамандықтың 

атау мен коды 

 

Жалп

ы 

педаго

гтерса

ны 

Лиценз

иат 

негізгі 

жұмыс 

орны 

болып 

табыла

тын 

педагог

тер 

саны 

Лицензиат негізгі жұмыс орны болып 

табылатын педагогтердің саны: 
Үлесі, 

% 

4.26-

тарма 

ғына 

сәйкес 

тігі 
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ы

ғ
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1 0105000 - 

Бастауыш білім 

беру 

30 30 10 7 3 0 33,3 Сәйкес 

келеді 

2 0103000 - Дене 

тәрбиесі және 

спорт 

21 19 8 6 2 0 42,1 Сәйкес 

келеді 

3 0101000 - 

Мектепке дейінгі 

тәрбие және оқыту 

28 26 10 7 3 0 38,5 Сәйкес 

келеді 

4 0111000 - Негізгі 

орта білім 

22 21 12 8 2 0 57,1 Сәйкес 

келеді 

5 0104000 - Кәсіптік 

білім беру (салалар 

бойынша) 

32 29 12 9 3 0 41,4 Сәйкес 

келеді 

7 0402000 - Дизайн  

(салалар бойынша) 

16 16 6 5 1 0 37,5 Сәйкес 

келеді 

8 0413000 - Сәндік 

қолданбалы өнер 

және халықтық 

кәсіпшілігі (бейіні 

бойынша) 

23 23 9 6 3 0 39,4 Сәйкес 

келеді 

9 0508000 - 

Тамақтандыруды 

ұйымдастыру 

29 29 12 7 5 0 41,4 Сәйкес 

келеді 

10 0518000 - Есеп 

және аудит 

(салалар бойынша) 

16 16 7 4 3 0 44,0 Сәйкес 

келеді 

11 1401000 -  

Ғимараттар мен 

құрылыстарды 

салу және 

пайдалану 

22 21 8 5 3 1 38,1 Сәйкес 

келеді 
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12 1114000 - 

Дәнекерлеу ісі 

18 18 6 3 3 0 33,3 Сәйкес 

келеді 

 Барлығы 110 95 46 41 5 1 48,4% Сәйкес 

келеді 

 

2021-2022 оқу жылында 104 педагогикалық қызметкерлер және 6 

өндірістік оқыту шебері жұмыс атқарып, оның ішінде лицензиат негізгі жұмыс 

орны болып табылатын педагогтар саны 95,  оның ішінде:  

Педагогтер санынан лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын 

жоғары және бірінші санатты педагогтердің, педагог-сарапшылардың, 

педагог-зерттеушілердің, педагог-шеберлердің саны - 41, магистрлердің  саны 

- 5, Философия докторлардың (PhD)  саны - 1,  бұл – 48,4% құрайды. Бұл № 

391 БТ-нің 4.26 талабына сәйкес келеді. 

2022-2023 оқу жылы 
Ре

т

№ 

Мамандықтың 

атау мен коды 

 

педаго

гтер 

саны 

Лиценз

иат 

негізгі 

жұмыс 

орны 

болып 

табыла

тын 

педаго

гтер 

саны 

Лицензиат негізгі жұмыс орны болып 

табылатын педагогтердің саны 
4.26-
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тігі 
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л
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Ү
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1 0105000 - Бастауыш білім 

беру 

01140100 Бастауыш білім 
беру педагогикасы мен 

әдістемесі 

30 30 10 7 3 33,3 Сәйкес 

келеді 

2 0103000 - Дене тәрбиесі 

және спорт 
01140500 Дене тәрбиесі 

және спорт 

21 19 8 6 2 42,1 Сәйкес 

келеді 

3 0101000 - Мектепке дейінгі 
тәрбие және оқыту 

01120100 - Мектепке дейінгі 

тәрбие және оқыту 

28 26 10 7 3 38,5 Сәйкес 

келеді 

4 0104000 - Кәсіптік білім 

беру (салалар бойынша) 

01140800 Кәсіптік оқыту 

(салалар бойынша) 

32 29 12 9 3 41,4 Сәйкес 

келеді 

5 0402000 - Дизайн  (салалар 

бойынша) 

02120200 Киім дизайны 

16 16 6 5 1 37,5 Сәйкес 

келеді 

7 0413000 - Сәндік 

қолданбалы өнер және 

халықтық кәсіпшілігі 
(бейіні бойынша) 

02140100 Сәндік 

қолданбалы және халықтық 
кәсіпшілік өнері (бейін 

бойынша) 

23 23 9 6 3 39,4 Сәйкес 

келеді 

 0508000 - Тамақтандыруды 

ұйымдастыру 
10130300 Тамақтандыруды 

ұйымдастыру 

29 29 12 7 5 41,4 Сәйкес 

келеді 
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 0518000 - Есеп және аудит 
(салалар бойынша) 

04110100 Есеп және аудит 

16 16 7 4 3 44 Сәйкес 

келеді 

 1401000 -  Ғимараттар мен 
құрылыстарды салу және 

пайдалану 

07320100 Ғимараттар мен 
құрылыстарды салу және 

пайдалану 

22 21 8 5 3 38,1 Сәйкес 

келеді 

 1114000 - Дәнекерлеу ісі 
07150500 Дәнекерлеу ісі  

18 18 6 3 3 33,4 Сәйкес 

келеді 

 Барлығы 114 88 42 37 8 47,7% Сәйкес 

келеді 

 

2022-2023 оқу жылында 110 педагог және 4 өндірістік оқыту шебері 

жұмыс атқаруда, оның ішінде 88 педагогикалық қызметкердің негізгі жұмыс 

орны  колледж, оның ішінде:  

Педагогтер санынан лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын 

жоғары және бірінші санатты педагогтердің, педагог-сарапшылардың, 

педагог-зерттеушілердің, педагог-шеберлердің саны - 37, магистрлердің  саны 

- 12, Философия докторлардың (PhD)  саны - 3,  бұл – 47,7% құрайды. Бұл № 

391 БТ-нің 4.26 талабына сәйкес келеді. 

 

Талдау нәтижесі: Колледждің 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 оқу 

жылдары бойынша педагогтердің сапалық құрамы «Даярланатын мамандық 

біліктілігі бойынша педагогтер санынан лицензиат негізгі жұмыс орны 

болып табылатын жоғары және бірінші санатты педагогтердің, педагог-

сарапшылардың, педагог-зерттеушілердің, педагог-шеберлердің және 

(немесе) магистрлердің үлесі – кемінде 30 %.» №391 БТ 4.26 тармағына 

сәйкес келеді. 

2.5.Кемінде үш жылда бір рет жетекші кадрлардың, педагогтардың 

біліктілігін арттыру туралы ақпарат 

Соңғы 3 жылда біліктілік арттыру курстарынан өткен оқытушылар 

жалпы саны 114, оның ішінде жалпы білім беру пәндері бойынша 27 оқытушы 

және арнайы пәндер бойынша 87 арнайы пән оқытушылары мен өндірістік 

оқыту шеберлері жаңартылған білім беру мазмұнымен колледждерге берілген 

академиялық дербестік аясында «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 

«Педагогикалық шеберлік орталығында», «Өрлеу» біліктілікті арттыру 

ұлттық орталығы» АҚ-ның Түркістан облысы және Шымкент қаласы 

бойынша филиалында,«Talap» КеАҚ және басқа мекемелер, кәсіпорындар мен 

орталықтарда біліктілік арттыру курстарынан өткен. Сонымен қатар, 2023 

жылға арналған педагог қызметкерлердің біліктілігін арттырудың 

перспективалық жоспары жасалып  бекітілген. Педагогикалық кадрлардың 

біліктілігін арттыру және қайта даярлау курстарынан өтуін есепке алу 

журналы арналған. Біліктілік арттыру курстарынан өткен мұғалімдердің 

сертификаттары мен куәліктері жинақталған, жеке іс-құжаттарына қоса 

тіркелген. 
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Кесте 2.7 Колледждегі  ПК-ның кәсіби біліктілік арттыру курстан 

өту туралы мәлімет 

  
Жыл-

дар 

Бар-

лығы 

«Өрлеу» 

біліктілікті 

арттыру ұлттық 

орталығы» АҚ-

ның Түркістан 

облысы және 

Шымкент 

қаласы 

бойынша 

филиалы 

«Назарбаев 

Зияткерлік 

мектептері» 

ДББҰ 

«Педагогикал

ық шеберлік 

орталығы» 

Оқу 

орталықта 

ры, курстар 

(ЖОО 

жанындағы, 

жеке    

мекемелер  

ж/е т.б.) 

«Talap» 

КеАҚ 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2020 148 6 14 51 77 

2 2021 63 12 23 16 12 

3 2022 37 11 16 1 9 

Барлығы 248 29 53 68 98 

2023 

жоспар 

51 19 12 10 10 

 

2020-2021 оқу жылында халықаралық деңгейде 9 оқытушы Өзбекістан 

республикасы Ташкент қаласындағы 3 колледжде кәсіптік оқыту 

мамандығының 2 арнайы пән оқытушысы, ғимараттармен құрылыстарды салу 

мамандығының 1 арнайы пән оқытушысы, дизайн мамандығының 3 арнайы 

пән оқытушысы; республикалық деңгейде Тараз қаласында Абай атындағы 

жалпы гуманитарлық колледжінде дене тәрбиесі және спорт мамандығы 

арнайы пәндерден сабақ беретін 2 маман; Қызылорда қаласындағы 

М.Маметова атындағы гуманитарлық колледжінде мектепке дейінгі тәрбие 

және оқыту мамандығының 1 арнайы пән оқытушы; Шымкент қаласы 

«Болашақ» колледжінде мектепке дейінгі тәрбие және оқыту мамандығының 

1 арнайы пән оқытушы; Өскемен қаласы Шығыс Қазақстан гуманитарлық 

колледжінде 4 оқытушы, Тараз қаласы «Тараз сервис және технология» 

колледжінде тамақтандыруды ұйымдастыру мамандығының 2 арнайы пән 

маманы тәжірибе алмасу мақсатында барды. Жалпы 2020-2022 оқу жылына 21 

оқытушы, 2020-2021 оқу жылына 0101000-Мектепке дейінгі тәрбие және 

оқыту мамандығы бойынша 3 оқытушы тәжірибе алмасу мақсатында Өскемен 

қаласы Абай атындағы Шығыс Қазақстан гуманитарлық колледжінде 

тәжірибе алмасу мақсатында болып қайтты.  2022 жылдың   16-24 сәуір 

аралығында Түркия мемлекетінде ұйымдастырылған Техникалық және 

кәсіптік білім беру саласында кредиттік модульдік технологиялардың 

тиімділігі»  атты тақырыбындағы халықаралық біліктілік арттыру курсына 

сыртқы бөлім меңгерушісі М.И.Шадиева және оқу ісі жөніндегі басшы 

орынбасары Н.А.Розакулова «Техникалық және кәсіптік білім беру саласында 

кредиттік модульдік технологиялардың тиімділігі»  атты тақырыбындағы,                

19-30 маусым аралығында Грузия мемлекетінде колледж директоры 
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Г.К.Исмаилова және дизайн мамандығының арнайы пән оқытушысы 

М.Ф.Саипова «Digital technologles as a condition for the transformation of 

vocational education» (Кәсіби білім берудегі цифрлық технологиялардың 

трансформациялау шарты) тақырыбында   халықаралық біліктілік арттыру 

курсынан өтіп, тәжірибе алмасып келді. 

2020 – 2021 оқу жылында 104 оқытушы және 6 өндірістік оқыту 

шеберлерінен 37 маман Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығының, 

«Талап» КЕАҚ, НИШ біліктілікті арттыру курстарын өтіп, сертификаттар 

алған. 

Колледжде 2021-2022 оқу жылында «Өрлеу» Біліктілікті арттыру 

ұлттық орталығының ұйымдастыруымен 12 педагог «Дене шынықтыру 

мұғалімінің кәсіби құзіреттілігін дамыту» тақырыбында 40-сағаттық,                               

4 педагог «Бастауыш білім беру жағдайында білім беру моделін жүзеге 

асырудың педагогикалық-психологиялық жағдай жасау» тақырыбында                    

40 сағаттық біліктілікті арттыру курстарынан өтті. Математика пәні бойынша 

2 педагог 40-сағаттық, қазақ тілі пәні бойынша 2 педагог 40-сағаттық, орыс 

тілі және әдебиеті пәні бойынша 2 педагог 40-сағаттық біліктілікті арттыру 

курстарын оқып, сертификаттарын алды. «Талап» КЕАҚ ұйымдастырған 

«WorldSkills стандарттары бойынша аймақтық чемпионаттарды ұйымдастыру 

және өткізу процесінің негізгі аспектілері» тақырыбындағы 36-сағаттық 

біліктілікті арттыру курстарынан өтті. Сертификат түріндегі аяқталу нысаны 

жеке іс қағаздарында сақталған. 

Жалпы колледжде  2020-2022 жылдарға арналған жоспарға сәйкес уш 

жылда бір реттен сиретпей (оның ішінде басшы, басшы орынбасарларының) 

соңғы 3 жылда 85 оқытушы біліктілікті арттыру курстарының білім беру 

бағдарламаларына сәйкес және оқытылатын пәндердің/модульдердің 

бейіндері бойынша біліктілікті арттыру курстан өткен, оның ішінде 180 сағат 

және одан жоғары көлемінде – 38 оқытушы біліктілігін арттыру курстан өткен, 

өткен педагогтердің үлесі -  100%-құрайды. 

 

 2.6 Ұйымдарда және/немесе өндірісте тағылымдамадан өткен 

арнайы пәндер педагогтері және өндірістік оқыту шеберлерлері туралы 

мәлімет 

2019-2024 жылдарға арналған колледж оқытушыларының оқу өндірістік 

базаларындағы тағлымдамадан өту перспективалық жоспарына сай жұмыстар 

жүргізілуде. 2019-2021 оқу жылы әдістемелік кеңестің №1 отырысында 

әдістемелік бөлім арнайы өндірістік оқыту шеберлері мен пән 

оқытушыларының біліктілік арттыру курстарын кәсіпорын базаларында 

өткізудің 2019-2024 жылдарына арналған перспективалық жоспарын жасап, 

бекіткен. Жоспар бойынша және жоспардан тыс 2020-2021 оқу жылдарына                  

23 арнайы пән оқытушысы және өндірістік оқыту шеберлері, ал 2021-2022 оқу 

жылына 26   арнайы пән оқытушысы және өндірістік оқыту шеберлері 
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кәсіпорын базаларында тағылымдмадан және білім беру мекемелерінде 

біліктілік арттыру курстарынан өткен.  

Колледж оқытушыларының және өндірістік оқыту шеберлері 

тағылымдамасының негізгі мақсаты – тәжірибеде кәсіби құзыреттіліктерді 

бекіту, озық тәжірибені зерделеу, білікті кадрлар мен мамандарды даярлау 

міндеттерін орындау үшін кәсіби және коммуникативті құзыреттіліктерді 

меңгеру. Колледждің Ережесіне және жоспарына сәйкес тағылымдама 

мамандық (біліктілік) бейініне сәйкес келетін кәсіпорындарда 

ұйымдастырылады. 

Кесте 2.6 Тағылымдамадан өткен арнайы пәндер педагогтері және 

өндірістік оқыту шеберлерлері туралы мәлімет 

2020 – 2021 оқу жылы 
№ Мамандықтың 

атау мен коды 

 

Педагог 

тер 

жалпы 

саны 

Лицензиа

т негізгі 

жұмыс 

орны 

болып 

табылаты

н 

педагогте

р саны 

Оның ішінде 

бейіні бойынша 

соңғы 3 жылда 

кемінде 72 сағат 

көлемінде 

ұйымдарда 

және/немесе 

өндірісте 

тағылымдамадан 

өткендердің саны 

Үлесі, 

% 

№391 БТ 

4.26-

тармағына 

сәйкестігі 

1 0105000 - 

Бастауыш білім 

беру 

31 31 17 54,8 Сәйкес 

келеді 

2 0103000 - Дене 

тәрбиесі және 

спорт 

23 23 5 21,7 Сәйкес 

келеді 

3 0101000 - 

Мектепке дейінгі 

тәрбие және оқыту 

31 31 6 19,4 Сәйкес 

келеді 

4 0111000 - Негізгі 

орта білім 

17 16 8 66,6 Сәйкес 

келеді 

5 0104000 - Кәсіптік 

білім беру (салалар 

бойынша) 

36 36 12 33,3 Сәйкес 

келеді 

7 0402000 - Дизайн  

(салалар бойынша) 

24 24 10 41,6 Сәйкес 

келеді 

8 0413000 - Сәндік 

қолданбалы өнер 

және халықтық 

кәсіпшілігі (бейіні 

бойынша) 

20 20 12 60 Сәйкес 

келеді 

9 0508000 - 

Тамақтандыруды 

ұйымдастыру 

28 27 7 25,9 Сәйкес 

келеді 

10 0518000 - Есеп 

және аудит 

(салалар бойынша) 

13 13 2 15,4 Сәйкес 

келеді 
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11 1401000 -  

Ғимараттар мен 

құрылыстарды 

салу және 

пайдалану 

24 22 7 31,8 Сәйкес 

келеді 

12 1114000 - 

Дәнекерлеу ісі 

20 20 7 35 Сәйкес 

келеді 

 Жалпы  106 76 15 19,7% Сәйкес 

келеді 

 

2020-2021 оқу жылында жалпы 106 педагог жұмыс атқаруда, оның 

ішінде 76 педагогикалық қызметкердің негізгі жұмыс орны  колледж, оның 

ішінде бейіні бойынша соңғы 3 жылда кемінде 72 сағат көлемінде ұйымдарда 

және/немесе өндірісте тағылымдамадан өткендердің саны - 15, үлесі – 19,7%, 

бұл «Даярланатын мамандық біліктілігі бойынша лицензиат негізгі жұмыс 

орны болып табылатын педагогтер санынан ұйымдарда және/немесе 

өндірісте кемінде соңғы 3 жылда кемінде 72 сағат көлемінде 

тағылымдамадан өткен арнайы пәндер педагогтерінің және өндірістік 

оқыту шеберлерінің үлесі – кемінде 10 %» №391 БТ 4.26-тармағына сәйкес 

келеді. 

2021 – 2022 оқу жылы 
№ Мамандықтың 

атау мен коды 

 

Педагог 

тер 

жалпы 

саны 

Лицензиа

т негізгі 

жұмыс 

орны 

болып 

табылаты

н 

педагогте

р саны 

Бейіні бойынша 

соңғы 3 жылда 

кемінде 72 сағат 

көлемінде 

ұйымдарда 

және/немесе 

өндірісте 

тағылымдамадан 

өткендердің саны 

Үлесі, 

% 

№391 БТ 

4.26-

тармағын

а 

сәйкестігі 

1 0105000 - 

Бастауыш білім 

беру 

01140100 

Бастауыш білім 

беру педагогикасы 

мен әдістемесі 

30 30 19 63,3 Сәйкес 

келеді 

2 0103000 - Дене 

тәрбиесі және 

спорт 

01140500 Дене 

тәрбиесі және 

спорт 

21 19 16 76 Сәйкес 

келеді 

3 0101000 - 

Мектепке дейінгі 

тәрбие және оқыту 

01120100 - 

Мектепке дейінгі 

тәрбие және оқыту 

28 26 22 78 Сәйкес 

келеді 
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4 0111000 - Негізгі 

орта білім 

01140600 Негізгі 

орта білім берудегі 

тіл мен әдебиетті 

оқытудың 

педагогикасы мен 

әдістемесі 

12 12 8 66 Сәйкес 

келеді 

5 0104000 - Кәсіптік 

білім беру (салалар 

бойынша) 

01140800 Кәсіптік 

оқыту (салалар 

бойынша) 

32 29 18 56 Сәйкес 

келеді 

7 0402000 - Дизайн  

(салалар бойынша) 

02120200 Киім 

дизайны 

16 16 10 62,5 Сәйкес 

келеді 

8 0413000 - Сәндік 

қолданбалы өнер 

және халықтық 

кәсіпшілігі (бейіні 

бойынша) 

02140100 Сәндік 

қолданбалы және 

халықтық 

кәсіпшілік өнері 

(бейін бойынша) 

23 23 10 43,4 Сәйкес 

келеді 

9 0508000 - 

Тамақтандыруды 

ұйымдастыру 

10130300 

Тамақтандыруды 

ұйымдастыру 

29 29 16 55,1 Сәйкес 

келеді 

10 0518000 - Есеп 

және аудит 

(салалар бойынша) 

04110100 Есеп 

және аудит 

16 16 7 43,7 Сәйкес 

келеді 

11 1401000 -  

Ғимараттар мен 

құрылыстарды 

салу және 

пайдалану 

07320100 

Ғимараттар мен 

құрылыстарды 

салу және 

пайдалану 

22 21 10 45,5 Сәйкес 

келеді 

12 1114000 - 

Дәнекерлеу ісі 

07150500 

Дәнекерлеу ісі  

18 18 7 38,8 Сәйкес 

келеді 
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 Жалпы  110 95 39 41,9%, Сәйкес 

келеді 

 

2021-2022 оқу жылында жалпы 110 педагог жұмыс атқаруда, оның 

ішінде 95 педагогикалық қызметкердің негізгі жұмыс орны  колледж, оның 

ішінде бейіні бойынша соңғы 3 жылда кемінде 72 сағат көлемінде ұйымдарда 

және/немесе өндірісте тағылымдамадан өткендердің саны - 39, үлесі – 41,9%, 

бұл №391 БТ-нің 4.26-тармағына сәйкес келеді. 

2022-2023 оқу жылы 
№ Мамандықтың 

атау мен коды 

 

педагогте

р саны 

Лицензиа

т негізгі 

жұмыс 

орны 

болып 

табылаты

н 

педагогте

р саны 

Бейіні бойынша 

соңғы 3 жылда 

кемінде 72 сағат 

көлемінде 

ұйымдарда 

және/немесе 

өндірісте 

тағылымдамадан 

өткендердің саны 

Үлесі, 

% 

№391 БТ 

4.26-

тармағына 

сәйкестігі 

1 0105000 - Бастауыш білім 

беру 

01140100 Бастауыш білім 
беру педагогикасы мен 

әдістемесі 

30 30 19 63,3 Сәйкес 

келеді 

2 0103000 - Дене тәрбиесі 
және спорт 

01140500 Дене тәрбиесі 

және спорт 

21 19 16 76 Сәйкес 

келеді 

3 0101000 - Мектепке 

дейінгі тәрбие және оқыту 

01120100 - Мектепке 
дейінгі тәрбие және оқыту 

28 26 22 78 Сәйкес 

келеді 

4 0104000 - Кәсіптік білім 

беру (салалар бойынша) 

01140800 Кәсіптік оқыту 
(салалар бойынша) 

32 29 18 56 Сәйкес 

келеді 

5 0402000 - Дизайн  (салалар 

бойынша) 
02120200 Киім дизайны 

16 16 10 62,5 Сәйкес 

келеді 

6 0413000 - Сәндік 

қолданбалы өнер және 

халықтық кәсіпшілігі 
(бейіні бойынша) 

02140100 Сәндік 

қолданбалы және 
халықтық кәсіпшілік өнері 

(бейін бойынша) 

23 23 10 43,4 Сәйкес 

келеді 

7 0508000 - 
Тамақтандыруды 

ұйымдастыру 

10130300 
Тамақтандыруды 

ұйымдастыру 

29 29 16 55,1 Сәйкес 

келеді 

8 0518000 - Есеп және аудит 
(салалар бойынша) 

04110100 Есеп және аудит 

16 16 7 43,7 Сәйкес 

келеді 

9 1401000 -  Ғимараттар мен 

құрылыстарды салу және 
пайдалану 

07320100 Ғимараттар мен 

құрылыстарды салу және 
пайдалану 

22 21 10 45,5 Сәйкес 

келеді 
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10 1114000 - Дәнекерлеу ісі 
07150500 Дәнекерлеу ісі  

18 18 7 38,8 Сәйкес 

келеді 

  114 88 43 39,1%  

2022-2023 оқу жылында жалпы 114 педагог жұмыс атқаруда, оның 

ішінде 88 педагогикалық қызметкердің негізгі жұмыс орны  колледж, оның 

ішінде бейіні бойынша соңғы 3 жылда кемінде 72 сағат көлемінде ұйымдарда 

және/немесе өндірісте тағылымдамадан өткендердің саны - 43, үлесі – 39,1 %, 

бұл №391 БТ-нің 4.26-тармағына сәйкес келеді. 

Талдау нәтижелері: Колледжде «Даярланатын мамандық біліктілігі 

бойынша лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын педагогтер 

санынан ұйымдарда және/немесе өндірісте кемінде соңғы 3 жылда кемінде 

72 сағат көлемінде тағылымдамадан өткен арнайы пәндер педагогтерінің 

және өндірістік оқыту шеберлерінің үлесі – кемінде 10 %» №391 БТ 4.26-

тармағының талабы орындалған. 

  

3. БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ КОНТИНГЕНТІ  

3.1 Білім алушылардың контингенті, оның ішінде ерекше білім 

беру қажеттіліктері туралы мәліметтер 

Колледж 16 мамандық бойынша негізгі және жалпы орта білім негізінде 

білікті жұмысшы кадрлар, орта буын мамандары бойынша күндізгі және 

сырттай оқыту нысандары бойынша мамандар дайындауды жүзеге асырады. 

Колледжде оқыту мемлекеттік  тілде,  мемлекеттік тапсырыс және 

ақылы негізінде жүргізіледі. 

Ақылы оқу білім алушымен және оның өкілімен жасалған келісім-шарт 

негізінде  ұйымдастырылған.  Келісім шарттар  Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрінің 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 93 бұйрығымен 

бекітілегн білім беру қызметтерін көрсетудің үлгілік шартының нысаны 

сәйкес түзеледі. 

Кесте 3.1.1 2-нк есебіне сәйкес жылдар бойынша  01-ші  қазандағы 

жағдайына білікті жұмысшы кадрлар деңгейі бойынша контингенті 

Оқу 

жылдар 

О
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і 

б
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л
ы

ғы
 

Соның ішінде 

күндізгі бөлімі  
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Соның ішінде 

мемлекеттік тілде  

б
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2020-2021 
9с 402 402 146 197 59 402 146 197 59 0 

11с 17 17   17 17   17 0 
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барлығы 419 419 146 197 76 419 146 197 76 0 

2021-2022 

9с 279 279 97 124 58 279 97 124 58 0 

11с 20 20   20 20   20 0 

барлығы 299 299 97 124 78 299 97 124 78 0 

2022-2023 

9с 299 299 149 99 51 299 149 99 51 0 

11с 11 11   11 11   11 0 

барлығы 310 310 149 99 62 310 149 99 62 0 

 

Кесте 3.1.2  2-НК есебіне сәйкес 01-ші  қазандағы жағдайына орта 

буын кадрлар деңгейі бойынша контингенті 

Оқу 

жылдар 

О
қ
ы

ту
 н

ег
із

і 

б
ар

л
ы

ғы
 

Соның ішінде 
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Соның ішінде 

мемлекеттік тілде  
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ы

 

2020-2021 

9с 1022 1022  268 754 1022  268 754 0 

11с 1036 680  313 367 1036  313 723 356 

барлығы 2058 1702  581 1121 2058  581 1477 356 

2021-2022 

9с 1022 1022  198 824 1022  198 824 0 

11с 974 736  215 521 974  215 759 238 

барлығы 1996 1758  413 1345 1996  413 1583 238 

2022-2023 

9с 1036 1036 49 146 841 1036 49 146 841 0 

11с 993 993  168 794 993  168 825 31 

барлығы 2029 2029 49 314 1635 2029 49 314 1666 31 

 

Соңғы үш оқу жылы бойынша студенттер контингентінін динамикасы: 

2020-2021 оқу жылында жалпы білім алушылар саны 2058, 2021-2022 оқу 

жылында – 1996 студент, яғни 3,0 % қысқарған. Ал 2022-2023  оқу жылында 

білім алушылар саны 2029 құрайды, яғни 2021-2022 оқу жылымен 

салыстырғанда 1,03 % өскен. 

Колледжде ерекше білім беру қажеттіліктері бар студенттер саны – 2, 

олардың инклюзив санаты және денсаулық жағдайы  жеке оқу бағдарламасы 

бойынша оқытуды талап етілмейді. 

Дегенмен, Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің 

2015 жылғы 17 маусымдағы № 391 бұйрығымен бекітілген біліктілік талаптар-

ының 32-тармағына сәйкес колледжде ерекше білім беру қажеттіліктері бар 

білім алушылар болмасада, барлық жағдайлар жасалған: Кәріз жүйесіне 

қосылған санитарлық тораптар, пандус, кіру алаңында тайғанамайтын 

кіреберістер бар, баспалдақтың бірінші және соңғы сатылары контраст 

түстермен боялған,  екі жақты тұтқа бар. 
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3.2 Оқудың толық кезеңін қамтитын дайындалып жатқан 

мамандықтың біліктілігіне сәйкес практика негіздері ретінде анықталған 

келісім-шарттардың болуы туралы мәліметтер 

Колледжде  дайындалатын 16 мамандық бойынша күндізгі және сырттай 

оқыту бөлімдердің кәсіби тәжірибелерден өткізу жұмыстары №604, № 348 

МЖМБС-қа және Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 

2016 жылғы 9 қаңтардағы № 107 бұйрығымен бекітілген «Техникалық және 

кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары үшін кәсіптік практиканы 

ұйымдастыру мен өткізу қағидаларын және практика базалары ретінде 

кәсіпорындарды (ұйымдарды) айқындау қағидаларына» сәйкес 

ұйымдастырылған  және өткізіледі. 

«Мектепке дейінгі ұйымдар, орта, техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білім беру ұйымдары үшін білім беру қызметтерін көрсетудің 

үлгілік шартының, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдары үшін кәсіптік практиканы өткізуге арналған үлгілік шарттың және 

дуалды оқыту туралы үлгілік шарттың нысандарын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 28 қаңтардағы         

№ 93 бұйрығы негізінде мамандықтардың даярланатын біліктілігіне сәйкес 

практика базаларымен екі жақтама, ал дуалды оқыту шеңберінде үш жақтама 

келісім шарттар жасалынған.   

№ 130 бұйрығы негізінде әр бір оқу тобына өндірістік оқытуды есепке 

алу журналдары арналып, жұмыс оқу бағдарламаларына, оқу процесінің 

кестесіне сәйкес толтырылады. Барлық мамандықтар бойынша жұмыс оқу 

жоспарындағы оқу практикалары колледж базасында, ал қалған практика 

түрлері келісім шарт негізіндегі кәсіпорын базаларында өтеді. Оқу-өндірістік 

бөлім білім алушылардың практикадан өтуін жетілдіру және қорытындысын 

шығару үшін жергілікті жерлердегі оқу іс-тәжірибе базаларынан және 

кәсіпорындардан тәлімгерлерімен тығыз жұмыс жүргізуде.  

Осы жұмыстарды үйлестіру үшін колледжде облыстық адами әлеуетті 

дамыту басқармасының  № 04/173 15.01.2021 жылғы хатына сай, Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 15.01.2021 жылғы № 6-13-

4/131-И хаты негізінде «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім 

беру ұйымдарында индустриялық кеңестің қызметін ұйымдастыру жөніндегі 

әдістемелік ұсынымды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрінің 2020 жылғы 31 желтоқсандағы № 566 бұйрығын жүзеге 

асыру мақсатында колледжде индустриалды кеңес құрылған. Индустриалдық 

кеңес қызметінің негізгі мақсаты колледжде іске асырылатын білім беру 

бағдарламаларының өзектілігі, сапасы мен стратегиялық қажеттілігіне 

қатысты консультация мен ұсынымдар беру, білім беру ұйымының 1 қыркүйек 

2021 жылдан бастап академиялық дербестікке көшетінін ескере отырып, 

индустриалдық кеңестің мүшелерін бұйрықпен бекітілген.  
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Индустриалдық кеңестің төрағасы-Н.О.Сарыбеков Сайрам ауданы 

халықты жұмыспен қамту орталығы КММСнің директоры; индустриалдық 

кеңестің төраға орынбасары-Анвар Исмаилов атындағы кәсіптік колледжінің 

оқу–әдістеме істері бойынша директоры НА.Розакулова; ндустриалдық 

кеңестің мүшелері-Г.К.Исмаилова Анвар Исмаилов атындағы кәсіптік 

колледжінің директоры; Б.А.Сыздыков Сайрам ауданы Атамекен кәсіпкерлер 

палатасының директоры; М.Ф.Саипова ЖШС «Балашақ күн» бала бақшасы 

меңгерушісі; Х.М.Пазаев №5 М.Горький атындағы КММ директоры; 

Р.М.Кулахметов ЖК «Кулахметов» директоры; В.Т.Зияева ЖК «Зияева» 

директоры; О.Д.Дүненбаев ЖШС «Special Glar Kazakhstan» тігін 

фабрикасының директоры тартылған. 

«Мектепке дейінгі ұйымдар, орта, техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білім беру ұйымдары үшін білім беру қызметтерін көрсетудің 

үлгілік шартының, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдары үшін кәсіптік практиканы өткізуге арналған үлгілік шарттың және 

дуалды оқыту туралы үлгілік шарттың нысандарын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 93 

бұйрығы негізінде мамандықтардың даярланатын біліктілігіне сәйкес 

практика базаларымен екі жақтама, ал «Дуалды оқытуды ұйымдастыру 

қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2016 жылғы 21 қаңтардағы № 50 бұйрығы негізіндегі дуалды 

оқыту шеңберінде үш жақтама келісім шарттар жасалынған. Дуалды оқыту 

негізінде 2019-2020 оқу жылында 25 студент, 2020-2021 оқу жылында                        

25 студент оқуға қабылданып, 2022-2023 оқу жылында 48 студент білім алуда. 

Кесте 3.3 Мамандықтың даярланатын біліктілігіне сәйкес практика 

базаларымен келісім шарттар саны туралы мәлімет 

№ 
Мамандық атауы 

оқу жылына  

Келісім шарттар саны 

2020 – 

2021 о.ж 

2021 – 

2022 о.ж 

2022 – 

2023 о.ж 

1.  

0105000 – Бастауыш білім беру 

01140100 Бастауыш білім беру педагогикасы 

мен әдістемесі 

36 41 

 

40 

2.  
0103000 – Дене тәрбиесі және спорт 

01140500 Дене тәрбиесі және спорт 
19 18 

15 

3.  

0101000 – Мектепке дейінгі тәрбие және 

оқыту 

01120100 – Мектепке дейінгі тәрбие және 

оқыту 

30 28 

28 

4.  

0104000 – Кәсіптік білім беру (салалар 

бойынша) 

01140800 Кәсіптік оқыту (салалар бойынша) 

17 26 

30 

5.  
0402000 – Дизайн  (салалар бойынша) 

02120200 Киім дизайны 
6 8 

8 
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6.  

0413000 – Сәндік қолданбалы өнер және 

халықтық кәсіпшілігі (бейіні бойынша) 

02140100 Сәндік қолданбалы және халықтық 

кәсіпшілік өнері (бейін бойынша) 

7 9 

 

 

9 

7.  
0508000 – Тамақтандыруды ұйымдастыру 

10130300 Тамақтандыруды ұйымдастыру 
26 27 

29 

8.  

0518000 – Есеп және аудит (салалар 

бойынша) 

04110100 Есеп және аудит 

4 4 

4 

9.  

1401000 – Ғимараттар мен құрылыстарды 

салу және пайдалану 

07320100 Ғимараттар мен құрылыстарды 

салу және пайдалану 

6 4 

 

6 

10.  
1114000 – Дәнекерлеу ісі 

07150500 Дәнекерлеу ісі (түрлері бойынша) 
8 8 

8 

 Барлығы: 159 173 177 

 

Келісім шарттар Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 93 бұйрығымен бекітілген 

«Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары үшін 

білім беру қызметтерін көрсетудің үлгілік шартына» (жаңа редакцияда - ҚР 

Білім және ғылым министрінің 27.08.2021 № 432 бұйрығымен енгізілген 

өзгерістерімен) сәйкес түзілген. 

Базалық тәжірибе сипатында анықталған мекемелермен жасасқан 

шарттардың негізінде білім алушының күнделігінде атқарған жұмыстары 

жазбалармен сәйкес, белгіленген формаға және тәжірибе бағдарламаларына 

сәйкес пікірлерімен мінездемелер берілген. 

• Оқу-танысу және  өндірістік іс-тәжірибеден  өтудің сапасы мен 

тиімділігі, олардың мамандар дайындаудың мақсаттары мен міндеттеріне 

сәйкес орындалған.  

• Оқу процесінің өндірісімен интеграциясы бойынша тәжірибеден 

өтуші студенттердің әдіскерлері мен мекемелер әдіскерлері арасында тығыз 

байланыс орнатылғаны байқалады. 

• Тәжірибеден өту барысын жүзеге асыру бір жүйеге қойылған.  

Оқу-танысу және өндірістік іс-тәжірибенің өтуі бойынша колледжінің 

әдіскерлерінің  тексеру кестесі бар. Сыныптан тыс жұмыс технологиясы, Білім 

алушының таңдауы бойынша практика, байқау тәжірибесі, педагогикалық 

қызметке кіріспе, мектептердегі байқау тәжірибесі, интернетпен жұмыс, 

жазғы іс-тәжірибесіне дайындық, өндірістік және педагогикалық тәжірибесі, 

оқу үйрену тәжірибесі,танысу іс тәжірибесі, диплом алды тәжірибесі. 

Оқу процесінің графигінде оқу тәжірибесі, танысу тәжірибесі, өндірістік 

тәжірибелер мерзімдері сақталған. Кәсіби тәжірибелерді ұйымдастыру және 

өткізуге қатысты құжаттар тәжірибе базаларымен келісім-шарттар, қатынас 

хаттар, тәжірибеге жіберу туралы ұсыныстар мен жолдамалар жасалынған.  
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 Тәжірибені жақсарту мақсатында қорытынды конференция өткізіліп, 

оған тәжірибеден өткен өндіріс орнының өкілі шақырылды және студенттер 

тәжірибе бойынша өз ойларын білдіріп, алған әсерлерімен бөліседі.  

Күндізгі бөлім студенттері танысу, оқу, технологиялық, өндірістік, 

диплом алдындағы іс-тәжірибеден және тәжірибе жинақтаудан өтеді. Сырттай 

бөлімнің студенттері жұмыс орнынан үзіліссіз түрде іс-тәжірибеге (жұмысқа) 

жіберіледі.  Іс-тәжірибе қорытындысы бойынша студенттердің жинақтаған 

материалдарын және іс-тәжірибе қорытындыларын қорғау бойынша 

конференциялар тәжірибеден кәсіпорындардан келетін мамандардың 

шақыруымен ұйымдастырылады. Қорытынды конференциялар практикадан 

өту нәтижелерін көрсетеді. 

Колледжде «Азаматтық заңнамаға сәйкес толық оқу кезеңін 

қамтитын даярланатын мамандық біліктілігі бойынша сәйкес практика 

базасы ретінде айқындалған ұйымдармен шарттардың болуы» - №391 БТ 

4.36-тармағының талабы орындалған,  кәсіптік практика № 348 МЖМБС-қа 

және Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 9 

қаңтардағы № 107 бұйрығымен бекітілген «Техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білім беру ұйымдары үшін кәсіптік практиканы 

ұйымдастыру мен өткізу қағидаларын және практика базалары ретінде 

кәсіпорындарды (ұйымдарды) айқындау қағидаларына» сәйкес 

ұйымдастырылған  және өткізіледі. 

3.3 Білім беру ұйымының түлектерінің мамандығы бойынша 

жұмысқа орналасуы және жұмысқа орналасуы туралы мәліметтер, бұл 

ретте бітірушілердің жалпы санынан жұмысқа орналасқандардың және 

оқу орнын бітіргеннен кейін бір жыл ішінде жұмыспен қамтылғандардың 

үлесі 

Колледж бітірушілерді жұмысқа орналасуға жәрдемдесу көрсеткіші өз 

деңгеінде.  Колледж Сайрам ауданы халықты жұмыспен қамту орталығымен 

бірлесе отырып жұмыс жасайды. 

Колледж бойынша 2020, 2021  жылдарындағы бітірушілердің саны мен 

жұмысқа орналасқандардың саны: 

Кесте 3.7.1   2020, 2021  жылындағы колледжді бітіруші түлектерді 

жұмыспен қамту туралы мәлімет 
№ Мамандық 

коды, атауы 

Жылдары Бітіруші

лер саны 

Жұмыспен 

қамтылғандар 

Жұмыссыздар 

саны 

Саны % Саны % 

1.  0105000 - Бастауыш білім 

беру 
 

2020 49 34 69,4% 15 30,6% 

2021 43 39 90,7% 4 9,3% 

2022 42 27 64,3% 15 35,7% 

2.  0101000 - Мектепке дейінгі 

тәрбие және оқыту 

2020 44 31 70,4% 13 29,6% 

2021 65 53 81,5% 12 18,5% 

2022 61 48 78,7% 13 21,3% 
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3.  0111000 - Негізгі орта білім 

беру 

2020 10 6 60% 4 40% 

2021 3 3 100% - 0% 

2022 4 3 75% 1 25% 

4.  0103000 - Дене тәрбиесі және 

спорт 

2020 23 13 56, 6% 10 43,4% 

2021 32 21 65,6% 11 34,4% 

2022 52 37 71,1% 21 28,9% 

5.  0104000 - Кәсіптік білім беру 

(салалар бойынша) 
 

2020 4 3 75% 1 25% 

2021 80 66 82,5% 14 17,5% 

2022 

 

60 43 71,7% 17 28,3% 

6.  0402000 - Дизайн  (салалар 

бойынша) 
 

2020 32 29 90,6 3 9,4% 

2021 76 53 69,7% 23 30,3% 

2022 71 58 81,7% 13 18,3% 

7.  0413000 - Сәндік қолданбалы 

өнер және халықтық 

кәсіпшілігі (бейіні бойынша) 

2020 -     

2021 39 25 64,1% 14 35,9% 

2022 -     

8.  0508000 - Тамақтандыруды 

ұйымдастыру 

2020 53 49 92,5% 4 7,5% 

2021 89 63 70,8% 26 29,2% 

2022 61 49 80,3% 12 19,7% 

9.  0518000 - Есеп және аудит 

(салалар бойынша) 

2020 9 9 100% - - 

2021 11 8 72,7% 3 27,3% 

2022 16 13 81,2% 3 18,7% 

10.  1401000 - Ғимараттар мен 

құрылыстарды салу және 

пайдалану 

2020 -     

2021 28 18 64,3% 10 35,7% 

2022 21 12 57,1% 9 42,9% 

11.  1114000 - Дәнекерлеу ісі 2020 -     

2021 27 17 63% 10 37% 

2022 27 19 70,4% 8 29,6% 

 Колледж бойынша барлығы 2020 316 238 75,3% 78 24,7% 

2021 648 509 78,5% 139 21,5% 

2022 558 414 73,2% 150 26,8% 

      

2020, 2021, 2022 жылдары аралығында колледжді бітіретін түлектер 

туралы мәліметтерді қаланың жұмыс беруші мекемелері басшылары мен 

өкілдерінің ой-пікірлерін білу үшін жылына бір рет сәуір, мамыр айларында 

кездесу өткізіліп отырған және жаңа оқу жылына талапкерлерді қабылдауға 

үгіт-насихаттар жүргізілген. 

2020  жылында  барлық мамандықтар бойынша бітірушілердің саны 316 

(100%), оның ішінде жұмысқа тұрғандардың саны 142 (44,9%), жоғары немесе 

ТжКОБК оқу орнына оқуын жалғастырушылар саны  39 (12,3%),   әскери 

қызмет ету қатарына шақырылған саны 14 (4,4%), Қазақстан Республикасынан 

тыс жерге кеткендер саны 0 (0%),   бала күтімі бойынша демалыста болған 

саны 43 (13,6%),    жұмыспен қамтылмағандар саны  238 (75,3%).   Жалпы 

жұмысқа орналастыру деңгейі – 75,3%. 

2021   жылында барлық мамандықтар бойынша бітірушілердің саны 648 

(100%), оның ішінде жұмысқа тұрғандардың саны 395 (60,9%), жоғары немесе 
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ТжКОБК оқу орнына оқуын жалғастырушылар саны  17 (2,6 %),   әскери 

қызмет ету қатарына шақырылған саны 29 (4,5%), Қазақстан Республикасынан 

тыс жерге кеткендер саны 0 (0%),   бала күтімі бойынша демалыста болған 

саны 68  (10,5%),    жұмыспен қамтылмағандар саны  509 (78,5 %).   Жалпы 

Жалпы жұмысқа орналастыру деңгейі -  78,5 %. 

2022  жылында барлық мамандықтар бойынша бітірушілердің саны 558 

(100%), оның ішінде жұмысқа тұрғандардың саны 316 (56,6%), жоғары немесе 

ТжКОБК оқу орнына оқуын жалғастырушылар саны  15(2,7%),   әскери қызмет 

ету қатарына шақырылған саны 17 (3,1%), Қазақстан Республикасынан тыс 

жерге кеткендер саны 0 (0%),   бала күтімі бойынша демалыста болған саны 

49(8,8%), жалпы жұмыспен қамтылу деңгейі -  74,2 %. Жұмысқа орналастыру 

жұмыстары ағымдағы оқы жылы барысында жүргізіледі. 

Талдау нәтижелері: Колледжде барлық мамандықтар бойынша 2020, 

2021, 2022  жылдары бітірушілердің жалпы санынан жұмысқа 

орналасқандардың және оқу орнын бітіргеннен кейін бір жыл ішінде 

жұмыспен қамтылғандардың үлесі – 75 %-дан кем емес болуы» -   №391 

біліктілік талаптарының 37 тармақтарының талабы орындалған. 

 

4. ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҰМЫС  

Оқыту нәтижелеріне бағдарлана отырып   білім беру  мазмұнына 

өлшемшарттар 

4.1 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдарының педагогтері жүргізуі үшін міндетті құжаттардың тізбесіне 

және олардың нысанына, жалпы білім беретін   жалпы гуманитарлық, 

жалпы кәсіптік, арнайы пәндерді, негізгі және кәсіби модульдерді 

зерделеу жөніндегі техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім 

беру бағдарламаларының мазмұнына сәйкес әзірленген және бекітілген 

оқу жылына арналған  жұмыс жоспарының (қызмет бағыттары 

бойынша) болуы және сәйкестігі  

Колледждің білім беру қызметі 2020-2021, 2021-2022 оқу жылдары 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы                           

30 қазандағы № 595 бұйрығымен бекітілген  «Техникалық және кәсіптік білім 

беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларының» (бұдан әрі - №595 Үлгілік 

қағидалары) 3-тармағына, ал 2022-2023 оқу жылында Қазақстан Республикасы 

Оқу-ағарту министрінің 2022 жылғы 31 тамыздағы №385 бұйрығымен 

бекітілген «Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік 

қағидаларының» (бұдан әрі - №385 Үлгілік қағидалары)  5-тармағында 

қарастырылған 14 міндеттері іске асыруда. 

Колледж  қызметі ұзақ мерзімді және жылдық жоспарларға сәйкес 

жұмыс атқарылуда.2020-2023 оқу жылдарына колледж ішілік құжаттар тізбесі 

«Білім беру ұйымдары білім беру қызметінде пайдаланатын қатаң 

есептіліктегі құжаттардың нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
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Білім және ғылым министрлігі 2007 жылғы 23 қазандағы №502 Бұйрығы 

негізінде жүргізілген. Ал, 2021 – 2022, 2022 – 2023 оқу жылдарына барлық 

колледж ішілік  құжаттар тізбесі «Орта, техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының педагогтері жүргізу үшін міндетті 

құжаттардың тізбесін және олардың нысандарын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 6 сәуірдегі №130 

бұйрығы (бұдан әрі - №130 бұйрық) негізінде жасалынды.  

Колледж 2020-2023 оқу жылдарға арналған жұмыс жоспарының  негізгі 

бағыттары: 

• оқу жұмысы; 

• оқу-өндірістік жұмысы; 

• оқу-әдістемелік жұмысы; 

• оқу-тәрбие жұмысы; 

• кәсіби бағдар беру жұмысы. 

Қосымша: 

• Колледж ішілік бақылау жоспары  

• Педагогикалық кеңес жұмысының  жоспары  

• Әдістемелік кеңес жұмысының  жоспары  

• Өндірістік мамандықтар бөлімінің жоспары  

• Гуманитарлық мамандықтар бөлімінің жоспары  

• Медициналық мамандықтар бөлімінің жоспары  

• Әдістемелік кабинеттің жоспары; 

• Жас педагог мектебінің жылдық жұмыс жоспары; 

• Кітапхананың жұмыс жоспары; 

• Пән бірлестіктерінің жұмыс жоспарлары; 

• Студенттік кеңсенің жұмыс жоспары; 

• Сыртқы оқу бөлімінің жұмыс жоспары; 

• Медициналық қызметтің жұмыс жоспары; 

• Педагог-психологтың жұмыс жоспары; 

• Әлеуметтік педагогтың  жұмыс жоспары. 

Колледждің оқу жылына арналған (қызмет бағыттары бойынша) Жұмыс 

жоспары № 1 педагогикалық кеңес отырысында қаралып, директормен 

бекітіледі (жылдық жоспардың көшірмесі қосымша  ұсынылады). 

Жалпы білім беретін, жалпы гуманитарлық, жалпы кәсіптік, арнайы 

пәндерді оқыту немесе жалпы білім беретін пәндерді, базалық және кәсіптік 

модульдерді оқыту; зертханалық-практикалық сабақтарды орындау; 

өндірістік оқытудан және кәсіптік практикадан өту; аралық және қорытынды 

аттестаттауды тапсыру; егер жұмыс оқу бағдарламалары мен жоспарында 

өзгеше көзделмесе, курстық және дипломдық (жазбаша немесе практикалық) 

жұмысты орындауға; колледждің барлық мамандықтар бойынша білім беру 

бағдарламаларында, оның ішінде жұмыс оқу жоспарларында және 
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бағдарламаларында тиісті бағыттар қарастырылған, олардың орындалуын 

бақылау мақсатында колледжде ішілік бақылау жоспарына сәйкес  іс шаралар 

өткізуде, пәндік циклдік комиссия, оқу-әдістемелік кеңес, педагогикалық 

кеңестердің отырысында талдау жоспарланған және іске асырылады. 

Талдау нәтижелері: Колледждің жылдық Жұмыс жоспарлары (қызмет 

бағыттары бойынша) Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім 

беру ұйымдарының педагогтері жүргізуі үшін міндетті құжаттардың 

тізбесіне және олардың нысанына, жалпы білім беретін   жалпы 

гуманитарлық, жалпы кәсіптік, арнайы пәндерді, негізгі және кәсіби 

модульдерді зерделеу жөніндегі техникалық және кәсіптік, орта білімнен 

кейінгі білім беру бағдарламаларының мазмұнына сәйкес әзірленген және 

бекітілген. 

4.2. Зертханалық-практикалық сабақтарды орындау; өндірістік 

оқытудан және кәсіптік практикадан өту; аралық және қорытынды 

аттестаттауды тапсыру; егер жұмыс оқу бағдарламалары мен 

жоспарында өзгеше көзделмесе, курстық және дипломдық (жазбаша 

немесе практикалық) жұмысты орындау  

Зертханалық-практикалық сабақтарды орындау: 

Колледжде оқу сабақтары сабақтар, дәрістер, семинарлар, практикалық 

сабақтар, зертханалық, бақылау және өзіндік жұмыстар, консультациялар, 

әңгімелесулер, факультативтік сабақтар, курстық және дипломдық жобалар 

(курстық және дипломдық жұмыстар) және практикалар түрінде өткізіледі. 

Колледждегі әр мамандық бойынша жұмыс оқу жоспарларында (бұдан 

әрі - ЖОЖ) зертханалық-практикалық сабақтар қарастырылған және 

орындалуда. Зертханалық мен практикалық сабақтардың мазмұны пәндердің 

/модульдердің үлгілік және жұмыс оқу бағдарламаларында  қарастырылған. 

Өткізілген зертханалық-практикалық сабақтар туралы 

мәліметтер  техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдарына арналған теориялық оқытуды есепке алу журналында 

толтырылады, және оқу бөлімі тарапынан бақылау жүгізіледі. 

2020-2021, 2021-2022 оқу жылдары №595 Үлгілік қағидаларының 8-2 

тармағына,  ал 2022-2023 оқу жылы №385 Үлгілік қағидаларының 13 

тармағына сәйкес негізгі орта білім базасындағы топтарды  информатика, орыс 

тілі мен әдебиеті, дене тәрбиесі, шетел тілі пәндері, ал жалпы орта білім 

базасында дене тәрбиесі, кәсіптік орыс тілі, кәсіптік шетел тілі пәндері,  және 

(немесе) модульдер бойынша зертханалық жұмыстар мен практикалық 

сабақтар, сондай-ақ тізбесі оқу жұмыс жоспарына сәйкес айқындалатын 

шеберханаларда (зертханаларда) өндірістік оқыту бойынша сабақтар 

өткізіледі. Жыл сайын №1 педагогикалық кеңестің шешімі негізінде оқу 

топтары саны 13 (2022-2023 оқу жылы – 15) адамнан аспайтын кіші топтарға 

бөлінеді. 

Өндірістік оқытудан және кәсіптік практикадан өту  
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Колледждің  барлық білім беру бағдарламалары теориялық оқытумен 

қатар өндірістік оқыту мен кәсіптік практиканы қамтиды. 

  Кәсіптік практика мамандығына байланысты оқу-өндірістік 

шеберханаларда   практика жетекшісінің басшылығымен, кәсіпорындар 

(ұйымдар) базасында өндірістік оқыту шеберінің, практика жетекшісінің 

басшылығымен өткізіледі. 

 Кәсіптік практика оқу, өндірістік және диплом алды болып бөлінеді. 

 Кәсіптік практиканың түрлері, мерзімдері мен мазмұны оқу жұмыс 

бағдарламаларымен және оқу жұмыс жоспарларымен айқындалады. 

Өндірістік оқыту мен кәсіптік практиканы өткізу мерзімдері мен 

мазмұны оқу процесінің жоспарымен және жұмыс оқу бағдарламаларымен 

айқындалады. 

Дуальды оқытуды білім беру бағдарламалары (мамандықтың атауы 

коды) білім беру ұйымдарындағы теориялық оқытуды және кәсіпорын (ұйым) 

базасында кемінде алпыс пайыздық өндірістік оқытуды, кәсіптік практиканы 

көздейді.  

Өндірістік оқыту мен кәсіптік практикадан өту кезеңінде білім алушыға 

еңбек тәртіп темесінің қағидалары қолданылады. 

Өндірістік оқыту мен кәсіптік практикадан өту уақытында білім алушы 

білім алушының еңбек өтіліне есептелетін белгілі бір функционалдық 

міндеттерді орындайды және осы уақыт ішінде өтемақы төлемі жүргізілуі 

мүмкін. 

Өндірістік оқыту мен кәсіптік практикадан өтетін студенттерге  еңбек 

қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі талаптар қолданылады. 

 Дуальді оқыту туралы шарт негізінде кәсіпорын (ұйым) өндірістік 

оқыту мен кәсіптік практикаға басшылықты жүзеге асыру үшін білім алушыға 

тәлімгерді бекітеді.  

Базалық тәжірибе сипатында анықталған мекемелермен жасасқан 

шарттардың негізінде білім алушының күнделігінде атқарған жұмыстары 

жазбалармен сәйкес, белгіленген формаға және тәжірибе бағдарламаларына 

сәйкес пікірлерімен мінездемелер берілген. 

• Оқу-танысу және  өндірістік іс-тәжірибеден  өтудің сапасы мен 

тиімділігі, олардың мамандар дайындаудың мақсаттары мен міндеттеріне 

сәйкес орындалған.  

• Оқу процесінің өндірісімен интеграциясы бойынша тәжірибеден 

өтуші студенттердің әдіскерлері мен мекемелер әдіскерлері арасында тығыз 

байланыс орнатылғаны байқалады. 

• Тәжірибеден өту барысын жүзеге асыру бір жүйеге қойылған.  

Оқу-танысу және өндірістік іс-тәжірибенің өтуі бойынша колледжінің 

әдіскерлерінің  тексеру кестесі бар. Сыныптан тыс жұмыс технологиясы, Білім 

алушының таңдауы бойынша практика, байқау тәжірибесі, педагогикалық 

қызметке кіріспе, мектептердегі байқау тәжірибесі, интернетпен жұмыс, 
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жазғы іс-тәжірибесіне дайындық, өндірістік және педагогикалық тәжірибесі, 

оқу үйрену тәжірибесі,танысу іс тәжірибесі, диплом алды тәжірибесі. 

Оқу процесінің графигінде оқу тәжірибесі, танысу тәжірибесі, өндірістік 

тәжірибелер мерзімдері сақталған. Кәсіби тәжірибелерді ұйымдастыру және 

өткізуге қатысты құжаттар тәжірибе базаларымен келісім-шарттар, қатынас 

хаттар, тәжірибеге жіберу туралы ұсыныстар мен жолдамалар жасалынған.   

Аралық және қорытынды аттестаттауды тапсыру 

Колледжде білім алушылардың үлгерімін бақылау, аралық және 

қорытынды аттестаттау Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы № 125 бұйрығымен бекітілген 

«Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарындағы 

білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылауды, аралық және қорытынды 

аттестаттауды өткізудің үлгі қағидаларына» (бұдан әрі - №125 Үлгілік 

қағидалары) сәйкес жүзеге асырылады. 

Оқыту нәтижелерінің жетістіктерін бағалау әр түрлі бақылау түрлерімен 

жүргізіледі: үлгерімді ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды 

аттестаттау. Бақылау түрлері ЖОЖ мен ЖОБ мазмұнында қаратсырылған. 

Білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылау – оқытушының пәнді 

және (немесе) модульді оқыту бағдарламасына сәйкес ағымдағы сабақ 

барысында өткізген білім алушылардың білімін жүйелі тексеруі. 

Білім алушыларды аралық аттестаттау - білім алушылардың бір оқу 

сабағының, бір оқу пәнінің және (немесе) модульдің, сондай-ақ бір біліктілік 

шеңберінде кәсіптік модульдердің бір бөлігінің немесе бүкіл көлемінің 

мазмұнын оларды зерделеп бітіргеннен кейінгі меңгеру сапасын бағалау 

мақсатында жүргізілетін рәсім. 

Білім алушыларды қорытынды аттестаттау - олардың тиісті білім беру 

деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартында көзделген оқу 

сабақтарының, оқу пәндерінің және (немесе) модульдердің көлемін меңгеру 

дәрежесін айқындау мақсатында жүргізілетін рәсім. 

      Колледжде оқу жетістіктерін бағалау барысында балдық–рейтингтік 

әріптік жүйесі - халықаралық практикада қабылданған сандық эквивалентті 

әріптік жүйеге сәйкес келетін және білім алушылардың рейтингін белгілеуге 

мүмкіндік беретін оқу жетістіктерінің деңгейін балмен бағалау жүйесі - 

пайдаланады. 

Білім алушылардың білімін бағалау цифрлық бес балдық жүйе бойынша 

жүргізіледі: 5-"өте жақсы", 4-"жақсы", 3-"қанағаттанарлық",                                                  

2-"қанағаттанарлықсыз". 

       Балдық-рейтингтік әріптік жүйені қолдану кезінде білім алушылардың оқу 

жетістіктері (білім, білік, дағды және құзыреттілік) 4 балдық шкала бойынша 

тиісті цифрлық эквиваленті бар халықаралық тәжірибеде қабылданған әріптік 

жүйеге (оң бағалар, кемуіне қарай, "А" - дан "D"-ға дейін, 
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"қанағаттанарлықсыз" - "F") сәйкес келетін 100 балдық шкала бойынша 

бағаланады. 

Егер жұмыс оқу бағдарламалары мен жоспарында өзгеше көзделмесе, 

курстық және дипломдық (жазбаша немесе практикалық) жұмысты 

орындауға 

№125 Үлгілік қағидалары негізінде колледждегі білім алушыларды 

аралық аттестаттау оқу жұмыс жоспарлары мен бағдарламаларына сәйкес 

курстық жобаларды (жұмыстарды) қорғау емтихандар басталғанға дейін 

өткізіледі. 

Курстық жобалар (жұмыстар) аталған пән және (немесе) модуль 

бойынша курстық жобаны (жұмысты) орындау үшін жеткілікті білімді 

меңгеруді қамтамасыз ететін пәннің және (немесе) модульдің теориялық 

бөлімі немесе тарауы аяқталғаннан кейін орындалады. 

Колледжде курстық жобалар (жұмыстар) «Курстық жобаны (жұмысты) 

орындау және қорғау туралы ережесіне» сәйкес жүргізіледі. Тақырыпар тізбесі 

тиісті семестрдің басында ПЦК отырысында бекітіледі және студенттерге  

тағайындалады. 

Курстық жұмысты (жобаны) қабылдауды, тексеруді және жазбаша 

рецензияны дайындауды курстық жұмыстың (жобаның) жетекшісі оқу 

сабақтарының кестесінен тыс жүзеге асырады. Курстық жұмыс (жобалар) 

қысқы және жазғы сессиялар басталғанға дейін екі аптадан кешіктірмей 

директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары бекіткен кесте бойынша қорғалады 

және өткізіледі. 

Кесте 4.2.2 2020-2021, 2021-2022 оқу жылы бойынша курстық 

жұмыстар (жобалар) туралы мәлімет 
№ Мамандық 

коды 

Оқу тобы, 

семестр 

Пән атауы Студент 

саны 

Орта 

баллы 

Үлгерім 

көрсеткіші 

Білім 

сапасы 

2020-2021 оқу жылы   

1 0105000 

Бастауыш білім 

беру 

01140100 

Бастауыш білім 

беру 

педагогикасы 

мен әдістемесі 

ШТ-171 

7 семестр  

Шетел тілін оқыту 

әдістемесі  

26 3,9 96,1% 63% 

ШТ-171 

8 семестр  

Педагогика  25 3,8 100% 55% 

БСО-171/р 

7 семестр  

Математиканың 

теориялық негіздері және 

оқыту әдістемесі  

6 3,9 83,3% 78% 

БСО-171/р 

8 семестр  

Педагогика  5 3,9 100% 74% 

БСО-171 

7 семестр  

Математиканың 

теориялық негіздері және 

оқыту әдістемесі  

18 3,7 72,2% 68% 

БСО-171 

8 семестр  

Педагогика  13 4 100% 94% 

2 0103000 Дене 

тәрбиесі және 

спорт 

ДТ-181 

5 семестр 

Қозғалмалы ойындар 

және оқыту әдістемесі  

40 3,9 100% 73,4% 

ДТ-171 

7 семестр 

Педагогика  42 3,8 85,7% 64% 

ДТ-171 

8 семестр 

Дене тәрбиесін оқыту 

әдістемесі   

36 3,8 100% 63,4% 
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3 0101000 

Мектепке 

дейінгі тәрбие 

және оқыту  

 

МДО-181/Б 

5 семестр 

 

Балаларды табиғатпен 

таныстыру және оқыту 

әдістемесі  

25 3,9 100% 86% 

МДО-181/Б 

6 семестр 

 

Қарапайым 

математикалық 

ұғымдарды 

қалыптастыру  

25 4 100% 80% 

МДО-192/Б 

3 семестр 

 

Балаларды табиғатпен 

таныстыру және оқыту 

әдістемесі  

25 3,8 100% 78,6% 

МДО-192/Б 

4 семестр 

 

Қарапайым 

математикалық 

ұғымдарды 

қалыптастыру  

25 4 100% 80% 

МДО-182/Б 

6 семестр 

Педагогика  25 4 100% 93% 

МДО-182/Б 

6 семестр 

Психология  25 4 100% 89% 

МДО-171/Б 

8 семестр 

Педагогика  25 4 100% 92% 

МДО-171/Б 

8 семестр 

Психология  25 4,2 100% 100% 

4 0111000 Негізгі 

орта білім  

ҚТӘ-181 

5 семестр 

Педагогика  5 4,2 100% 100% 

ҚТӘ-181 

6 семестр 

Психология  5 4,2 100% 100% 

ҚТӘ-171 

7 семестр 

Қазақ тілін оқыту 

әдістемесі 

3 4,3 100% 100% 

ҚТӘ-171 

7 семестр 

Әдебиетті оқыту 

әдістемесі 

3 4,3 100% 100% 

5 0402000 – 

Дизайн 

(салалар 

бойынша) 

Курстық қарау  

 

Д-202/Б 

1 семестр 

Композиция 25 3,9 100% 63% 

Д-191/Б1 

4 семестр  

Композиция 25 4,0 100% 95% 

Д-191/Б2 

4 семестр  

Композиция 25 3,9 100% 78% 

6 0104000- 

Кәсіптік оқыту 

(салалары 

бойынша) 

 

ТП-181/Б 

6 семестр  

Бағдарламалау тілдері 23 3,9 100% 74% 

ТП-181/Б 

6 семестр  

Бағдарламалау тілдері 23 3,7 100% 68% 

ТП-171/Б 

7 семестр  

Өндірістік және арнайы 

пәндерді оқытуды 

ұйымдастыру және 

әдістемесі 

25 4 100% 94% 

ТП-171/Б 

8 семестр  

Өндірістік және 

экономикалық 

процестерді үлгілеу 

25 3,9 100% 73,4% 

ТП-182/Б 

5 семестр  

Өндірістік және арнайы 

пәндерді оқытуды 

ұйымдастыру және 

әдістемесі 

24 3,8 100% 64% 

ТП-182/Б 

6 семестр  

Өндірістік және 

экономикалық 

процестерді үлгілеу 

24 3,8 100% 63,4% 

АКЖ-182/Б  

5 семестр 

Өндірістік және арнайы 

пәндерді оқытуды 

ұйымдастыру және 

әдістемесі 

18 3,9 100% 86% 
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АКЖ-182/Б  

6 семестр 

Автомобильдерге 

техникалық қызмет 

көрсету 

18 4 100% 80% 

АКЖ-182/Б  

6 семестр 
Автомобильдерді жөндеу 

18 3,8 100% 78,6% 

АКЖ-171 

7 семестр 

Өндірістік және арнайы 

пәндерді оқытуды 

ұйымдастыру және 

әдістемесі 

13 4 100% 80% 

ТМ-192/Б  

3 семестр 

Өндірістік және арнайы 

пәндерді оқытуды 

ұйымдастыру және 

әдістемесі 

21 4 100% 93% 

Жалпы  3,9 98,2% 81% 

2021-2022 оқу жылы 

1.  0104000 

Кәсіптік білім 

беру (салалары 

бойынша) 

ТП-191/Б 

6 семестр 

Бағдарламалау тілдері  24 4,3 100% 71% 

ТП-181/Б 

7 семестр 

Өндірістік және  арнайы 

пәндерді оқытуды 

ұйымдастыру 

22 3,7 100% 66% 

ТП-181/Б 

8 семестр 

Өндірістік және 

экономикалық 

процестерді үлгілеу 

21 4 100% 82% 

ТМ-192/Б 

5 семестр 

Өндірістік және  арнайы 

пәндерді оқытуды 

ұйымдастыру 

21 4,2 100% 100% 

ТМ-192/Б 

 6 семестр 

Автомобильдерге қызмет 

көрсету 

21 4,2 90,4% 100% 

ТМ-192/Б 

6 семестр 

Автомобильдерді жөндеу 21 4,1 90,4% 96% 

АКЖ-181 

7 семестр 

Өндірістік және  арнайы 

пәндерді оқытуды 

ұйымдастыру 

22 3,9 72,7% 76% 

АКЖ-181 

8 семестр 

Автомобильдерге қызмет 

көрсету 

13 3,8 69% 72% 

АКЖ-181 

8 семестр 

Автомобильдерді жөндеу 13 3,8 69% 72% 

2.  0103000 Дене 

тәрбиесі және 

спорт 

ДТ-191 

5 семестр 

Қозғалмалы ойындар 

және оқыту әдістемесі  

13 4,2 100% 100% 

ДТ-191 

6 семестр 

Спорттық ойындар және 

оқыту әдістемесі  

9 4,1 100% 96% 

ДТ-192/Б 

5 семестр 

Педагогика  21 4,5 100% 100% 

ДТ-192/Б 

6 семестр 

Дене тәрбиесі және 

оқыту әдістемесі  

21 4,2 100% 100% 

ДТ-181 

7 семестр 

Педагогика  34 4 93% 100% 

ДТ-181 

8 семестр 

Дене тәрбиесі және 

оқыту әдістемесі  

29 4 93% 100% 

3.  0101000 

Мектепке 

дейінгі тәрбие 

және оқыту  

 

МДО-191/Б 

5 семестр 

Балаларды табиғатпен 

таныстыру және оқыту 

әдістемесі  

25 3,7 96% 61% 

МДО-191/Б 

6 семестр 

Қарапайым 

математикалық 

ұғымдарды 

қалыптастыру  

25 4 96% 80% 



  

  «Анвар Исмаилов атындағы кәсіптік колледжі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі  

Өзін-өзі бағалау қорытындысы 

 

 

42 
 

МДО-202/Б 

3 семестр 

Балаларды табиғатпен 

таныстыру және оқыту 

әдістемесі  

25 3,6 100% 56% 

МДО-202/Б 

4 семестр 

Қарапайым 

математикалық 

ұғымдарды 

қалыптастыру  

25 4 100% 96% 

МДО-181/Б 

8 семестр 

Педагогика  25 4 100% 92% 

МДО-181/Б 

8 семестр 

Психология  25 4,2 100% 100% 

МДО-192/Б 

6 семестр 

Педагогика  25 4,2 100% 100% 

МДО-192/Б 

6 семестр 

Психология  25 4,1 100% 96% 

4.  0111000 Негізгі 

орта білім беру  

ҚТӘ-181 

7 семестр 

Қазақ тілін оқыту 

әдістемесі 

4 4,5 100% 100% 

ҚТӘ-181 

7 семестр 

Әдебиетті оқыту 

әдістемесі  

4 4,2 100% 100% 

5.  0105000 

Бастауыш білім 

беру 

01140100 

Бастауыш білім 

беру 

педагогикасы 

мен әдістемесі 

ШТ-181 

7 семестр  

Шетел тілін оқыту 

әдістемесі  

19 3,8 100% 51% 

ШТ-181 

8 семестр  

Педагогика  20 3,9 100% 55% 

БСО-202/Б 

4 семестр  

Қазақ тілін оқыту 

әдістемесі, каллиграфия  

24 3,8 100% 75% 

БСО-181 

7 семестр  

Математиканың 

теориялық негіздері және 

оқыту әдістемесі  

19 3,7 100% 58% 

БСО-181 

8 семестр  

Педагогика  22 3,8 100% 64% 

 Жалпы  4,0 96% 84% 

 

 Дипломдық жобаны (жұмысты) жұмысшы біліктілігі бойынша білім 

алатын студенттер, сондай-ақ жаратылыстану-ғылыми, гуманитарлық, 

экономикалық және шығармашылық мамандықтар бойынша білім алушылар 

орындайды және ол бітірушілердің арнайы теориялық білімі мен практикалық 

дағдыларын жүйелеуге, қорытындылауға және тексеруге бағытталған. 

       Колледжде дипломдық жобаны (жұмысты) 0402000 Дизайн (бейін 

бойынша), 0413000 Сәндік-қолданбалы және халықтық кәсіпшілік өнері (бейін 

бойынша) мамандықтар бойынша білім алатын студенттер орындайды, және 

ол кейбір техникалық құралдар мен технологиялар жасауды немесе олардың 

есебін болжайды.  

Колледжде дипломдық жобаны (жұмысты) орындау және қорғау  тиісті 

мамандық бойынша әзірленген «Дипломдық жобаны (жұмысты) орындау 

және қорғау туралы ережесіне» сәйкес жүргізіледі. Тақырыпар тізбесі оқу 

жылдың басында ПЦК отырысында бекітіледі және студенттерге  дипломалды 

практикасынына жіберген кезінде тағайындалады. 

    №125 Үлгілік қағидалары негізінде Диплом жобасын (жұмысын) 

қорғау қорытынды аттестаттау өткізу жөніндегі комиссияның ашық 

отырысында оның мүшелерінің кемінде 2/3-сінің қатысуымен өткізіледі. Бір 

дипломдық жобаны (жұмысты) қорғау ұзақтығы бір білім алушыға 30 (отыз) 
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минуттан аспайды. Диплом жобасын (жұмысын) қорғау үшін білім алушы 

ұзақтығы 10 (он) минуттан аспайтын баяндама жасайды. 

      Қорытынды аттестаттау басталғанға дейін екі апта бұрын білім алушылар 

қорғауға жіберілген дипломдық жобаларды (жұмыстарды) рецензиялармен 

және презентациялық материалдармен ұсынады. 

      Дипломдық жобаны (жұмысты) қорғауды өткізу уақыты кестемен 

анықталады және дипломдық жобаларды (жұмыстарды) қорғау басталғанға 

дейін кемінде үш жұмыс күні бұрын білім алушылардың назарына жеткізіледі. 

       Дипломдық жобаны (жұмысты) қорғау презентация түрінде өтеді. 

Кесте 4.1.2.4 2020 – 2021 оқу жылына дипломдық жоба (жұмыс) 

туралы мәлімет 

№ 
Мамандық коды, атауы Курс, топ Студенттер 

саны 

Орта бал Үлгерім, 

% 

1 
0402000 Дизайн (бейін 

бойынша) 

Д-171/Б 

4 курс 

25 4,1 100% 

2 
0402000 Дизайн (бейін 

бойынша) 

Д-182/Б 

3 курс 

25 4,3 100% 

3 
0413000 Сәндік-қолданбалы 

және халықтық кәсіпшілік 

өнері (бейін бойынша) 

АК-171/Б 

4 курс 

19 3,9 100% 

4 
0413000 Сәндік-қолданбалы 

және халықтық кәсіпшілік 

өнері (бейін бойынша) 

АК-182/Б 

3 курс 

20 4,1 100% 

Барлығы 89 4,1 100% 

2021-2022 оқу жылы бойынша дипломдық жоба  (жұмыс) туралы мәлімет 

№ 
Мамандық коды, атауы Курс, топ Студенттер 

саны 

Орта бал Үлгерім, 

% 

1 
0402000 Дизайн (бейін 

бойынша) 

Д-192/Б 

3 курс 

22 4,2 100% 

Барлығы 22 4,2 100% 

Дипломдық жобаның талаптарға сай жазылуын жетекшілері мен пікір 

берушілердің тарапынан қадағаланып, мезгілінде орындалған. Дипломдық 

жобалар мен мемлекеттік емтихандардың қорытындылары және комиссия 

төрағаларының қорытынды есебі және хаттамалары оқу бөліміне жинақталып, 

мұрағатқа өткізіледі. 

Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларының жекелеген 

модульдерін немесе пәндерін қоса отырып, техникалық және кәсіптік 

білім берудің модульдерге интеграцияланған білім беру бағдарламаларын 

оқыту - Бакалавриаттың білім беру бағдарламалары колледжде іске 

асырылмаған. 

Талдау нәтижелері: №348 МЖБС 3-тармағына сәйкес колледждің білім 

беру бағдарламаларының мазмұны: жалпы білім беретін, жалпы 

гуманитарлық, жалпы кәсіптік, арнайы пәндерді оқыту немесе жалпы білім 

беретін пәндерді, базалық және кәсіптік модульдерді оқыту; зертханалық-
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практикалық сабақтарды орындау; өндірістік оқытудан және кәсіптік 

практикадан өту; аралық және қорытынды аттестаттауды тапсыру; егер 

жұмыс оқу бағдарламалары мен жоспарында өзгеше көзделмесе, курстық 

және дипломдық (жазбаша немесе практикалық) жұмысты орындауға 

қойылатын талаптарға сәйкес келеді. 

 

4.3  Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдары әзірлеген Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі 

білім беру, кәсіптік стандартының (бар болса), WorldSkills (WorldSkils) 

кәсіптік стандарттарының (бар болса) талаптарының негізінде  жұмыс 

берушілердің қатысумен әзірлеген білім беру бағдарламаларының болуы 

Міндетті оқытуға бөлінетін жалпы сағаттар санын сақтай отырып, оқу 

бағдарламаларының мазмұнын әр пән, өндірістік оқыту, оның ішінде 

модульдерге біріктірілген пәндер бойынша оқу жоспары мен оқу процесінің 

кестесіне сәйкес оқу бағдарламаларын іске асырады. 

Колледжде 2021-2022, 2022-2023 оқу жылдары бірінші курстар үшін  

академиялық дербестікті енгізу №604, №348 МЖМББС-на сәйкес жүзеге 

асырылды. Білім беру бағдарламаларын WorldSkills кәсіптік стандарттар 

талаптарының негізінде және жұмыс берушілердің қатысуымен әзірленді. 

Білім беру бағдарламасында: паспорт, оқу жұмыс жоспары және оқу жұмыс 

бағдарламалары қарастырылған. Колледждің білім беру бағдарламалар 

«Тalap» КЕАҚ сайтында белгілінген тәртіппен  тіркелген. 

Кесте 4.3. Колледждің білім беру бағдарламалары туралы мәлімет 
№ Мамандықтар 

коды мен атауы 

жұмыс 

берушілерді

ң 

қатысуымен 

МЖМБС 

Кәсіптік стандарттар WorldSkills кәсіптік 

стандарттары 

1.  01120100 

Мектепке дейінгі 

тәрбие және 

оқыту 

"Болашақ-

Күн" ЖШС 

"Педагог"  ҚР "Атамекен" ҰКП 

08.06.2017жыл №133 бұйрық 

қосымшасы 

Мектепке дейінгі 

тәрбие және оқыту 

 

 

2.  01140500 Дене 

тәрбиесі  

және спорт 

№ 47 ЖОМ "Педагог"  ҚР "Атамекен" ҰКП 

08.06.2017жыл №133 бұйрық 

қосымшасы 

- 

3.  01140800 

Кәсіптік оқыту 

(салалар 

бойынша) 

ЖК 

"Искаков" 

"Педагог"  ҚР "Атамекен" ҰКП 

08.06.2017жыл №133 бұйрық 

қосымшасы; 

 

- 

4.  01140100 

Бастауыш білім 

беру 

педагогикасы 

мен әдістемесі 

№ 47 ЖОМ "Педагог"  ҚР "Атамекен" ҰКП 

08.06.2017жыл №133 бұйрық 

қосымшасы 

- 

5.  04110100 Есеп 

және аудит 

ЖШС"Усман

-бобо" шаруа 

қожалығы 

«Қаржы менеджменті» кәсіби 

стандарты «Атамекен» ҰКП 

- 
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2019 жылғы 26 желтоқсандағы 

№ 263 бұйрығына 94 қосымша. 

6.  02120200 Киім 

дизайны 

ЖК "Елена" «Тіігін өндірісі» ҚР Атамекен 

Ұлттық кәсіпкерлер палатасы 

19.12.2018ж. № 34 

бұйрығының қосымшасы 

Дағды 31 "Сән 

технологиясы" 

7.  02140100 Сәндік 

қолданбалы 

және халықтық 

кәсіпшілік өнері 

(бейін бойынша) 

ЖК 

"Камилов" 

"Қолөнер өндірісі"  "Атамекен" 

Қазақстан Республикасы 

Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы 

Басқарма Төрағасы 

орынбасарының 19.12.2018 ж. 

№ 343 бұйрығының 

қосымшасы 

WorldSkills 

стандарттарының 

спецификациясы 

Құзыреттілік 2 

Зергерлік іс 

8.  07150500 

Дәнекерлеу ісі 

(түрлері 

бойынша) 

ЖК "Адилов" кәсіпкерлер палатасының № 

269 бұйрығы №17 қосымша 30 

желтоқсан 2019ж.   

«Су астындағы доғалық 

дәнекерлеу (автоматты)» 

Қазақстан Республикасы 

«Атамекен» Ұлттық 

кәсіпкерлер палатасының № 

269 бұйрығы №16 қосымша 30 

желтоқсан 2019ж. 

«Газбен дәнекерлеу» 

Қазақстан Республикасы 

«Атамекен» Ұлттық 

кәсіпкерлер палатасының № 

269 бұйрығы №18 қосымша 30 

желтоқсан 2019ж. 

«Қол доғалық дәнекерлеу» 

Қазақстан Республикасы 

«Атамекен» Ұлттық 

кәсіпкерлер палатасының № 

269 бұйрығы №15 қосымша 30 

желтоқсан 2019ж. 

WS Дәнекерлеу 

технологиялары 

9.  10130300 

Тамақтандыруды 

ұйымдастыру 

ЖК "Зияева" 

ЖК"Пилигри

м" 

"Тамақтандыруды 

үйымдастыру" Кәсіптік 

стандарты,«Атамекен» Ұлттық 

кәсіпкерлер палатасының 

Басқарма төрағасы 

орынбасарының 22.10.2018 

жылғы № 284 бұйрығының №2 

қосымшасы. 

WSC2022_WSOS34_Ас

паздық; 

құзыреттілік 32 

кондитер ісі. 

10.  07320100 

Ғимараттар мен 

құрылыстарды 

салу және 

пайдалану 

ЖК 

"Кулахметов" 

1. «Атамекен» Қазақстан 

Республикасы Ұлттық 

кәсіпкерлер палатасы Басқарма 

Төрағасының 2018 жылғы 19 

желтоқсандағы № 344 

бұйрығына қосымшасы 

«Тұрғын және тұрғын емес 

ғимараттардың құрылысы»                 

2. Дәнекерлеу қолмен электр 

доғасы. "Атамекен" Қазақстан 

Республикасы Ұлттық 

20 Bricklaying Кірпіш 

қалау 
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кәсіпкерлер палатасы Басқарма 

Төрағасы орынбасарының 

2019 жылғы 30 желтоқсандағы 

№ 269 қосымшасы.   

11.  

02110300 

Графикалық 

және 

мультимедиялық 

дизайн 

ЖК 

"Мустапаева 

Э.Д." 

"Графикалық және 

мультимедиялық дизайнды 

әзірлеу"  Қазақстан 

Республикасы "Атамекен"  

Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы 

Басқарма Төрағасы 

орынбасарының 24.12.2019 ж. 

№ 259 бұйрығының № 26 

қосымша 

"Графикалық дизайн" 

 

Қажет болған жағдайда оқу процесінің кестесіне, оқу 

бағдарламаларының мазмұнын оқытудың икемді ұйымдастыру нысанын құру 

қажеттілігінен туындаған түзетулер енгізіледі, міндетті оқытуға арналған 

жалпы сағат санын сақтай отырып, жұмыс берушінің талаптары бойынша 

қосымша пәндер енгізеді, әр түрлі оқыту технологияларын (модульдік, 

кредиттік) оқу процесін ұйымдастыру және бақылау формаларын, әдістерін 

таңдайды. 

Талдау нәтижелері: №348 МЖБС  5-тармағына сәйкес колледждің 

білім беру бағдарламалары жұмыс берушілердің қатысуымен МЖМБС, 

кәсіптік стандарттар, WorldSkills кәсіптік стандарттары талаптарының 

негізінде әзірлеген. 

4.4 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің 

мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының 1,2-қосымшаларына 

сәйкес техникалық және кәсіптік білім берудің оқу жоспарының үлгілері 

негізінде әзірленген жұмыс оқу жоспараларының болуы 

Колледжде  2020-2021, 2021-2022 жылдарында барлық мамандықтар 

бойынша оқу жұмыс жоспарлары (ОЖЖ) мен жұмыс оқу бағдарламалары 

(ЖОБ)  Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 117-бабына сәйкес 

әзірленген «Педагог» кәсіптік стандартқа және Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрінің 2015 жылғы 15 маусымдағы № 384, 2017 жылғы 31 

қазандағы № 553  бұйрығымен бекітілген техникалық және кәсіптік білім беру 

мамандықтары бойынша үлгілік оқу жоспарлары мен үлгілік оқу 

бағдарламаларына сәйкес жұмыс берушілердің және әлеуметтік 

серіктестердің ұсыныстарын ескере отырып әзірленген, педагогикалық 

кеңестің №1 отырысында қаралып, колледж директорымен бекітілген. Ал, 

2022-2023 оқу жылында ЖОЖ Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту 

министрінің 2022 жылғы 3 тамыздағы № 348 бұйрығымен бекітілген 

«Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік  жалпыға міндетті 

стандартының»(бұдан әрі - №348 МЖМБС) 10-тармағына сәйкес                            

1- қосымшасындағы ТжКБ оқу жоспарының моделі негізінде әзірленді.  
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Сонымен қатар, «2021-2022 оқу жылының басына техникалық және 

кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беретін оқу орындарында оқу процесін 

ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулық-әдістемелік ұсынымдар» Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің хаты, «2022-2023 оқу жылының 

басына техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беретін оқу 

орындарында оқу процесін ұйымдастыру бойынша нұсқаулық-әдістемелік 

ұсынымдар» ҚР Оқу-ағарту бірінші вице-министрінің хаты басшылыққа 

алынған. 

Кесте 4.4 Жұмыс оқу жоспарлары (ЖОЖ) мен жұмыс оқу 

бағдарламалары (ЖОБ) туралы мәлімет 
Мамандық 

атауы  

Біліктілік 

атауы 

ЖОЖ негізі (бұйрықтын 

№, қосымша №)  

ЖОБ негізі (бұйрықтын №, 

қосымша №)  

1-курс (оқуға қабылдау  - 2022ж.) 

01120100 

Мектепке 

дейінгі тәрбие 

және оқыту 

4S01120102 

Мектепке 

дейінгі тәрбие 

мен оқыту 

ұйымдарының 

тәрбиешісі 

"Педагог"  ҚР "Атамекен" 

ҰКП 08.06.2017жыл №133 

бұйрық қосымшасы, 

Қазақстан Республикасы 

Оқу-ағарту министрінің 2022 

жылғы 3 тамыздағы № 348 

МЖМБС, WS Мектепке 

дейінгі тәрбие және оқыту  

"Педагог"  ҚР "Атамекен" 

ҰКП 08.06.2017жыл №133 

бұйрық қосымшасы, 

Қазақстан Республикасы 

Оқу-ағарту министрінің 2022 

жылғы 3 тамыздағы № 348 

МЖМБС, WS Мектепке 

дейінгі тәрбие және оқыту  

01140500 Дене 

тәрбиесі  

және спорт 

4S01140501 

Дене тәрбиесі 

мұғалімі 

 

"Педагог"  ҚР "Атамекен" 

ҰКП 08.06.2017жыл №133 

бұйрық қосымшасы, 

Қазақстан Республикасы 

Оқу-ағарту министрінің 2022 

жылғы 3 тамыздағы № 348 

МЖМБС 

"Педагог"  ҚР "Атамекен" 

ҰКП 08.06.2017жыл №133 

бұйрық қосымшасы, 

Қазақстан Республикасы 

Оқу-ағарту министрінің 2022 

жылғы 3 тамыздағы № 348 

МЖМБС 

01140800 

Кәсіптік оқыту 

(салалар 

бойынша) 

4S01140801 

Өндірістік 

оқыту шебері, 

техник 

(барлық 

атаулар) 

"Педагог"  ҚР "Атамекен" 

ҰКП 08.06.2017жыл №133 

бұйрық қосымшасы, 

Қазақстан Республикасы 

Оқу-ағарту министрінің 2022 

жылғы 3 тамыздағы № 348 

МЖМБС 

"Педагог"  ҚР "Атамекен" 

ҰКП 08.06.2017жыл №133 

бұйрық қосымшасы, 

Қазақстан Республикасы 

Оқу-ағарту министрінің 2022 

жылғы 3 тамыздағы № 348 

МЖМБС 

01140100 

Бастауыш білім 

беру 

педагогикасы 

мен әдістемесі 

4S01140101 

Бастауыш 

білім беру  

мұғалімі 

"Педагог" ҚР "Атамекен" 

ҰКП 08.06.2017жыл №133 

бұйрық қосымшасы, 

Қазақстан Республикасы 

Оқу-ағарту министрінің 2022 

жылғы 3 тамыздағы № 348 

МЖМБС 

"Педагог" ҚР "Атамекен" 

ҰКП 08.06.2017жыл №133 

бұйрық қосымшасы, 

Қазақстан Республикасы 

Оқу-ағарту министрінің 2022 

жылғы 3 тамыздағы № 348 

МЖМБС 

01140100 

Бастауыш білім 

беру 

педагогикасы 

мен әдістемесі 

4S01140102 

Шетел тілінен 

бастауыш 

білім беру 

мұғалімі 

"Педагог" ҚР "Атамекен" 

ҰКП 08.06.2017жыл №133 

бұйрық қосымшасы, 

Қазақстан Республикасы 

Оқу-ағарту министрінің 2022 

жылғы 3 тамыздағы № 348 

МЖМБС 

"Педагог" ҚР "Атамекен" 

ҰКП 08.06.2017жыл №133 

бұйрық қосымшасы, 

Қазақстан Республикасы 

Оқу-ағарту министрінің 2022 

жылғы 3 тамыздағы № 348 

МЖМБС 

01140600 

Негізгі орта 

4S01140601 

Қазақ тілі мен 

"Педагог" ҚР "Атамекен" 

ҰКП 08.06.2017жыл №133 

"Педагог" ҚР "Атамекен" 

ҰКП 08.06.2017жыл №133 
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білім берудегі 

тіл мен 

әдебиетті 

оқытудың 

педагогикасы 

мен әдістемесі 

әдебиеті 

мұғалімі 

бұйрық қосымшасы, 

Қазақстан Республикасы 

Оқу-ағарту министрінің 2022 

жылғы 3 тамыздағы № 348 

МЖМБС 

бұйрық қосымшасы, 

Қазақстан Республикасы 

Оқу-ағарту министрінің 2022 

жылғы 3 тамыздағы № 348 

МЖМБС 

02140100 Сәндік 

қолданбалы 

және халықтық 

кәсіпшілік өнері 

(бейін 

бойынша) 

4S02140104 

Сәндік 

қолданбалы 

өнер суретшісі 

"Қолөнер өндірісі"  

"Атамекен" Қазақстан 

Республикасы Ұлттық 

Кәсіпкерлер палатасы 

Басқарма Төрағасы 

орынбасарының 19.12.2018 

ж. № 343 бұйрығының 

қосымшасы, Қазақстан 

Республикасы Оқу-ағарту 

министрінің 2022 жылғы 3 

тамыздағы № 348 МЖМБС, 

WorldSkills стандарттарының 

спецификациясы 

Құзыреттілік 2 Зергерлік іс 

"Қолөнер өндірісі"  

"Атамекен" Қазақстан 

Республикасы Ұлттық 

Кәсіпкерлер палатасы 

Басқарма Төрағасы 

орынбасарының 19.12.2018 

ж. № 343 бұйрығының 

қосымшасы, Қазақстан 

Республикасы Оқу-ағарту 

министрінің 2022 жылғы 3 

тамыздағы № 348 МЖМБС, 

WorldSkills стандарттарының 

спецификациясы 

Құзыреттілік 2 Зергерлік іс 

10130300 

Тамақтандыруд

ы ұйымдастыру 

3W10130302 

Аспазшы 

"Тамақтандыруды 

үйымдастыру" Кәсіптік 

стандарты, «Атамекен» 

Ұлттық кәсіпкерлер 

палатасының Басқарма 

төрағасы орынбасарының 

22.10.2018 жылғы № 284 

бұйрығының №2 

қосымшасы, Қазақстан 

Республикасы Оқу-ағарту 

министрінің 2022 жылғы 3 

тамыздағы № 348 МЖМБС,  

WSC2022_WSOS34_Аспазды

қ WorldSkills стандарт 

"Тамақтандыруды 

үйымдастыру" Кәсіптік 

стандарты, «Атамекен» 

Ұлттық кәсіпкерлер 

палатасының Басқарма 

төрағасы орынбасарының 

22.10.2018 жылғы № 284 

бұйрығының №2 

қосымшасы, Қазақстан 

Республикасы Оқу-ағарту 

министрінің 2022 жылғы 3 

тамыздағы № 348 МЖМБС,  

WSC2022_WSOS34_Аспазды

қ WorldSkills стандарт 

10130300 

Тамақтандыруд

ы ұйымдастыру 

3W10130301 

Кондитер-

безендіруші 

"Тамақтандыруды 

үйымдастыру" Кәсіптік 

стандарты, «Атамекен» 

Ұлттық кәсіпкерлер 

палатасының Басқарма 

төрағасы орынбасарының 

22.10.2018 жылғы № 284 

бұйрығының №2 

қосымшасы, Қазақстан 

Республикасы Оқу-ағарту 

министрінің 2022 жылғы 3 

тамыздағы № 348 МЖМБС,  

құзыреттілік 32 кондитер ісі 

WorldSkills стандарт 

"Тамақтандыруды 

үйымдастыру" Кәсіптік 

стандарты, «Атамекен» 

Ұлттық кәсіпкерлер 

палатасының Басқарма 

төрағасы орынбасарының 

22.10.2018 жылғы № 284 

бұйрығының №2 

қосымшасы, Қазақстан 

Республикасы Оқу-ағарту 

министрінің 2022 жылғы 3 

тамыздағы № 348 МЖМБС,  

құзыреттілік 32 кондитер ісі 

WorldSkills стандарт 

04110100 Есеп 

және аудит 

4S04110102 

Бухгалтер 

«Қаржы менеджменті» кәсіби 

стандарты «Атамекен» ҰКП 

2019 жылғы 26 

желтоқсандағы № 263 

бұйрығына 94 қосымша, 

Қазақстан Республикасы 

«Қаржы менеджменті» кәсіби 

стандарты «Атамекен» ҰКП 

2019 жылғы 26 

желтоқсандағы № 263 

бұйрығына 94 қосымша, 

Қазақстан Республикасы 
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Оқу-ағарту министрінің 2022 

жылғы 3 тамыздағы № 348 

МЖМБС  

Оқу-ағарту министрінің 2022 

жылғы 3 тамыздағы № 348 

МЖМБС  

07150500 

Дәнекерлеу ісі 

(түрлері 

бойынша) 

3W07150501 

Электр 

газымен 

дәнекерлеуші 

Кәсіпкерлер палатасының № 

269 бұйрығы №17 қосымша 

30 желтоқсан 2019ж.   

«Су астындағы доғалық 

дәнекерлеу (автоматты)» 

Қазақстан Республикасы 

«Атамекен» Ұлттық 

кәсіпкерлер палатасының № 

269 бұйрығы №16 қосымша 

30 желтоқсан 2019ж. 

«Газбен дәнекерлеу» 

Қазақстан Республикасы 

«Атамекен» Ұлттық 

кәсіпкерлер палатасының № 

269 бұйрығы №18 қосымша 

30 желтоқсан 2019ж. 

«Қол доғалық дәнекерлеу» 

Қазақстан Республикасы 

«Атамекен» Ұлттық 

кәсіпкерлер палатасының № 

269 бұйрығы №15 қосымша 

30 желтоқсан 2019ж., 

Қазақстан Республикасы 

Оқу-ағарту министрінің 2022 

жылғы 3 тамыздағы № 348 

МЖМБС, 

WorldSkills WS Дәнекерлеу 

технологиялары стандарт 

Кәсіпкерлер палатасының № 

269 бұйрығы №17 қосымша 

30 желтоқсан 2019ж.   

«Су астындағы доғалық 

дәнекерлеу (автоматты)» 

Қазақстан Республикасы 

«Атамекен» Ұлттық 

кәсіпкерлер палатасының № 

269 бұйрығы №16 қосымша 

30 желтоқсан 2019ж. 

«Газбен дәнекерлеу» 

Қазақстан Республикасы 

«Атамекен» Ұлттық 

кәсіпкерлер палатасының № 

269 бұйрығы №18 қосымша 

30 желтоқсан 2019ж. 

«Қол доғалық дәнекерлеу» 

Қазақстан Республикасы 

«Атамекен» Ұлттық 

кәсіпкерлер палатасының № 

269 бұйрығы №15 қосымша 

30 желтоқсан 2019ж., 

Қазақстан Республикасы 

Оқу-ағарту министрінің 2022 

жылғы 3 тамыздағы № 348 

МЖМБС, 

WorldSkills WS Дәнекерлеу 

технологиялары стандарт 

07320100 

Ғимараттар мен 

құрылыстарды 

салу және 

пайдалану 

3W07320104 

Кең бейінді 

құрылыс 

жұмыстарыны

ң шебері 

«Атамекен» Қазақстан 

Республикасы Ұлттық 

кәсіпкерлер палатасы 

Басқарма Төрағасының 2018 

жылғы 19 желтоқсандағы № 

344 бұйрығына қосымшасы 

«Тұрғын және тұрғын емес 

ғимараттардың құрылысы», 

Дәнекерлеу қолмен электр 

доғасы. "Атамекен" 

Қазақстан Республикасы 

Ұлттық кәсіпкерлер палатасы 

Басқарма Төрағасы 

орынбасарының 2019 жылғы 

30 желтоқсандағы № 269 

қосымшасы, Қазақстан 

Республикасы Оқу-ағарту 

министрінің 2022 жылғы 3 

тамыздағы № 348 МЖМБС,  

WorldSkills 20 Bricklaying 

Кірпіш қалау стандарт 

«Атамекен» Қазақстан 

Республикасы Ұлттық 

кәсіпкерлер палатасы 

Басқарма Төрағасының 2018 

жылғы 19 желтоқсандағы № 

344 бұйрығына қосымшасы 

«Тұрғын және тұрғын емес 

ғимараттардың құрылысы», 

Дәнекерлеу қолмен электр 

доғасы. "Атамекен" 

Қазақстан Республикасы 

Ұлттық кәсіпкерлер палатасы 

Басқарма Төрағасы 

орынбасарының 2019 жылғы 

30 желтоқсандағы № 269 

қосымшасы, Қазақстан 

Республикасы Оқу-ағарту 

министрінің 2022 жылғы 3 

тамыздағы № 348 МЖМБС,  

WorldSkills 20 Bricklaying 

Кірпіш қалау стандарт 



  

  «Анвар Исмаилов атындағы кәсіптік колледжі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі  

Өзін-өзі бағалау қорытындысы 

 

 

50 
 

02110300 

Графикалық 

және 

мультимедиялы

қ дизайн 

4S02110304 

Графикалық 

дизайнер 

"Графикалық және 

мультимедиялық дизайнды 

әзірлеу"  Қазақстан 

Республикасы "Атамекен"  

Ұлттық Кәсіпкерлер 

палатасы Басқарма Төрағасы 

орынбасарының 24.12.2019 

ж., Қазақстан Республикасы 

Оқу-ағарту министрінің 2022 

жылғы 3 тамыздағы № 348 

МЖМБС, WorldSkills 

"Графикалық дизайн" 

стандарт 

"Графикалық және 

мультимедиялық дизайнды 

әзірлеу"  Қазақстан 

Республикасы "Атамекен"  

Ұлттық Кәсіпкерлер 

палатасы Басқарма Төрағасы 

орынбасарының 24.12.2019 

ж., Қазақстан Республикасы 

Оқу-ағарту министрінің 2022 

жылғы 3 тамыздағы № 348 

МЖМБС, WorldSkills 

"Графикалық дизайн" 

стандарт 

2-курс (оқуға қабылдау  - 2021ж.) 

01120100 

Мектепке 

дейінгі тәрбие 

және оқыту 

4S01120102 

Мектепке 

дейінгі тәрбие 

мен оқыту 

ұйымдарының 

тәрбиешісі 

№604 МЖМБС, 2017 жылғы 

31 қазандағы 

№553 бұйрығына 1 қосымша 

2017 жылғы 31 қазандағы 

№553 бұйрығына 2 қосымша 

01140500 Дене 

тәрбиесі  

және спорт 

4S01140501 

Дене тәрбиесі 

мұғалімі 

 

№604 МЖМБС, 2017 жылғы 

31 қазандағы 

№553 бұйрығына 15  

2017 жылғы 31 қазандағы 

№553 бұйрығына 16 

қосымша 

01140800 

Кәсіптік оқыту 

(салалар 

бойынша) 

4S01140801 

Өндірістік 

оқыту шебері, 

техник (барлық 

атаулар) 

№604 МЖМБС, 2017 жылғы 

31 қазандағы 

№553 бұйрығына 21 

2017 жылғы 31 қазандағы 

№553 бұйрығына 22 

қосымша 

01140100 

Бастауыш білім 

беру 

педагогикасы 

мен әдістемесі 

4S01140101 

Бастауыш 

білім беру  

мұғалімі 

№604 МЖМБС, 2017 жылғы 

31 қазандағы 

№553 бұйрығына 7  қосымша 

2017 жылғы 31 қазандағы 

№553 бұйрығына 8 қосымша 

01140100 

Бастауыш білім 

беру 

педагогикасы 

мен әдістемесі 

4S01140102 

Шетел тілінен 

бастауыш білім 

беру мұғалімі 

№604 МЖМБС, 2017 жылғы 

31 қазандағы 

№553 бұйрығына 7 қосымша 

2017 жылғы 31 қазандағы 

№553 бұйрығына 8 қосымша 

01140600 Негізгі 

орта білім 

берудегі тіл мен 

әдебиетті 

оқытудың 

педагогикасы 

мен әдістемесі 

4S01140601 

Қазақ тілі мен 

әдебиеті 

мұғалімі 

№604 МЖМБС, 2017 жылғы 

31 қазандағы 

№553 бұйрығына 17 

қосымша 

2017 жылғы 31 қазандағы 

№553 бұйрығына 18 

қосымша 

02140100 Сәндік 

қолданбалы 

және халықтық 

кәсіпшілік өнері 

(бейін бойынша) 

4S02140104 

Сәндік 

қолданбалы 

өнер суретшісі 

№604 МЖМБС, 2017 жылғы 

31 қазандағы 

№553 бұйрығына 43 

қосымша 

2017 жылғы 31 қазандағы 

№553 бұйрығына 44 

қосымша 

10130300 

Тамақтандыруд

ы ұйымдастыру 

3W10130302 

Аспазшы 

№604 МЖМБС, 2017 жылғы 

31 қазандағы 

2017 жылғы 31 қазандағы 

№553 бұйрығына 414 

қосымша 
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№553 бұйрығына 413 

қосымша 

10130300 

Тамақтандыруд

ы ұйымдастыру 

3W10130301 

Кондитер-

безендіруші 

№604 МЖМБС, 2017 жылғы 

31 қазандағы 

№553 бұйрығына 413 

қосымша 

2017 жылғы 31 қазандағы 

№553 бұйрығына 414 

қосымша 

04110100 Есеп 

және аудит 

4S04110102 

Бухгалтер 

№604 МЖМБС, 2017 жылғы 

31 қазандағы 

№553 бұйрығына 79 

қосымша 

2017 жылғы 31 қазандағы 

№553 бұйрығына 80 

қосымша 

07150500 

Дәнекерлеу ісі 

(түрлері 

бойынша) 

3W07150501 

Электр 

газымен 

дәнекерлеуші 

№604 МЖМБС, 2017 жылғы 

31 қазандағы 

№553 бұйрығына 173 

қосымша 

2017 жылғы 31 қазандағы 

№553 бұйрығына 174 

қосымша 

07320100 

Ғимараттар мен 

құрылыстарды 

салу және 

пайдалану 

3W07320104 

Кең бейінді 

құрылыс 

жұмыстарыны

ң шебері 

№604 МЖМБС, 2017 жылғы 

31 қазандағы 

№553 бұйрығына 345 

қосымша 

2017 жылғы 31 қазандағы 

№553 бұйрығына 346 

қосымша 

3 курс  (оқуға қабылдау  - 2020 ж.) 

0101000 

Мектепке 

дейінгі тәрбие 

және оқыту 

010101 3 

Мектепке 

дейінгі 

ұйымдардың 

тәрбиешісі 

№604 МЖМБС, 2017 жылғы 

31 қазандағы 

№553 бұйрығына 1-2 

қосымша 

2017 жылғы 31 қазандағы 

№553 бұйрығына 1-2 

қосымша 

0103000 Дене 

тәрбиесі және 

спорт 

010302 3 Дене 

тәрбиесі  

пәнінің 

мұғалімі 

№604 МЖМБС, 2017 жылғы 

31 қазандағы 

№553 бұйрығына 15-16 

қосымша 

2017 жылғы 31 қазандағы 

№553 бұйрығына 15-16 

қосымша 

0104000 

Кәсіптік білім 

беру (салалары 

бойынша) 

010401 3 

Өндірістік 

оқыту шебері, 

техник 

(барлық 

атаулар 

бойынша) 

№604 МЖМБС, 2015 жылғы 

15 маусымдағы № 384 

бұйрығына 418 қосымша 

2015 жылғы 15 маусымдағы 

№ 384 бұйрығына 418 

қосымша 

0105000 

Бастауыш білім 

беру 

010501 3 

Бастауыш 

білім беру 

мұғалімі 

№604 МЖМБС, 2017 жылғы 

31 қазандағы 

№553 бұйрығына 7-8 

қосымша 

2017 жылғы 31 қазандағы 

№553 бұйрығына 7-8 

қосымша 

0105000 

Бастауыш білім 

беру 

010503 3 

Шетел тілінен 

бастауыш 

білім беру 

мұғалімі 

№604 МЖМБС, 2017 жылғы 

31 қазандағы 

№553 бұйрығына 7-8 

қосымша 

2017 жылғы 31 қазандағы 

№553 бұйрығына 7-8 

қосымша 

0402000 Дизайн 

(бейін бойынша) 

040201 3 

Дизайнер 

№604 МЖМБС, 2017 жылғы 

31 қазандағы 

№553 бұйрығына 35қосымша 

2017 жылғы 31 қазандағы 

№553 бұйрығына 36 

қосымша 

0413000 Сәндік-

қолданбалы 

және халықтық 

кәсіпшілік өнері 

(бейін бойынша) 

041301 2 

Ағаштан 

көркем заттар 

дайындаушы 

№604 МЖМБС, 2015 жылғы 

15 маусымдағы № 384 

бұйрығына 463 қосымша 

2015 жылғы 15 

маусымдағы № 384 

бұйрығына 464 қосымша 



  

  «Анвар Исмаилов атындағы кәсіптік колледжі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі  

Өзін-өзі бағалау қорытындысы 

 

 

52 
 

0508000 

Тамақтандыруд

ы ұйымдастыру 

050801 2 Аспаз 

№604 МЖМБС, 2017 жылғы 

31 қазандағы 

№553 бұйрығына 413 

қосымша 

2017 жылғы 31 қазандағы 

№553 бұйрығына 414 

қосымша 

0508000 

Тамақтандыруд

ы ұйымдастыру 

050802 2 

Кондитер 

№604 МЖМБС, 2017 жылғы 

31 қазандағы 

№553 бұйрығына 413-414 

қосымша 

2017 жылғы 31 қазандағы 

№553 бұйрығына 413-414 

қосымша 

0518000 Есеп 

және аудит 

(салалары 

бойынша) 

051803 3 

Экономист 

бухгалтер 

№604 МЖМБС, 2015 жылғы 

15 маусымдағы № 384 

бұйрығына 67-қосымша 

2015 жылғы 15 маусымдағы 

№ 384 бұйрығына 68-

қосымша 

1114000 

Дәнекерлеу ісі 

(түрлері 

бойынша) 

111401 2 

Дәнекерлеуші 

(барлық 

атауларымен) 

№604 МЖМБС, 2015 жылғы 

15 маусымдағы № 384 

бұйрығына 577 қосымша 

2015 жылғы 15 

маусымдағы № 384 

бұйрығына 578 қосымша 

1401000 

Ғимараттар мен 

құрылымдарды 

салу және 

пайдалану 

140124 2 Кең 

бейінді 

құрылыс 

шебері 

№604 МЖМБС, 2015 жылғы 

15 маусымдағы № 384 

бұйрығына 1071 қосымша 

2015 жылғы 15 

маусымдағы № 384 

бұйрығына 1072 қосымша 

 

4 курс (оқуға қабылдау  - 2019ж.) 

0101000 

Мектепке 

дейінгі тәрбие 

және оқыту 

010101 3 

Мектепке 

дейінгі 

ұйымдардың 

тәрбиешісі 

№604 МЖМБС, 2015 жылғы 

15 маусымдағы № 384 

бұйрығына 397 қосымша 

2015 жылғы 15 

маусымдағы № 384 

бұйрығына 398 қосымша 

0103000 Дене 

тәрбиесі және 

спорт 

010302 3 Дене 

тәрбиесі  

пәнінің 

мұғалімі 

№604 МЖМБС, 2015 жылғы 

15 маусымдағы № 384 

бұйрығына 413 қосымша 

2015 жылғы 15 

маусымдағы № 384 

бұйрығына 414 қосымша 

0104000 

Кәсіптік білім 

беру (салалары 

бойынша) 

010401 3 

Өндірістік 

оқыту шебері, 

техник 

(барлық 

атаулар 

бойынша) 

№604 МЖМБС, 2015 жылғы 

15 маусымдағы № 384 

бұйрығына 417 қосымша 

2015 жылғы 15 маусымдағы 

№ 384 бұйрығына 418 

қосымша 

0105000 

Бастауыш білім 

беру 

010501 3 

Бастауыш 

білім беру 

мұғалімі 

№604 МЖМБС, 2015 жылғы 

15 маусымдағы № 384 

бұйрығына 421 қосымша 

2015 жылғы 15 

маусымдағы № 384 

бұйрығына 422 қосымша 

0105000 

Бастауыш білім 

беру 

010503 3 

Шетел тілінен 

бастауыш 

білім беру 

мұғалімі 

№604 МЖМБС, 2015 жылғы 

15 маусымдағы № 384 

бұйрығына 425 қосымша 

2015 жылғы 15 

маусымдағы № 384 

бұйрығына 426 қосымша 

0413000 Сәндік-

қолданбалы 

және халықтық 

кәсіпшілік өнері 

(бейін бойынша) 

041316 3 

Суретші 

№604 МЖМБС, 2015 жылғы 

15 маусымдағы   

№ 384 бұйрығына 467 

қосымша 

2015 жылғы 15 маусымдағы   

№ 384 бұйрығына 468 

қосымша 
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Оқу жұмыс жоспарлары  №130 бұйрығына сәйкес әзірленген, ПЦК және 

ОӘК отырысында талқыланып, педагогикалық кеңес шешімімен мақұлданып, 

колледж директорымен бекітілген. 

Талдау нәтижелері:      №348 МЖБС 10-тармағына сәйкес колледждің 

Жұмыс оқу жоспарлары МЖБС 1, 2-қосымшаларына сәйкес ТжКБ оқу 

жоспарының моделі негізінде әзірленеді.  

4.5 Оқыту нәтижелеріне бағдарлана отырып, оқу жоспарының 

барлық пәндері және (немесе) модульдері бойынша ТжКОКББ бекіткен 

жұмыс оқу бағдарламаларының болуы; 

Колледжде 2020-2021, 2021-2022 оқу жылдарында Жұмыс оқу 

бағдарламалары   ҚР БҒМ  №384, № 553 бұйрықтарымен  бекітілген үлгілік 

оқу бағдарламаларына сәйкес әзірленген. 

Ал, 2022-2023 оқу жылында Колледжде жұмыс оқу бағдарламалары 

оқыту нәтижелеріне бағдарлана отырып, оқу жоспарының барлық пәндері 

және (немесе) модульдері бойынша жұмыс берушілердің қатысуымен 

МЖМБС, «Педагог» кәсіптік стандарты, мамандықтар бойынша кәсіптік 

стандарты, WorldSkills кәсіптік стандартына сүйене отырып, әзірленді (кесте 

4.2).  

Жалпы білім беретін пәндер циклінің немесе модулінің жұмыс оқу 

бағдарламалары ҚР Оқу-ағарту министрлігі мен бекітілген үлгілік оқу 

бағдарламаларына   сәйкес   әзірленеді. 

Мамандықтар бойынша оқыту нәтижелеріне бағдарлана отырып, оқу 

жұмыс бағдарламалары  №130 бұйрығына сәйкес әзірлейді, ПЦК және ОӘК 

отырысында талқыланып, колледж директорымен бекітіледі. 

Талдау нәтижелері: №348 МЖБС 11-тармағына сәйкес Колледжде 

оқыту нәтижелеріне бағдарлана отырып, оқу жоспарының барлық пәндері 

және (немесе) модульдері бойынша жұмыс оқу бағдарламалары әзірленген 

және колледж директорымен бекітілген. 

4.6 Білім алушылардың психофизикалық даму ерекшеліктері мен 

жеке мүмкіндіктерін ескере отырып, ерекше білім беру қажеттілігі бар 

адамдар үшін жеке оқу жоспарын және арнайы оқу бағдарламасын (бар 

болған жағдайда) іске асыру - колледжде іске асырылмаған. 

4.7 Міндетті жалпы білім беретін пәндерінің тізбесі мен көлемінің, 

сондай-ақ қоғамдық-гуманитарлық, жаратылыстану-математикалық 

бағыттар бойынша мамандық бейінін есерер отырып, оқытудың 

тереңдетілген және стандарттық деңгейлерінің пәндерінің сәйкестігі 

Мамандық бейініне байланысты ЖОЖ-да міндетті жалпы білім беретін 

пәндердің оқытудың тереңдетілген және стандарттық деңгейлерінің екі пәні 

қарастырылған. 
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Жаратылыстану-математикалық бейіннің тереңдетілген оқыту 

деңгейіндегі пәндеріне "Физика", "Химия", "Биология", "География" жатады. 

Бейіндік оқытудың осы бағытында стандарттық деңгейдегі пәндерге 

"Дүниежүзі тарихы", "Биология", "География" жатады. 

      Қоғамдық-гуманитарлық бейіннің тереңдетілген оқыту деңгейіндегі 

пәндеріне "Дүниежүзі тарихы", "Химия", "Биология", "География" жатады. 

Бейіндік оқытудың осы бағытында стандартты деңгейдегі пәндерге "Физика", 

"Химия", "Графика және жобалау" жатады. 

Кесте 4.7 Колледждегі таңдау пәндер бойынша мәлімет 
№ Мамандық 

атауы, коды 

Таңдау пәндер 

қоғамдық-

гуманитарлық 

бағыты 

жаратылыстану-

математикалық 

бағыты 

"Өнер және 

мәдениет" 

Терең-

детілген 

деңг. 

Стандарт-

тық 

деңгей 

Терең-

детілген 

деңг. 

Стандарт-

тық 

деңгей 

Терең-

детілген 

деңг. 

Стандарт-

тық 

деңгей 

1.  01120100 

Мектепке дейінгі 

тәрбие және 

оқыту 

биология, 

химия 

физика, 

графика 

және 

жобалау 

    

2.  01140500 Дене 

тәрбиесі  

және спорт 

биология, 

химия 

физика, 

графика 

және 

жобалау 

    

3.  01140100 

Бастауыш білім 

беру 

педагогикасы 

мен әдістемесі 

биология, 

химия 

физика, 

графика 

және 

жобалау 

    

4.  01140600 Негізгі 

орта білім 

берудегі тіл мен 

әдебиетті 

оқытудың 

педагогикасы 

мен әдістемесі 

биология, 

химия 

физика, 

графика 

және 

жобалау 

    

5.  01140800 

Кәсіптік оқыту 

(салалар 

бойынша) 

  физика, 

химия 

биология, 

дүниежүзі 

тарихы 

  

6.  04110100 Есеп 

және аудит 

  физика, 

химия 

биология, 

дүниежүзі 

тарихы 

  

7.  07150500 

Дәнекерлеу ісі 

(түрлері 

бойынша) 

  физика, 

химия 

биология, 

дүниежүзі 

тарихы 

  

8.  10130300 

Тамақтандыруды 

ұйымдастыру 

  физика, 

химия 

биология, 

дүниежүзі 

тарихы 
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9.  07320100 

Ғимараттар мен 

құрылыстарды 

салу және 

пайдалану 

  физика, 

химия 

биология, 

дүниежүзі 

тарихы 

  

10.  02110300 

Графикалық 

және 

мультимедиялық 

дизайн 

    биология, 

химия 

физика, 

графика 

және 

жобалау 

11.  02120200 Киім 

дизайны 

    биология, 

химия 

физика, 

графика 

және 

жобалау 

12.  02140100 Сәндік 

қолданбалы 

және халықтық 

кәсіпшілік өнері 

(бейін бойынша) 

    биология, 

химия 

физика, 

графика 

және 

жобалау 

 

Талдау нәтижелері: №348 МЖБС 4-тармағына сәйкес колледждің 

Колледждің оқу жұмыс жоспарлары қоғамдық-гуманитарлық, 

жаратылыстану-математикалық бағыттары бойынша мамандық бейінін 

ескере отырып, міндетті жалпы білім беретін пәндердің, сондай-ақ 

тереңдетілген және стандартты оқыту деңгейлеріндегі пәндердің тізбесі 

мен көлеміне сәйкес келеді. 

4.8 Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларының жекелеген 

модульдерін немесе пәндерін енгізе отырып, модульдерге 

интеграцияланған техникалық және кәсіптік білім беру 

бағдарламаларын зерделеу (орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары 

үшін) - колледжде іске асырылмаған. 

4.9 Жалпы гуманитарлық, әлеуметтік-экономикалық пәндерді 

немесе базалық модульдерді, сондай-ақ кәсіптік модульдерді (әскери 

мамандықтарды қоспағанда) оқыту; 

Базалық құзыреттерді қалыптастыру үшін колледжде жалпы 

гуманитарлық, әлеуметтік-экономикалық пәндерді (3-4 курстар бойынша)  

және базалық модульдер бойынша оқыту жүргізіледі (1-2 курстар). 

 Базалық құзыреттер салауатты өмір салтын қалыптастыруға және дене 

қасиеттерін жетілдіруге, қоғамда және еңбек ұжымында әлеуметтенуге және 

бейімделуге, патриотизм мен ұлттық сана-сезімді дамытуға, кәсіпкерлік 

қызмет дағдыларын және қаржылық сауаттылықты игеруге, кәсіби қызметте 

ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдануға 

бағытталған. 

Білім беру бағдарламаларын іске асыру кезінде мынадай базалық 

модульдер оқытылады: 

1) дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру; 
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2) ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды 

қолдану; 

      3) экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану; 

4) қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін 

әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану. 

      Колледждегі оқу жұмыс жоспарларына қосымша базалық модульдер 

енгізілмеген. 

   "Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін 

әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану" модулін қосуды орта буын 

мамандарын даярлаудың білім беру бағдарламаларында көзделген. 

Колледждегі оқу жұмыс жоспарларында базалық модульдер мамандық 

бейініне байланысты кәсіптік модульдермен біріктірілмеген. 

Кәсіптік модульдерді (пәндерді) колледж дербес айқындайды. 

Педагогикалық мамндықтар бойынша біліктілікті меңгерудің практикалық 

тәжірибесін кеңейту мақсатында кәсіптік модульдер шеңберінде жобалау 

жұмысы арқылы білім алушының жеке компоненті іске асырылады. 

Талдау нәтижесі: №348 МЖБС 6,7-тармақтарына сәйкес колледждің 

Колледждің ЖОЖ-ға сәйкес жалпы гуманитарлық, әлеуметтік-

экономикалық пәндерді (3-4 курс) және  базалық модульдерді, сондай-ақ 

кәсіптік модульдерді оқыту іске асырылған (1-2 курс). 

4.10 МЖМБС талаптарына сәйкес өндірістік оқыту мен кәсіптік 

практиканы жүзеге асыру және одан өту 

Колледждің  барлық білім беру бағдарламалары теориялық оқытумен 

қатар өндірістік оқыту мен кәсіптік практиканы қамтиды. 

  Кәсіптік практика мамандығына байланысты оқу-өндірістік 

шеберханаларда,   оқу шаруашылықтарында практика жетекшісінің 

басшылығымен, кәсіпорындар (ұйымдар) базасында тәлімгердің, өндірістік 

оқыту шеберінің, практика жетекшісінің басшылығымен өткізіледі. 

 Кәсіптік практика оқу, өндірістік және диплом алды болып бөлінеді. 

 Кәсіптік практиканың түрлері, мерзімдері мен мазмұны оқу жұмыс 

бағдарламаларымен және оқу жұмыс жоспарларымен айқындалады. 

Өндірістік оқыту мен кәсіптік практиканы өткізу мерзімдері мен 

мазмұны оқу процесінің жоспарымен және жұмыс оқу бағдарламаларымен 

айқындалады. 

Дуальды оқытуды білім беру бағдарламалары (мамандықтың атауы 

коды) білім беру ұйымдарындағы теориялық оқытуды және кәсіпорын (ұйым) 

базасында кемінде алпыс пайыздық өндірістік оқытуды, кәсіптік практиканы 

көздейді. 

Өндірістік оқыту мен кәсіптік практикадан өту кезеңінде білім алушыға 

еңбек тәртіп темесінің қағидалары қолданылады. 

Өндірістік оқыту мен кәсіптік практикадан өту уақытында білім алушы 

білім алушының еңбек өтіліне есептелетін белгілі бір функционалдық 
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міндеттерді орындайды және осы уақыт ішінде өтемақы төлемі жүргізілуі 

мүмкін. 

Өндірістік оқыту мен кәсіптік практикадан өтетін студенттерге  еңбек 

қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі талаптар қолданылады. 

«Мектепке дейінгі ұйымдар, орта, техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білім беру ұйымдары үшін білім беру қызметтерін көрсетудің 

үлгілік шартының, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдары үшін кәсіптік практиканы өткізуге арналған үлгілік шарттың және 

дуалды оқыту туралы үлгілік шарттың нысандарын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 93 

бұйрығы негізінде мамандықтардың даярланатын біліктілігіне сәйкес 

практика базаларымен екі жақтама, ал дуалды оқыту шеңберінде үш жақтама 

келісім шарттар жасалынған.   

Колледжде  дайындалатын 16 мамандық бойынша күндізгі және сырттай 

оқыту бөлімдердің кәсіби тәжірибелерден өткізу жұмыстары Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 29 қаңтардағы № 

107 бұйрығымен бекітілген  «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі 

білім беру ұйымдары үшін кәсіптік практиканы ұйымдастыру мен өткізу 

қағидаларын және практика базалары ретінде кәсіпорындарды (ұйымдарды) 

айқындау қағидаларына»  және  МЖМС-қа сәйкес  дайындалған типтік және 

оқу жұмыс бағдарламалары негізінде  ұйымдастырылған. 

«Мектепке дейінгі ұйымдар, орта, техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білім беру ұйымдары үшін білім беру қызметтерін көрсетудің 

үлгілік шартының, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдары үшін кәсіптік практиканы өткізуге арналған үлгілік шарттың және 

дуалды оқыту туралы үлгілік шарттың нысандарын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 93 

бұйрығы негізінде мамандықтардың даярланатын біліктілігіне сәйкес 

практика базаларымен екі жақтама, ал дуалды оқыту шеңберінде үш жақтама 

келісім шарттар жасалынған.   

№ 130 бұйрығы негізінде әр бір оқу тобына өндірістік оқытуды есепке 

алу журналдары арналып, жұмыс оқу бағдарламаларына, оқу процесінің 

кестесіне сәйкес толтырылады. Барлық мамандықтар бойынша жұмыс оқу 

жоспарындағы оқу практикалары колледж базасында, ал қалған практика 

түрлері келісім шарт негізіндегі кәсіпорын базаларында өтеді. Оқу-өндірістік 

бөлім білім алушылардың практикадан өтуін жетілдіру және қорытындысын 

шығару үшін жергілікті жерлердегі оқу іс-тәжірибе базаларынан және 

кәсіпорындардан тәлімгерлерімен тығыз жұмыс жүргізуде. 

«Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдарының педагогтары жүргізу үшін міндетті құжаттардың тізбесін және 

олардың нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрінің 2020 жылғы 6 сәуірдегі № 130 бұйрығы негізінде әр бір 
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оқу тобына өндірістік оқытуды есепке алу журналдары арналып, жұмыс оқу 

бағдарламаларына, оқу процесінің кестесіне сәйкес толтырылады. Барлық 

мамандықтар бойынша жұмыс оқу жоспарындағы оқу практикалары колледж 

базасында, ал қалған практика түрлері келісім шарт негізіндегі кәсіпорын 

базаларында өтеді. Оқу-өндірістік бөлім білім алушылардың практикадан 

өтуін жетілдіру және қорытындысын шығару үшін жергілікті жерлердегі оқу 

іс-тәжірибе базаларынан және кәсіпорындардан тәлімгерлерімен тығыз жұмыс 

жүргізуде. 2020 оқу жылында Адами капиталды дамыту мәселелері бойынша 

«Атамекен» Қазақстан Республикасының Ұлттық Кәсіпкерлер палатасының 

ұйымдастырылуымен дуалды оқытуды іске асыру шеңберінде колледждің 

ұсынысы бойынша «Болашақ күн» бала бақшасының 3 тәлімгері; «Мехри апа» 

бала бақшасының 3 тәлімгері; «Марифат ана» бала бақшасының 3 тәлімгері; 

«Нұр шашу» бала бақшасының 1 тәлімгері курстан өтіп, оқудан алған 

тәжірибесін дуалды оқыту бағдарламасымен оқитын білім алушыларға сабақ 

өтуде.  

 Әлеуметтік серіктестер колледжде білім алушылардың практикаларын 

ұйымдастыруға қатысады, қажетті өндірістік жағдайларды жасайды. Сонымен 

қатар маусым айында өткізілетін пән бірлестік отырыстарында жұмыс оқу 

бағдарламаларын құрастыруда мамандықтар бойынша әлеуметтік серіктестер 

мен жұмыс берушілердің пікір-ұсыныстары ескеріледі. Атап өткенде 0508000-

Тамақтандыруды ұйымдастыру мамандығы бойынша ЖК «Зияева» директоры 

В.Т.Зияева, 0101000-Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту мамандығы 

бойынша «Болашақ күн» бала бақшасы меңгерушісі М.Ф.Саипова, 1401000 

«Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану» мамандығы бойынша 

ЖК «Кулахметов» директоры Р.Кулахметов. Осы жұмыстарды үйлестіру үшін 

колледжде облыстық адами әлеуетті дамыту басқармасының  № 04/173 

15.01.2021 жылғы хатына сай, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігінің 15.01.2021 жылғы № 6-13-4/131-И хаты негізінде «Техникалық 

және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында индустриялық 

кеңестің қызметін ұйымдастыру жөніндегі әдістемелік ұсынымды бекіту 

туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 

31 желтоқсандағы № 566 бұйрығын жүзеге асыру мақсатында индустриалды 

кеңес құрылған.  

Индустриалдық кеңес қызметінің негізгі мақсаты колледжде іске 

асырылатын білім беру бағдарламаларының өзектілігі, сапасы мен 

стратегиялық қажеттілігіне қатысты консультация мен ұсынымдар беру, білім 

беру ұйымының 1 қыркүйек 2021 жылдан бастап академиялық дербестікке 

көшетінін ескере отырып, индустриалдық кеңестің мүшелері бұйрықпен 

бекітілген. Индустриалдық кеңестің төрағасы Сайрам ауданы халықты 

жұмыспен қамту орталығы КММС-тің директоры Н.О.Сарыбеков, 

индустриалдық кеңестің төраға орынбасары Анвар Исмаилов атындағы 

кәсіптік колледжінің оқу–әдістеме істері бойынша директоры НА.Розакулова, 
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кеңес мүшелері ретінде Анвар Исмаилов атындағы кәсіптік колледжінің 

директоры Г.К.Исмаилова, Сайрам ауданы Атамекен кәсіпкерлер 

палатасының директоры Б.А.Сыздыков, ЖШС «Балашақ күн» бала бақшасы 

меңгерушісі М.Ф.Саипова, №5 М.Горький атындағы КММ директоры 

Х.М.Пазаев, ЖК «Кулахметов» директоры Р.М.Кулахметов, ЖК «Зияева» 

директоры В.Т.Зияева, ЖШС «Special Glar Kazakhstan» тігін фабрикасының 

директоры О.Д.Дүненбаевтар тартылған. 

«Мектепке дейінгі ұйымдар, орта, техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білім беру ұйымдары үшін білім беру қызметтерін көрсетудің 

үлгілік шартының, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдары үшін кәсіптік практиканы өткізуге арналған үлгілік шарттың және 

дуалды оқыту туралы үлгілік шарттың нысандарын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 93 

бұйрығы негізінде мамандықтардың даярланатын біліктілігіне сәйкес 

практика базаларымен екі жақтама, ал «Дуалды оқытуды ұйымдастыру 

қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2016 жылғы 21 қаңтардағы № 50 бұйрығы негізіндегі дуалды 

оқыту шеңберінде үш жақтама келісім шарттар жасалынған.   

Базалық тәжірибе сипатында анықталған мекемелермен жасасқан 

шарттардың негізінде білім алушының күнделігінде атқарған жұмыстары 

жазбалармен сәйкес, белгіленген формаға және тәжірибе бағдарламаларына 

сәйкес пікірлерімен мінездемелер берілген. 

• Оқу-танысу және  өндірістік іс-тәжірибеден  өтудің сапасы мен 

тиімділігі, олардың мамандар дайындаудың мақсаттары мен міндеттеріне 

сәйкес орындалған.  

• Оқу процесінің өндірісімен интеграциясы бойынша тәжірибеден 

өтуші студенттердің әдіскерлері мен мекемелер әдіскерлері арасында тығыз 

байланыс орнатылғаны байқалады. 

• Тәжірибеден өту барысын жүзеге асыру бір жүйеге қойылған.  

Оқу-танысу және өндірістік іс-тәжірибенің өтуі бойынша колледжінің 

әдіскерлерінің  тексеру кестесі бар. Сыныптан тыс жұмыс технологиясы, Білім 

алушының таңдауы бойынша практика, байқау тәжірибесі, педагогикалық 

қызметке кіріспе, мектептердегі байқау тәжірибесі, интернетпен жұмыс, 

жазғы іс-тәжірибесіне дайындық, өндірістік және педагогикалық тәжірибесі, 

оқу үйрену тәжірибесі,танысу іс тәжірибесі, диплом алды тәжірибесі. 

Оқу процесінің графигінде оқу тәжірибесі, танысу тәжірибесі, өндірістік 

тәжірибелер мерзімдері сақталған. Кәсіби тәжірибелерді ұйымдастыру және 

өткізуге қатысты құжаттар тәжірибе базаларымен келісім-шарттар, қатынас 

хаттар, тәжірибеге жіберу туралы ұсыныстар мен жолдамалар жасалынған.    

Кесте 4.10.1  Білім алушылардың 2020-2021 оқу жылы   бойынша 

практика бойынша  нәтижелері 
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Кесте-4.10.2 Білім алушылардың 2021-2022 оқу жылы   бойынша 

практика бойынша  нәтижелері 

№ Мамандық атауы 
Оқу 

курсы 

Студент 

саны 

Орта 

баллы 

Үлгерім 

көрсеткіші 

1.  

0105000 - Бастауыш білім беру 

01140100 Бастауыш білім беру 

педагогикасы мен әдістемесі 

2 49 4,1 97,6% 

3 39 4,1 100% 

4 43 4,2 100% 

2.  
0103000 - Дене тәрбиесі және спорт 

01140500 Дене тәрбиесі және спорт 

2 31 3,9 100% 

3 72 4 95,8% 

4 36 4 94,4% 

3.  

0101000 - Мектепке дейінгі тәрбие және 

оқыту 

01120100 - Мектепке дейінгі тәрбие 

және оқыту 

2 72 4,3 95,8% 

3 89 4,3 97,7% 

4 65 4,4 100% 

4.  

0111000 - Негізгі орта білім 

01140600 Негізгі орта білім берудегі тіл 

мен әдебиетті оқытудың педагогикасы 

мен әдістемесі 

3 5 4,5 100% 

4 3 4,6 100% 

5.  

0104000 - Кәсіптік білім беру (салалар 

бойынша) 

01140800 Кәсіптік оқыту (салалар 

бойынша) 

2 89 4,3 97,7% 

3 97 4,2 97,9% 

4 83 4,2 100% 

6.  
0402000 - Дизайн  (салалар бойынша) 

02120200 Киім дизайны 

2 79 4,4 100% 

3 49 4,3 100% 

4 50 4,4 100% 

7.  

0413000 - Сәндік қолданбалы өнер және 

халықтық кәсіпшілігі (бейіні бойынша) 

02140100 Сәндік қолданбалы және 

халықтық кәсіпшілік өнері (бейін 

бойынша) 

2 27 4 100% 

4 

39 

4,3 100% 

8.  

0508000 - Тамақтандыруды 

ұйымдастыру 

10130300 Тамақтандыруды 

ұйымдастыру 

2 68 4,6 97% 

3 
53 

4,4 100% 

9.  

0518000 - Есеп және аудит (салалар 

бойынша) 

04110100 Есеп және аудит 

2 19 4,3 100% 

3 12 4,1 100% 

10.  

1401000 - Құрылыс және коммуналдық 

шаруашылық 

07320100 Ғимараттар мен 

құрылыстарды салу және пайдалану 

2 25 4 100% 

3 29 4,3 96,5% 

11.  
1114000 - Дәнекерлеу ісі 

07150500 Дәнекерлеу ісі (түрлері 

бойынша) 

2 29 4,1 96,5% 

3 28 4 100% 

Жалпы   4,2 98,8% 

№ Мамандық атауы 
Оқу 

курсы 

Студент 

саны 

Орта 

баллы 

Үлгерім 

көрсеткіші 

12.  0105000 - Бастауыш білім беру 
2 80 76,3 98,7% 

3 50 4,5 100% 
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Колледждің кәсіптік тәжірибесінің жетекшілері - арнайы пәндер 

оқытушылары және өндірістік оқыту шеберлері болып табылады.  

Күндізгі бөлім студенттері танысу, оқу, технологиялық, өндірістік, 

диплом алдындағы іс-тәжірибеден және тәжірибе жинақтаудан өтеді. Сырттай 

бөлімнің студенттері жұмыс орнынан үзіліссіз түрде іс – тәжірибеге 

(жұмысқа) жіберіледі.  Іс – тәжірибе қорытындысы бойынша студенттердің 

жинақтаған материалдарын және іс – тәжірибе қорытындыларын қорғау 

бойынша конференциялар тәжірибеден кәсіпорындардан келетін 

01140100 Бастауыш білім беру 

педагогикасы мен әдістемесі 
4 42 4,2 100% 

13.  
0103000 - Дене тәрбиесі және спорт 

01140500 Дене тәрбиесі және спорт 

2 62 76,1 100% 

3 32 4,1 93,8% 

4 61 4,1 98,4% 

14.  

0101000 - Мектепке дейінгі тәрбие және 

оқыту 

01120100 - Мектепке дейінгі тәрбие 

және оқыту 

2 14 76,6 100% 

3 67 4,2 97% 

4 63 4,2 100% 

15.  

0111000 - Негізгі орта білім 

01140600 Негізгі орта білім берудегі тіл 

мен әдебиетті оқытудың педагогикасы 

мен әдістемесі 

4 4 4,3 100% 

16.  

0104000 - Кәсіптік білім беру (салалар 

бойынша) 

01140800 Кәсіптік оқыту (салалар 

бойынша) 

2 90 77,2 100% 

3 78 4,2 97,4% 

4 77 4,3 98,7% 

17.  
0402000 - Дизайн  (салалар бойынша) 

02120200 Киім дизайны 

2 37 79,8 100% 

3 78 4,6 98,7% 

4 23 4,2 100% 

18.  

0413000 - Сәндік қолданбалы өнер және 

халықтық кәсіпшілігі (бейіні бойынша) 

02140100 Сәндік қолданбалы және 

халықтық кәсіпшілік өнері (бейін 

бойынша) 

2 31 77,1 100% 

3 26 4,5 100% 

19.  

0508000 - Тамақтандыруды 

ұйымдастыру 

10130300 Тамақтандыруды 

ұйымдастыру 

2 48 78,8 100% 

3 26 4,2 100% 

20.  
0518000 - Есеп және аудит (салалар 

бойынша) 

04110100 Есеп және аудит 

3 19 4,0 100% 

21.  

1401000 - Құрылыс және коммуналдық 

шаруашылық 

07320100 Ғимараттар мен 

құрылыстарды салу және пайдалану 

2 24 77,6 100% 

3 24 4,2 100% 

22.  
1114000 - Дәнекерлеу ісі 

07150500 Дәнекерлеу ісі (түрлері 

бойынша) 

2 9 75,0 88,9% 

3 28 4,1 100% 

Жалпы  1093 4,2 98,8 
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мамандардың шақыруымен ұйымдастырылады. Қорытынды конференциялар 

практикадан өту нәтижелерін көрсетеді. 

Талдау нәтижелері: Колледж барлық мамандықтар бойынша 

студенттерінің өндірістік оқыту мен кәсіптік практикасы № 348 МЖМБС 

8-тармағына және Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 

2016 жылғы 9 қаңтардағы№ 107 бұйрығымен бекітілген «Техникалық және 

кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары үшін кәсіптік 

практиканы ұйымдастыру мен өткізу қағидаларын және практика базалары 

ретінде кәсіпорындарды (ұйымдарды) айқындау қағидаларына» сәйкес 

ұйымдастырылған  және өткізген. 

4.11 Бақылаудың әр түрлері арқылы оқыту нәтижелерінің 

жетістіктерін бағалауды жүргізу: үлгерімді ағымдағы бақылау, аралық 

және қорытынды аттестаттау арқылы  

Колледжде білім алушылардың үлгерімін бақылау, аралық және 

қорытынды аттестаттау Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы № 125 бұйрығымен бекітілген 

«Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарындағы 

білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылауды, аралық және қорытынды 

аттестаттауды өткізудің үлгі қағидаларына» (бұдан әрі - №125 Үлгілік 

қағидалары) сәйкес жүзеге асырылады. 

Оқыту нәтижелерінің жетістіктерін бағалау әр түрлі бақылау түрлерімен 

жүргізіледі: үлгерімді ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды 

аттестаттау.  

2020-2021 оқу жылынан бастап 1-2 курс студенттерінің оқу 

жетістіктерін бағалау балдық–рейтингтік әріптік жүйесімен (халықаралық 

практикада қабылданған сандық эквивалентті әріптік жүйеге сәйкес келетін 

және білім алушылардың рейтингін белгілеуге мүмкіндік беретін оқу 

жетістіктерінің деңгейін балмен бағалау жүйесі) жүргізіледі. Балдық-

рейтингтік әріптік жүйені қолдану кезінде білім алушылардың оқу 

жетістіктері (білім, білік, дағды және құзыреттілік) 4 балдық шкала бойынша 

тиісті цифрлық эквиваленті бар халықаралық тәжірибеде қабылданған әріптік 

жүйеге (оң бағалар, кемуіне қарай, "А" - дан "D"-ға дейін, 

"қанағаттанарлықсыз" - "F") сәйкес келетін 100 балдық шкала бойынша 

бағаланады. Ал, 3-4 курс білім алушылардың білімін бағалау цифрлық бес 

балдық жүйе бойынша жүргізіледі: (5-"өте жақсы", 4-"жақсы", 3-

"қанағаттанарлық", 2-"қанағаттанарлықсыз"). 

Бақылау жұмыстары, сынақтар және курстық жобалар (жұмыстар) 

пәнді, соның ішінде модульге біріктірілген пәнді оқуға бөлінген оқу уақыты 

есебінен, емтихандар – аралық немесе қорытынды аттестаттауға бөлінген 

мерзімде өткізіледі. 

Сараланған бағамен өткізілетін сынақтар, емтихандар, курстық 

жұмыстар (жобалар) кәсіптік тәжірибе бойынша сондай-ақ тізбесі оқу жұмыс 
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жоспарына сәйкес айқындалатын арнайы пәндер бойынша жүргізіледі. Білім 

беруді ұйымдастыру процесі бойынша білім алушылардан сауалнама 

жүргізіліп, сессия кезінде нәтижелері талқыланып отырды. 

Білім алушылардың білім сапасына ішкі бақылау ұйымдастырылған, 

оның нәтижелілігі мен тиімділігі жөніндегі есеп оқу бөліміне тапсырылды. 

Ағымды және  қорытынды  емтихан  алу  түрлері  педагогикалық  кеңесте  

бекітіліп, жазбаша, ауызша, тест түрінде (жазбаша және  компьютерде)  

емтихан алынады.  

Аралық аттестаттаудың емтихан ведомосты № 130 бұйрығы негізінде 

жасалынған. Оқу бөлімінің қызметтік хаты негізінде білім алушыларды 

аралық/қорытынды аттестаттауға жіберу туралы бұйрықтары шығарылары. 

Білім алушыларды емтихан нысанына аралық аттестаттаудан өткізу 

барысында бақылау, сынақ, емтихан  сұрақтары  емтихан билеттері, тест 

тапсырмалары құрастырылып кафедра  отырысында   талқыланып, оқу  

бөлімімен  бекітілген. Сынақ, емтихан, курстық жұмыс (жоба), дипломдық 

жоба қорғау кезінде білім алушылардың білімін бағалау тәртібіне сәйкес 

жүзеге асырылып, өтілу барысы оқу бөлімі тарапынан бақыланған. Бұл жүйе 

бойынша оқушылардан әр пән бойынша әр семестрде 2 рет рейтинг 

аттестациясы алынып, қорытынды жинағы жасалып, орта үлгерім сапасы 

анықталған. Ағымдағы бақылау пәндері бойынша  оқу бағдарламасында 

көзделген міндетті бақылау жұмыстарын (оқушының өзіндік жұмысы) 

алынған.  Білім алушылардың курсы бойынша ағымдық, аралық және 

қорытынды аттестацияларының қорытынды құжаттары оқу бөлімінде 

сақталады. Сынақ-емтихандардың  бағасы  оқушының  сынақ   кітапшасына   

қойылған. Әр  оқытушы  сынақ-емтиханның  қорытынды  бағасын ведомостқа  

түсіріп, оқу  бөліміне  өткізген. Аралық  бақылау  нәтижелерінің  

қорытындысы  бойынша  оқу бөлімінде  жинақ  ведомосттары  жинақталған. 

Академиялық топтарда сынақ емтихан сессиясы барысында алған 

бағаларына қанағаттанбаған білім алушылар пәннің бақылау түрін қайта 

тапсыруға аппеляция комиссиясына өтініш бере алады. Педагогикалық 

кеңестің шешімімен аппеляция комиссиясының құрамы бекітілген. Білім 

алушылардан түскен өтініштер негізінде комиссия отырысы болып, бақылау 

түрін қайта тапсырады. Аталған іс-шара отырыс хаттамасымен рәсімделеді.  

Науқастануы бойынша немесе басқа да дәлелді себептер бойынша 

аралық аттестаттаудан өтпеген білім алушыларды аралық аттестаттауға оқу 

бөлімінің жолдама қағазымен белгілі мерзім ішінде жіберіледі. Жолдамалар  

№ 130 бұйрығы негізінде тіркеу кітаптарына тіркеледі.№ 125  бұйрығын 

негізге алып, колледж басшысының бұйрығымен белгілі бір курстың оқу 

жоспарының талаптарын толық орындаған, аралық аттестаттаудың барлық 

сынақтары мен емтихандарын сәтті тапсырған білім алушылар келесі курсқа 

ауыстырылады.   
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Науқастануы бойынша немесе басқа да дәлелді себептер бойынша 

аралық аттестаттаудан өтпеген білім алушыларды аралық аттестаттауға оқу 

бөлімінің жолдама қағазымен белгілі мерзім ішінде жіберіледі.  

№125 Үлгілік қағидалырының 20-тармағына сәйкес белгіленген 

курстағы оқу жоспарының талаптарын толықтай орындаған, аралық 

аттестаттаудың барлық сынақтары мен емтихандарын табысты тапсырған 

білім алушылар келесі курсқа колледж директоры бұйрығымен көшіріледі. 

2020-2021  оқу жылы қысқы аралық аттестаттаудың нәтижелері 

төмендегідей көрсеткіштерді көрсетті:   
Кесте 4.11.1 2020 – 2021, 2021-2022  оқу жылдарындағы  қысқы аралық 

аттестаттаудың нәтижелері   

№ Мамандық атауы Оқу 

курсы 

Студент 

саны 

Орта 

балы 

Білім 

сапасы 

Үлгірім 

көрсеткіші 

2020 – 2021 оқу жылы 

1.  0105000 - Бастауыш білім беру 

01140100 Бастауыш білім беру 

педагогикасы мен әдістемесі 

1 40 4,2 79% 100% 

2 52 3,8 53% 100% 

3 41 4,1 100% 100% 

4 50 3,8 100% 100% 

2.  0103000 - Дене тәрбиесі және спорт 

01140500 Дене тәрбиесі және спорт 

1 18 3,5 68% 100% 

2 27 3,7 59% 100% 

3 75 3,6 68% 100% 

4 42 3,9 69% 94,4% 

3.  0101000 - Мектепке дейінгі тәрбие 

және оқыту 

01120100 - Мектепке дейінгі тәрбие 

және оқыту 

1 16 3,9 77% 100% 

2 70 3,7 91,7% 100% 

3 91 3,7 72% 96,6% 

4 66 3,9 70% 100% 

4.  0111000 - Негізгі орта білім 

01140600 Негізгі орта білім берудегі 

тіл мен әдебиетті оқытудың 

педагогикасы мен әдістемесі 

3 5 4 100% 100% 

4 3 3,9 70% 100% 

5.  0104000 - Кәсіптік білім беру 

(салалар бойынша) 

01140800 Кәсіптік оқыту (салалар 

бойынша) 

1 60 3,8 80% 100% 

2 90 3,9 90% 97,7% 

3 107 3,8 80% 100% 

4 86 3,8 92% 100% 

6.  0402000 - Дизайн  (салалар 

бойынша) 

02120200 Киім дизайны 

1 11 3,5 86,9 100% 

2 80 3,7 82% 96,2% 

3 51 3,6 88% 100% 

4 50 3,9 100% 100% 

7.  0413000 - Сәндік қолданбалы өнер 

және халықтық кәсіпшілігі (бейіні 

бойынша) 

02140100 Сәндік қолданбалы және 

халықтық кәсіпшілік өнері (бейін 

бойынша) 

1 29 3,9 68% 100% 

2 27 3,6 69% 92,6% 

4 40 3,9 77% 100% 

8.  0508000 - Тамақтандыруды 

ұйымдастыру 

10130300 Тамақтандыруды 

ұйымдастыру 

1 40 3,9 91,7% 100% 

2 70 3,7 72% 9,6% 

3 56 3,7 70% 100% 

9.  0518000 - Есеп және аудит (салалар 

бойынша) 

1 13 3,9 100% 100% 

2 18 4 70% 100% 
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04110100 Есеп және аудит 3 12 3,9 80% 91,6% 

10.  1401000 -  Ғимараттар мен 

құрылыстарды салу және пайдалану 

07320100 Ғимараттар мен 

құрылыстарды салу және пайдалану 

1 25 3,8 90% 100% 

2 25 3,9 80% 100% 

3 29 3,9 92% 100% 

11.  1114000 - Дәнекерлеу ісі 

07150500 Дәнекерлеу ісі (түрлері 

бойынша) 

1 8 4 86,9 100% 

2 30 3,9 72% 96,5% 

3 29 3,9 70% 100% 

 Барлығы:  1582 3,8 68,9% 96,5% 

2021 – 2022оқу жылы 

1 0105000 - Бастауыш білім беру 

01140100 Бастауыш білім беру 

педагогикасы мен әдістемесі 

1 39 4,1 96% 98% 

2 35 4,0 94,4% 97% 

3 40 4,1 100% 100% 

4 19 3,8 100% 100% 

2 0103000 - Дене тәрбиесі және спорт 

01140500 Дене тәрбиесі және спорт 

1 36 3,5 68% 96% 

2 51 3,7 59% 89% 

3 36 3,6 68% 96% 

4 65 3,9 69% 73% 

3 0101000 - Мектепке дейінгі тәрбие 

және оқыту 

01120100 - Мектепке дейінгі тәрбие 

және оқыту 

1 31 3,9 77% 100% 

2 20 3,7 91,7% 93,4% 

3 69 3,7 72% 100% 

4 63 3,9 70% 100% 

4 0111000 - Негізгі орта білім 

01140600 Негізгі орта білім берудегі 

тіл мен әдебиетті оқытудың 

педагогикасы мен әдістемесі 

4 4 4 100% 100% 

5 0104000 - Кәсіптік білім беру 

(салалар бойынша) 

01140800 Кәсіптік оқыту (салалар 

бойынша) 

1 56 73,4 70% 100% 

2 85 71,4 80% 87,8% 

3 79 3,9 90% 95,2% 

4 75 3,8 80% 95,2% 

6 0402000 - Дизайн  (салалар 

бойынша) 

02120200 Киім дизайны 

2 35 71,9 92% 96% 

3 76 4,2 86,9 100% 

4 23 3,7 82% 94% 

7 0413000 - Сәндік қолданбалы өнер 

және халықтық кәсіпшілігі (бейіні 

бойынша) 

02140100 Сәндік қолданбалы және 

халықтық кәсіпшілік өнері (бейін 

бойынша) 

2 28 79,2 88% 100% 

3 25 4 100% 100% 

8 0508000 - Тамақтандыруды 

ұйымдастыру 

10130300 Тамақтандыруды 

ұйымдастыру 

1 49 74,3 70%% 100% 

2 46 77,8 89,4% 70,8% 

3 25 4,1 72% 100% 

9 0518000 - Есеп және аудит (салалар 

бойынша) 

04110100 Есеп және аудит 

2 19 78,6 91,6% 100% 

3 19 3,6 63,1% 100% 

10 1401000 -  Ғимараттар мен 

құрылыстарды салу және пайдалану 

07320100 Ғимараттар мен 

құрылыстарды салу және пайдалану 

2 24 71,1 80% 100% 

3 22 3,8 91,6% 100% 

11 1114000 - Дәнекерлеу ісі 2 7 65,1 56,8% 77,7% 

3 27 3,7 61,9% 91,3% 
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Кесте 4.11.2 2020 – 2021, 2021 – 2022  оқу жылдарына жазғы аралық 

аттестаттаудың нәтижелері  

07150500 Дәнекерлеу ісі (түрлері 

бойынша) 

Барлығы:  1228 3,9 81% 95,1% 

№ Мамандық атауы Оқу 

курсы 

Студент 

саны 

Орта 

балы 

Білім 

сапасы 

Үлгірім 

көрсеткіші 

2020 – 2021 оқу жылы 

1.  0105000 - Бастауыш білім беру 

01140100 Бастауыш білім беру 

педагогикасы мен әдістемесі 

1 42 4,0 76% 95,2% 

2 49 3,9 64,2% 100% 

3 39 4,1 100% 100% 

4 43 3,8 100% 100% 

2.  0103000 - Дене тәрбиесі және 

спорт 

01140500 Дене тәрбиесі және 

спорт 

1 20 3,5 68% 100% 

2 31 3,7 59% 100% 

3 72 3,6 68% 100% 

4 36 3,9 69% 94,4% 

3.  0101000 - Мектепке дейінгі 

тәрбие және оқыту 

01120100 - Мектепке дейінгі 

тәрбие және оқыту 

1 15 3,9 77% 100% 

2 72 3,7 91,7% 100% 

3 89 3,7 72% 96,6% 

4 65 3,9 70% 100% 

4.  0111000 - Негізгі орта білім 

 

3 5 4 100% 100% 

4 3 3,9 70% 100% 

5.  0104000 - Кәсіптік білім беру 

(салалар бойынша) 

01140800 Кәсіптік оқыту 

(салалар бойынша) 

1 56 3,8 80% 100% 

2 89 3,9 90% 97,7% 

3 97 3,8 80% 100% 

4 83 3,8 92% 100% 

6.  0402000 - Дизайн  (салалар 

бойынша) 

02120200 Киім дизайны 

1 11 3,5 86,9 100% 

2 79 3,7 82% 96,2% 

3 49 3,6 88% 100% 

4 50 3,9 100% 100% 

7.  0413000 - Сәндік қолданбалы 

өнер және халықтық кәсіпшілігі 

(бейіні бойынша) 

02140100 Сәндік қолданбалы 

және халықтық кәсіпшілік өнері 

39(бейін бойынша) 

1 29 3,9 68% 100% 

2 27 3,6 69% 92,6% 

4 39 3,9 77% 100% 

8.  0508000 - Тамақтандыруды 

ұйымдастыру 

10130300 Тамақтандыруды 

ұйымдастыру 

1 38 3,9 91,7% 100% 

2 68 3,7 72% 9,6% 

3 53 3,7 70% 100% 

9.  0518000 - Есеп және аудит 

(салалар бойынша) 

04110100 Есеп және аудит 

1 13 3,9 100% 100% 

2 19 4 70% 100% 

3 12 3,9 80% 91,6% 

10.  1 25 3,8 90% 100% 

2 25 3,9 80% 100% 
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1401000 -  Ғимараттар мен 

құрылыстарды салу және 

пайдалану 

3 29 3,9 92% 100% 

11.  1114000 - Дәнекерлеу ісі 

07150500 Дәнекерлеу ісі  

1 8 4 86,9 100% 

2 29 3,9 72% 96,5% 

3 28 3,9 70% 100% 

 Барлығы  1538 3,8 68,9% 96,5% 

2021 – 2022 оқу жылы 
1 0105000 - Бастауыш білім беру 

01140100 Бастауыш білім беру 

педагогикасы мен әдістемесі 

1 43 79,1 96% 98% 

2 36 74,0 94,4% 97% 

3 37 4,1 89% 100% 

4 22 3,6 84% 100% 
2 0103000 - Дене тәрбиесі және 

спорт 

01140500 Дене тәрбиесі және 

спорт 

1 36 73,7 54% 85% 

2 57 73,7 52% 91% 

3 26 36 60% 100% 

4 59 3,8 62% 94% 
3 0101000 - Мектепке дейінгі 

тәрбие және оқыту 

01120100 - Мектепке дейінгі 

тәрбие және оқыту 

1 29 74,2 100% 100% 

2 14 73,3 53% 100% 

3 61 3,8 65% 100% 

4 63 3,7 63% 100% 
4 0111000 - Негізгі орта білім 

 

4 4 4,0 100% 100% 

5 0104000 - Кәсіптік білім беру 

(салалар бойынша) 

01140800 Кәсіптік оқыту 

(салалар бойынша) 

1 54 74,2 79,3% 100% 

2 84 70,1 71% 100% 

3 79 4 81,5% 94,4% 

4 75 4,1 66,6% 100% 
6 0402000 - Дизайн  (салалар 

бойынша) 

02120200 Киім дизайны 

2 33 73,9 92% 96% 

3 74 4,2 86,9% 100% 

4 23 3 40% 82% 
7 0413000 - Сәндік қолданбалы 

өнер және халықтық кәсіпшілігі 

(бейіні бойынша) 

02140100 Сәндік қолданбалы 

және халықтық кәсіпшілік өнері 

(бейін бойынша) 

2 28 74,2 88% 100% 

3 25 4 100% 100% 

8 0508000 - Тамақтандыруды 

ұйымдастыру 

10130300 Тамақтандыруды 

ұйымдастыру 

1 49 75,3 78% 100% 

2 46 72,9 62,5% 91,6% 

3 25 71,6 75% 88,8% 

9 0518000 - Есеп және аудит 

(салалар бойынша) 

04110100 Есеп және аудит 

2 19 76,9 86,3% 100% 

3 19 3,5 62% 90% 

10 1401000 -  Ғимараттар мен 

құрылыстарды салу және 

пайдалану 

2 24 73,1 81,8% 91,6% 

3 22 4 82,6% 100% 

11 1114000 - Дәнекерлеу ісі 

07150500 Дәнекерлеу ісі  

2 7 76,8 65,9% 76,9% 

3 27 3,7 79,1% 100% 

Барлығы  1200 3,9 75,8% 96,0% 
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Науқастануы бойынша немесе басқа да дәлелді себептер бойынша 

аралық аттестаттаудан өтпеген білім алушыларды аралық аттестаттауға оқу 

бөлімінің жолдама қағазымен белгілі мерзім ішінде жіберіледі. Жолдамалар  

№ 130 бұйрығы негізінде тіркеу кітаптарына тіркеледі. № 125  бұйрығын 

негізге алып, колледж басшысының бұйрығымен белгілі бір курстың оқу 

жоспарының талаптарын толық орындаған, аралық аттестаттаудың барлық 

сынақтары мен емтихандарын сәтті тапсырған білім алушылар келесі курсқа 

ауыстырылады.   

  Емтиханды (сынақты) қайта тапсыруға пәнді жүргізетін оқытушыға, 

модуль шеңберінде оқытушыларға белгіленген мерзімде бөлім меңгерушісі 

жазбаша түрде рұқсат берген жағдайда жіберіледі (немесе сабақ беретін 

оқытушы болмаған жағдайда, осы пәннің (модульдің) бейініне сәйкес 

біліктілігі бар басқа оқытушыға тапсырылады). 

 Аралық аттестаттау нәтижелері бойынша 2-ден аспайтын 

"қанағаттанарлық" бағасы бар білім алушылар үшін бөлім меңгерушісінің 

(директор орынбасарының) жолдамасы бойынша бағаны неғұрлым жоғары 

деңгейге қайта тапсыруға рұқсат етіледі. 

 Аралық аттестаттау нәтижелері бойынша үштен астам 

"қанағаттанарлықсыз" бағасы бар білім алушылар педагогикалық кеңестің 

шешімі бойынша техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 

ұйымы басшысының бұйрығымен білім беру ұйымынан шығарылады, оған 

белгіленген үлгідегі анықтама беріледі. 

Аралық аттестаттауға шығарылмайтын пәндер, модульдер бойынша 

қорытынды бағаларды оқытушылар курс аяқталған соң үлгерімді ағымдағы 

бақылау бағаларының негізінде қояды. 

Ағымдағы оқу сабақтарынан қол үзбей, аралық аттестаттау 

емтихандарын мерзімінен бұрын тапсыруға колледж директоры  бұйрығымен: 

1) ағымдағы семестрдің пәндері және (немесе) модульдері бойынша оқу 

жұмыс жоспарлары мен білім беру бағдарламаларына сәйкес зертханалық, 

практикалық, есептік-графикалық және курстық жұмыстарды (жобаларды), 

сынақтарды "өте жақсы" деген бағаға тапсырған; 

 2) белгіленген мерзімде аралық аттестаттаудан өтуге мүмкіндігі жоқ 

(тиісті құжаттармен расталған дәлелді себептер бойынша) білім алушылар 

жіберіледі. 

Науқастануы бойынша немесе басқа да дәлелді себептер бойынша 

аралық аттестаттаудан өтпеген білім алушыларды аралық аттестаттауға оқу 

бөлімінің жолдама қағазымен белгілі мерзім ішінде жіберіледі. Жолдамалар  

№ 130 бұйрығы негізінде тіркеу кітаптарына тіркеледі.   № 125  бұйрығын 

негізге алып, колледж басшысының бұйрығымен белгілі бір курстың оқу 

жоспарының талаптарын толық орындаған, аралық аттестаттаудың барлық 
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сынақтары мен емтихандарын сәтті тапсырған білім алушылар келесі курсқа 

ауыстырылады.   

Білім алушылардың білім сапасына ішкі бақылау ұйымдастырылған, 

оның нәтижелілігі мен тиімділігі жөніндегі есеп оқу бөліміне тапсырылды. 

Ағымды және  қорытынды  емтихан  алу  түрлері  педагогикалық  кеңесте  

бекітіліп, жазбаша, ауызша, тест түрінде (жазбаша және  компьютерде)  

емтихан алынады. Аралық аттестаттаудың емтихан ведомосі № 130 бұйрығы 

негізінде жасалынған. Оқу бөлімінің қызметтік хаты негізінде білім 

алушыларды аралық/қорытынды аттестаттауға жіберу туралы бұйрықтары 

шығарылады. Білім алушыларды емтихан нысанына аралық аттестаттаудан 

өткізу барысында бақылау, сынақ, емтихан  сұрақтары  емтихан билеттері, тест 

тапсырмалары құрастырылып кафедра  отырысында   талқыланып, оқу  

бөлімімен  бекітілген. Сынақ, емтихан, курстық жұмыс (жоба), дипломдық 

жоба қорғау кезінде білім алушылардың білімін бағалау тәртібіне сәйкес 

жүзеге асырылып, өтілу барысы оқу бөлімі тарапынан бақыланған. Бұл жүйе 

бойынша оқушылардан әр пән бойынша әр семестрде 2 рет рейтинг 

аттестациясы алынып, қорытынды жинағы жасалып, орта үлгерім сапасы 

анықталған. Ағымдағы бақылау пәндері бойынша  оқу бағдарламасында 

көзделген міндетті бақылау жұмыстарын (оқушының өзіндік жұмысы) 

алынған. 

Қайта аралық аттестаттау 

«Қанағаттанарлықсыз» (сынақтан өткен жоқ) деген баға алған жағдайда 

емтиханды қайта тапсыруға бір пән және (немесе) модуль бойынша бір реттен 

артық рұқсат етілмейді. 

Академиялық топтарда сынақ емтихан сессиясы барысында алған 

бағаларына қанағаттанбаған білім алушылар пәннің бақылау түрін қайта 

тапсыруға аппеляция комиссиясына өтініш бере алады. Педагогикалық 

кеңестің шешімімен аппеляция комиссиясының құрамы бекітілген. Білім 

алушылардан түскен өтініштер негізінде комиссия отырысы болып, бақылау 

түрін қайта тапсырады. Аталған іс-шара отырыс хаттамасымен рәсімделеді.  

 Емтиханды (сынақты) қайта тапсыруға пәнді жүргізетін оқытушыға, 

модуль шеңберінде оқытушыларға белгіленген мерзімде бөлім меңгерушісі 

жазбаша түрде рұқсат берген жағдайда жіберіледі (немесе сабақ беретін 

оқытушы болмаған жағдайда, осы пәннің (модульдің) бейініне сәйкес 

біліктілігі бар басқа оқытушыға). 

Білім алушыларды қорытынды аттестаттауды жүргізу бойынша 

комиссия отырыстары хаттамалары жинақталған, мұрағатқа тапсырылған. 

Білім алушыларды қорытынды аттестаттауды өткізу үшін білім беру ұйымы 

басшысының бұйрығымен қорытынды аттестаттау комиссиясы құрылып, 

қорытынды аттестаттау комиссиясының құрамы дауыс беру құқығынсыз 

хатшыны қоса алғанда кәсіпорындардың білікті мамандарынан, арнайы 

пәндер оқытушыларынан, оқу орнын басқарудың алқалы органдары 
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өкілдерінен, яғни жұмыс берушілер өкілдерінен 65% және колледж 

өкілдерінен 35% арақатынасында құрылып, rбұйрықпен бекітіледі.  

Оқудың толық курсын аяқтағаннан кейін техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білім беру ұйымдары үшін дипломдар беру кітаптары, сондай 

– ақ емтиханды оқу жоспарының 75 пайыздан кем емес барлық пәндерінен 

"өте жақсы" бағамен, ал қалған пәндерді – "жақсы" бағамен тапсырған, және 

дипломдық жобаны (жұмысты) "өте жақсы" деген бағамен қорғаған білім беру 

ұйымының қорытынды аттестациялық комиссиясының шешімі бойынша үздік 

диплом беріледі. Колледжде 2020-2021 оқу жылында жалпы 817 (648 күндізгі, 

169 сыртқы бөлім) білім алуші бітіріп, оның 6 білім алушы үздік диплом алған, 

оның ішінде мамандықтар бойынша: Бастауыш білім беру мамандығы 

бойынша 2; Кәсіптік оқыту мамандығы бойынша 1; Сәндік қолданбалы өнер 

және халық кәсіпшілігі  мамандығы бойынша 1; Мектепке дейінгі тәрбие және 

оқыту мамандығы бойынша 1; Мейіргер ісі мамандығы бойынша 1 білім 

алушы; 2021-2022 оқу жылында жалпы  649 (558  күндізгі, 91 сыртқы бөлім) 

білім алушы оқуды аяқтаса, одан 5 білім алушы үздік диплом алған, оның 

ішінде мамандықтар бойынша: Мейіргер ісі мамандығы бойынша 2; Мектепке 

дейінгі тәрбие және оқыту мамандығы бойынша 1; Дизайн мамандығы 

бойынша 1; Негізгі орта білім мамандығы бойынша 1 білім алушы. 

Қорытынды аттестаттау комиссияның шешімі бойынша ағымдағы оқу 

жылында тиісті оқу пәні және (немесе) модуль бойынша емтихан 

тапсыруға/дипломдық жобаны (жұмысты) қорғауға мыналар: 

1) қорытынды аттестаттауда қанағаттанарлықсыз нәтиже алғандар; 

2) дәлелді себеппен қорытынды аттестаттауға келмеген (денсаулық 

жағдайына немесе тиісті құжаттармен расталған өзге де объективті себептерге 

байланысты) білім алушылар қайта жіберіледі. 

Қайта отырысты өткізу мерзімін комиссия айқындайды. 

Қорытынды емтиханды қайта тапсыру "қанағаттанарлықсыз" деген баға 

алған пән және (немесе) модуль бойынша ғана жүргізіледі. 

Қорытынды аттестаттау комиссиясының шешімі бойынша білім 

алушыға сол жұмысты тиісті пысықтаумен қайта қорғауға немесе жаңа 

тақырыпты әзірлеуге мүмкіндік беріледі. 

 Оң бағаны көтеру мақсатында қорытынды емтиханды қайта тапсыруға 

және дипломдық жобаны (жұмысты) қорғауға жол берілмейді. 

  Диплом жобасын (жұмыс) қайта қорғаудан немесе қорытынды емтихан 

тапсыру кезінде "қанағаттанарлықсыз" деген баға алған білім алушыға 

мамандығы (кәсібі) бойынша оқу курсын толық аяқтағандығы туралы 

белгіленген үлгідегі анықтама беріледі. 

Талдау нәтижелері: №348 МЖБС 9-тармағына сәйкес Колледжде 

Бақылаудың әр түрлері арқылы оқыту нәтижелерінің жетістіктерін 

бағалауды жүргізіледі: үлгерімді ағымдағы бақылау, аралық және 

қорытынды аттестаттау арқылы  
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4.12 Білім алушылардың психофизикалық даму ерекшеліктері мен 

жеке мүмкіндіктерін ескере отырып, ТжКБ білім беру бағдарламасын 

ішінара немесе толық игеруді көздейтін инклюзивті білім беру 

жағдайында ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар адамдарды оқыту 

үшін (ақыл-ойы сақталмаған адамдар болған кезде) әзірленген арнайы 

оқу бағдарламаларының болуы - колледжде іске асырылмаған. 

 

4.13 Білім алушылардың физикалық бұзушылықтары мен жеке 

мүмкіндіктерін ескере отырып, ТжКБ мамандығы бойынша білім беру 

бағдарламасы негізінде инклюзивті білім беру жағдайында ерекше білім 

берілуіне қажеттілігі бар адамдарды оқыту үшін (ақыл-ойы сақталған 

адамдар болған кезде) әзірленген жеке оқу бағдарламалары мен 

жоспарларының болуы -  колледжде іске асырылмаған. 

 

4.14 Білім алушылардың оқу жүктемесінің ең жоғары көлеміне 

қойылатын талаптар: 

4.14.1 күндізгі оқу нысанында міндетті оқу жүктемесі, сондай-ақ 

факультативтік сабақтар мен консультацияларды қоса алғанда, білім 

алушылардың аптадағы оқу жүктемесінің ең жоғары көлеміне 

қойылатын талаптардың сақталуы және сәйкестігі 

  МЖМБС-тің  16-тармағына сәйкес барлық мамандықтар бойынша 

жұмыс оқу жопарларында білім алушылардың оқу жүктемесінің ең жоғары 

көлемі аптасына кемінде 36 сағат міндетті оқу жүктемесін қоса алғанда, 

аптасына  54 сағаттан аспайды. Теориялық оқытудың оқу уақытының жалпы 

көлемі аптасына кемінде 36 сағат болатын міндетті оқу жүктемесі есебінен 

айқындалады (факультативтік пәндер бойынша сабақтар мен 

консультацияларды қоспағанда). Міндетті білім бойынша оқу уақытының 

көлемі бір оқу жылында 60 кредит/1440 сағатты құрайды. 1 кредит  24 

академиялық сағатқа, 1 академиялық сағат 45 минутқа тең. 

Кесте-4.14.1  Білім алушылардың оқу жүктемесінің ең жоғары көлеміне 

сәйкестігі 
№ Мамандықтың атауы мен коды Міндетті 

оқу 

жүктемесі, 

сағат 

ЖОЖ-ғы 

Факультативтік 

сабақ пен 

консультацияны 

қоса алғанда оқу 

жүктемесі,  

Стандарт 

талабына 

сәкестігі 

1.  0105000 - Бастауыш білім беру 

01140100 Бастауыш білім беру 

педагогикасы мен әдістемесі 

36 54 Сәйкес 

келеді 

2.  0103000 - Дене тәрбиесі және спорт 

01140500 Дене тәрбиесі және спорт 

36 54 Сәйкес 

келеді 

3.  0101000 - Мектепке дейінгі тәрбие және 

оқыту 

36 54 Сәйкес 

келеді 
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01120100 - Мектепке дейінгі тәрбие және 

оқыту 

4.  02110300 Графикалық және 

мультимедиялық дизайн 

36 54 Сәйкес 

келеді 

5.  0104000 - Кәсіптік білім беру (салалар 

бойынша) 

01140800 Кәсіптік оқыту (салалар 

бойынша) 

36 54 Сәйкес 

келеді 

6.  0402000 - Дизайн  (салалар бойынша) 

02120200 Киім дизайны 

36 54 Сәйкес 

келеді 

7.  0413000 - Сәндік қолданбалы өнер және 

халықтық кәсіпшілігі (бейіні бойынша) 

02140100 Сәндік қолданбалы және 

халықтық кәсіпшілік өнері (бейін 

бойынша) 

36 54 Сәйкес 

келеді 

8.  0508000 - Тамақтандыруды 

ұйымдастыру 

10130300 Тамақтандыруды ұйымдастыру 

36 54 Сәйкес 

келеді 

9.  0518000 - Есеп және аудит (салалар 

бойынша) 

04110100 Есеп және аудит 

36 54 Сәйкес 

келеді 

10.  1401000 -  Ғимараттар мен 

құрылыстарды салу және пайдалану 

07320100 Ғимараттар мен құрылыстарды 

салу және пайдалану 

36 54 Сәйкес 

келеді 

11.  1114000 - Дәнекерлеу ісі 

07150500 Дәнекерлеу ісі  

36 54 Сәйкес 

келеді 

 

Талдау нәтижелері: күндізгі оқу нысанында міндетті оқу жүктемесі, 

сондай-ақ факультативтік сабақтар мен консультацияларды қоса алғанда, 

білім алушылардың аптадағы оқу жүктемесінің ең жоғары көлеміне 

қойылатын талаптарың сақталған және МЖМБС сәйкес келеді. 

4.14.2 Міндетті оқытуға арналған оқу уақытының көлемін сақтау 

Колледждегі барлық мамандықтар бойынша ЖОЖ-дағы міндетті білім 

бойынша оқу уақытының көлемі бір оқу жылында  60 кредит/1440 сағатты 

құрайды. 1 кредит 24 академиялық сағатқа, 1 академиялық сағат 45 минутқа 

тең. 

Кредиттік оқыту технологиясы кезінде міндетті оқу кредиттерінің саны: 

- негізгі орта білім базасында орта буын маманы біліктілігін игеру үшін 

180-240 кредиттен. Кредиттердің осы көлемі шеңберінде 2 жұмыс біліктілігіне 

дейін игеруге жол беріледі; 

- жалпы орта білім базасында орта буын маманы біліктілігін игеру үшін 

120-180 кредиттен бөлінді. 

Міндетті оқытуға арналған оқу уақытының көлемі оқу жылына                           

60 кредит/1440 сағатты құрайды. 1 кредит 24 академиялық сағатқа,                                   

1 академиялық сағат 45 минутқа тең. 

2020-2021 оқу жылына 1 кредит 30 академиялық сағатқа тең; 

2021-2022 оқу жылына 1 кредит 24 академиялық сағатқа тең. 
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2022-2023 оқу жылына 1 кредит 24 академиялық сағатқа тең. 

Талдау нәтижелері: Колледжде міндетті білім бойынша оқу 

уақытының көлемі бір оқу жылында  60 кредит/1440 сағатты болуы талабы 

орындалған. 

14.4.3 Әрбір пән және (немесе) модуль немесе оқу жұмысының басқа 

түрлері бойынша меңгеретін оқыту нәтижелері бойынша білім 

алушының оқу жүктемесінің көлемін сақтау 

Білім алушылардың жеке қабілеттерін дамыту және көмек көрсету үшін 

мамандығына қарай факультативтік сабақтар мен консультациялар 

қарастырылған.  

Барлық мамандықтар бойынша жұмыс оқу жоспарларында №604, №348  

МЖМББС-қа сәйкес  «білім алушылардың жеке қабілеттерін дамыту және 

көмек көрсету үшін факультативтік сабақтар мен консультациялар 

қарастырылған. Факультатив сабақтарға аптасына 4 сағаттан аспайтын, 

консультацияларға жылға 100 сағаттан аспайтын көлемінде жоспарланған.  

Мамандықтар бойынша ЖОЖ сәйкес 2021 – 2022, 2022 – 2023 оқу 

жылдарына факультатив сабақтарына негізгі орта білім базасына 416 сағат, ал 

жалпы орта білім базасына 324 сағаттан бөлініп, негізгі орта білім 

базасындағы жұмыс оқу бағдарламаларына салауатты өмір салтын 

қалыптастыру сабағы 20 сағаттан,  негізгі және жалпы орта білім базасына 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері пәні 24 сағаттан ендірілді.  

WorldSkills чемпионаты бүгінде техникалық және кәсіптік білім беретін 

мекемелер арасында жыл сайын өткізілетін, жұмысшы мамандықтарының 

әуелетін арттыруға зор ықпал ететін бірден-бір сайыстардың бірі. WorldSkills 

чемпионатына жоғары деңгейде дайындалу мақсатында факультатив 

сабақтарының аталары WorldSkills талаптары негізінде педагогикалық кеңес 

отырысында ауыстырылды. 

• Бастауыш білім беру мамандығы БСО-202/Б, БСО-202 оқу 

топтарындағы 1 семестр 64 сағат бастауыш сынып пәндерін оқытуда 

қолданылатын педагогикалық тәсілдер пәні педагогикалық шеберлік ВСК 

(ВСК талаптары негізінде) пәніне ауыстырылды; 

• Бастауыш білім беру мамандығы БСО-202/Б, БСО-202 оқу 

топтарындағы 2 семестр 58 сағат практикалық сабақ «музыкалық аспаптарды 

үйрету»  пәні сыныптан тыс тәрбие жұмыстары ВСК (ВСК талаптары 

негізінде) пәніне ауыстырылды; 

• Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту мамандығы МДО-202/Б, МДО-202 

оқу топтарындағы  2 семестр 33 сағат дефектология негіздері пәні 

робототехника және ЛЕГО құрылысы (ВСК талаптары негізінде) пәніне 

ауыстырылды; 

• Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту мамандығы МДО-202/Б, МДО-202 

оқу топтарындағы  1,2 семестр 44 сағат математикалық логикалық ойындарды 
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ұйымдастыру әдістемесі пәні жоба әзірлеу және монтаж (ВСК талаптары 

негізінде) пәніне ауыстырылды; 

• Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту мамандығы МДО-202/Б, МДО-202 

оқу топтарындағы  1 семестр 33 сағат Қазақстан құқығы пәні мектепке дейінгі 

балаларға арналған іс шараларды ұйымдастыру (ВСК талаптары негізінде) 

пәніне ауыстырылды; 

• Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту мамандығы МДО-191/Б, МДО-191 

оқу топтарындағы  1 семестр 24 сағат акмеология пәні мектепке дейінгі 

балаларға арналған іс шараларды ұйымдастыру (ВСК талаптары негізінде) 

пәніне ауыстырылды; 

• Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту мамандығы МДО-191/Б, МДО-191 

оқу топтарындағы  1,2 семестр 32 сағат практикалық сабақ «мәдени іс-

шараларды ұйымдастыру негіздері» пәні робототехника және ЛЕГО 

құрылысы (ВСК талаптары негізінде) пәніне ауыстырылды; 

• Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту мамандығы МДО-191/Б, МДО-191 

оқу топтарындағы  2 семестр 36 сағат практикалық курс- қол өнер шебері пәні 

жоба әзірлеу және монтаж (ВСК талаптары негізінде) пәніне ауыстырылды; 

• Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту мамандығы МДО-181/Б, МДО-181 

оқу топтарындағы  2 семестр 52 сағат практикалық курс- қол өнер шебері пәні 

жоба әзірлеу және монтаж (ВСК талаптары негізінде) пәніне ауыстырылды; 

• Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту мамандығы МДО-181/Б, МДО-181 

оқу топтарындағы  1 семестр 36 сағат хореография/би студиясы пәні 

робототехника және ЛЕГО (ВСК талаптары негізінде) пәніне ауыстырылды; 

• Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту мамандығы МДО-192/Б, МДО-192 

оқу топтарындағы  1,2 семестр 36 сағат практикалық курс- қол өнер шебері 

пәні жоба әзірлеу және монтаж (ВСК талаптары негізінде) пәніне 

ауыстырылды; 

• Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту мамандығы МДО-192/Б, МДО-192 

оқу топтарындағы  1 семестр 32 сағат мәдени іс-шараларды ұйымдастыру пәні 

робототехника және ЛЕГО (ВСК талаптары негізінде) пәніне ауыстырылды; 

• Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту мамандығы МДО-192/Б, МДО-192 

оқу топтарындағы  2 семестр 32 сағат пәні мектепке дейінгі балаларға арналған 

іс шараларды ұйымдастыру (ВСК талаптары негізінде) пәніне ауыстырылды. 

Кесте 4.14.3 Факультатив және консультация сағатар туралы мәлімет 

№ Мамандық атауы Біліктілік атауы Факультатив 

сағат саны  

Консультация 

сағат саны  

1.  0101000 Мектепке 

дейінгі тәрбие және 

оқыту  

 

01120100 Мектепке 

дейінгі тәрбие және 

оқыту 

010101 3 Мектепке 

дейінгі ұйымдардың 

тәрбиешісі 

4S01120102 Мектепке 

дейінгі тәрбие мен 

оқыту ұйымдарының 

тәрбиешісі 

1 курс-116 сағат 

2 курс-116 сағат 

3 курс-92 сағат 

4 курс-92 сағат 

1 курс-100 сағат 

2 курс-100 сағат 

3 курс-100 сағат 

4 курс-100 сағат 
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2.  0103000 Дене тәрбиесі 

және спорт 

 

01140500 Дене тәрбиесі  

және спорт 

010302 3 Дене тәрбиесі  

пәнінің мұғалімі 

 

4S01140501 Дене 

тәрбиесі мұғалімі 

1 курс-116 сағат 

2 курс-116 сағат 

3 курс-92 сағат 

4 курс-92 сағат 

1 курс-100 сағат 

2 курс-100 сағат 

3 курс-100 сағат 

4 курс-100 сағат 

3.  0104000 Кәсіптік білім 

беру (салалары 

бойынша) 

 

01140800 Кәсіптік оқыту 

(салалар бойынша) 

010401 3 Өндірістік 

оқыту шебері, техник 

(барлық атаулар 

бойынша) 

4S01140801 Өндірістік 

оқыту шебері, техник 

(барлық атаулар) 

1 курс-116 сағат 

2 курс-116 сағат 

3 курс-92 сағат 

4 курс-92 сағат 

1 курс-100 сағат 

2 курс-100 сағат 

3 курс-100 сағат 

4 курс-100 сағат 

4.  0105000 Бастауыш білім 

беру 

01140100 Бастауыш 

білім беру педагогикасы 

мен әдістемесі 

010501 3 Бастауыш білім 

беру мұғалімі 

4S01140101 Бастауыш 

білім беру  мұғалімі 

1 курс-116 сағат 

2 курс-116 сағат 

3 курс-92 сағат 

4 курс-92 сағат 

1 курс-100 сағат 

2 курс-100 сағат 

3 курс-100 сағат 

4 курс-100 сағат 

010503 3 Шетел тілінен 

бастауыш білім беру 

мұғалімі 

4S01140102 Шетел 

тілінен бастауыш білім 

беру мұғалімі 

1 курс-100 сағат 

2 курс-100 сағат 

3 курс-100 сағат 

4 курс-100 сағат 

5.  0402000 Дизайн (бейін 

бойынша) 

02120200 Киім дизайны 

040201 3 Дизайнер 

4S02120203 Киім 

дизайнері 

1 курс-116 сағат 

2 курс-116 сағат 

3 курс-92 сағат 

4 курс-92 сағат 

1 курс-100 сағат 

2 курс-100 сағат 

3 курс-100 сағат 

4 курс-100 сағат 

6.  0413000 Сәндік-

қолданбалы және 

халықтық кәсіпшілік 

өнері (бейін бойынша) 

02140100 Сәндік 

қолданбалы және 

халықтық кәсіпшілік 

өнері (бейін бойынша) 

041301 2 Ағаштан 

көркем заттар 

дайындаушы 

 

1 курс-116 сағат 

2 курс-116 сағат 

3 курс-92 сағат 

1 курс-100 сағат 

2 курс-100 сағат 

3 курс-100 сағат  

041316 3 Суретші 

4S02140104 Сәндік 

қолданбалы өнер 

суретшісі 

1 курс-116 сағат 

2 курс-116 сағат 

3 курс-92 сағат 

4 курс-92 сағат 

1 курс-100 сағат 

2 курс-100 сағат 

3 курс-100 сағат  

4 курс-100 сағат 

7.  10130300 

Тамақтандыруды 

ұйымдастыру 

3W10130302 Аспазшы 1 курс-116 сағат 

2 курс-116 сағат 

3 курс-92 сағат 

 

1 курс-100 сағат 

2 курс-100 сағат 

3 курс-100 сағат 

3W10130301 Кондитер-

безендіруші 

1 курс-100 сағат 

2 курс-100 сағат 

8.  0518000 Есеп және аудит 

(салалары бойынша) 

04110100 Есеп және 

аудит 

051803 3 Экономист 

бухгалтер 

4S04110102 Бухгалтер 

1 курс-116 сағат 

2 курс-116 сағат 

3 курс-92 сағат 

 

1 курс-100 сағат 

2 курс-100 сағат 

3 курс-100 сағат 

9.  1114000 Дәнекерлеу ісі 

(түрлері бойынша) 

07150500 Дәнекерлеу ісі 

(түрлері бойынша) 

111401 2 Дәнекерлеуші 

(барлық атауларымен) 

3W07150501 Электр 

газымен дәнекерлеуші 

1 курс-116 сағат 

2 курс-116 сағат 

3 курс-92 сағат 

 

1 курс-100 сағат 

2 курс-100 сағат 

3 курс-100 сағат 

10.  1401000 Ғимараттар мен 

құрылымдарды салу 

және пайдалану 

07320100 Ғимараттар 

мен құрылыстарды салу 

және пайдалану 

140124 2 Кең бейінді 

құрылыс шебері 

3W07320104 Кең бейінді 

құрылыс 

жұмыстарының шебері 

1 курс-116 сағат 

2 курс-116 сағат 

3 курс-92 сағат 

 

1 курс-100 сағат 

2 курс-100 сағат 

3 курс-100 сағат 
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11.  
02110300 Графикалық 

және мультимедиялық 

дизайн 

4S02110304 Графикалық 

дизайнер 

1 курс-116 сағат 

2 курс-116 сағат 

3 курс-92 сағат 

 

1 курс-100 сағат 

2 курс-100 сағат 

3 курс-100 

сағат 

 

Талдау нәтижелері: әрбір пән және (немесе) модуль немесе оқу 

жұмысының басқа түрлері бойынша меңгеретін оқыту нәтижелері бойынша 

білім алушының оқу жүктемесінің көлемін сақталған және МЖМБС 

талаптарына сәйкес келеді. 

4.14.4 Кешкі оқыту нысаны үшін міндетті оқу сабақтарының оқу 

уақыты көлемін кемінде 70%, сырттай оқу нысаны үшін  - күндізгі оқу 

нысаны үшін көзделген  уақытының көлемнің күндізгі оқыту нысанына 

көзделген тиісті көлемінің кемінде 30% сақтауы 

Колледжде сырттай оқу нысаны бойынша 010100 Мектепке дейінгі 

тәрбие және оқыту мамандығы бойынша оқыту жүргізіледі (бітіруші 3 курс) 

Кесте 4.14.4 Күндізігі және сырттай оқу нысаны бойынша сағат көлемі 
№ Мамандығы курс Күндізгі оқыту 

нысанына 

көзделген тиісті 

оқу уақыты, сағ., 

Сырттай оқыту 

нысанына көзделген 

тиісті оқу уақыты, 

сағ., % 

1 010100 Мектепке дейінгі 

тәрбие және оқыту 

3 2 жыл 10 ай 

4320 сағат 

 

2 жыл 10 ай 

1440 сағат 

30% 

 

Талдау нәтижелері: күндізгі оқыту нысанына көзделген тиісті оқу 

уақыты көлемінен сырттай оқу нысаны үшін 30%-дан төмен емес міндетті 

оқу сабақтары уақытының көлемні сақталған. 

4.15 МЖМБС талаптарына сәйкес білім беру бағдарламаларын 

меңгеру мерзімдерінің сақталуына өлшемшарттар 

Колледжде 2020-2021 оқу жылы бойынша оқыту мерзімдері 

мамандықтар бойынша типтік оқу жоспарына және «Сыныптауышқа сәйкес 

техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім үшін оқыту мерзімдері 

және білім беру деңгейлері бойынша кәсіптер мен мамандықтардың тізбесін 

бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 

жылғы 22 қаңтардағы № 65 бұйрығының талаптарына  сәйкес сақталған. 

Кесте 4.15 2020-2021 оқу жылына мамандықтар бойынша оқу 

мерзімдері 
№ Мамандық 

коды 

Mамандық атауы Оқыту мерзімі 

9 сынп 

негізінде 

11сынып 

негізінде 

1 0101000 Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту 3 жыл 10 ай 2 жыл 10 ай   

2 0103000 Дене тәрбиесі және спорт 3 жыл 10 ай 2 жыл 10 ай   

3 0104000 Кәсіптік білім беру (салалары бойынша) 3 жыл 10 ай 2 жыл 10 ай   
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4 0105000 Бастауыш білім беру 3 жыл 10 ай 2 жыл 10 ай   

6 0111000 Негізгі орта білім беру 3 жыл 10 ай 2 жыл 10 ай   

7 0301000 Емдеу ісі 3 жыл 10 ай 2 жыл 10 ай   

8 0302000 Медбикелік іс 3 жыл 10 ай 2 жыл 10 ай   

9 0304000 Стоматология 3 жыл 10 ай 2 жыл 10 ай   

10 
0402000 Дизайн (бейін бойынша) 

3 жыл 10 ай 

2 жыл 10 ай   
2 жыл 10 ай   

1 жыл 10 ай   

11 
0413000 

Сәндік-қолданбалы және халықтық 

кәсіпшілік өнері (бейін бойынша) 

3 жыл 10 ай 

2 жыл 10 ай   
2 жыл 10 ай   

1 жыл 10 ай   

12 0508000 Тамақтандыруды ұйымдастыру 2 жыл 10 ай 1 жыл 10 ай   

13 0518000 Есеп және аудит (салалары бойынша) 2 жыл 10 ай 1 жыл 10 ай   

14 1114000 Дәнекерлеу ісі (түрлері бойынша) 2 жыл 10 ай 1 жыл 10 ай   

15 
1401000 

Ғимараттар мен құрылымдарды салу және 

пайдалану 

2 жыл 10 ай 1 жыл 10 ай   

16 0107000 Технология  3 жыл 10 ай 2 жыл 10 ай   

 

Ал, 2021-2022 оқу жылында  Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрінің 2021 жылғы 03 наурыздағы «Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрлігінің кейбір бұйрықтарының күші жойылды деп 

тану туралы» № 111 бұйрығымен № 65 бұйрығының күшін жоюына 

байланысты техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары оқу мерізімін 

өздері айқындайды. ТжКБ-ның білім беру бағдарламаларын игеру мерзімдері 

біліктіліктердің күрделілігіне және/немесе санына байланысты және МЖБС 

модельдеріне сәйкес көзделген кредиттер/сағаттардың көлемімен 

айқындалады. 

Кесте 4.10  2021-2022, 2022-2023 оқу жылдарына мамандықтар 

бойынша оқу мерзімдері 
№ Мамандық 

коды 

 

Mамандық атауы 

 

Оқыту мерзімі 

9 сынып 

негізінде 

11сынып 

негізінде 

1 01120100 Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту 3 жыл 10 ай 2 жыл 10 ай   

2 01140500 Дене тәрбиесі және спорт 3 жыл 10 ай 2 жыл 10 ай   

3 01140800 Кәсіптік оқыту (салалар бойынша) 3 жыл 10 ай 2 жыл 10 ай   

4 
01140100 

Бастауыш білім беру педагогикасы мен 

әдістемесі 

3 жыл 10 ай 2 жыл 10 ай   

5 
01140600 

Негізгі орта білім берудегі тіл мен әдебиетті 

оқытудың педагогикасы мен әдістемесі 

3 жыл 10 ай 2 жыл 10 ай   

6 09120100 Емдеу ісі 3 жыл 10 ай 2 жыл 10 ай   

7 09130200 Акушерлік іс 3 жыл 10 ай 2 жыл 10 ай   

8 09130100 Мейіргер ісі 3 жыл 10 ай 2 жыл 10 ай   

9 09110100 Стоматология 3 жыл 10 ай 2 жыл 10 ай   

10 02120200 Киім дизайны 3 жыл 10 ай 2 жыл 10 ай   
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11 02110300 Графикалық және мультимедиялық дизайн 2 жыл 10 ай 1 жыл 10 ай   

12 
02140100 

Сәндік қолданбалы және халықтық кәсіпшілік 

өнері (бейін бойынша) 

3 жыл 10 ай 

2 жыл 10 ай   
2 жыл 10 ай  

1 жыл 10 ай   

13 
10130300 Тамақтандыруды ұйымдастыру 

2 жыл 10 ай   

1 жыл 10 ай   
1 жыл 10 ай   

10 ай   

14 04110100 Есеп және аудит 2 жыл 10 ай 1 жыл 10 ай   

15 07150500 Дәнекерлеу ісі (түрлері бойынша) 2 жыл 10 ай 1 жыл 10 ай   

16 
07320100 

Ғимараттар мен құрылыстарды салу және 

пайдалану 

2 жыл 10 ай 1 жыл 10 ай   

 

Талдау нәтижелері: МЖМБС талаптарына сәйкес білім беру 

бағдарламаларын меңгеру мерзімдері сақталған. 

 

5. ОҚУ-МАТЕРИАЛДЫҚ АКТИВТЕР  

 

5.1 Ғимараттың түрі, салынған жылы, жобалық қуаты, ағымдағы 

және күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу қажеттілігі және т.б.  

Колледж білім беру қызметтерінің сапасын қамтамасыз ететін 

материалдық активтері бар:  

1. ынғайластырылған 4 қабатты А оқу ғимараты (Сайрам ауданы, Ақсукент 

а/о, Ақсу ауылы,  Н.Юлдашев  көшесі, №1В үй), ауданы 9829 м2 

2. ынғайластырылған 2 қабатты Б оқу ғимараты (Сайрам ауданы, Ақсукент 

а/о, Ақсу ауылы,  Н.Юлдашев  көшесі, №1В үй), ауданы 2129 м2 

3. ынғайластырылған 3 қабатты С оқу ғимараты (Сайрам ауданы, Ақсукент 

а/о, Ақсу ауылы,  Н.Юлдашев  көшесі, №1В үй), ауданы 311 м2 

4. ынғайластырылған 1 қабатты Д оқу ғимараты (Сайрам ауданы, Ақсукент 

а/о, Ақсу ауылы,  Н.Юлдашев  көшесі, №1В үй), ауданы 63,8 м2 

Оқу ғимаратының жобалық сыйымдылығы 2185 орынды құрайды. 2022 

– 2023 оқу жылына жалпы контингент саны 2299 білім алушыны құрайды.  Бұл 

екі ауысымдық сабақтарды ескере отырып, Қазақстан Республикасы 

Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 5 тамыздағы № ҚР ДСМ-76 

бұйрығымен бекітілген «Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-

эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларының (бұдан әрі - 

санитариялық талаптар)  12,13 тармақтарына сәйкес келеді.  

Колледждің оқу кабинеттері мен дәрісханалары үй-жайларының ауданы  

1) кемінде 2,5 м2 бір білім алушыға - 12 - 15 орын; 

2) 2,2 м2 бір білім алушыға - 16 - 25 орын; 

3) 1,8 м2 бір білім алушыға - 26 - 49 орын, яғни санитариялық 

талаптардың 11-тармағына сәйкес келеді. 

Колледж басшылығы студенттердің оқуына қолайлы жағдай жасауға 

тырысуда. Колледжде мүмкіндігі шектеулі студенттерге арналған 

баспалдақтың орнына пандус орнатылды, кіреберіс алаңында сырғанамайтын 

жабындармен жабдықталған, колледжге қол жетімділік белгісі орнатылған, 
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демалыс және күту орындары жабдықталған, кабинеттердің, оқу 

кабинеттерінің, кітапханалардың есіктері кеңейтілген, қажетті жазулар бар. 

Өрт қауіпсіздігі шаралары сақталуы бойынша қызметкерлерге курстар 

оқытылған, тиісті сертификаттар алынды. Сайрам ауданы Төтенше жағдайлар 

басқармасы мемлекеттік мекемесінің қорытындысы бойынша өрт қауіпсіздігі 

талаптарын сақтау туралы № 185152092/00163 28.05.2018ж.  акт жасалған, 

«Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар» техникалық регламентін 

бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2017 жылғы 23 

маусымдағы № 439 бұйрығына сәйкес жүргізілді.  

Қызметкерлердің еңбекті қорғау талаптарын орындау, электр 

қауіпсіздігі және өрт қауіпсіздігі, азаматтық қорғаныс және төтенше 

жағдайлар бойынша оқыту, студенттермен және қызметкерлермен жоспарлы 

объектілік оқуларды өткізу «Өрт қауіпсіздігі бойынша нұсқаулық 

журналында», «Техникалық қауіпсіздік ережелерімен таныстыру журналы» 

арналып, білім беру ұйымының ұжымы және білім алушылар 

таныстырылған.Білім беру процесіне қатысушыларға қызмет көрсетуді 

ұйымдастыру қауіпсіздік техникасы қағидаларына және өртке қарсы, 

санитарлық-гигиеналық талаптарға сәйкес жүргізіледі. 

Колледж ғимараты бойынша Эпидемиялық маңыздылығы болмашы 

объекті қызметінің басталғаны және тоқтатылғаны (оларды пайдалану) 

туралы хабарлама «Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау 

министрлігі Санитариялықэпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан 

облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Сайрам 

аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» 

республикалық мемлекеттік мекемесіне 10.03.2022 ж.берілген, хабарламаның 

тіркелген кіріс нөмірі: KZ62UWP00033784. 

Жыл сайын жаңа оқу жылына аудиторияларға жөндеу жұмыстары 

жүргізіліп, дайындалуда. Жылыту маусымы басталмас бұрын жылу жүйесі 

қыс мезгілінде үздіксіз жұмыс істеуге дайындалады. Барлық жұмыс түрлері 

100 пайыздық дайындық актісін алу арқылы аяқталады.  

Колледжде  120 келушіге арналған барлық заманауи жабдықтармен 

жабдықталған асханасы  бар. Тамақтандыру объектісінің санитариялық 

қағидалар мен нормаларға сәйкестігі туралы санитариялық-

эпидемиологиялық № Х.07.ХKZ.12VWF00010612 қорытындысы                     

12.08.2019 жыл Түркістан облысының санитариялық-эпидемиологиялық 

бақылау департаментінің Сайрам аудандық санитариялық-эпидемиологиялық 

бақылау басқармасымен берілген. Асхана 2018 жылы күрделі жөндеуден өтті.  

Әкімшілік пен оқытушыларға  арналған жеке кабинет қарастырылған. 

«Медициналық қызмет көрсетудің болуы, оның ішінде медициналық 

пункттің болуы және медициналық қызметке берілген лицензия туралы 

мәліметтер» Бағалау өлшемшарттарының 11-қосымшаға сәйкес колледжде 

лицензияланған медициналық кабинеты бар. Жалпы ауданы 31,0 м2. 
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№21000072  лицензиясы Қазақстан «Республикасының Денсаулық 

сақтау министрлігі Медициналық және фармацевтикалық бақылау 

комитетінің Түркістан облысы бойынша департаменті» Республикалық 

мемлекеттік мекемесімен 13.09.2021 ж. берілген (қоса тіркелген), мерзімі 

шектеусіз.  

5.2 Білім беру қызметтерінің сапасын қамтамасыз ететін меншікті 

не шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару немесе сенімгерлік 

басқару құқығына тиесілі материалдық активтердің болуы немесе 

қолданылу мерзімі кемінде 10 жыл материалдық активтерді жалға алу 

туралы мәліметтер (оқу кабинеттері, спорт залдары, шеберханалар, 

зертханалар, өткізу пункттері, санитарлық тораптар, білім беру 

ұйымының үй-жайларында және (немесе) іргелес аумақтарында 

бейнебақылаудың болуы), оның ішінде алаңы бар оқу үй-жайлары);  

Колледж жарғысына сәйкес құрылтайшы тарапынан берілген 3 ғимарат  

жедел басқару құқығына, 1 ғимарат №1 04.09.2017 жылғы келісім шарт 

бойынша сенімді басқару құқығы негізінде пайдалануда.    

Материалдық активтер бойынша келісім шарттар Түркістан облысы 

бойынша филиалы жер кадастры және жылжымайтын мүлік бойынша Сайрам 

аудандық бөлімінде №19:295:147:060, №19:295:147:1278 тіркелген. 

Қазіргі уақытта теориялық және практикалық сабақтар өткізуге арналған 

55 оқу кабинеттері, 17 шеберхана және 9 зертхана заман талаптарына сай 

жабдықталып, оқу процесінде пайдалануда. Колледж оқу үдерісін 

ұйымдастыру үшін оқу аудиторияларында, дәріс залдарында, барлық 

бөлімшелерде қазіргі заманғы техникамен жабдықталған.  

Қазіргі уақытта теориялық және практикалық сабақтар өткізуге арналған 

55 оқу кабинеттері, 17 шеберхана және 9 зертхана заман талаптарына сай 

жабдықталып, оқу процесінде пайдалануда. Колледж оқу үдерісін 

ұйымдастыру үшін оқу аудиторияларында, дәріс залдарында, барлық 

бөлімшелерде қазіргі заманғы техникамен жабдықталған.  

 Колледж компьютерлік және интерактивті технологиялармен 

жеткілікті жабдықталған: компьютерлік сыныптар саны – 15, оқу үдерісінде 

қолданылатын компьютерлердің жалпы саны – 400, оның 260 интернет 

желісіне қосылған, 19 интерактивті тақта, 6 видео проектор бар. Бір 

компьютерге келетін студенттер саны – 2,9. Интернет жылдамдығы 40 Мб/с, 

бұл аудан орталығы үшін №79 бұйрықтың талаптарына сәйкес келеді. 

Колледждің edu.kz аймақта үшінші деңгейдегі домендік атауы pkai.edu.kz. 

Оқу кабинеттері мен зертханалардан басқа әкімшілік қызметкерлерге 

арналған кабинеттер, 130,7 м2 акт залы, 400 м2 спорт залы,   оқу залы мен                     

60 м2 кітапхана, 11,5 м2 медициналық пункт,  120 келушіге арналған барлық 

заманауи жабдықтармен жабдықталған асханасы бар.  

Колледждің 400 м2 спорт залы дене шынықтыру сабақтарын өткізуге, 

сонымен қатар сабақтан тыс спорттық іс-шараларды өткізуге үшін және спорт 
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секцияларының жұмысын ұйымдастыруға қажетті спорттық құрал-

жабдықтармен жабдықталған. Дене шынықтыру сабақтарын өткізу үшін спорт 

залы, ашық спорт алаңы, заманауи тренажерлермен жабдықталған тренажер 

залы бар. 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы                    

7 наурыздағы № 97 бұйрығымен бекітілген  «Техникалық және кәсіптік білім 

беру ұйымдарын жабдықтармен және жиһазбен жарақтандыру нормаларына» 

сәйкес жабдықтау көрсеткіші 80-85 % құрайды. 

  Колледжде білім алушылар, педагогтар мен қызметкерлердің 

қауіпсіздігін қамтамасыз етуге үлкен көңіл бөледі. 9 дана сыртқы және 59 дана 

ішкі бейнебақылау бар, күзет қызметі «Peleng Agency Securiti» ЖШС-мен 

11.01.2022 жылғы № 07 келісім-шарт негізінде жұмыс істейді. Колледж 

аумағына «Білім беру ұйымдарына және олардың аумақтарына әкелуге тыйым 

салынған, оларда пайдаланылуы шектелген нәрселер мен заттардың тізбесін 

бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің               

2021 жылғы 25 мамырдағы № 235 бұйрығына сәйкес  өтуге мүмкіндік беретін 

электронды турникеттері бар, бақылау-өткізу пунктімен жабдықталған.                          

«JI GROUP» ЖШС-мен 12.10.2020 жылға турникет жеткізу және орнату 

бойынша №28 келісім шартқа сәйкес колледжде автоматтандырылған  жүйесі 

негізінде өткізу пункті (турникет) жабдықталған. Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрінің «Білім беру ұйымдарында қолданылатын 

бағдарламалық-аппараттық кешенге және қолданбалы бағдарламалық 

қамтамасыз етуге қойылатын ең төменгі талаптарды айқындау туралы» 2020 

жылғы 2 наурыздағы № 79 бұйрығына сәйкес келеді. 

Колледжде білім алушылар, педагогтар мен қызметкерлердің 

қауіпсіздігін қамтамасыз етуге үлкен көңіл бөледі. 9 дана сыртқы және 59 дана 

ішкі бейнебақылау бар, күзет қызметі «Peleng Agency Securiti» ЖШС-мен 

11.01.2022 жылғы № 07 келісім-шарт негізінде жұмыс істейді. Колледж 

аумағына «Білім беру ұйымдарына және олардың аумақтарына әкелуге тыйым 

салынған, оларда пайдаланылуы шектелген нәрселер мен заттардың тізбесін 

бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2021 

жылғы 25 мамырдағы № 235 бұйрығына сәйкес  Өтуге мүмкіндік беретін 

электронды турникеттері бар, бақылау-өткізу пунктімен жабдықталған. «JI 

GROUP» ЖШС-мен 12.10.2020 жылға турникет жеткізу және орнату бойынша 

№28 келісім шартқа сәйкес колледжде турникет орнатылды. Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің «Білім беру ұйымдарында 

қолданылатын бағдарламалық-аппараттық кешенге және қолданбалы 

бағдарламалық қамтамасыз етуге қойылатын ең төменгі талаптарды айқындау 

туралы» 2020 жылғы 2 наурыздағы № 79 бұйрығына сәйкес келеді. 

Колледжде мүмкіндігі шектеулі студенттерге арналған баспалдақтың 

орнына пандус орнатылды, кіреберіс алаңында сырғанамайтын жабындармен 

жабдықталған, колледжге қол жетімділік белгісі орнатылған, демалыс және 
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күту орындары жабдықталған, кабинеттердің, оқу кабинеттерінің, 

кітапханалардың есіктері кеңейтілген, қажетті жазулар бар. 

Колледж студенттері үшін  50 орындыққа ие жатақхана бар, жалпы 

алаңы 820 м2. 2021-2022, 2022-2023 оқу жылында студенттер тарапынан 

жатақханаға орналастыруға өтініш түскен жоқ.   Жатақхананың бөлмелері екі 

– төрт адамның тұруына арналған. Жатақхананың әрбір қабатында гигиена 

бөлмелері (дәретханалар) орналасқан. Қажетті жабдықтармен (электр 

плиталарымен, ыстық және суық сумен) жабдықталған. Ас үй жатақхананың 

әрбір қабатында орналасқан. Жатақханада орталық жылу, суық су және ыстық 

су бар. 

Жатақхана бойынша эпидемиялық маңыздылығы болмашы объекті 

қызметінің басталғаны және тоқтатылғаны (оларды пайдалану) туралы 

хабарлама «Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі 

Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысының 

санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Сайрам аудандық 

санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық 

мемлекеттік мекемесіне 25.05.2022 ж.берілген, Хабарламаның тіркелген кіріс 

нөмірі: KZ24UWP00035632. 

Талдау нәтижелері: Колледждің білім беру қызметтерінің сапасын 

қамтамасыз ететін жедел басқару және сенімгерлік басқару құқығына 

тиесілі материалдық активтері бар, оның ішінде оқу кабинеттері, спорт 

залы, шеберханалар, зертханалар жабдықталды, өткізу пункттері, 

санитарлық тораптар, бейнебақылау орнатылды; № 71 қаулыға сәйкес 

бекітілген санитариялық тәртіпке және № 439 бұйрықпен бекітілген өрт 

қауіпсіздігі талаптарына сәйкес келетін алаңы бар оқу үй-жайларының бар. 

Кодекстің 24 бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық қызмет 

органдарымен берiлген қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге 

асырудың басталғандығы немесе тоқтатылғандығы туралы хабарламасы 

берілген, яғни №391 БТ-нің 4.30-тармағына сәйкес келеді.  

Сонымен қатар, даярланатын мамандық біліктілігі бойынша оқу-

зертханалық жабдықтармен және техникалық оқыту құралдарымен, 

сондай-ақ № 79 бұйрыққа сәйкес интернет желісіне қосылған компьютерлік 

сыныптармен, компьютерлермен жабдықтаған, яғни №391 БТ-нің                          

4.33-тармағына сәйкес келеді. 

 

6. АҚПАРАТТЫҚ РЕСУРСТАР ЖӘНЕ КІТАПХАНА ҚОРЫ  

 

6.1 Дайындалатын мамандық біліктіліктері бойынша оқудың 

толық кезеңіне білім алушылар контингентіне қатысты, оның ішінде 

оқыту тілі бойынша оқу жұмыс жоспарына сәйкес баспа және 

электрондық басылымдар форматында оқу және ғылыми әдебиеттің 

кітапханалық қорының болуы 
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Студенттерді оқу, оқу-әдістемелік әдебиеттер және нұсқаулар мен 

қамтамасыз етуді мақсатында кітапхана жүзеге асырады. Кітапханада 

абонемент  және  оқу залы жұмыс істейді. 

Жалпы колледжде кітап қоры – 86420 дана, оның ішінде: 

Оқу және оқу-әдістемелік әдебиеті - 73436 дана, оның ішінде: 

• Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 22 

мамырдағы № 216 бұйрығымен бекітілген «Орта білім беру ұйымдарына 

арналған оқулықтардың, мектепке дейінгі ұйымдарға, орта білім беру 

ұйымдарына арналған оқу-әдістемелік кешендердің, оның ішінде электрондық 

нысандағы тізбесіне» сәйкес жалпы білім беру пәндері бойынша – 12984 дана, 

• базалық модульдер бойынша 22000 дана, 

• кәсіптік модульдер бойынша  – 37576 дана,  

• ғылыми және ғылыми кең тараған әдебиеттер – 11180 дана 

• электрондық басылымдар форматында – 12984  дана. 

• көркем әдебиеттер – 2680 дана 

• мерзімді басылымдар – 6, Егемен Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан, 

Казахстанская правда, Южный Казахстан, Мәртөбе, Пульс Сайрама атаулар. 

Кесте 6.1 Баспабасылымдар форматында оқу және оқу-әдістемелік  

әдебиет қоры туралы мәлімет 

Рет. 

№ 

Мамандықтар коды, атауы Оқу, оқу-

әдістемелік 

және ғылыми 

әдебиетінің 

саны - жалпы 

Оның ішінде: 

Қазақ тілінде, 

саны/% 

Орыс 

тілінде 

саны/% 

 0101000 - Мектепке дейінгі 

тәрбие және оқыту 

4000 3600/90% 40/10% 

 4S01120102 Мектепке дейінгі 
ұйымдардың тәрбиешісі 

 

10000 9000/90% 1000/10% 

 0105000 - Бастауыш білім беру 

01140100 Бастауыш білім беру 

педагогикасы мен әдістемесі 

4080 4080/100%  

 0103000 - Дене тәрбиесі және 

спорт 

2320 2204/95% 116/5% 

 0111000 - Негізгі орта білім 

01140600 Негізгі орта білім 

берудегі тіл мен әдебиетті 

оқытудың педагогикасы мен 

әдістемесі 

5840 5840/100%  

 0104000 - Кәсіптік білім беру 

(салалар бойынша) 

01140800 Кәсіптік оқыту 

(салалар бойынша) 

2091 1673/80% 418/20% 
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 02110300 Графикалық және 

мультимедиялық дизайн 

 

340 255/75% 85/25% 

 0402000 - Дизайн  (салалар 

бойынша) 

02120200 Киім дизайны 

1486 1040/70% 446/30% 

 0413000 - Сәндік қолданбалы 

өнер және халықтық кәсіпшілігі 

(бейіні бойынша) 

02140100 Сәндік қолданбалы 

және халықтық кәсіпшілік өнері 

(бейін бойынша) 

1600 1280/80% 320/20% 

 0518000 - Есеп және аудит 

(салалар бойынша) 

04110100 Есеп және аудит 

760 570/75% 190/25% 

 1401000 -  Ғимараттар мен 

құрылыстарды салу және 

пайдалану 

07320100 Ғимараттар мен 

құрылыстарды салу және 

пайдалану 

2043 1431/70% 612/30% 

 1114000 - Дәнекерлеу ісі 

07150500 Дәнекерлеу ісі  
1600 1360/85% 240/15% 

 0508000 - Тамақтандыруды 

ұйымдастыру 

10130300 Тамақтандыруды 

ұйымдастыру 

4720 4720/100%  

 

Кесте 6.2 Электрондық басылымдар форматында оқу және оқу-

әдістемелік әдебиет қоры туралы мәлімет 
Рет. 

№ 

Мамандықтар, біліктіліктер 

коды, атауы 

Оқу және оқу-

әдістемелік және 

ғылыми 

әдебиетінің саны - 

жалпы 

Оның ішінде: 

Қазақ 

тілінде, 

саны/% 

Орыс 

тілінде, 

саны/% 

 0101000 - Мектепке дейінгі тәрбие және 

оқыту 

01120100 - Мектепке дейінгі тәрбие және 

оқыту 

650 100/ 15,4% 550/84,6% 

 0105000 - Бастауыш білім беру 

01140100 Бастауыш білім беру 

педагогикасы мен әдістемесі 

1280 100/7,8% 1180/92,2% 

 0103000 - Дене тәрбиесі және спорт 

01140500 Дене тәрбиесі және спорт 
600 600/100%  

 0111000 - Негізгі орта білім 

01140600 Негізгі орта білім берудегі тіл 

мен әдебиетті оқытудың педагогикасы мен 

әдістемесі 

450 450/100%  

 0104000 - Кәсіптік білім беру (салалар 

бойынша) 

01140800 Кәсіптік оқыту (салалар 

бойынша) 

1200 1200/100%  
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 02110300 Графикалық және 

мультимедиялық дизайн 

 

314 314/100%  

 0402000 - Дизайн  (салалар бойынша) 

02120200 Киім дизайны 
200 200/100%  

 0413000 - Сәндік қолданбалы өнер және 

халықтық кәсіпшілігі (бейіні бойынша) 

02140100 Сәндік қолданбалы және 

халықтық кәсіпшілік өнері (бейін 

бойынша) 

300 300/100%  

 0518000 - Есеп және аудит (салалар 

бойынша) 

04110100 Есеп және аудит 

850 850/100%  

 1401000 -  Ғимараттар мен құрылыстарды 

салу және пайдалану 

07320100 Ғимараттар мен құрылыстарды 

салу және пайдалану 

900 900/100%  

 1114000 - Дәнекерлеу ісі 

07150500 Дәнекерлеу ісі  
370 370/100%  

 0508000 - Тамақтандыруды ұйымдастыру 

10130300 Тамақтандыруды ұйымдастыру 
1200 1200/100%  

 

Колледжде 18-қосымшаға сәйкес дайындалатын мамандық біліктіліктері 

бойынша оқудың толық кезеңіне білім алушылар контингентіне қатысты, 

оның ішінде оқыту тілі бойынша оқу жұмыс жоспарына сәйкес баспа және 

немесе электрондық басылымдар форматында оқу және ғылыми әдебиет қоры 

толық қамтылған.  

Студенттерді ақпараттық қамтамасыз ету үшін кітапханада 4 компьютер 

қойылған және 1 компьютер кітапханашыға жеке арналған, сонымен қатар 

студенттерге жеке жұмыс атқару үшін электрондық оқулықтар және 

лекциялық материалдар еңгізілген. Кітапхана көптеген аталған газеттер мен 

журналдарды алады. Студенттерді оқулықтармен және оқу құралдармен 

қамтамасыз ету мәселелері бойынша пәндік комиссиямен тығыз байланыс 

жасайды. Студенттерді жетіспейтін әдебиеттермен қамтамасыз ету бойынша 

жұмыстар әрдайым жүргізіледі. Белгілі мерзімдерде жаңа кітап көрмелері 

және іс шаралары өткізіледі, облыстық, аудандық кітапханамен, орта арнулы 

оқу орындарының кітапханаларымен ақпаратты алмасу бойынша байланыс 

құрылады (МБА, семинарлар,   тәжірибе алмасу семинарлары). 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы  19 

қаңтардағы № 44 бұйрығымен бекітілген  «Мемлекеттік білім беру 

ұйымдарының кітапханалар қорын қалыптастыру, пайдалану және сақтау 

бойынша қағидаларына» сәйкес кітапханада «Кітапхана қорын есепке алу 

кітабы», инвентарлық кітабы және жеке  есепке алу формалар жүргізіледі. 

Талдау нәтижелері: 18-қосымшаға сәйкес дайындалатын мамандық 

біліктіліктері бойынша оқудың толық кезеңіне білім алушылар 

контингентіне қатысты, оның ішінде оқыту тілі бойынша оқу жұмыс 

жоспарына сәйкес баспа және немесе электрондық басылымдар 
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форматында оқу және ғылыми әдебиет қоры толық қамтылған, яғни № 391 

БТ-нің 3.27-тармағының талаптары орындалған.  

 

6.2 Компьютерлік сыныптармен, интернет желісіне қосылған 

компьютерлермен жарақтандыру туралы мәліметтер  

Колледжде 55 оқыту дәрісханалары, 9 зертхана, 17 шеберхана бар. 

Локалды желіге біріктірілген 15 компьютерлік сыныптағы 280  дербес 

компьютерлер интернет желісіне қосылған. 

Кесте 6.5 Колледж ақпараттық ресурстар туралы мәлімет 
№    Көрсеткіштер аты 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

1 Компьютер(оқу процесінде 

пайдаланатын) 

380 380 400 

2 Интернетке қосылғаны 260 260 280 

3 Мультимедиялық проектр 7 7 7 

4 Интерактивті тақта 19 19 19 

 Интернет жылдамдығы 40 Мб/с 40 Мб/с 40 Мб/с 

 

Интернет жылдамдығы 40 Мб/с, бұл аудан орталығы бойынша                   

№79 бұйрықтың талаптарына сәйкес келеді. 

Талдау қорытынды: даярланатын мамандық біліктілігі бойынша № 79 

бұйрыққа сәйкес интернет желісіне қосылған компьютерлік сыныптармен, 

компьютерлермен жабдықтаған, яғни №391 БТ-нің 4.33-тармағына сәйкес 

келеді. 

 

7. БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ БІЛІМІН БАҒАЛАУ  

 

7.1 Білім алушыларды қорытынды және қайталама қорытынды 

аттестаттау 

Білім алушыларды қорытынды аттестаттау - олардың тиісті білім беру 

деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартында көзделген оқу 

сабақтарының, оқу пәндерінің және (немесе) модульдердің көлемін меңгеру 

дәрежесін айқындау мақсатында жүргізілетін рәсім. 

Қорытынды аттестаттау жалпы кәсіби және арнайы пәндер және 

(немесе) модульдер бойынша қорытынды емтихандар тапсыруды немесе 

арнайы пәндердің және (немесе) модульдердің бірінде қорытынды емтихан 

тапсыру арқылы диплом жобасын (жұмысын) орындау мен қорғауды немесе 

дипломдық жұмысты орындауды және қорғауды қамтиды. 

Қорытынды аттестаттау басталғанға дейін, оның ішінде қорытынды 

аттестаттауды өткізу тәртібі, жұмысты ресімдеу қағидалары, жұмыстың 

орындалу ұзақтығы, қорытынды аттестаттау нәтижелерімен келіспеу туралы 

апелляция беру тәртібі туралы нұсқаулық өткізіледі. 
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Білім алушыларды қорытынды аттестаттау өткізу тәртібімен 

таныстыруды білім беру ұйымы кемінде 20 жұмыс күні бұрын жүзеге 

асырады. 

 Білім алушыларды қорытынды аттестаттауға жіберу колледж 

директоры бұйрығымен ресімделеді. 

Пәндер және (немесе) модульдер бойынша қорытынды емтихандар оқу 

бағдарламаларына сәйкес: бірнеше арнайы пәндер және (немесе) кәсіптік 

модульдер бойынша сұрақтарды қамтитын ауызша, жазбаша, кешенді емтихан 

нысандарында өткізіледі. 

Білім алушыларды қорытынды аттестаттауды өткізу үшін білім беру 

ұйымы басшысының бұйрығымен қорытынды аттестаттау комиссиясы 

құрылып, қорытынды аттестаттау комиссиясының құрамы дауыс беру 

құқығынсыз хатшыны қоса алғанда кәсіпорындардың білікті мамандарынан, 

арнайы пәндер оқытушыларынан, өндірістік оқыту шеберлерінен және оқу 

орнын басқарудың алқалы органдары өкілдерінен, яғни жұмыс берушілер 

өкілдерінен 65% және колледж өкілдерінен 35% арақатынасында құрылып, 

басшының бұйрығымен бекітілді. Білім алушыларды қорытынды 

аттестаттауды жүргізу бойынша комиссия отырыстары хаттамаларының, 

қорытынды аттестаттаудың (жеке) емтихандарын тапсыру туралы білім 

алушыларды қорытынды аттестаттауды жүргізу бойынша комиссия 

отырыстары хаттамаларының; біліктілікті беру туралы білім алушыларды 

қорытынды аттестаттауды жүргізу бойынша комиссия отырыстары 

хаттамаларының (жинақ); білім алушының бітіру жұмысын (диплом жобасын 

(жұмысын) қарау туралы қорытынды аттестаттауды жүргізу бойынша 

комиссия отырыстары хаттамаларының жинақталған, мұрағатқа тапсырылған.  

Кесте 7.1.1 2020-2021, 2021-2022 оқу жылдарына қорытынды 

аттестаттау нәтижелері 
№ Мамандық коды, атауы Студент саны Орта 

балы 

Білім 

сапасы,% 

Үлгерімі,%  

күндізгі  сырттай 

2020 – 2021 оқу жылы 

1.  0105000 – Бастауыш білім 

беру 

43 18 3,9 51 100 

2.  0103000 – Дене тәрбиесі 

және спорт 

32 29 3,9 49 100 

3.  0101000 – Мектепке дейінгі 

тәрбие және оқыту 

65 82 3,9 71 100 

4.  0111000 – Негізгі орта білім 

 

3 2 4,0 91 100 

5.  0104000 – Кәсіптік білім 

беру (салалар бойынша) 

80 29 4,0 85 100 

6.  0402000 – Дизайн  (салалар 

бойынша) 

76  3,6 61 100 

7.  0413000 - Сәндік 

қолданбалы өнер және 

39  4,0 82 100 
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халықтық кәсіпшілігі (бейіні 

бойынша) 

8.  0508000 – Тамақтандыруды 

ұйымдастыру 

89  3,6 53 100 

9.  0518000 – Есеп және аудит 

(салалар бойынша) 

11 7 3,7 54 100 

10.  1401000 – Ғимараттар мен 

құрылыстарды салу және 

пайдалану 

28  3,6 62 100 

11.  1114000 – Дәнекерлеу ісі 27  3,7 55 100 

12.  0107000 – Технология  2 4 100 100 

 Барлығы 493 169 3,8 68 100 

2021 – 2022 оқу жылы 

1.  0105000 – Бастауыш білім 

беру 

42  3,9 67 100 

2.  0103000 – Дене тәрбиесі 

және спорт 

63  3,9 71 82,5 

3.  0101000 – Мектепке дейінгі 

тәрбие және оқыту 

63 84 4,0 91 98,6 

4.  0111000 – Негізгі орта білім 

 

4  4,0 75 100 

5.  0104000 – Кәсіптік білім 

беру (салалар бойынша) 

74  3,6 61 81,1 

6.  0402000 – Дизайн  (салалар 

бойынша) 

73  4,0 82 100 

7.  0508000 – Тамақтандыруды 

ұйымдастыру 

64  3,6 53 95,3 

8.  0518000 – Есеп және аудит 

(салалар бойынша) 

16 7 3,7 54 95,6 

9.  1401000 – Ғимараттар мен 

құрылыстарды салу және 

пайдалану 

23  3,6 62 91,3 

10.  1114000 – Дәнекерлеу ісі 23  3,7 55 96,6 

 Барлығы 443 91 3,8 67,1 94,1 

 

Комиссияның шешімі бойынша ағымдағы оқу жылында тиісті оқу пәні 

және (немесе) модуль бойынша емтихан тапсыруға/дипломдық жобаны 

(жұмысты) қорғауға мыналар: 

1) қорытынды аттестаттауда қанағаттанарлықсыз нәтиже алғандар; 

2) дәлелді себеппен қорытынды аттестаттауға келмеген (денсаулық 

жағдайына немесе тиісті құжаттармен расталған өзге де объективті себептерге 

байланысты) білім алушылар қайта жіберіледі. 

Қайта отырысты өткізу мерзімін комиссия айқындайды. 

Қорытынды емтиханды қайта тапсыру "қанағаттанарлықсыз" деген баға 

алған пән және (немесе) модуль бойынша ғана жүргізіледі. 
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Қорытынды аттестаттау комиссиясының шешімі бойынша білім 

алушыға сол жұмысты тиісті пысықтаумен қайта қорғауға немесе жаңа 

тақырыпты әзірлеуге мүмкіндік беріледі. 

Оң бағаны көтеру мақсатында қорытынды емтиханды қайта тапсыруға 

және дипломдық жобаны (жұмысты) қорғауға жол берілмейді. 

Диплом жобасын (жұмыс) қайта қорғаудан немесе қорытынды емтихан 

тапсыру кезінде "қанағаттанарлықсыз" деген баға алған білім алушыға 

мамандығы (кәсібі) бойынша оқу курсын толық аяқтағандығы туралы 

белгіленген үлгідегі анықтама беріледі. 

Оқудың толық курсын аяқтағаннан кейін техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білім беру ұйымдары үшін дипломдар беру кітаптары, сондай 

– ақ емтиханды оқу жоспарының 75 пайыздан кем емес барлық пәндерінен 

"өте жақсы" бағамен, ал қалған пәндерді – "жақсы" бағамен тапсырған, және 

дипломдық жобаны (жұмысты) "өте жақсы" деген бағамен қорғаған білім беру 

ұйымының қорытынды аттестациялық комиссиясының шешімі бойынша үздік 

диплом беріледі. Колледжде 2020-2021 оқу жылында жалпы 817 (648 күндізгі, 

169 сыртқы бөлім) білім алуші бітіріп, оның 6 білім алушы үздік диплом алған, 

оның ішінде мамандықтар бойынша: Бастауыш білім беру мамандығы 

бойынша 2; Кәсіптік оқыту мамандығы бойынша 1; Сәндік қолданбалы өнер 

және халық кәсіпшілігі  мамандығы бойынша 1; Мектепке дейінгі тәрбие және 

оқыту мамандығы бойынша 1; Мейіргер ісі мамандығы бойынша 1 білім 

алушы; 2021-2022 оқу жылында жалпы  649 (558  күндізгі, 91 сыртқы бөлім) 

білім алушы оқуды аяқтаса, одан 5 білім алушы үздік диплом алған, оның 

ішінде мамандықтар бойынша: Мейіргер ісі мамандығы бойынша 2; Мектепке 

дейінгі тәрбие және оқыту мамандығы бойынша 1; Дизайн мамандығы 

бойынша 1; Негізгі орта білім мамандығы бойынша 1 білім алушы. 

Білім алушылардың курсы бойынша ағымдық, аралық және қорытынды 

аттестацияларының қорытынды құжаттары оқу бөлімінде сақталады. 

Дипломдық жобаның талаптарға сай жазылуын жетекшілері мен пікір 

берушілердің тарапынан қадағаланып, мезгілінде орындалған. Дипломдық 

жобалар мен мемлекеттік емтихандардың қорытындылары және комиссия 

төрағаларының қорытынды есебі және хаттамалары оқу бөліміне жинақталып, 

мұрағатқа өткізіледі. Сынақ-емтихандардың  бағасы  оқушының  сынақ   

кітапшасына   қойылған. Әр  оқытушы  сынақ-емтиханның  қорытынды  

бағасын ведомостқа  түсіріп, оқу  бөліміне  өткізген. Аралық  бақылау  

нәтижелерінің  қорытындысы  бойынша  оқу бөлімінде  жинақ  ведомосттары  

жинақталған. 

Дипломдық жобаны (жұмысты) жұмысшы біліктілігі бойынша білім алатын 

студенттер, сондай-ақ жаратылыстану-ғылыми, гуманитарлық, экономикалық 

және шығармашылық мамандықтар бойынша білім алушылар орындайды 

және ол бітірушілердің арнайы теориялық білімі мен практикалық дағдыларын 

жүйелеуге, қорытындылауға және тексеруге бағытталған. 
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       Колледжде дипломдық жобаны (жұмысты) 0402000 Дизайн (бейін 

бойынша), 0413000 Сәндік-қолданбалы және халықтық кәсіпшілік өнері (бейін 

бойынша) мамандықтар бойынша білім алатын студенттер орындайды, және 

ол кейбір техникалық құралдар мен технологиялар жасауды немесе олардың 

есебін болжайды.  

Колледжде дипломдық жобаны (жұмысты) орындау және қорғау  тиісті 

мамандық бойынша әзірленген «Дипломдық жобаны (жұмысты) орындау 

және қорғау туралы ережесіне» сәйкес жүргізіледі. Тақырыпар тізбесі оқу 

жылдың басында ПЦК отырысында бекітіледі және студенттерге  дипломалды 

практикасынына жіберген кезінде тағайындалады. 

    №125 бұйрығы негізінде Диплом жобасын (жұмысын) қорғау 

қорытынды аттестаттау өткізу жөніндегі комиссияның ашық отырысында 

оның мүшелерінің кемінде 2/3-сінің қатысуымен өткізіледі. Бір дипломдық 

жобаны (жұмысты) қорғау ұзақтығы бір білім алушыға 30 (отыз) минуттан 

аспайды. Диплом жобасын (жұмысын) қорғау үшін білім алушы ұзақтығы 10 

(он) минуттан аспайтын баяндама жасайды. 

      Қорытынды аттестаттау басталғанға дейін екі апта бұрын білім алушылар 

қорғауға жіберілген дипломдық жобаларды (жұмыстарды) рецензиялармен 

және презентациялық материалдармен ұсынады. 

      Дипломдық жобаны (жұмысты) қорғауды өткізу уақыты кестемен 

анықталады және дипломдық жобаларды (жұмыстарды) қорғау басталғанға 

дейін кемінде үш жұмыс күні бұрын білім алушылардың назарына жеткізіледі. 

       Дипломдық жобаны (жұмысты) қорғау презентация түрінде өтеді.  

2020-2021 оқу жылы бойынша дипломдық жоба  (жұмыс) туралы мәлімет 

№ 
Мамандық коды, атауы Курс, топ Студенттер 

саны 

Орта бал Үлгерім, 

% 

1 
0402000 Дизайн (бейін 

бойынша) 

Д-171/Б 

4 курс 

25 4,1 100 

2 
0402000 Дизайн (бейін 

бойынша) 

Д-182/Б 

3 курс 

25 4,3 100 

3 
0413000 Сәндік-қолданбалы 

және халықтық кәсіпшілік 

өнері (бейін бойынша) 

АК-171/Б 

4 курс 

19 3,9 100 

4 
0413000 Сәндік-қолданбалы 

және халықтық кәсіпшілік 

өнері (бейін бойынша) 

АК-182/Б 

3 курс 

20 4,1 100 

Барлығы 89 4,1 100 

2021-2022 оқу жылы бойынша дипломдық жоба  (жұмыс) туралы мәлімет 

№ 
Мамандық коды, атауы Курс, топ Студенттер 

саны 

Орта бал Үлгерім, 

% 

1 
0402000 Дизайн (бейін 

бойынша) 

Д-192/Б 

3 курс 

22 4,2 100 
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Барлығы 22 4,2 100 

 

Талдау нәтижелері: Колледжде   қорытынды аттестаттау және 

қайта  қорытынды аттестаттау МЖМБС 9-тармағына және № 125 Үлгілік 

қағидаларына сәйкес іске асырылады. 

 

8.КЕМШІЛІКТЕР МЕН ЕСКЕРТУЛЕР, ОЛАРДЫ ШЕШУ 

ЖОЛДАРЫ 

 SWOT- талдау  
S (Strenght)– күшті жақтары W (weakness)– әлсіз жақтары  

- материалдық-техникалық базасы, оқу 

қызметіне қойылатын біліктілік талаптарына 

сәйкес келеді; 

- оқу процесіне қатысты жалпы білім беретін 

және арнайы пән кабинеттерінің жеткіліктігі; 

- жатақхананың болуы; 

- біліктілік талаптарына сай келетін білікті 

оқытушылар құрамы; 

- заманауи жабдықтармен жабдықталған 

зертхана және шеберханалардың болуы;  

- білім алушылар мен әлеуметтік серіктестердің 

білім беру қызметін ұйымдастыру сапасына 

қанағаттануы 

- колледжгекеліп түсетін мектеп 

бітірушілерінің білім деңгейінің 

төмендігі; 

- колледждің ауылдық жерде 

орналасуына байланысты ғылыми 

дәрежесі және атақтары бар 

оқытушыларды жұмысқа тартудағы 

қиындықтар 

O (opportunity) – қолайлы мүмкіндіктер 

(потенциалды оң сыртқы факторлар) 

 

T (treat) – қауіптер (әлеуеті теріс 

сыртқы факторлар) 

 

- мұғалімдер мен оқушылардың шығармашылық 

белсенділік әлеуетін дамыту; 

- құрылтайшылардың МТБ дамытуға, 

қызметкерлердің біліктілігін арттыруға 

ұмтылысы 

- материалдық-техникалық 

құралдардың, манекендердің, 

ақпараттық, кітапханалық ресурстар 

құнының тұрақты өсуіне әкелетін 

инфляциялық процестер; 

- материалдық-техникалық базаның, 

кітапхана қорларының, компьютерлік 

техниканың ескіруінің жылдам 

қарқыны; 

-мемлекеттік тапсырысы бойынша 

гранттық қаржыландыру жеке 

меншік білім беру мекемесі 

болғандықтан дұрыс іске 

асырылмаған. 

 

10. ҚОРЫТЫНДЫЛАР МЕН ҰСЫНЫСТАР 

 

Комиссия, барлық бағалау өлшем шарттарына сәйкес  білім беру 

ұйымының негізгі бағыттары мен зерделеу объектілері бойынша колледж 

құжаттарына, оның ішінде білім беру қызметтерінің мемлекеттік жалпыға 

міндетті білім беру стандартының талаптарына сәйкестігіне, қызметтің сандық 
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және сапалық көрсеткіштеріне толығымен талдау жүргізіп, қорытынды 

шығарды: 

 «Анвар Исмаилов атындағы кәсіптік колледжі» жауапкершілігі 

шектеулі серіктестігі білім беру қызметі мемлекеттік жалпыға міндетті білім 

беру стандарттарының талаптарына сәйкес келеді, оның ішінде мамандықтары 

бойынша: 

0105000  Бастауыш білім беру 

01140100  Бастауыш білім беру педагогикасы мен әдістемесі 

0103000  Дене тәрбиесі және спорт 

01140500  Дене тәрбиесі және спорт 

0101000  Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту 

01120100  Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту 

0111000  Негізгі орта білім 

01140600  Негізгі орта білім берудегі тіл мен әдебиетті оқытудың 

педагогикасы мен әдістемесі 

0104000  Кәсіптік білім беру (салалар бойынша) 

01140800  Кәсіптік оқыту (салалар бойынша) 

0402000  Дизайн  (салалар бойынша) 

02120200  Киім дизайны 

0413000  Сәндік қолданбалы өнер және халықтық кәсіпшілігі (бейіні 

бойынша) 

02140100  Сәндік қолданбалы және халықтық кәсіпшілік өнері (бейін 

бойынша) 

10130300  Тамақтандыруды ұйымдастыру 

0518000  Есеп және аудит (салалар бойынша) 

04110100  Есеп және аудит 

1401000  Құрылыс және коммуналдық шаруашылық 

07320100  Ғимараттар мен құрылыстарды салу және пайдалану 

1114000  Дәнекерлеу ісі 

07150500  Дәнекерлеу ісі (түрлері бойынша) 

«Анвар Исмаилов атындағы кәсіптік колледжі» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігінің Өзін-өзі бағалау есебі қосымшаларымен және растайтын 

құжаттарымен Педагогикалық кеңесте талқыланып, колледж веб-сайтына 

орналастырсын және ұсыныс хат Түркістан облысының білім саласында 

сапаны қамтамасыз ету департаментіне жіберілсін. 
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