ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ
МИНИСТРЛІГІ
Мемлекеттік емес білім беру мекемесі
"ЕУРАЗИЯ АГРАРЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ"

Өзін-өзі бағалау қорытындылары бойынша есеп
29.11.2021 ж. бастап 03.12.2021 ж. дейін

Алматы, 2021г.
1

МАЗМҰНЫ
1.

Терминдер мен анықтамалар

3

2.
3.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Белгілер мен қысқартулар
Нормативтік сілтемелер
Оқу орнына жалпы сипатт ама
Колледжді басқару жүйесі мен кадрлар құрамы
Білім алушылар құрамы
Оқу-әдістемелік жұмыс және педагогикалық сағат жүктемесі
Оқу-тәрбие жұмыстары
Оқу-материалдық базасы
Оқу және ғылыми зертханалар
Ақпараттық желілер және кітапхана қоры
Білім алушылардың білім деңгейі
Ғылыми-зерттеу жұмыстары
Кәсіптік тәжірибе
Мамандықтарды аттестаттау:
04110100- Есеп және аудит
04120100- Банк және сақтандыру ісі
06130100- Бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)
07130100- Электр жабдықтары (түрлері және салалары бойынша)
07161300- Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу
және пайдалану
07310300- Жерге орналастыру
08110100- Агрономия
08210100- Орман шаруашылығы (түрлері бойынша)
08410100- Ветеринария
Жалпы -гуманитарлық пәндер бірлестігі

4
5
10
22
31
43
64
135
139
150
159
182
212
222
231
269
287
307
327

Жалпы әлеуметтік пәндер бірлестігі

436

Кемшіліктер мен ескертулер
Қортынды және ұсыныстар

449
450

14
15
15,1
15,2
15,3
15,4
15,5
15,6
15,7
15,8
15,9
15,1
0
15,1
1
16
17

2

361
372
379
391
405

1. Терминдер мен анықтамалар
Қашықтан оқыту технологиялары - оқушы мен оқытушының жанама
(қашықтықта) немесе толық емес делдалды өзара әрекеттесуімен ақпараттықкоммуникациялық технологиялар мен телекоммуникацияларды қолдану арқылы ж үзеге
асырылатын оқыту.
Білім- ақпарат, жеке және кәсіби қызметте қолданылатын нормалар.
Біліктілік - алынған мамандық бойынша белгілі бір қызмет түрін құзыретті жүзеге
асыруға дайындық деңгейі.
Біліктілік - еңбек нарығына және одан әрі білім алуға, жұмыс істеуге құқық беретін
құзыреттердің құнын ресми мойындау.
Құзіреттілік - қызметкердің білім, білік және дағдыларды кәсіби қызметке қолдана
алу қабілеті.
Білім беру студенттер мен оқушылардың білім, білік, құзыреттіліктерді игеру,
қабілеттерін дамыту, білімді күнделікті өмірде қолдану тәжірибесі мен өмір бойы білім
алуға ынталандыру іс-әрекетін ұйымдастырудың мақсатты процесі болып табылады.
Білім беру бағдарламасы - оқытудың мақсаттары, нәтижелері мен мазмұны, оқу
процесін ұйымдастыру, оларды жүзеге асырудың әдістері мен әдістері, оқу нәтижелерін
бағалау критерийлері кіретін білім берудің негізгі сипаттамаларының біртұтас кешені.
Салалық біліктілік шеңбері - салада танылған біліктіліктің құрылымдық
сипаттамасы.
Кәсіптік білім - бұл студенттердің белгілі бір салада кәсіби қызметті жүзеге
асыруына және (немесе) белгілі бір кәсіпте немесе мамандықта жұмыс атқаруына
мүмкіндік беретін білім, білік және құзыреттіліктер алуға бағытталған білім беру түрі.
Кәсіби стандарт - кәсіби қызметтің белгілі бір саласында біліктілік деңгейіне,
құзіреттілікке, мазмұнға, сапа мен еңбек жағдайларына қойылатын талаптарды
анықтайтын стандарт.
Кәсіби құзіреттілік - бұл еңбек сферасының талаптарына сәйкес жедел әрекет етуге,
міндеттер мен мәселелерді әдіснамалық және дербес шешуге, сондай-ақ өз қызметінің
нәтижелерін өзін-өзі бағалауға дайындығы мен қабілеті.
Өзін-өзі бағалау – оқу орны өткізетін ішкі бағалау процесі, содан кейін өзін-өзі
бағалау туралы есеп дайындалады.
Техникалық және кәсіптік білім - білікті жұмысшылар мен орта деңгейлі мамандар
даярлауға бағытталған білім.
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Біліктілік деңгейі - күрделілік, стандартты емес еңбек әрекеттері, жауапкершілік
және тәуелсіздік параметрлерімен сараланған жұмысшылардың біліміне, біліктілігіне
және кең құзіреттілігіне жалпыланған талаптар.
2. Белгілер мен қысқартулар
ҚР МЖББС – Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім
беру стандарты
ҚМА – қорытынды мемлекеттік аттестаттау
ҚР БжҒМ – Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министірлігі
ҚР – Қазақстан Республикасы
ҒӘЖ – ғылыми әдістемелік жұмыс
ОЖЖ – Оқу жұмыс жоспары
ҚР МС – Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандарттары
СМЖ – Сапа менеджмент жүйесі
ТжКО – техникалық және кәсіптік оқыту
ТОЖ – типтік оқу жоспарлар
ОӘК – оқу әдістемелік кешен
КТ – кешенді тестілеу
БББ – білім беру бағдарламалары
АК – Аккредитациялық кеңес
ББҰ – білім беру ұйымдары
ЕАК – Еуразия аграрлық колледжі
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3.Нормативті сілтемелер
Нормативтік сілтемелер
«Техникалық реттеу туралы» Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9
қарашадағы № 603-II ҚР Заңы.
«Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III
Заңы.
Сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу туралы. Қазақстан
Республикасының 2008 жылғы 5 шілдедегі N 61-IV Заңы.
Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспарын
бекіту және Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір жарлықтарының күші
жойылды деп тану туралы. Қазақстан Республикасы Президентінің 2018 жылғы
15 ақпандағы № 636 Жарлығы
Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп
тану туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 895 қаулысы.
Барлық деңгейлердегі мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын
бекіту туралы. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018
жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығы.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 17 мамырдағы № 499 «Тиісті
типтегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік ережелерін, оның ішінде
балаларға қосымша білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру
ұйымдарының үлгі ережелерін бекіту туралы» қаулысы.
«Техникалық және кәсіптік, орта
«Техникалық және кәсіптік, орта
білімнен кейінгі білім беру ұйымдары
білімнен кейінгі білім беру
түрлерінің типтік ережелерін бекіту
ұйымдарының түрлері қызметінің
туралы» Қазақстан Республикасы Білім үлгілік қағидаларын бекіту туралы»
және ғылым министрінің 2013 жылғы
Қазақстан Республикасы Білім және
11 қыркүйектегі № 369 бұйрығы.
ғылым министрінің 2013 жылғы 11
қыркүйектегі № 369 бұйрығына
өзгерістер енгізу туралы Қазақстан
Республикасы Білім және ғылым
министрінің 2016 жылғы 8 қаңтардағы
№ 12 бұйрығы
Қазақстан Республикасы Білім және
Қазақстан Республикасы Білім және
ғылым министрінің 2012 жылғы 13
ғылым министрінің 2012 жылғы 13
наурыздағы № 99 «Жаратылыстанунаурыздағы № 99 бұйрығына өзгерістер
математикалық цикл пәндері бойынша енгізу туралы. Қазақстан Республикасы
президенттік олимпиаданы,
Білім және ғылым министрінің 2014
республикалық олимпиадалар мен
жылғы 8 тамыздағы № 340 бұйрығы.
жалпы білім беретін пәндер бойынша
ғылыми жобалар конкурстарын,
республикалық орындаушылар
конкурстары мен кәсіби шеберлік
конкурстарын ұйымдастыру және
өткізу ережесін бекіту туралы»
бұйрығы.
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Қазақстан Республикасы Білім және
ғылым министрінің 2015 жылғы 20
қаңтардағы № 19 «Білім беру
ұйымдарының типтері бойынша
студенттерді ауыстыру және қалпына
келтіру ережелерін бекіту туралы»
бұйрығы.
Еңбек нарығының қажеттіліктерін
ескере отырып, техникалық және
кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары
және жоғары оқу орнынан кейінгі
білімі бар кадрларды даярлауға,
жоғары және (немесе) жоғары оқу
орнынан кейінгі білім беру
ұйымдарының дайындық бөлімдеріне,
сондай-ақ мектепке дейінгі тәрбие мен
оқытуға, орта білім беруге арналған
мемлекеттік білім беру тапсырысын
орналастыру қағидаларын бекіту
туралы. Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің 2016 жылғы
29 қаңтардағы № 122 бұйрығы.

«Техникалық және кәсіптік білім беру
мамандықтары бойынша үлгілік оқу
жоспарлары мен үлгілік оқу
жоспарларын бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Білім және
ғылым министрінің 2015 жылғы 15
маусымдағы № 384 бұйрығы.

Қазақстан Республикасы Білім және
ғылым министрінің 2015 жылғы 20
қаңтардағы № 19 бұйрығына өзгерістер
мен толықтырулар енгізу туралы
Қазақстан Республикасы Білім және
ғылым министрінің 2015 жылғы 5
қазандағы № 591 бұйрығы.
Қазақстан Республикасы Білім және
ғылым министрінің 2016 жылғы 29
қаңтардағы № 122 бұйрығына
өзгерістер мен толықтырулар енгізу
туралы.
1) Қазақстан Республикасы Білім және
ғылым министрінің 11.15.2016 жылғы
№ 659 бұйрығы
2) Қазақстан Республикасы Білім және
ғылым министрінің 2017 жылғы 29
қыркүйектегі № 490 бұйрығы
3) Қазақстан Республикасы Білім және
ғылым министрінің 05.28.2018 № 231
бұйрығы
• 4) Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің 10.31.2018 №
609 бұйрығы

Қазақстан Республикасы Білім және
ғылым министрінің 2015 жылғы 15
маусымдағы № 384 бұйрығына
өзгерістер мен толықтырулар енгізу
туралы Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің 2016 жылғы
22 қаңтардағы № 72 бұйрығы.
553
Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы № 414-V ҚРЗ Еңбек
кодексі.
Педагогикалық әдеп ережелерін бекіту туралы. Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің 2016 жылғы 8 қаңтардағы № 9.
«Техникалық және кәсіптік білім беру
Қазақстан Республикасы Білім және
ұйымдарының, орта білімнен кейінгі
ғылым министрінің міндетін атқарушы
білім беру ұйымдарының
2007 жылғы 24 қазандағы № 506
педагогикалық кеңесі қызметінің
бұйрығына өзгерістер енгізу туралы.
типтік ережелерін бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Білім және
Қазақстан Республикасы Білім және
ғылым министрінің 2015 жылғы 12
ғылым министрінің міндетін атқарушы қарашадағы № 643 бұйрығы.
2007 жылғы 24 қазандағы № 506
бұйрығы.
Қазақстан Республикасы
Қазақстан Республикасы Президентінің
Президентінің 2016 жылғы 1
2016 жылғы 1 наурыздағы № 205
наурыздағы № 205 «Қазақстан
Жарлығының күші жойылды деп тану
Республикасының білім және ғылымды туралы Қазақстан Республикасы
дамытудың 2016-2019 жылдарға
Президентінің 2018 жылғы 29
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арналған мемлекеттік бағдарламасын
бекіту туралы» Жарлығы.
«Медициналық және фармацевтикалық
мамандықтар бойынша кәсіптік
оқытудың жалпыға міндетті
мемлекеттік стандарттарын және
үлгілік бағдарламаларын бекіту
туралы» Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау және әлеуметтік
даму министрінің міндетін атқарушы
2015 жылғы 31 шілдедегі № 647
бұйрығы.
Техникалық және кәсіптік білімнің
білім беру бағдарламаларын іске
асыратын білім беру ұйымдарында
оқуға қабылдаудың үлгі ережесін
бекіту туралы. Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы
19 қаңтардағы № 130 қаулысы
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
кейбір шешімдеріне өзгерістер мен
толықтырулар енгізу туралы.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2016 жылғы 12 мамырдағы № 288
қаулысы.
«Білім беру ұйымдары білім беру
қызметінде пайдаланатын қатаң
есептілік құжаттарының нысанын
бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы Білім және ғылым
министрінің міндетін атқарушы 2007
жылғы 23 қазандағы № 502 бұйрығы.
Дуалды оқытуды ұйымдастыру
қағидаларын бекіту туралы Қазақстан
Республикасы Білім және ғылым
министрінің 2016 жылғы 21
қаңтардағы № 50 бұйрығы.

қазандағы № 781 Жарлығы.
Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау және әлеуметтік даму
министрінің міндетін атқарушының
2015 жылғы 31 шілдедегі № 647
бұйрығына өзгерістер мен
толықтырулар енгізу туралы.
Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау және әлеуметтік даму
министрінің 2016 жылғы 29 шілдедегі
№ 661 бұйрығы.
Техникалық және кәсіптік білімнің
білім беру бағдарламаларын іске
асыратын білім беру ұйымдарында
оқуға жіберудің үлгі ережесін бекіту
туралы. Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің 2018 жылғы
18 қазандағы № 578 бұйрығы.

Қазақстан Республикасы Білім және
ғылым министрінің міндетін
атқарушының 2007 жылғы 23
қазандағы № 502 бұйрығына өзгерістер
енгізу туралы. Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің 2016
жылғы 29 тамыздағы № 531 бұйрығы.
Қазақстан Республикасы Білім және
ғылым министрінің 2016 жылғы 21
қаңтардағы № 50 бұйрығына өзгерістер
енгізу туралы Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің 2018
жылғы 11 қыркүйектегі № 455
бұйрығы.
Техникалық және кәсіптік білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу
жоспарлары мен типтік оқу жоспарларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы № 553 бұйрығы.
Қазақстан Республикасы Президентінің 2017 жылғы 31 қаңтардағы жолдауы.
«Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік»
Төртінші өнеркәсіптік революция
Қазақстандықтардың әл-ауқатын
жағдайындағы дамудың жаңа
жақсарту: табыс пен өмір сүру сапасын
мүмкіндіктері. Қазақстан
жақсарту Қазақстан Республикасы
Республикасы Президентінің 2018
Президентінің 2018 жылғы 5 қазандағы
жылғы 10 қаңтардағы жолдауы.
Жолдауы.
«Мектепке дейінгі тәрбие мен
Қазақстан Республикасы Білім және
оқытудың, бастауыш, негізгі орта және ғылым министрінің 2016 жылғы 27
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•

•

•

•

•

•

•

жалпы орта білім беретін оқу
қаңтардағы № 83 бұйрығына өзгерістер
бағдарламаларын іске асыратын білім
мен толықтырулар енгізу туралы.
беру ұйымдарында ұстаздар мен оларға Қазақстан Республикасы Білім және
теңестірілген тұлғаларды аттестаттау
ғылым министрінің 2018 жылғы 29
ережелері мен шарттарын бекіту
маусымдағы № 316 бұйрығы.
туралы» Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің 2016 жылғы
27 қаңтардағы № 83 бұйрығы. жалпы
орта, техникалық және кәсіптік, орта
білімнен кейінгі, үздіксіз білім беру
және арнайы оқу бағдарламалары
бойынша білім беру бағдарламалары
және басқа да мемлекеттік
қызметшілер білім және ғылым
саласындағы»
Кәсіби дайындық деңгейін және
Қазақстан Республикасы Білім және
мамандықтар (мамандықтар) бойынша ғылым министрінің кейбір
біліктілік беру ережесін бекіту туралы
бұйрықтарының күші жойылды деп
Қазақстан Республикасы Білім және
тану туралы. Қазақстан Республикасы
ғылым министрінің 2012 жылғы 18
Білім және ғылым министрінің 2018
маусымдағы № 281 бұйрығы.
жылғы 6 қыркүйектегі № 446 бұйрығы
«Білім алушылардың үлгеріміне
Қазақстан Республикасы Білім және
ағымдық бақылауды, аралық және
ғылым министрінің 2008 жылғы 18
қорытынды аттестаттауды жүргізудің
наурыздағы № 125 бұйрығына
үлгі ережесін бекіту туралы» Қазақстан өзгерістер мен толықтырулар енгізу
Республикасы Білім және ғылым
туралы. Қазақстан Республикасы Білім
министрінің 2008 жылғы 18
және ғылым министрінің 2018 жылғы
наурыздағы № 125 бұйрығы.
25 қыркүйектегі № 494 бұйрығы.
«Мұғалімдердің және оларға
Қазақстан Республикасы Білім және
теңестірілген тұлғалардың
ғылым министрінің 2009 жылғы 13
лауазымдарының типтік біліктілік
шілдедегі № 338 бұйрығына өзгерістер
сипаттамаларын бекіту туралы»
мен толықтырулар енгізу туралы.
Қазақстан Республикасы Білім және
Қазақстан Республикасы Білім және
ғылым министрінің 2009 жылғы 13
ғылым министрінің 2018 жылғы 31
шілдедегі № 338 бұйрығы.
қазандағы № 602 бұйрығы.
Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 - 2021
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы «Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 13 қарашадағы № 746 қаулысы.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2018 жылғы 23 тамыздағы № 513 «2017 2018 жылғы 23 тамыздағы № 513
- 2021 жылдарға арналған Өнімді
қаулысына өзгерістер мен
жұмыспен қамтуды және жаппай
толықтырулар енгізу туралы.
кәсіпкерлікті дамытудың« Еңбек»
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
бағдарламасына қатысушыларға жаңа
2018 жылғы 24 желтоқсандағы № 873
бизнес-идеяларды іске асыру үшін
қаулысы.
мемлекеттік гранттар беру ережесін
бекіту туралы» қаулысы
Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп
тану туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 895 қаулысы.
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 6
сәуірдегі № 130 бұйрығы "орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі
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білім беру ұйымдары педагогтерінің жүргізуі үшін міндетті құжаттардың тізбесін
және олардың нысандарын бекіту туралы"
•

•

•

•

•

•

•

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18
наурыздағы № 125 бұйрығы "орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен
кейінгі білім беру ұйымдары үшін білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы
бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау жүргізудің үлгілік қағидаларын
бекіту туралы"
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің м. а. 2007 жылғы 23
қазандағы № 502 бұйрығы "Білім беру ұйымдары білім беру қызметінде
пайдаланатын қатаң есептілік құжаттарының нысанын бекіту туралы"
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 2
ақпандағы № 124 "білім беру ұйымдарын бағалау критерийлерін бекіту
туралы"бұйрығы
"Техникалық және қызмет көрсету еңбегінің кәсіптері (мамандықтары)
бойынша кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру қағидаларын
бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министріні ң 2012
жылғы 18 маусымдағы № 281 бұйрығының күші жойылды-ҚР Білім және ғылым
министрінің 06.09.2018 № 446 бұйрығымен.
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің м. а. 2015 жылғы
24 ақпандағы № 128 бұйрығы "міндетті медициналық қарап-тексерулерді өткізу
қағидаларын бекіту туралы"
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м. а. 2018 жыл ғы
27 наурыздағы № 126 бұйрығы "инфекциялық аурулардың алдын алу бойынша
санитариялық – эпидемияға қарсы, санитариялық – профилактикалы қ іс –
шараларды ұйымдастыруға және жүргізуге қойылатын санитариялы қэпидемиологиялық талаптар "санитариялық қағидаларын бекіту туралы
"Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2020
- 2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы"Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 27 желтоқсандағы № 988 қаулысы
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4.Оқу орнына жалпы сипаттама
Мемлекеттік емес техникалық және кәсіптік білім беретін оқу орны Еуразия
аграрлық колледжінің Мемлекеттік аттестация қарсаңында дайындық деңгейін анықтау
мақсатында 29.11.21 №2 педагогикалық кеңесте колледжде «Өзін-өзі аттестаттауды»
29.11.21-03.12.21 ж. аралықта өткізу туралы шешім қабылдады.
2007 жылы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңыны ң 5бабының 21-2) тармақшасына сәйкес білім беру ұйымдарының білім беру қызметін өзінөзі бағалауды жүзеге асыру ережелерін ескере отырып, Қазақстан Республикасының Білім
және ғылым министрлігінің 2016 жылғы 2 ақпандағы №124 бұйрығы бойынша «Білім
беру ұйымдарын бағалау өлшемшарттарын бекіту туралы», ҚР Білім және ғылым
министрінің 26.07.2021 №366 бұйрығымен енгізілген жалпы ережелер және басқа да
нормативті-құқықтық құжаттарға сәйкес өзін-өзі аттестаттауды ұйымдастыру үшін
колледж директорының №
, 29.10.2021ж. бұйрығымен колледж ішілік комиссия
құрылды. Оның құрамында:
Төраға: Бекбаева В.К. –колледж директоры
Төраға орынбасары: Инкарбаева Г.М. – оқу-ісі жөніндегі орынбасары
Комиссия мүшелері: Мамбетов М – ғылыми-әдістемелік жұмыс жөніндегі
орынбасары;
Досжанова Б.Р – тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары;
Мусабекова Ж. – кадр бөлімінің меңгерушісі;
Исаева А.Б.– сапа менеджері;
Абильбекова Э.М. – жергілікті бюджет бойынша бөлім меңгерушісі
Атымтаева Б.Е – «Техникалық» пәндер бірлестігі төрайымы;
Малайсарова Қ.Н. -арнайы пәндер оқытушысы.
Өзін-өзі аттестаттау қортындысы бойынша комиссия төмендегідей шешім
қабылдады:
• Техникалық және кәсіптік білім беретін Мемлекеттік жалпыға міндетті білім
беру стандарты талаптары мен жұмыс жоспары мазмұнына сәйкес жұмыс бағдарламалар
мен күнтізбелік-тақырыптық жоспарлар мен силабустар талапқа сай дайындалған.
• Техникалық және кәсіптік білім беретін Мемлекеттік жалпыға міндетті білім
беру стандарты мен бітірушілерді дайындаудың мемлекеттік минимумдары талаптарына
сай аралық және қортынды аттестаттау нәтижелері бойынша бітірушілерді дайындау
сапасы сәйкес келеді.
• Оқу процесінде қолданылатын ақпараттық база жеткілікті.
• Педагог кадрлардың сапалық құрамы талаптарға сәйкес келеді.
• Оқыту процесі құрал-жабдықтармен қамтамасыз етілген.
• Барлық бөлім мен пәндер бірлестігі қызметі істер номенклатурасына сәйкес
қызметтерін ұйымдастырады.
Комиссия құрамы тексеру барысында төмендегідей нормативтік- құқықтық
құжаттарды басшылыққа алды:
1. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» 5-бабының 21-2) тармақшасына
27.07. 2007ж.);
2.Техникалық және кәсіптік білім беру жүйесінің нормативтік құқықтық актілер
жинағы
3.Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім білімнің маманды қтары
мен біліктіліктернің сынаптауышы (ҚР БжҒМ 27 қыркүйек 2018 №500 бұйрығы);
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4. Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің 2016 жылғы 2
ақпандағы №124 бұйрығы бойынша «Білім беру ұйымдарын бағалау өлшемшарттарын
бекіту туралы», ҚР Білім және ғылым министрінің 26.07.2021 №366 бұйры ғымен
енгізілген жалпы ережелері»;
5. Қазақстан Республикасы Үкіметінің
қаулысы «Білім беру саласыдағы
лицензиарларды айқындау туралы» (21.11.2015ж., №934);
6. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі бұйрықтары;
7. Колледж Жарғысы;
8. Құрылымдық бөлімдердің Ережелері.
Комиссия жұмысының нәтижесі №3 директор жанындағы
отырысында
(06.12.2021ж.) қаралып, Мемлекеттік аттестацияға дайын екендігі туралы және бірқатар
ұсыныстарды 07.12. 21- 11.12.2021 ж. дейінгі аралықта жолға қою туралы шешім
қабылдады.

Кез-келген дәуірде кез-келген ұлттың басты мақсаты - сауатты,
интеллектуалды дамыған ұрпақ тәрбиелеу.
Біздің қоғамның басты мақсаты - жан-жақты және үйлесімді дамыған,
ақыл-ойы бай азамат тәрбиелеу.
Президент Н.А. Назарбаев Қазақстан халқына жолдауында: «Өмір бойы
жаңа білім алып отыру әр қазақстандықтың өмірлік сенімі болуы керек», деді.
Оны дамыған елдер деңгейінде ұстап тұратын Қазақстанның жарқын
болашағы - сауатты ұрпақ.
Колледж ұйымдық-құқықтық қызметіне байланысты үкіметтік емес оқу
орны болып табылады.
Ол Алматы қаласының Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру
департаментінің 2013 жылғы 15 шілдедегі № 153 бұйрығы негізінде жалға
алынған.
Қазіргі уақытта колледжде білім және ғылым саласындағы Алматы
қаласы Экономика және бюджеттік жоспарлау департаментінің 2009 жылғы
4 наурыздағы лицензиясына ие. Техникалық және кәсіптік білім беру
бағдарламалары бойынша білім беру қызметін жүзеге асыру құқығына
арналған тіркеу № 0101883, АА-5 (Қосымша 1)
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Колледж білім беру қызметін 2001 жылдан бастап жүргізеді. 2017
жылғы 8 тамызда колледж «Еуразиялық аграрлық колледжі» мекемесі
болып аталды және № КZ 16LAA00009904 лицензия алды. Білім беру
12

қызметімен айналысу үшін лицензияға қосымшасы 13.04.2021 ж. №59
бұйрық негізінде кадрды даярлау бағыттарының атауы өзгертілді.
2012 жылы колледж бес жылға мемлекеттік аттестациядан өтті, 2014
жылы жоспарланған мемлекеттік аудиттен және 2019 жылғы 11-15 қараша
аралығында Еуразиялық аграрлық колледж Тәуелсіз Қазақстандық
Аккредиттеу Орталығының (ТҚАО) аккредиттеу процесінен өтті,
25.12.2019ж. бастап 24.12. 2024ж. дейін қолданылу мерзімімен 5 жылға
институционалдық және мамандандырылған аккредиттеу туралы куәлікрастау алды, тіркеу нөмірі IA № 0049. (Қосымша 2.)
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2021 жылы 22 шілдеде Қазақстан республикасы мемлекеттік
техникалық реттеу жүйесі «Каз Серт» жауапкершілігі шектеулі
серіктестігінен «Жүйенің сапа менеджменті» сәйкестік сертификаты берілді
14

(ЭҚЖК 85.32.1) Білім беру қызметіне қатысты ҚР СТ ІSО 9001-2016 (ІSО
9001: 2005). (Қосымша 3)
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Ұйымдастырушылық-құқықтық қызметке байланысты, Еуразиялық
аграрлық колледжі мемлекеттік емес оқу орны болып табылады, колледж
«Еуразиялық техникалық университеті» мекемесімен 26.05.2021 жылғы №
21 негізінде оқу-өндірістік базасын пайдаланады.
Еуразиялық аграрлық колледж - бұл агроөнеркәсіптік кешендегі
техникалық және кәсіптік білім беретін мемлекеттік емес оқу орны.
Колледждің қажеттілігін анықтайтын негізгі факторлар қазіргі заманғы
материалдық-техникалық база, білікті оқытушылар және икемді, ұтқыр білім
алушылар.
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Ұлт жоспарын
басшылыққа ала отырып. Назарбаев «100 нақты қадам», колледж «2021-2025
жылдарға арналған Еуразиялық аграрлық колледжін дамытудың
стратегиялық жоспары» негізінде жұмыс істейді.
Білім алшуылар контингентіне арналған білім беру бағдарламасын
жүзеге асыру барысында колледжде өндіріске арналған оқу базасы, оқу
зертханалары, жатақхана, асханалар, кабинеттер, оқу залы, спорт кешені
заманауи талаптарға сәйкес келеді. Колледждің арнайы сайтында
(www.agrarcollege.kz) білім беру бағдарламаларының мақсаттары мен
міндеттері, сондай-ақ іс-шаралар туралы барлық ақпарат орналастырылған.
Тыңдаушылар, қызметкерлер мен жұмыс берушілер ақпаратпен толық
қамтамасыз етілген.
«Қазақстан-2050» стратегиясын іске асыру аясында колледж білім
беруді жетілдіруде, ғылым мен практиканы біріктіретін, инновациялық
технологияларды енгізуде, білімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыруда, білім
беру процесін жетілдіруде және оқытушы мен оқушының перспективалық
шығармашылық қабілеттерін қалыптастыруда маңызды міндет болып
табылады.
Колледждегі ұйымдастырушылық-құқықтық қызмет Қазақстан
Республикасының
Конституциясына,
«Білім
туралы»
Қазақстан
Республикасының Заңына, Қазақстан Республикасында ТжКБ дамытудың
мемлекеттік бағдарламасына, ТжКБ кәсіптік оқу бағдарламасын іске
асырудың типтік ережелеріне, техникалық және кәсіптік білім беру
саласындағы қолданыстағы заңнамалық және нормативтік актілерге,
мемлекеттік білім стандартының талаптарына негізделеді.
Техникалық және кәсіптік білімнің типтік оқу жоспарлары мен оқу
бағдарламалары, оқу бағдарламалары 9 мамандық бойынша ұсынылған.
04110100- Есеп және аудит
04120100- Банк және сақтандыру ісі
06130100- Бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)
07130100- Электр жабдықтары (түрлері және салалары бойынша)
07161300- Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу
және пайдалану
07310300- Жерге орналастыру
08110100- Агрономия
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08210100- Орман шаруашылығы (түрлері бойынша)
08410100- Ветеринария
Еуразия аграрлық колледжі жоғарыдағы құжаттарды басшылыққа ала
отырып, төмендегі мамандықтар бойынша білім беруге және мамандарды
дайындау бағыты жоғары біліктілігі қалыптасқан техникалық және кәсіптік
білім беретін оқу орындарына орта буын маманын 3 кодына сәйкес
дайындауда, күндізгі және қашықтықтан оқу нысаны бойынша оқу мерзімі
3ж. 10 ай, , 2ж. 10ай, , 1ж. 10 ай. Негізгі және жалпы орта білім базасында
қабылдауға құқылы.
Еңбек нарығының тұрақты өзгеруіне байланысты мамандықтар
тұрғысынан кадрларға деген қажеттілік өзгеріп отырады, жаңа мамандықтар
пайда болады, еңбек қызметінің түрлеріне кәсіби стандарттар өзгереді.
Бірқатар мамандықтар бойынша кадрлар даярлау қажеттілігі бүгінгі күні
қандай да бір мамандық халық арасында сұранысқа ие болмайтын өңірде
өзекті болмауы мүмкін, осыған байланысты колледжде білім алушыларды
қабылдау бұзылуы мүмкін.
2018-2020 оқу жылынан бастап білім алушыларды қабылдаудың
болмауына байланысты Еуразиялық аграрлық колледж 24.12.2020 ж. №180
бұйрығымен "0601000-Стандарттау, метрология және сертификаттау",
"1514000-Экология және табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану", "0104000Кәсіптік оқыту" мамандықтарының білім беру қызметін тоқтатты (Қосымша
4).

17

13.04.2021 ж. №59 бұйрығына сәйкес Еуразиялық аграрлық колледжге
білім беру қызметімен айналысу үшін лицензияға жаңа қосымша берілді
(Қосымша5).
18

19

ҚР БжҒМ 27 қыркүйек 2018 №500 бұйрығын басшылыққа ала
отырып, Қазіргі таңда оқыту процесі осы шифр бойынша 1 курстар берілген
қосымшасымен дайындалған жұмыс жоспарымен мамандар дайындалуда.
№
1
2
3
4
5

Мамандық
04110100- Есеп және аудит
04120100Банк
және
сақтандыру ісі
06130100- Бағдарламалық
қамтамасыз ету (түрлері
бойынша)
07130100- Электр жабдықтары
(түрлері және салалары
бойынша)
07161300- Автомобиль
көлігіне техникалық қызмет
көрсету, жөндеу және
пайдалану
20

Біліктілік
4S04110102- Бухгалтер
4S04120103- Банк операциялары
жөніндегі менеджер
4S06130105- Ақпараттық жүйелер
технигі
4S07130103- Техник –электрик
4S07161304- Техник- механик

6

07310300- Жерге орналастыру

4S07310302- Техник –жерге
орналастырушы
4S08110103- Агроном

7
8
9

08110100- Агрономия
08210100- Орман
шаруашылығы (түрлері
бойынша)
08410100- Ветеринария

4S08210104- Техник- орман патологі
4S08410105-Ветеринарлық фельшер

Оқу үрдісі Техникалық және кәсіптік білім беретін стандарт пен
мамандықтар бойынша типтік оқу бағдарламасын басшылыққа алып
жасалған жұмыс жоспары негізінде құрылған жұмыс бағдарламасы мен
Syllabus, күнтізбелік-тақырыптық жоспар бойынша ұйымдастырылады.
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5.Колледжді басқару жүйесі мен кадрлар құрамы
Колледжді басқару жүйесі мен құрылымы
2021-2022 оқу жылында колледждің оқу-тәрбие үрдісі төмендегі әкімшілік
басшыларының басқаруымен ұйымдастырылады. (Қосымша 6).
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Колледждің құрылымдық бөлімшелері Колледжді дамытудың 2021-2025 жылдар ға
арналған стратегиялық жоспарына сәйкес педагогикалық кеңесте қаралып, оқу жылына
бекітілген жоспарға сәйкес жұмыс істейді. Жоспардың орындалуын процесстің иелері,
бөлім бастықтары сервистің үздіксіз жетілдірілуін қадағалайды. Колледжді басқару
педагогикалық және білім кеңестерінің отырыстарында жүзеге асырылады. Бөлім
қызметкерлері өз жұмысында колледждің ішкі ережелерін және колледж директорыны ң
бұйрықтарын басшылыққа алады.
Колледжде білім сапасына ішкі аудиттің жылдық кестесі жасалады. Колледждің сапасын
бақылауды ішкі сарапшылар бағалайды.
Мониторингті ұйымдастыруды басқару келесі мәліметтер негізінде анықталады:
ішкі аудиттер (есептер, актілер), білім сапасының мониторингі (Педагогикалық кеңестің
хаттамасы, сыртқы тексерулер (лицензиялау, сертификаттау), аймақтардағы үздік
жетістіктермен салыстыру нәтижелері (Алматыдағы оқу орындарыны ң рейтингі),
мәліметтер кері байланыс (жұмыс берушілердің кері байланысы). Колледж аны қталған
сәйкессіздіктерді талдайды. Талдау негізінде ішкі аудит проблемалы қ аудандарда
жүргізіледі. Ішкі аудит кемінде жылына1 рет өткізіледі. Аудиттің мақсаттары, көлемі мен
өлшемдеріне қатысты ақпаратты жинау және тексеру тиісті іріктеу және іріктеу әдістері
арқылы жүзеге асырылады. Білім алушылар мен қызметкерлердің қанағаттану деңгейін
анықтау үшін директормен, орынбасарлармен, сауалнаманың әртүрлі нысандарымен
кездесулер өткізіледі; Оқытушылардан, қызметкерлерден және студенттерден
сауалнамалар мен әлеуметтік сауалнамалар жүргізіледі. Колледж емтихандардың
нәтижелері, мемлекеттік аттестаттау және басқа іс-шаралар туралы ақпаратты бақылайды
және жүйелейді, бұл жарты жылдық және жылдық есептерде көрініс табады. Колледжде
жауапты тұлғаларды анықтау мен басқарудың оңтайлы жүйесі қалыптасты.
Басқарушылар арасындағы міндеттерді функционалды бөлу колледждің барлық негізгі
қызметтерін қамтиды және оның даму стратегиясын сәтті жүзеге асыруға м үмкіндік
береді.
Колледж мүдделер мен қатынастардың қайшылықтарын шешудің тетіктерін анықтайды.
Жалпы, мұғалімдер, қызметкерлер және колледж білім алушылары - бұл өте жа қсы
команда. Тараптардың құқықтары мен міндеттері Колледж Жарғысында, лауазымды қ
нұсқаулықтарда, ұжымдық және жеке шарттарда айқындалады. Ұжым мен білім
алушылар үшін жұмыс және тынығу уақытын, сыртқы келбетін, еңбек тәртібіне
қойылатын талаптарды және т.б. реттейтін ішкі ережелер.
Еуразиялық аграрлық колледжі Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті, Алматы қаласының білім департаменті
бекіткен мамандықтар бойынша жұмыс істейді («Лицензиялау туралы» Қазақстан
Республикасы Заңының 9-1-бабына сәйкес).
Колледждің оқу-әдістемелік жұмысын жүзеге асыру Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрлігінің Білім және ғылымның мемлекеттік стандартына, Қазақстан
Республикасы Білім
және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы №604
бұйрығымен бекітілген тиісті деңгейдегі мемелекеттік жалпыға міндетті білім беру
стандарттарының талаптарына сәйкес, «Дуальды оқытуды ұйымдастыру ережесін бекіту
туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 21
қаңтардағы № 50 бұйрығымен, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
бұйрығымен Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 29 қаңтардағы №
107 бұйрығымен «Студенттердің академиялық үлгерімін, аралық және қорытынды
аттестаттаудың үлгілік ережелерін бекіту туралы» 2008 жылғы 18 наурыздағы № 125
(06.06.2017 ж. өзгертілген). 2016 «Кәсіби тәжірибені ұйымдастыру және өткізу ережелері
және ұйымдарды практика негізі ретінде анықтау ережелері», колледж жарғысы, тиісті
нормативтік құжаттар.
Колледжде білім беру қызметі мемлекеттік білім беру гранты бойынша
мемлекеттік стандарт бойынша және ақылы негізде жүзеге асырылады. Орта арнаулы
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білім беру бағдарламаларының негізгі мазмұны оқу-әдістемелік бірлестіктермен (О ӘБ)
әзірленген және Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігімен бекітілген
типтік және оқу бағдарламаларын қолдану арқылы жүзеге асырылады.
Колледждегі оқу іс-әрекеті қолданыстағы оқу жоспарлары мен оқу жоспарларына сәйкес
жүзеге асырылады.
Білім беру бағдарламалары бойынша кәсіптік білім беруді қамтамасыз ететін
нормативтік және білім беру құжаттары:
- мамандықтар бойынша типтік оқу жоспарлары мен бағдарламалар
- жұмыс оқу жоспары
- силлабустар
- күнтізбелік-тақырыптық жоспарлар
- оқу-әдістемелік кешендер
- әдістемелік нұсқаулықтар.
Колледждің оқу процесінің әртүрлі бағыттарындағы құрылымдық бөлімшелердің
жұмысы істер номенклатурасымен, педагогикалық кеңес туралы ережемен, ішкі
ережелермен, білім алушы мен оқытушының ар-намыс кодексімен және т.б. реттеледі.
Профессорлық-оқытушылық құрамның функционалдық міндеттері лауазымдық
нұсқаулықтармен анықталады. (Қосымша7)
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Құрылтайшының шешімдері, педагогикалық кеңестердің шешімдері, директордың
бұйрықтары мен нұсқаулары, еңбек келісім-шарттары, оқу процесіне қажетті учаскелерді
жалдау, колледж жұмысшыларының міндеттері нормативті акт, колледжді тікелей басқару
ретінде қарастырылады.
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Колледждің құрылымдық бөлімшелері Колледжді дамытудың 2021-2025 жылдарға
арналған стратегиялық жоспарына сәйкес педагогикалық кеңесте қаралып, оқу жылына
бекітілген жоспарға сәйкес жұмыс істейді. Жоспардың орындалуын процесстің иелері,
бөлім бастықтары сервистің үздіксіз жетілдірілуін қадағалайды. Колледжді басқару
педагогикалық және білім кеңестерінің отырыстарында жүзеге асырылады. Бөлім
қызметкерлері өз жұмысында колледждің ішкі ережелерін және колледж директорыны ң
бұйрықтарын басшылыққа алады.
Педагогикалық кеңестердің шешімдері, директордың бұйрықтары мен нұсқаулары,
еңбек келісім-шарттары, оқу процесіне қажетті бөлімдерді жалдау, колледж
жұмысшыларының міндеттері нормативті акт, колледжді тікелей басқару ретінде
қарастырылады.
Колледждің
құрылымдық бөлімшелерінің
білім беру
процесі
істер
номенклатурасымен, педагогикалық кеңес Ережелерімен, оқытушылар мен білім
алушылардың ар кодексі және ішкі тәртіп Ережесімен, әкімшілік және оқытушылар
құрамының лауазымдық нұсқаулықтарына орай анықталған қызметтік міндеттерімен
басқарылады.
Колледжді тікелей басқарудың нормативтік актісі ретінде құрылтайшы шешімі,
педагогикалық кеңес шешімі, директордың өкімдері мен бұйрықтары, еңбек шарттары,
оқу процесін жүргізуге қажетті аудандарды жалға алу туралы келісім-шарт, колледж
қызметкерлерінің лауазымдық міндеттері есептеледі.
Колледжде ұжымдық басқару ұйымы қызмет атқарады. Олар педагогикалық және
әдістемелік кеңес, директор жанындағы отырыс.
Педагогикалық кеңес құрамына бүкіл педагогтар ұжымы кіреді. Педагогикалық
кеңес жыл басынан құрылған жоспар бойынша 2 айда бір рет жүргізілген, шешімдер
қабылданып директор бұйрығы бойынша орындалады. Педагогикалық кеңесте
қорытынды мемлекеттік аттестация нәтижесі, оқыту мен тәрбие беру жұмыстарының
сапасын көтеру туралы пәндер бірлестігінің жұмыстары, жұмыс жоспарына өзгертулер
енгізу, бөлім басшыларының семестрлік және жылдық есептері тыңдалады, талданады.
Педагогикалық кеңес жоспары орындалған және хаттама жүргізілген.
Сонымен бірге колледждің әдістемелік жұмысы жүйелі түрде әдістемелік бөлім
қызметі, әдістемелік кеңес, пәндер бірлестігі, «Педагогикалық шеберлік мектебі», «Жас
мамандар мектебі» арқылы басқарылады.
Колледждің әдістемелік жұмысын Әдістемелік кеңес арқылы басқарады.
Әдістемелік кеңес жыл басынан құрылған жоспар арқылы 2 айда бір рет өткізіледі ж әне
хаттама жүргізіледі. Әдістемелік кеңес колледждің оқу процесінде кездесетін оқуәдістемелік мәселелер бойынша кеңес беретін ұйым. Әдістемелік кеңес құрамына
директордың оқу, әдістемелік, тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасарлары, өндірістік
практика меңгерушісі, бөлім меңгерушілері, пәндер бірлестігі төрайымдары, әдіскер ж әне
оқытушылар кіреді.
Оқу процесін оқу-әдістемелік материалдармен қамтамасыз ету мәселелерін
әдістемелік кеңес шешеді. Әдістемелік кеңес құрамына директордың орынбасарлары,
өндірістік практика меңгерушісі, бөлім меңгерушілері, әдіскер, пәндер бірлестігі
төрайымдары және оқытушылар кіреді. Әдістемелік кеңесте оқу процесіне байланысты
маңызды мәселелер және оларды жүзеге асыру жолдары қарастырылады.
Сонымен бірге колледжде жыл басынан құрылған жоспар бойынша 2 айда бір рет
директор жанындағы отырыс өтеді. Онда оқу процесін жетілдіру мәселелері, оқу процесін
бақылау, түрлі ағымдық мәселелер және тәрбие жұмысы, кәсіптік бағдар беру жұмыстары
т.с.с. қарастырылады. Жоспар бойынша және кезектен тыс отырыстар хаттамасы
материалдарымен тіркелген.
Колледжді басқарудың осы қалыптасқан түрі құрылымдық ұйымдардың өзара
қатынасының тиімді жолдарын қамтамасыз етуде, іскерлік және шығармашылық
ынтымақтастықты дамытуда. Оның дәлелі ретінде білім сапасы, білім алушылар мен
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оқытушылардың түрлі байқауларға, конференцияларға қатысуы, ұжым ішінде жаңа
технологияны пайдалану тәжірибесін таратулары, бағалаудың жаңа жүйесі.
Колледжді ішкі басқару төмендегі Ережелермен тәртіпке келтіріліп, басқарылады:
- Құжаттарды басқару мен жүргізу Ережесі;
- Ішкі тәртіп Ережесі;
-Колледжді басқару Ережесі;
-Педагогикалық кеңес Ережесі;
- Әдістемелік кеңес Ережесі;
- Кәсіптік практиканы ұйымдастыру Ережесі;
- Алматы аграрлық коледжінің пәндер бірлестігі Ережесі;
- Пәндер бірлестігінде байқаулар ұйымдастыру Ережесі;
- Топ тәлімгерлері Ережесі;
- Оқу бөлімі Ережесі;
- Күндізгі бөлім Ережесі;
- Сырттай бөлім Ережесі;
- Оқу бөлімі диспетчері қызметі туралы Ереже;
- «Үздік маман» байқауын ұйымдастыру туралы Ереже;
- Оқытушы портфолиосы туралы Ереже;
- Оқу кабинеті туралы Ереже;
- Тәлімгер туралы Ереже;
- Олимпиада туралы Ереже;
- Ғылыми-практикалық конференция туралы Ереже;
- Жас мамандардың әдістемелік апталығын ұйымдастыру Ережесі;
- Жас мамандар мектебі Ережесі;
- Білім алушылардың шығармашылық үйірмесі Ережесі;
- Ашық сабақ Ережесі;
- Пәндер бірлестігінің онкүндігін ұйымдастыру Ережесі;
- Әдістемелік жәрмеңке Ережесі;
- «Құзыретті оқытушыдан құзыретті білім алушыға дейін» өзіндік білім көтеру
тақырыптары бойынша педагогикалық оқуды ұйымдастыру Ережесі.
Кадрлар құрамы
Еуразия аграрлық колледж кадрлық әлеуеті көрсеткіштері
Кесте - 1
№

Показатель кадрового
потенциала
Барлық оқытушылардың саны:
- Жоғары, бірінші біліктілік:
- ғылым докторы
- ғылым кандидаты
Мастер производственного
обучения:
Преподаватели, не имеющие
основного образования:
Оқытушылардың
жастарының көрсеткіші:
- 30 0а дейа дейн
- 30 жастан - 45 қа дейін

20172018
65
15/23%
32/49%

20182019
66
15/23%
1/3%
36/55%

Учебные года
201920202020
2021

-

-

-

-

89
8/24%
2/6%
12/36%
-

-

-

-

-

-

15/23% 12/18%
18/28% 26/39%
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72
16/22%
38/53%

16/22%
29/40%

83
10/32%
2/6%
14/45%

20212022

12/39%
15/48%

33/38%
23/26%

- 45 жастан - 60 қа дейін
- 60 тан жоғары
Педагогикалық
қызметкерлердің біліктілігін
жетілдіру курсынан өткендер.

23/35% 17/26%
9/14% 11/17%

17/24%
10/14%

3/10%
1/3%

19/21%
14/15%

12/18% 45/63%

35/49%

50/60%

44/49%

Колледж басшылығы
Кесте - 2
1.

Директор

Бекбаева Винера Кошановна,
Колледждегі еңбек өтілі12 жыл , педагогикалық
еңбек өтілі 27 жыл
2.
Оқу ісі жөніндегі
Инкарбаева Гульнар Мусатаевна,
орынбасары
Колледжегі еңбек өтілі 15жыл, педагогикалық өтілі
27жыл
3.
Ғылыми – әдістемелік
Мамбетов Мадияр Бахтиярбекович
жұмысы жөніндегі
Колледжегі еңбек өтілі 8 жыл, педагогикалық өтілі 8
орынбасары
жыл
4.
Тәрбие ісі жөніндегі
Досжанова Ботагоз Рахметуллаевна,
орынбасары
Колледжегі еңбек өтілі 8 жыл,педагогикалық еңбек
өтілі 22жыл.
5.
Өндірістік тәжірибе
Бейсенов Бейімбет Жарылқапұлы
меңгерушісі
Колледжегі еңбек өтілі 2 жыл, педагогикалық өтілі
2 жыл
6.
Күндізгі бөлім меңгерушісі
Абилбекова Эльвера Мейрамбаевна,
Колледжегі еңбек өтілі 9 жыл, педагогикалық еңбек
өтілі 16жыл
7.
Күндізгі бөлім меңгерушісі
Қожан Назым Ғазизқызы
Колледжегі еңбек өтілі 3жыл, педагогикалық өтілі 6
жыл
8.
Күндізгі және қашықтықтан Абеуова Айжан Саламатовна,
оқыту бөлімі меңгерушісі
Колледжегі еңбек өтілі 8 жыл, педагогикалық өтілі 8
жыл
Басшылық қызметкерлерінің барлығы жоғары білімді.
Жалпы жыл басынан педагогтар жеке келісім-шарт бойынша жұмысқа
қабылданады. 2021-2022 оқу жылында педагогтар құрамы 91 оқытушыдан тұрған.
Педагогтар құрамының орташа жас мөлшері - 43 жас.
Штаттағы оқытушылар саны –53, олардың педагогикалық сағат жүктемесі 3601080 сағат аралығын құрайды. Сағат жүктемесі берілгенде оқытушылардың ғылыми
дәрежесі, санаты, тәжірибесі ескеріле отырып өндірістік қажеттілікке байланысты
бөлінеді. Ал, 35 оқытушы штаттан тыс олардың сағат жүктемесі 360 сағатқа дейінгі
аралықты қамтиды.
Оның ішінде – бірінші және жоғары санатта - 14 оқытушы, 3 ғылым докторы ж әне
22 ғылым кандидаты бар, ол сапалық құрамның 42 % құрайды.
91–оқытушының базалық білімі сәйкес келеді, оның ішінде 3 оқытушы Доктор
білімі, 9 оқытушы ғылым кандидаты және 37 оқытушының магистрлік білімі бар, 40
оқытушының бакалавр дипломы бар. Барлық оқытушылардың беретін пәндеріне базалық
білімдері сәйкес келеді.
Оқыту процесін басқаруды өз дәрежесінде ұйымдастыру үшін оқытушылар мен
әкімшілік үшін төмендегідей әдістемелік көмекші құралдар дайындалды:
• Оқытушыларға жоспар құру үшін әдістемелік көмекші құрал;
28

•

Мамандықтар бойынша білім алушылары үшін бақылау жұмысын орындауға
әдістемелік көмекші құрал;
• Бақылау жұмысына пікір-сын жазуға әдістемелік көмекші құрал;
• Міндетті бақылау жұмысын жүргізуге әдістемелік көмекші құрал;
• Колледжде оқыту процесін жүйелі ұйымдастыру үшін әдістемелік көмекші
құрал;
• Күнтізбелік-тақырыптық жоспар, силлабус құруға әдістемелік көмекші құрал;
• Курстық жұмыстарды, дипломдық жұмыстарды орындауға әдістемелік көмекші
құрал.
Жетістіктерге жетуге бірден бір мүмкіндік беретін, білім алушылар қажеттіліктерін
қанағаттандыруға жағдай жасай білетін оқу орнын басқару жүйелі қалыптасқан.
• Электронды оқулықтар дайындау және қолдану.
• Оқу сапасын тексеретін компьютерлік бағдарламаны енгізу.
Колледж құрылған кезінен бастап мамандарды қазақ және орыс тілінде
дайындайды. Мамандықтар бойынша білім алушылардың - 90% қазақ тілінде дәріс
алады.
Дамудың стратегиялық мақсатына қол жеткізу үшін Еуразиялық аграрлық колледж
ҚазҰАЗУ ғылыми-педагогикалық қызметкерлерін колледждің даму стратегиясын
жетілдіру бойынша жұмысқа тартады. Колледжде көп жылды қ педагогикалы қ өтілі бар
тәжірибелі практик мамандарды, ҚазҰАЗУ ғылым докторлары мен кандидаттарын арнайы
пәндер бойынша теориялық және практикалық сабақтарды өткізу үшін шақыру
тәжірибесі бар, олар: Қойшыбаев А.М.-с. ғ. к., Ундербаев М.С. - т. ғ. к., Жылқышыбаева
М.М. – б. ғ. к., Омарбекова У.Ж. – в. ғ. к., Мықтыбаева Р. Ж. – в. ғ. к., Усмангалиева С.С.
– ш. ғ. к., Барахов Б.Б. - ш. ғ. к., Мауланов А.З. – в. ғ. к., Кулманова Г.А.-с. ғ. к.
Кадрлық құрам жүзеге асырылатын білім беру бағдарламаларының деңгейі мен бейініне,
білім беру қызметіне және инженер-педагог қызметкерлердің сапалық құрамына
қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес келеді. Оқытушылардың біліктілігі, оларды ң
сандық құрамы мамандарды даярлау бағыттарына сәйкес келеді, лицензиялық талаптарға
жауап береді. Оқытушылар құрамына қойылатын біліктілік талаптары лауазымды қ
нұсқаулықтарда, бөлімшелер туралы ережелерде айқындалған.
Педагог кадрлар білім жетілдіру курстарынан өтуі жүйелі жүзеге асырылады. Олар:
білім жетілдіру курстары, өлкелік әдістемелік бірлестік жұмыстарына қатысу, колледж
ішілік семинарлар, мамандықтар бойынша өткен ғылыми-практикалық конференцияларға
қатысу, шеберлер тәжірибесін өткізу, жас мамандар мектебі, педагогикалық шеберлік
мектебі, педагогикалық кеңестерде баяндама жасау, өз білімін көтеру т.с.с.
Төмендегі таблицада 2017-2021 оқу жылдарында білім жетілдіру курстарынан
өткен оқытушылар туралы мәлімет берілген:
Кесте - 3
Оқу жылы
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022

Білім жетілдіру курсынан өткендер
17 оқытушы
45 оқытушы
33 оқытушы
50 оқытушы
44 оқытушы

Кадрлық құрам жүзеге асырылатын білім беру бағдарламаларының деңгейі мен
бейініне, білім беру қызметіне және инженер-педагог қызметкерлердің сапалық құрамына
қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес келеді. Оқытушылардың біліктілігі, оларды ң
сандық құрамы мамандарды даярлау бағыттарына сәйкес келеді, лицензиялық талаптарға
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жауап береді. Оқытушылар құрамына қойылатын біліктілік талаптары лауазымды қ
нұсқаулықтарда, бөлімшелер туралы ережелерде айқындалған. Колледж миссиясын
қамтамасыз етудің негізгі көзі – инженерлік педагогтық құрам. Осыған байланысты
колледж кадрларды іріктеу және оқыту процестеріне ерекше көңіл бөледі. Колледждегі
кадрларды іріктеу білім беру бағдарламаларының қажеттіліктерін талдауға негізделген.
Кадрлық саясат колледж стратегиясының негізгі басымдықтарына сәйкес жүзеге
асырылады.
Қызметкерлер саны – 91 оқытушының базалық білімі сәйкес келеді, оның ішінде 3
оқытушы Доктор білімі, 9 оқытушы ғылым кандидаты және 37 оқытушының магистрлік
білімі бар, 40 оқытушының бакалавр дипломы бар. 100% мұғалімдердің негізгі білімі бар.
Жоғары біліктілік санаты бар мұғалімдердің үлесі - 4 адам. Бірінші біліктілік
санаты бар мұғалімдердің үлесі - 5 адам, екінші біліктілік санаты - 22 адам. Осылайша,
бірінші, екінші және жоғары санатты мұғалімдер 81,6% құрайды.
Магистр және ғылым кандидаты бар оқытушылар 81,6% құрайды
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6.Білім алушылар құрамы

Кәсіби бағдар беру жұмыстарын жүргізу үшін колледж туралы мемлекеттік
және орыс тілдерінде бейнероликтер жасалды, жарнамалық баннерлер мен
буклеттер шығарылды, онда мамандықтар, оқу мерзімі, мерзімдері
көрсетілген құжаттар тізімі көрсетілген. Мамандықтарды насихаттау
мақсатында колледж оқытушылары мен білім алушылары «Қазақстан» және
«Хабар» телеарналарының телебағдарламаларына қатысады, колледжде
өткізілетін іс-шаралар туралы материалдарды жариялайды.
Оқу жылының басында кәсіптік бағдарлау нәтижелерін бақылау мақсатында
бірінші курс студенттеріне сауалнама жүргізіледі.
Колледжде бірінші курс білім алушыларын бейімдеу үшін колледжді ң
ішкі ережелерімен және жарғысымен, ағымдық бөлімдермен, кітапхананың
жұмыс кестесімен, оқу залындағы пайдаланушы нұсқаулықтарымен,
жазылымдармен және каталогпен танысу жұмыстары ұйымдастырылған.
БББ ұйымдастыруда облыс және аудан мектептеріндегі кәсіптік
бағдар беру жұмысын мамандыққа бағдарлау жөніндегі маман басқарады.
Кәсіби бағдар беру жоспары 4 кестеде келтірілген.
Кесте 4
Колледждің кәсіби бағдар беру жұмыстары
№
п/п
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Іс шара

Мерзімі

Жауапты

1. Дайындық кезеңіндегі ұйымдастырушылық жұмыстары
КББ хатшысын тағайындау
Ақпан
Колледж
директоры
Бекбаева В.К.
Қабылдау комиссиясын, апелляциялық Ақпан
колледж
комиссияны құру
директоры
Бекбаева В.К.
Жергілікті актілерді педагогикалық
Ақпан
КББ жауапты
кеңестің бекітуіне дайындау:
хатшысы
- 2021 жылға колледжге қабылдау
ережелері
- Апелляциялық комиссия туралы ереже
- Қабылдау комиссиясы туралы ереже
- Қабылдау комиссиясы туралы
нұсқаулық
2021 жылы кәсіптік бағдар беру Қаңтар,
Оқу ісі
нәтижелерін
талқылау,
жетілдіру ақпан
жөніндегі
бойынша ұсыныстарды әзірлеу.
орынбасары
Колледжге қабылдау тәртібі туралы Ақпан
КББ жауапты
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1.6
1.7

1.8

1.9

2.1

2.2
2.3

2.4

2.5

2.6

3.1
3.2

3.3

қабылдау комиссиясының отырысында
талқылау.
Құжат тапсыру кестесін бекіту
Наурыз

хатшысы

КББ жауапты
хатшысы
2020 жылы құжаттарды қабылдау Наурыз
колледж
бойынша КББ нәтижелерін талқылау,
директоры
жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу.
Бекбаева В.К.
Барлық бағыттар бойынша оқу ақысын Наурыз
Колледж
белгілеу. Педагогикалық кеңес пен
директоры
бақылау кеңесінде бекітілді.
Бекбаева В.К.
Колледжге
қабылдау
бойынша Ағымда
КББ жауапты
келушілерді қабылдауды ұйымдастыру.
хатшысы
2. Насихаттау және кәсіби бағдар беру жұмысы
2021 жылға арналған жарнамалық іс- Ақпан
Оқу ісі
шараларды өткізу
жөніндегі
орынбасары
Ақпараттық комиссияның қабылдау Қаңтар
КББ жауапты
стендін рәсімдеу.
мамыр
хатшысы
Жұмыспен қамту қызметі өткізетін бос Ақпан
Оқу ісі
орындар жәрмеңкелеріне қатысу.
сәуір
жөніндегі
орынбасары
Колледжге түсу парағын дайындау.
Ақпан
Оқу ісі
маусым
жөніндегі
орынбасары
Ашық есік күндерінің бағдарламаларын - Ақпан
Оқу ісі
жоспарлау
наурыз
жөніндегі
орынбасары
Колледжге түсушілер үшін ашық есік Ақпан
Оқу ісі
күндерін өткізу.
наурыз
жөніндегі
орынбасары
3. Құжаттарды қабылдауды ұйымдастыру
Өтініштер динамикасын көрсететін стенд Маусым
КББ жауапты
дайындау.
хатшысы
Техникалық хатшылыққа құжаттарды Маусым
КББ жауапты
қабылдауды қолдау үшін ақпараттық
хатшысы
материалдар жиынтығын дайындау.
Өту және орташа баллдарды анықтау, август
КББ жауапты
қабылдау туралы ұсыныс бойынша КББ
хатшысы
отырысының хаттамасын және күндізгі
бөлімге қабылдау туралы бұйрықтарды
дайындау
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3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

4.1
4.2
4.3

Қабылдау комиссиясының отырыстарын Желтоқсан
өткізу
қаңтар
Статистикалық ақпаратты дайындау.
Маусым
қыркүйек
Жеке құжаттарды қабылдауды және Кесте
құжаттарды қабылдауды ұйымдастыру
бойынша
Құжаттарды тапсыру барысы туралы Қабылдау
ақпараттық жазбаларды жүргізу
барысында
Өтініш берушілер мен олардың ата- Үнемі
аналарының шағымдары мен өтініштерін
қарауды ұйымдастыру
4. Соңғы кезеңдегі жұмыс
Колледжге оқуға түскен талапкерлердің
Тамыз
жеке істерін тапсыруды ұйымдастыру
қазан
КББ бойынша есеп беру
Қыркүйек
қазан
КББ жаңа хатшылығына құжаттарды
Қараша
тапсыру
желтоқсан

КББ жауапты
хатшысы
КББ жауапты
хатшысы
КББ жауапты
хатшысы
КББ жауапты
хатшысы
КББ жауапты
хатшысы

КББ жауапты
хатшысы
КББ жауапты
хатшысы
КББ жауапты
хатшысы

Жаңадан қабылданған білім алушыларға атаулы көмек оқу
бөлімі мен колледждің топ жетекшілері тарапынан көрсетіледі.
Психологиялық қызметтің бірінші курс студенттерінің бейімделу кезеңіндегі
қызметі колледждегі алғашқы курстарындағы студенттерді психологиялық
қолдауға бағытталған. Осы мақсатқа жету келесі міндеттерді шешу арқылы
жүзеге асырылады:
1. Бірінші курс студенттерін оқу процесіне қосу үшін оңтайлы
психологиялық жағдай жасауға көмектесу.
2. Бірінші курс студенттерінің бейімделу процесін зерттеу.
3. Бірінші курс студенттерімен жұмыс жасауда кураторларға көмек.
4. Бірінші курс студенттеріне колледжде оқу жағдайларына бейімделу
кезінде психологиялық көмек, жаңа жағдайларға тез бейімделу дағдыларын
дамыту.
Бірінші курс студенттерінің бейімделуінде топтың кураторлары
ерекше рөл атқарады, өйткені олар колледждің жаңа білім беру жағдайында
білім алушыларға жетекшілік етеді, алғашқы күндері қиын жағдайға тап
болған бірінші курс студенттеріне көмек көрсетеді, олардың қызметін
үйлестіреді және ұйымдастырады.
Топтарда бірінші курс студенттерінің сәтті бейімделуіне ықпал ететін
іс-шаралар жүйесі жоспарланған: «Студенттер қатарына алу», «Денсаулық
күні», «Топтың туған күні», бірлескен экскурсиялар, саяхаттар.
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Кесте 5
Мамандықтарға студенттерді қабылдау (орта білім
негізінде)
Оқу жылдары
2017- 2018- 2019- 2020Мамандықтар
2018
2019
2020
2021
1513000 «Ветеринария»
237
233
180
162
1201000 « Автокөлік құралдарына
44
46
34
39
техникалық қызмет көрсету, жөндеу
және техникалық қызмет көрсету»
1518000
«
Ауыл
шаруашылығын
38
38
21
23
электрлендіру және автоматтандыру»
1305000 « Ақпараттық жүйелер»(сала
38
36
21
5
бойынша)
0516000 «Қаржы»
31
13
20
18
0518000 «Есеп және аудит»
15
18
13
17
1511000 «Жерге орналастыру»
47
47
46
47
1508000 « Орман шаруашылығы, бақ36
36
36
39
саябақ және ландшафт құрылысы»
1502000 «Агрономия»
19
16
23
17
0601000 «Стандарттау, метрология және
31
12
сертификаттау»
1514000 – « Экология және табиғи
37
21
8
ресурстарды тиімді пайдалану»
0104000 «Кәсіптік білім беру»
5
5
Қорытынды:
578
521
402
367
Колледжге қабылданған сәттен бастап «білім алушылардың өмірлік
циклінің» барлық кезеңдері бұйрықтармен анықталады: қабылдау, курстан
курсқа ауысу, аралық және қорытынды аттестаттауға, практикаға қабылдау,
біліктілік тағайындау, колледжден шығару және қайта қабылдау.
Білім
алушылардың
оқу
процесін
ұйымдастыру
туралы
ақпараттандыру үшін ақпараттық стенд құрылды, оған дайындалған
құжаттар орналастырылған: колледждің ұзақ мерзімді жұмыс жоспарының
элементтері, оқу процесінің кестесі, сабақ кестесі, элективті кесте.
Колледжге қабылдау «Мемлекеттік стандарттарды бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2019 жылғы 29
сәуірдегі № 77 бұйрығымен (2019 жылғы 29 тамыздағы № 77) бұйрық
бойынша техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламаларын іске
асыратын оқу орындарына оқуға қабылдаудың типтік ережелерінің негізгі
ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады. «Техникалық және кәсіптік білім беру
саласында көрсетілетін қызметтер», «Техникалық және кәсіптік, орта
білімнен кейінгі ұйымдарда құжаттарды қабылдау» мемлекеттік қызмет
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регламенті бойынша. Нормативтік құжаттар негізінде «Колледждің қабылдау
комиссиясы туралы» ереже жасалды.
Колледжге қабылдау техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі
білім саласындағы білім беру қызметін жүзеге асыру құқығына 08.08.2017
жылғы KZ16LAA00009904 мемлекеттік лицензиясына сәйкес мамандықтар
бойынша жүзеге асырылады.
Колледж негізгі орта (негізгі жалпы), жалпы орта (орта жалпы),
техникалық және кәсіптік білімі бар Қазақстан Республикасының
азаматтарын қабылдайды.
Колледжге негізгі орта білім негізінде қабылдау емтихан негізінде ж үзеге
асырылады.
Білім алушылардың контингентін қалыптастыру саясаты мамандық
бойынша саналы түрде таңдаған тұлғаларға, егер пәндер бойынша қажетті
ұпайлар жиналған болса, қабылданады. Емтихандарда ұсынылған
тапсырмалар математика, орыс (қазақ) тілдерінде, биология, химия, негізгі
жалпы білім беру географиясындағы оқу бағдарламасының талаптары мен
мазмұнына сәйкес құрастырылады.
Қабылдау нәтижелері туралы ақпарат күндізгі бөлімде оқитындардың
назарына Egov және ақпараттық стендке орналастыру арқылы жеткізіледі.
Білім алушыларды кәсіптік бағыттау және қалыптастыру жұмыс формалары,
әдістері мен құралдары, колледж мамандықтарына үміткерлерді кәсіби
іріктеудің негізделген жүйесі негізінде жүзеге асырылады.
Қала, облыс және аудан мектептердегі кәсіптік бағдар беру
жұмыстары оқу жылының басында жасалынған және бекітілген колледждің
кәсіптік бағдарлау жоспарына сәйкес жүргізіледі.
Мектептермен жұмыс жоспары және мектеп оқушыларының ашық
есік күндеріне қатысу кестесі жасалды, оның барысында колледжді
таныстыру бағдарламасы ұсынылады: мамандықтар презентациясы,
колледжге экскурсия, көрмелер, шеберлік сыныптары, тренингтер, анкеталар.
Оқу жылында студенттер түрлі іс-шараларға белсенді қатысады.
Соңғы 3 жыл ішінде күндізгі бөлім студенттері республикалық, қалалық
және колледжішілік конференцияларға, конкурстарға қатысты.
Кесте 6
Студенттерді қабылдау (негізгі орта білім негізінде)
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Ақылы негізінде

Грант негізінде

25

2021-2022
Оқу жылы

Барлығы

25

Ақылы негізінде

Грант негізінде

25

2020-2021
Оқу жылы
Оның ішінде

Барлығы

25

Ақылы негізінде

Грант негізінде

25

2019/2020
Оқу жылы
Оның ішінде

Барлығы

25

Ақылы негізінде

25

Грант негізінде

25

2018/2019 оқу
жылы
Оның ішінде

Барлығы

1305000
«Ақпараттық

Ақылы негізінде

1

2017/2018
Оқу жылы
Оның ішінде
Грант негізінде

Мамандық
атауы

Барлығы

№

2

3

4

5

6

жүйелер»
06130100
«Бағдарлама
лық
қамтамасыз
ету (түрлері
бойынша)»
1201000
«Автокөлік
құралдарына
техникалық
қызмет
көрсету,
жөндеу және
техникалық
қызмет
көрсету»
0716300
«Автомобиль
көлігіне
техникалық
қызмет
көрсету,
жөндеу және
пайдалану»
1518000
«Ауыл
шаруашылығ
ын
электрлендір
у және
автоматтанд
ыру»
07130100
«Электр
жабдықтары
(түрлері
бойынша)»
1305000
«Ветеринари
я»
08410100
«Ветеринари
я»
1511000
«Жерге
орналастыру
»
07310300
«Жерге
орналастыру
»
1508000
«Орман
шаруашылығ
ы, бақ-саябақ
және
ландшафт
құрылысы»
08210100
«Орман

18

25

25

50

25

25

50

25

25

94

25

25

25

25

50

25

44

25

106

25

25

36

18

25

20

20

25

25

185

46

25

25

55

25

25

50

25

25

56

134

43

21

50

25

84
139

18

21

30

7

шаруашылығ
ы (түрлері
бойынша)»
0518000«Есе
п және
аудит»
Барлығы

125

150

44

206

150

56

25

25

273

150

123

328

141

Кесте 7
2017-21 жылдарға студенттерді басқа оқу орындарына ауыстыру және
қабылдау
(негізгі орта білім негізінде)
Көрсеткіштер
Басқа оқу
орындарынан
ауысып келегндер

2017- 2018- 2019- 20202018 2019 2020 2021
4

5

20212022

10

Всего

19

Басқа оқу
орындарына
ауысып кеткендер

-

Ақылы бөлімнен
грант негізіне
ауыстырылғандар

4

Грант негізінен
ақылы бөлімге
ауыстырылғандар

1

Оқудан
шығарылды

3

4

3

1

6

5

5
5

19

Басқа білім беру ұйымдарынан ауысуға академиялық айырмашылық
төрт академиялық пәннен аспауы керек. Студенттерді басқа ұйымдарға
ауыстыру кезінде алдыңғы оқу кезеңдерінде олар оқыған жұмыс оқу
жоспарының пәндеріндегі академиялық айырмашылық анықталады.
Кесте - 8

Студенттерді басқа оқу орындарына ауыстыру және қабылдау
2017-2021 жж
37

187

20172018

20182019

20192020

Басқа
о қу
орындарынан
ауысып
келгендер

22

37

15

Басқа
о қу
орындарына
ауыстырылғандар

73

54

-

20202021

2021-

Барлығы

2022

113

204

Техникалық және кәсіптік білімнің басқа ұйымдарынан білім
алушыларды қабылдау (ауыстыру) Қазақстан Республикасы Білім және
ғылым министрінің 2015 жылғы 20 қаңтардағы № 19 бұйрығымен бекітілген
«Білім алушыларды білім беру ұйымдарының түрлері бойынша ауыстыру
және қалпына келтіру ережелеріне» сәйкес жүзеге асырылады (47-қосымша
12 Наурыз 2015 енгізілген).
Басқа білім беру ұйымдарынан ауысуға академиялық айырмашылық
төрт академиялық пәннен аспауы керек. Студенттерді басқа ұйымдарға
ауыстыру кезінде алдыңғы оқу кезеңдерінде олар оқыған жұмыс оқу
жоспарының пәндеріндегі академиялық айырмашылық анықталады.
Оқу жылын сәтті аяқтаған білім алушылар мамандықтар бойынша
курстан курсқа көшіріледі. Академиялық қарызы бар білім алушылар
шартты түрде курстан курсқа көшіріледі. Академиялық қарызын өтемеген
білім алушылар колледжден шығарылады.
Колледждегі білім сапасын арттыру мақсатында әр оқытушы өзінің
сабағының сапасына жауап береді, мазмұнды және ғылыми көзқараспен
қамтамасыз етеді, білім алушыларға сабақтан тыс уақытты ұйымдастырады
(қосымша сабақтар, арнайы кесте бойынша нашар үлгеретін студенттермен
жұмыс, студенттердің практикасын ұйымдастырудың жаңа тәсілі
қалыптастырылған
Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру
ұйымдарында білім алушыларды аралық аттестаттау
Қазақстан
Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының
негізінде жасалған жұмыс оқу жоспарлары мен бағдарламаларына сәйкес
жүзеге асырылады. Сынақтар емтихан алдында өткізіледі.

Кесте - 9

2017-2021 оқу жылындағы білім алушылардың орташа білім
көрсеткіштері.
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(негізгі орта білім негізінде)
О қу
жылдары
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
Жалпы орта

Үлгерімі

Сапасы

100%
94,6%
96,2
93,3
98,2%

51,5%
61,5%
72,3
72
55,2

Сабаққа
қатысуы
83,3%
69%
70
82
75,5%

Орташа
балл
3,9
3,7
4,1
4,2
3,8
Кесте - 10

2017-2021 оқу жылындағы білім алушылардың орташа білім
көрсеткіштері.
(орта білім негізінде)
О қу
жылдары
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
Жалпы орта

Үлгерімі

Сапасы

100%
94,6%
96,2
93,3
98,2%

51,5%
61,5%
72,3
72
55,2

Сабаққа
қатысуы
83,3%
69%
70
82
75,5%

Орташа
балл
3,9
3,7
4,1
4,2
3,8

2017-2021 жылдар арасындағы күндізгі бөлім мониторингі (орта білім
негізінде)
Соңғы бес оқу жылындағы білім алушылардың білім деңгейі (негізгі
орта білім негізінде) 11 кестеде келтірілген
Кесте - 11

2020-2021 оқу жылындағы білім алушылардың орташа білім
көрсеткіштері.
(негізгі орта білім негізінде)
Курс

Үлгерімі

1-курс
2-курс
3 курс

99,6
99,2

99,4

Сапасы
93,4
73,9

Сабаққа
қатысуы
92,3
97,2

Орташа
балл
4,35
4,2

83,6

94,7

4,3

4 курс
Жалпы орта
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2018-2019 оқу жылының күндізгі бөлім білім алушыларының
мониторингі (негізгі орта білім негізінде)
Кесте 12
Студенттерді қабылдау (негізгі орта білім негізінде)

4
5
6

7

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

50

50

94

50

25

25

125

2019/2020
Оқу жылы
Оның ішінде
Грант
негізінде
Ақылы
негізінде

3

2018/2019 оқу
жылы
Оның ішінде

Грант
негізінде
Ақылы
негізінде
Барлығы

2

1305000
«Ақпараттық
жүйелер»
1201000 «Автокөлік
құралдарына
техникалық қызмет
көрсету, жөндеу
және техникалық
қызмет көрсету»
1518000 «Ауыл
шаруашылығын
электрлендіру және
автоматтандыру»
1305000
«Ветеринария»
1511000 «Жерге
орналастыру»
1508000 «Орман
шаруашылығы, бақсаябақ және
ландшафт
құрылысы»
1518000 «Ауыл
шаруашылығын
электрлендіру және
автоматтандыру»
Барлығы

2017/2018
Оқу жылы
Оның ішінде

Грант
негізінде
Ақылы
негізінде
Барлығы

1

Мамандық атауы

Барлығы

№

25

25

25

106

50

25

25

25

25

25

25

206

150

150

44

44

56

56

Техникалық және кәсіптік білімнің басқа ұйымдарынан білім
алушыларды қабылдау (ауыстыру) Қазақстан Республикасы Білім және
ғылым министрінің 2015 жылғы 20 қаңтардағы № 19 бұйрығымен бекітілген
«Білім алушыларды білім беру ұйымдарының түрлері бойынша ауыстыру
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және қалпына келтіру ережелеріне» сәйкес жүзеге асырылады (47-қосымша
12Наурыз 2015 енгізілген).
Басқа білім беру ұйымдарынан ауысуға академиялық айырмашылық
төрт академиялық пәннен аспауы керек. Студенттерді басқа ұйымдарға
ауыстыру кезінде алдыңғы оқу кезеңдерінде олар оқыған жұмыс оқу
жоспарының пәндеріндегі академиялық айырмашылық анықталады.

Кесте 13
2017-2019 жылдарға студенттерді басқа оқу орындарына ауыстыру және
қабылдау
(негізгі орта білім негізінде)
2017-2018

2018-2019

Всего

7

7

Басқа оқу
орындарынан ауысып
келегендер
Басқа оқу орындарына
ауысып кеткендер

2

16

18

Ақылы бөлімнен грант
негізіне
ауыстырылғандар

1

4

5

1

1

Грант негізінен ақылы
бөлімге
ауыстырылғандар

16
7

12
6

0

2

1

4

0

1

0
2017-2018
2018-2019

Басқа оқу орындарына ауысу себептері:
41

1. Тұрғылықты жерін ауыстыру;
2. өз бетінше;
3. оқу төлемі бойынша;
4. отбасына байланысты.
Басқа оқу орындарынан ауысқан білім алушы:
2018-2019 оқу жылында 7 білім алушы;
Себептері:
- колледждің материалдық-техникалық базасын жақсарту;
- мамандықтар бойынша сапалы дайындық.
Ақылы бөлімнен грантқа ауыстырылған:
2017-2018 оқу жылында 1 білім алушы;
2018-2019 оқу жылында 4 білім алушы;
Себептері:
Білімі бойынша сапа көрсеткіші мен тәртібі
Грант бөлімінен ақылы бөлімге ауыстырылған:
2018-2019 оқу жылы 1 білім алушы
Себептері:
өз еркімен.
Оқу жылын сәтті аяқтаған білім алушылар мамандықтар бойынша
курстан курсқа көшіріледі. Академиялық қарызы бар білім алушылар
шартты түрде курстан курсқа көшіріледі. Академиялық қарызын өтемеген
білім алушылар колледжден шығарылады.
Колледждегі білім сапасын арттыру мақсатында әр оқытушы өзінің
сабағының сапасына жауап береді, мазмұнды және ғылыми көзқараспен
қамтамасыз етеді, білім алушыларға сабақтан тыс уақытты ұйымдастырады
(қосымша сабақтар, арнайы кесте бойынша нашар үлгеретін студенттермен
жұмыс, студенттердің практикасын ұйымдастырудың жаңа тәсілі
қалыптастырылған
Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру
ұйымдарында білім алушыларды аралық аттестаттау
Қазақстан
Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының
негізінде жасалған жұмыс оқу жоспарлары мен бағдарламаларына сәйкес
жүзеге асырылады. Сынақтар емтихан алдында өткізіледі.
Жаңадан қабылданған білім алушыларға атаулы көмек оқу бөлімі мен
колледждің топ жетекшілері тарапынан көрсетіледі.
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7.Оқу-әдістемелік жұмыс және педагогикалық сағат жүктемесі

Колледжде Мемлекеттік лицензия бойынша жүргізілетін 9
мамандықтың барлығынан
Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру
стандартымен (2008, 2009) және Үлгілік оқу бағдарламасымен (2009,
2010,2012,2013,2015,2020) толық қамтамасыз етілген.
Жыл сайын осы құжаттар негізінде колледждің оқу жұмыс жоспары
мамандықтар бойынша құрылады, онда оқу процесі кестесі, сағаттар саны
саны курстар бойынша пәндердің өтілу бірізділігін сақтай отырып берілу
реті, міндетті бақылау жұмыстары, курс жұмыстары, аралық және қортынды
аттестациялар нақты көрсетіледі.
Қашықтықтан оқу бөлім үшін оқу жұмыс жоспары жалпы
гуманитарлық пәндер үшін 20 %, жалпы кәсіптік және арнайы пәндер
бойынша 30% көлемінде құрылып, оқу кестесі бойынша оқу процесі
ұйымдастырылады.
Директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасары мамандықтар бойынша
жалпыға міндетті білім беру стандарттары және үлгілік оқу бағдарламалары
негізінде оқу жұмыс жоспарын құрады. Директордың ғылыми-әдістемелік ісі
жөніндегі орынбасары мен пәндер бірлестігі төрайымдарының бақылауымен
жұмыс бағдарламасын, күнтізбелік-тақырыптық жоспар, силлабустар және
күнделікті сабақ жоспарын үлгілік бағдарлама негізінде құрады.
Директордың ғылыми әдістемелік жұмысы жөніндегі орынбасары үнемі
жұмыс бағдарламасын, силлабустарды, күнтізбелік-тақырыптық жоспар және
күнделіккті сабақ жоспарының сапалы орындалуын, оқу процесінің
кестесінен ауытқушылықтың болмауын қадағалайды.
Тексеру барысында жоғарыда аталған құжаттардың үлгілік оқу
бағдарламасына сәйкес құрылғандығы анықталды.
Әр семестрдің басында тұрақты сабақ кестесі құрылып, директордың
оқу-ісі жөніндегі орынбасарының бекітуімен ақпараттық тақтаға сабақ
басталардан бір апта бұрын ілініп, себепті жағдайларда өтілмеген сабақтар
ауысым журналына тіркеліп, есепке алынып отырады.
Сабақ екі ауысымда сағат 8.00 басталады. Сабақ пән ерекшелігіне
қарай бекітілген аудиторияларда өткізіледі. Оқу жұмысын есепке алатын
негізгі құжат теориялық оқу журналы. Журнал сабақ кестесі мен күнтізбеліктақырыптық жоспармен мен силлабустарға сәйкес толтырылған. Журналдың
толтырылу барысы бөлім меңгерушілері мен директордың оқу-ісі жөніндегі
орынбасарының бақылауында болады.
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Барлық өтілетін пәндер бойынша оқу бағдарламасына сәйкес оқу
әдістемелік кешен дайындалған.
Міндетті оқу көлемі Қазақстан Республикасының Білім және ғылым
министрлігінің әдістемелік нұсқаулықтары мен Мемлекеттік жалпыға білім
беретін стандарт талаптарына сәйкес аптасына 36-40 сағаттан аспайды.
Колледждің ағымдағы жұмыстары оқу-тәрбие жұмыстары бойынша
құрылған кешенді жоспар болып саналады. Онда жыл бойына о қу-тәрбие
процесін басқару миссиясы, мақсаты, міндеттері анықталған. Кешенді
жоспарда барлық бөлім басшыларының жоспарлары енгізілген.
Сонымен бірге кешенді жоспарда оқу-тәрбие процесі перспективасы,
материалдық-техникалық
және
оқу-әдістемелік
қамтамасыз
етуді
нақтылайтын міндеттер қарастырылған.
Жылдық жоспардың орындалуы туралы мәселе педагогикалық кеңесте,
әдістемелік кеңесте қаралып, кемшіліктерді жолға қою туралы шешімдер
қабылданады. Жылдық жоспардың орындалғаны туралы колледждің
жылдық есебінде талдау жасалады.
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің
колледждер алдына, яғни, білім беру саласында ішкі ж әне сырт қы нарыққа
сәйкес бәсекеге қабілетті маман дайындаудың тиімді жолдарын жоғары білім
беру, қазіргі заман талаптарына сай дамытудың стратегиялық басым
бағыттарын негізгі құрал ретінде пайдалану міндеттерін қойып отыр.
Оқу жұмыстары жоспарының орындалуын бақылау пәндер
бірлестігінің жұмыс жоспарында, оқу-тәрбие процесін жетілдіру мақсатында
ұйымдастырылған іс-шаралар бойынша және оларды бақылауға алу арқылы
жүзеге асырылады. Күнтізбелік-тақырыптық жоспар мазмұнын, сағаттар
санын тексерген кезде Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жалпыға
міндетті білім беру стандартына сәйкес құрылған оқу жұмыс жоспары мен
жұмыс бағдарламасы мазмұнына сәйкестендіріліп тексеріледі.
Жұмыс бағдарламасы берілген сағат санына байланысты үлгілік
бағдарлама негізінде құрылған және білім алушы игеруі тиіс білімдер
мазмұнын толық қамтиды. Жұмыс бағдарламасы түсіндірме хат, сағаттар
мазмұны, өтілетін тақырыптар мазмұны мен білім алушы білуі тиіс білімдер
жиынтығы, білім алушының өз бетінше жұмыс тапсырмалары ж әне
әдебиеттер тізімінен тұрады.
Білім алушылардың білім сапасын арттыру мақсатында пәндер
бірлестігінде ғылыми дәрежесі бар және тәжірибелі оқытушылар
жетекшілігімен қажетті әдістемелік көмекші құралдар дайындалған.
Колледждің оқу-әдістемелік жұмысы Қазақстан Республикасының
«Білім туралы» Заңына сәйкес нарық экономикасындағы бәсекеге қабілетті
сапалы маман дайындауда оқу-тәрбие процесінің тиімді ұйымдастыру
жолдарымен қамтамасыз ету мақсатында ұйымдастырылады. (Қосымша - 7)
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Оқу жұмыс жоспары оқудың барлық кезеңіне құрастырылады және колледж
директорымен бекітіледі. Колледж стандартты оқу бағдарламаларын, сондай-ақ
практикалық бағдарламалар негізінде бағдарламаларды іске асырады. Колледжде
модульдік білім беру бағдарламасының құрылымын,пәндерді модульдік оқытуға
қойылатын негізгі талаптарды анықтайтын "Кәсіпқор" холдинг әзірлеген модульдік
құзыреттілік тәсіліне негізделген жаңа білім беру бағдарламаларын әзірлеу және енгізу
бойынша ұсынымдар іске асырылады.
Эксперименттік білім беру бағдарламасы мазмұнының маңызды сипаттамалары:
айқындық,мазмұнның ішкі ұтқырлығы және білім берудің технологиялық бейімделуі
(модульдік бағдарламалар), білім беру деңгейінің интеграциясы және арнайы орта
деңгейдегі маман.
Мониторинг оқу процесін сапалы бақылау ағымдағы және аралы қ бақылауды
қамтиды, түпкілікті аттестаттау деңгейімен аяқталады және тек оқу сапасын қамтамасыз
етуге ғана емес, сонымен қатар академиялық жұмыстың белгілі бір көлемін іске асыру
мониторингіне де бағытталған.Оқу бағдарламаларын тиімді басқару үшін колледжде
колледж қызметі туралы ақпаратты жинау және талдау бойынша дәстүрлі жүйелі ж ұмыс
жүргізіледі.Бағалау және сараптама объектілері:
-оқу процесін,оқу-әдістемелік, білім беру,өндірістік, білім беру және басқа
салаларды реттейтін құжаттар;
- білім беру үдерісін ұйымдастыру сапасы;
- сапалы педагогикалық кадрлар;
-- материалдық-техникалық база;
- білім беру бағдарламаларын оқу-әдістемелік қамтамасыз ету;
-- оқу-тәрбие үдерісіне инновациялық білім беру технологияларын енгізу ;;
- студенттердің құзыреттіліктерін дамыту деңгейі (негізгі және кәсіби).

Оқу бағдарламалары мен жоспарлары негізінде білім беру
қызметін жоспарлау және ұйымдастыру

Педагог мамандардың жылдық сағат жүктемесі оқу жұмыс жоспары негізінде
бөлініп, олардың ғылыми дәрежесі және санаттарын ескере отырып бөлінеді. Жұмыс
жоспары негізінде сабақ кестесі құрылады.
Күніне орта есеппен бір оқытушы 2-3 пар сабақ өткізеді, ал әр топта күніне 3-4 пар
ұзақтықта (аптасына 36-40 сағат көлемінде) сабақ өтіледі. Денсаулығына байланысты
немесе өндірістік қажетілікке байланыста іс-сапарда болған оқытушылар сабағы
ауыстырылып, арнайы журналда тіркеледі.
Жалпы оқу процесі Техникалық және кәсіптік білім беретін оқу орындары
стандарттары талаптары мен нормативті-құқықтық құжаттарды және Типтік Ережелерді
басшылыққа алады.
Әр семестрдің басында тұрақты сабақ кестесі құрылып, директордың оқу-ісі
жөніндегі орынбасарының бекітуімен ақпараттық тақтаға сабақ басталардан бір апта
бұрын ілініп, себепті жағдайларда өтілмеген сабақтар ауысым журналына тіркеліп, есепке
алынып отырады.
Сабақ екі ауысымда сағат 8.00 басталады. Сабақ пән ерекшелігіне қарай бекітілген
аудиторияларда өткізіледі. Оқу жұмысын есепке алатын негізгі құжат теориялы қ оқу
журналы. Журнал сабақ кестесі мен күнтізбелік-тақырыптық жоспармен мен
силлабустарға сәйкес толтырылған. Журналдың толтырылу барысы бөлім ме ңгерушілері
мен директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасарының бақылауында болады.
Барлық өтілетін пәндер бойынша оқу бағдарламасына сәйкес оқу әдістемелік
кешен дайындалған.
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Міндетті оқу көлемі Қазақстан Республикасының Білім және ғылым
министрлігінің әдістемелік нұсқаулықтары мен Мемлекеттік жалпыға білім беретін
стандарт талаптарына сәйкес аптасына 36-40 сағаттан аспайды.
Колледждің ағымдағы жұмыстары оқу-тәрбие жұмыстары бойынша құрылған
кешенді жоспар болып саналады. Онда жыл бойына оқу-тәрбие процесін басқару
миссиясы, мақсаты, міндеттері анықталған. Кешенді жоспарда барлық бөлім
басшыларының жоспарлары енгізілген.
Білім алушылардың оқу әрекетін бақылау оқу жұмыс жоспарымен сәйкес
мамандақтар бойынша күнделікті, ағымда, аралық, қортынды түрінде өтеді. Күнделікті
бақылау арқылы оқу-тәрбие процесі барысы тексеріледі: теориялық оқудың сабақ кестесі
бойынша жүргізілуі, оқу және еңбек тәртібін сақтау, колледж бойынша кезекшіліктер
ұйымдастыру т.с.с.
Ағымдағы аттестация 16 сағатты құраған жағдайда ай сайын немесе екі айда бір
рет өкізіледі. Ол білім алушылардың теориялық білімдері негізінде міндетті бақылау
жұмысын орындау, зертханалық-практикалық сабақтар тапсырмаларын тапсыру және оқу
практикаларының қортындысы бойынша жүріп отырады.
Аралық
аттестация
мамандықтар
бойынша
ағымдық
аттестаттаудан
қанағатттанарлық бағаланған білім алушылардың міндетті бақылау жұмысын орындау,
курстық жұмыстар, семестр бағалары мен сынақтар тапсырған білім алушылардан
қабылданады. Аралық аттестация кестесі емтихан сессиясының алдында 1 ай бұрын оқу
жұмыс жоспары мен оқу кестесіне сәйкес бөлім меңгерушілері құрады және директорды ң
оқу-ісі жөніндегі орынбасарының бекітуімен жүзеге асырылады.
Аралық аттестаттауға барлық семестрлік бағалары мен сынақтарын толық
тапсырған және оқу төлем ақысын жасаған білім алушылар директор бұйры ғымен
сессияға жіберіледі. Колледжде жалпы аралық аттестаттау ауызша формада жүреді. Ол
үшін пән оқытушылар білім алушы үшін материалды толық қамтитын емтихан
сұрақтарын дайындап үлестіреді және билет дайындалады. Билет пәндер бірлестігі
отырысында қаралып, бекітіледі.
Сырттай бөлім үшін бақылау жұмысын орындауға 100 сұрақтан, 4 нұсқадан
тұратын тест тапсырмалары дайындалған. Оқу жұмыс жоспарына сәйкес оқу кестесі
бойынша жылына бір рет 40 күнге келген білім алушы аралы қ аттестацияларын әрбір
теориялық курс соңында ауызша формада тапсырады.
Оқу процесін тиімді жоспарлау мақсатында колледжде білім беруді жоспарлауды ң
каскадты бөліктері қолданылады.
ГОСО РК

Типовой
план

Нормативный уровень данных
учебный Типовая
учебная Рабочий учебный план
программ

Дидактический уровень данных
Рабочая учебная программа
Календарно-тематический план

Расписание
студента

Уровень персональных данных
занятий Учебно-методический комплекс

Поурочный план

ББ іске асыру пән бойынша оқу-әдістемелік кешенді құру арқылы оқу
пәндері деңгейінде қамтамасыз етіледі. Колледжде мамандықтар пәндерінің
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оқу-әдістемелік кешендері (ОӘК) әзірленді. Оқу-әдістемелік кешеннің (ОӘК)
мазмұны мыналардан тұрады::
- Пәннің ҮОЖ;
- Пәннің ОЖЖ;
- Пәннің КТП;
- емтихандар мен сынақтарға арналған сұрақтар тізбесі,
- міндетті бақылау жұмыстары тақырыбының мазмұны,
оқытушылар ұжымы мамандықтың ПЦК отырыстарында қарайды.
Педагогикалық кеңесте қаралғаннан және келісілгеннен кейін ОЖБ мен КТП
директордың ОЖ жөніндегі орынбасары бекітеді. Емтихандар мен
сынақтарға арналған сұрақтар тізбесі, міндетті бақылау жұмыстарының
мазмұны, курстық және дипломдық жұмыстардың тақырыптары ПЦК-ның
ағымдағы отырысында қаралады және директордың ОЖ жөніндегі
орынбасары бекітеді. ОӘК оқытушы жыл бойы әзірлейді және жинайды. Оқу
процесінің кестесі оқу жұмыс жоспарына сәйкес барлық жылдық оқу
процесіне жасалады.
Факультативтік сабақтар мен консультацияларды іске асыру.

Техникалық және кәсіптік білім беруді ң мемлекеттік жалпы ға міндетті стандарты (б ұдан
әрі – МЖБС) "Білім туралы" Қаза қстан Республикасы За ңыны ң 5-бабының 5-1)
тармақшасына және 56-бабына сәйкес әзірленді және оқыту нәтижелеріне ба ғдарлан ған
білім беру мазмұнына, оқу ж үктемесіні ң е ң жо ғар ғы к өлеміне, білім алушыларды ң
даярлық деңгейіне, техникалы қ ж әне к әсіптік білімні ң білім беру ба ғдарламалары
бойынша оқыту мерзіміне қойылатын талаптарды ай қындал ған.
Топты екі топқа бөлуге қалалы қ білім беру ұйымдарында топты ң білім алушылар саны
24 және одан артық,
1) оқыту қазақ тілінде жүргізілмейтін топтарда қаза қ тілі мен әдебиеті;
2) оқыту орыс тілінде ж үргізілмейтін топтарда орыс тілі мен әдебиеті;
3) шетел тілі;
4) информатика;
5) дене шынықтыру сабақтарын ж үргізу кезінде б өлінген.
Консультация – білім беру ба ғдарламасын ме ңгеру кезінде білім алушылар ға к өмек
көрсетуді қамтамасыз ететін о қу саба қтарыны ң нысаны ретінде берілген.
Факультативтік сабақ – міндетті о қыту ға кірмейтін, та ңда ған маманды қ ше ңберінде
білім алушылардың білімін тере ңдету, қызы ғушылы қтарын, қабілеттерін дамыту
мақсатында қосымша оқыту. Аптасына 4 са ғат к өлемінде жоспарлан ған.
Білім беру бағдарламаларын іске асыру кезінде мынадай базалы қ модульдер
оқытылады:
1) дене қасиеттерін дамыту ж әне жетілдіру;
2) ақпараттық-коммуникациялы қ ж әне цифрлы қ технологияларды қолдану;
3) экономиканың базалы қ білімін ж әне к әсіпкерлік негіздерін қолдану;
4) қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену ж әне бейімделу үшін әлеуметтік
ғылымдар негіздерін қолдану.
Қосымша базалық модульдерді қос ылған.
"Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену ж әне бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар
негіздерін қолдану" модулін қосу орта буын мамандарын даярлауды ң білім беру
бағдарламаларында көзделген.
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ТжКБ ұйымының қалауы бойынша базалы қ модульдер маманды қ бейініне
байланысты кәсіптік модульдерге біріктірілген.
Кәсіптік модульдерді (пәндерді) ТжКБ ұйымы дербес ай қындал ған.
Кредит – біліктіліктегі о қыту н әтижелеріні ң жалпы салма ғыны ң немесе біліктілікті ң
жеке компонентінің санды қ көрінісі;
Кредиттік-модульдік жүйе – модульдік ж әне кредиттік о қыту технологиясыны ң бірлігіне
негізделген оқу процесін ұйымдастыру моделі;
Міндетті компонент – білім алушылар міндетті т үрде ме ңгеретін о қу п әндеріні ң ж әне
(немесе) модульдерінің тізбесі;
- жалпы білім беретін, жалпы гуманитарлы қ, әлеуметтік-экономикалы қ, жалпы
кәсіптік, арнайы пәндер немесе жалпы білім беретін п әндерді, базалы қ ж әне к әсіптік
модульдерді зерделеуді;
- зертханалық-практикалы қ саба қтарды орындауды;
- кәсіптік практикадан өтуді;
- егер жұмыс оқу бағдарламалары мен жоспарында өзгеше ж ұмыс т үрлері
көзделмесе, курстық және дипломды қ (жазбаша немесе практикалы қ) ж ұмысты
орындауды;
- аралық және қорытынды мемлекеттік аттестаттаудан өтуді к өздейді.
Жалпы білім беретін пәндер тізбесі мен к өлемі жаратылыстану-математикалы қ
бағыттары бойынша маманды қ бейінін ескере отырып ай қындалды.
Бейініне қарамастан міндетті жалпы білім беретін п әндерге: " Қаза қ тілі" ж әне " Қаза қ
әдебиеті" "Орыс тілі және әдебиеті" (о қыту қаза қ тілінде ж үргізілетін топтар үшін),
"Орыс тілі" және "Орыс әдебиеті", " Қаза қ тілі ж әне әдебиеті" (о қыту орыс тілінде
жүргізілетін топтар үшін), "Шетел тілі", "Математика", "Информатика", " Қаза қстан
тарихы", "Өзін-өзі тану", "Дене т әрбиесі", "Ал ғаш қы әскери ж әне технологиялы қ
дайындық" жатады.
Мамандық бейініне байланысты ТжКБ ұйымдары о қытуды ң тере ңдетілген ж әне
стандарттық деңгейлерінің екі п әні та ңдал ған.
Жаратылыстану-математикалы қ бейінні ң тере ңдетілген о қыту де ңгейіндегі
пәндеріне "Физика", "Химия", "Биология", "География" жатады. Бейіндік о қытуды ң осы
бағытында стандарттық деңгейдегі пәндерге "Д үниеж үзі тарихы", "Биология",
"География" енгізілді.
Жалпы білім беру пәндері 1-2 курстарда о қытылады ж әне базалы қ ж әне/немесе
кәсіптік модульдерге біріктірілген.
"Дене шынықтыру" бойынша саба қтар міндетті болып табылады ж әне теориялы қ
оқыту кезеңінде аптасына кемінде 4 са ғат жоспарланады, оны ң ішінде факультативтік
сабақтар немесе спорт секциялары есебінен аптасына 2 са ғат жоспарлау ға жол берілген.
Білім беру ұйымдарында ал ғаш қы әскери ж әне технологиялы қ дайынды қ бойынша
сабақтар қыз балаларға ұлдармен бірге, "Медициналы қ білім негіздері" б өлімі бойынша
– бөлек өткізіледі. "Әскери іс негіздері" б өлімі бойынша практикалы қ саба қтар ға қыз
балалар тартылмайды. Ал ғашқы әскери дайынды қ курсы ая қтал ғаннан кейін білім
алушылармен оқу-далалы қ (лагерьлік) жиындар өткізіледі. О қу-дала жиындары кезінде
қыз балалар медициналы қ қызметкерді ң жетекшілігімен білім беру ұйымдарында
медициналық-санитарлық дайынды қтан өтеді.

Кредиттік-модульдік оқыту технологиясы бойынша оқу процесін
ұйымдастыру
Колледждерде оқу процесін ұйымдастыру «2021-2022 оқу жылында
білім беру ұйымдарында коронавирустық инфекцияның алдын алу жөніндегі
санитариялық-эпидемияға қарсы және санитариялық-профилактикалық іс55

шараларды жүргізу туралы» Бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің
2021 жылғы 25 тамыздағы № 36 бекітілген қаулысына сәйкес ж үзеге
асырылады.
Кредиттік-модульдік оқыту технологиясын енгізуде оқу жұмыс
жоспарлары мен бағдарламаларын әзірлеу кезінде МЖМБС басшылыққа ала
отырып жасалды.
Білім алушының оқу жүктемесінің көлемі ТжКОББ кредиттерімен
өлшенген. ТжКОББ кредитінің түрі біліктіліктегі оқу нәтижелерінің жалпы
салмағының және біліктілікке қатысты оқу нәтижелерінің нақты салмағының
сандық көрінісі ретінде түсіндірілген.
Кредиттік оқыту технологиясы кезінде міндетті оқу кредиттерінің
саны:
- негізгі орта білім базасында орта буын маманы біліктілігін игеру үшін
240 кредит,
- жалпы орта білім базасында орта буын маманы біліктілігін игеру үшін
120-180 кредит.
Міндетті оқытуға арналған оқу уақытының көлемі оқу жылына 60
кредит/1440 сағатты құрайды.
1 кредит 24 академиялық сағатқа, 1 академиялық сағат 45 минутқа тең.
Білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалау Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы « Білім
алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды
мемлекеттік аттестаттау жүргізудің үлгі ережесін бекіту туралы» №125
бұйрығына сәйкес жүзеге асырылады.
Бақылау жұмыстары, сынақтар және курстық жобалар (жұмыстар)
пәнді және/немесе модульді оқытуға бөлінген оқу уақыты есебінен,
емтихандар аралық және немесе қорытынды аттестаттауға бөлінген мерзімде
өткізіледі.
Сынақтар тізбесі оқу жұмыс жоспарына сәйкес жалпы білім
беретін/арнайы пәндер және (немесе) модульдер, базалық модульдер
бойынша, сондай-ақ курстық жобаларға (жұмыстарға), кәсіптік практикадан
сараланған бағалары/баллдармен («өте жақсы», «жақсы», «қанағаттанарлық»
және «қанағаттанарлықсыз») жүргізіледі.
Сынақтар үлгерімді ағымдағы бақылау бағалары негізінде қойылады.
Аралық аттестаттауды өткізу кезінде емтихан билеттері бойынша
тапсырмаларды орындау үшін ауызша емтиханға әрбір білім алушыға 25
(жиырма бес) минуттан аспайтын уақыт бөлінеді, жазбаша емтихан өткізуге:
1) шығармаға және (немесе) эссеге 6 астрономиялық сағат;
2) тестілеуге 4 академиялық сағат;
3) мазмұндауға 3 астрономиялық сағат;
4) диктантқа 2 астрономиялық сағат бөлу көзделген.
Жазбаша (тест тапсырмалары) емтихан жұмыстары колледждің
мөртаңбасы қойылған қағазда орындалады.
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Біліктілік емтихандары әрбір біліктілік бойынша практикалық ж ұмыс
немесе демонстрациялық емтихан нысанында колледж оқу-өндірістік
шеберханаларында, зертханаларында және оқу орталықтарында және/немесе
кәсіпорындардың өндірістік алаңдарында өткізіледі.
Қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру кезінде оның ішінде
демонстрациялық емтихан және/немесе жалпы кәсіптік және арнайы пәндер
және/немесе модульдер бойынша қорытынды емтихандар нысанында өткізу
немесе дипломдық жобаны (жұмысты) орындау және қорғау немесе арнайы
пәндердің және/немесе модульдің біреуі бойынша қорытынды емтихан
тапсыра отырып, дипломдық жұмысты орындау және қорғау көзделген.
Дуальды оқыту шеңберінде оқу процесін ұйымдастыруға қатысты
нормативтік құқықтық актілерге:
1) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы
21 қаңтардағы № 50 «Дуальды оқытуды ұйымдастыру қағидаларын бекіту
туралы» бұйрығына сәйкес дуальды оқыту кезінде студенттердің
практикадан өту мерзімі еңбек өтіліне есептеу;
2) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы
28 қаңтардағы № 93 «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 дуальды оқыту туралы үлгілік шарттың
нысандарын бекіту туралы» бұйрығының білім алушының өндірістік оқыту
мен кәсіптік практикадан өту мерзімдерін көрсете отырып, дуальды оқыту
туралы шартқа қосымша бөлігінде өзгерістер енгізілген.
Дуальды оқытуды ұйымдастыру қағидаларына сәйкес (ҚР БҒМ 2016
жылғы 21 қаңтардағы № 50 бұйрығы) дуальды оқыту туралы шарт білім
алушының еңбек қызметін растайтын құжат болып табылады.
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы
28 қаңтардағы № 93 «Мектепке дейінгі ұйымдар, орта, техникалық және
кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары үшін білім беру
қызметтерін көрсетудің үлгілік шартының, кәсіптік практиканы өткізуге
арналған үлгілік шарттың және техникалық және кәсіптік білім беру
ұйымдары үшін дуальді оқыту туралы үлгілік шарттың нысандарын бекіту
туралы» бұйрығының 2-тарауының 5-тармағына сәйкес, орта білімнен кейінгі
білім беру ұйымы мемлекеттік мекемесінің бұйрығымен кәсіпорын (ұйым)
білім алушының кәсіпорын (ұйым) базасында өндірістік оқыту мен кәсіптік
практикадан өту мерзімдерін көрсете отырып, дуальды оқыту туралы шартқа
қосымша толтырылды.
Өндірістік оқыту және кәсіптік практика аяқталғаннан кейін білім
алушыға дуальды оқыту туралы шартқа қосымша беріледі, оны білім алушы
жұмысқа орналасу кезінде ұсынады.
Бұл колледж түлектерінің жұмысқа орналасу мүмкіндігін арттырады.
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Дуальды оқыту кезіндегі шығыстарды Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің 2017 жылғы 27 қарашадағы № 597 бұйрығымен
бекітілген оқытудың кредиттік технологиясын ескере отырып, мектепке
дейінгі тәрбие мен оқытуды жан басына нормативтік қаржыландыру, орта,
техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру, сондай-а қ
жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру әдістемесіне с әйкес
техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары
кәсіпорындарға (ұйымдарға) өтейді.
Дуальды оқыту үшін Қазақстан Республикасының «Атамекен»
кәсіпкерлер палатасының тізілімінде тіркелген дуальды оқыту туралы үш
жақты жасалған шарттар негіз болып табылады.
Оқытушылардың педагогикалық жүктемесі кесте бойынша толық
көлемде орындалады және бөлім меңгерушілері бақылайды. Оқытушылар
өздерінің оқу сағаттарын пәндер бойынша бір ай бұрын бөлім
меңгерушілеріне тапсырады. Жарты жылдық есепті тапсыру кезінде
оқытушылар бір семестрде өткізілген сағат санын көрсетеді. Жылдық
жүктеменің жалпы көлемін орындау ПЦК соңғы отырысында және
колледждің қорытынды педагогикалық кеңесінде қаралады.
Жылдық жоспардың орындалуын талдау педагогикалық кеңестің,
әдістемелік кеңестің отырыстарында қаралады, онда анықталған
кемшіліктерді жою бойынша іс-шаралар әзірленеді. Оқу-тәрбие процесінің
жылдық жоспарын орындау қорытындылары колледждің жылдық есебінде
көрсетіледі.
ҚР Білім және ғылым министрлігінің колледждер алдына қойған
міндеттеріне сәйкес түлектердің жоғары білім сапасы есебінен білім беру
қызметтерінің сыртқы және ішкі нарықтарындағы қызметінің тиімділігін
арттыру және бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету, колледж өз қызметін
мемлекет шеңберіндегі стратегиялық мақсат ретінде ғана емес, сондай-ақ
қазіргі заманғы жағдайларда тіршілік әрекеті мен дамуды қамтамасыз етудің
негізгі құралы ретінде қарастырылатын сапа басымдығына негіздейді.
Қойылған міндетті іске асыру үшін колледжде колледжішілік бақылау
жүргізіледі, оған: оқу және оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру және
жоспарлау сапасын, оқытушылар құрамының педагогикалық қызметін,
оқытудың нәтижелілігін бақылау кіреді.
Оқу жылында кемінде бір рет ПЦК-ның оқу-әдістемелік қызметін
бақылау жүзеге асырылады. Сонымен қатар, оқытушылар өз әріптестерінің
сабақтарына өзара қатысуды ұйымдастырады, үнемі ашық сабақтар өткізіп,
талқылаумен және.анықталған кемшіліктер колледждің әдістемелік
кеңесінде талқыланады.
Колледжде білім алушылардың ағымдағы, аралық және қорытынды
білімін бақылаудың нысандары мен тәртібі Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы N 125 бұйрығымен
бекітілген "білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылау, аралық ж әне
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қорытынды аттестаттау жүргізудің үлгілік қағидаларының" талаптарына
сәйкес келеді.
Колледжде білім алушылардың білімін ағымдағы бақылау ай сайынғы
аттестаттау, міндетті бақылау жұмыстарын орындау, зертханалықпрактикалық сабақтардың, оқу практикаларының нәтижелері бойынша
сынақтар жүргізу нысанында ұйымдастырылған.
Оқу жұмысы жоспарларының орындалуын бақылау-циклдік
комиссиялардың жұмыс жоспарларында оқу-тәрбие процесін жетілдіру және
оны бақылау жөніндегі іс-шаралар көрсетіледі. Күнтізбелік-тақырыптық
жоспарларды талқылау кезінде жұмыс оқу жоспарларының, жұмыс оқу
бағдарламаларының ҚР МЖМБС сәйкестігіне бақылау жүргізіледі.
Оқу қызметін бақылау – мамандықтар бойынша жұмыс оқу
жоспарларына сәйкес күнделікті, ай сайынғы аттестаттау, аралық,
қорытынды бақылау жүргізіледі. Күнделікті бақылау Оқу-тәрбие процесінің
барысын тексеруді білдіреді: кестеге сәйкес сабақтар өткізу, Еңбек және оқу
тәртібін сақтау, колледж бойынша кезекшілікті ұйымдастыру және т.б. ай
сайынғы аттестаттауды барлық пәндер бойынша өткізеді, куратор жиынтық
ведомостар жасайды және бөлім меңгерушілеріне талдау жасау үшін
тапсырады.
Білім алушылардың білім сапасын бақылау "емтихан сессияларын
өткізу кестелері" және "білімді бақылау қималарының кестелері"негізінде
жоспарлы түрде жүргізіледі.
Әдістемелік кабинет жыл сайын толықтырылып отыратын жалпы білім
беретін және арнайы пәндер бойынша тест сұрақтарының базасын
қалыптастырды.
Соңғы 3 жылда колледжде мамандарды даярлау құрылымы аграрлық
сектордың жаңа, неғұрлым сұранысқа ие мамандықтарын енгізумен
байланысты сапалы өзгерістер, оқыту нысандары, сондай-ақ оқыту
мерзімдеріне қатысты сандық өзгерістер болды.
Колледждегі оқу-әдістемелік жұмыс "Білім туралы"ҚР Заңына сәйкес
оқу-тәрбие процесінің тиімділігін, еңбек нарығында бәсекеге қабілетті
мамандарды
даярлау
сапасын
қамтамасыз
ету
мақсатында
ұйымдастырылады. Колледж өз қызметінде Білім және ғылым министрінің
2007 жылғы 29 қарашадағы № 583 бұйрығымен бекітілген оқу-әдістемелік
жұмысты ұйымдастыру және жүзеге асыру қағидаларын басшылыққа алады.
Колледждегі әдістемелік жұмыстың негізгі міндеттері::
* Оқу-тәрбие үрдісін тиімді басқару;
* Педагогтердің жоғары педагогикалық және кәсіби шеберлігін
қамтамасыз ету;
* Оқытудың инновациялық элементтерін енгізу, үздік педагогтердің
тәжірибесін зерделеу және енгізу;
* Білім беру мазмұнын жетілдіру;
* ОӘК құру және білімді бақылау.
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Әдістемелік жұмысқа жалпы басшылықты колледждің ғылыми әдістемелік жұмысы жөніндегі директордың орынбасары жүзеге асырады.
"Оқытушылардың
педагогикалық
құзыреттерін
қалыптастыру
мақсатында Заманауи педагогикалық және ақпараттық-коммуникативтік
технологияларды енгізу"бірыңғай әдістемелік мәселесімен жұмыс істеуге
ерекше орын беріледі. Оның негізінде мұғалімдер жеке шығармашылық
жоспарлар жасайды.
Колледжде алты пәндік-циклдік комиссия (ПЦК) жұмыс істейді.
Пәндік-циклдік комиссиялар бір мамандықтың немесе сабақтас пәндердің
педагогтерін біріктіреді.
Әрбір циклдік комиссияның әрбір ағымдағы оқу жылына бекітілген
жұмыс жоспары болады. Комиссия отырыстары айына 1 рет жоспарланады,
сондай-ақ қажеттілігіне қарай өткізіледі және отырыстың барлық
хаттамалары бар. Циклдік комиссиялардың отырыстарында жұмыс оқу
бағдарламалары, күнтізбелік-тақырыптық жоспарлар, емтихан материалдары
(билеттер, тесттер), ЛПС бойынша және курстық және дипломдық
жобаларды орындау жөніндегі әдістемелік әзірлемелер, сондай-ақ
рефераттар, курстық және дипломдық жұмыстар, жобалар, ашық сабақтар
мен кураторлық сағаттар, конкурстар, сыныптан тыс іс-шаралар және т. б.
тақырыптары талқыланады.
Соңғы үш жылда колледждің әдістемелік қызметі өзекті тақырыптар
бойынша келесі іс-шараларды өткізді:
- "Педагогтың кәсіби құзыреттілік моделі"іскерлік ойыны
- "Заманауи сабаққа дидактикалық талаптар"оқыту семинары;
- "білім берудегі жаңа технологиялар, педагогикалық үдерісті
жаңғырту құралы"семинар-практикумдары;
- "Менің мамандығым әлемі", "Ғылым мен техникадағы зерттеу
қызметі болашақ мамандардың көзімен", "шығармашылық ізденістен кәсіби
қалыптасуға"атты ғылыми-практикалық конференциялар;
- Әдістемелік жәрмеңке;
- Үздік сабақтардың презентациясы
- Үлгілі оқу кабинеті
- Үздік тәлімгер
- Үздік педагог
- Үздік электронды оқулық
- Үздік ПЦК
- Үздік бейне сабақ
- Бастауыш сынып мұғалімінің апталығы.
Пәндердің тұсаукесерін өткізуге ерекше көңіл бөлінеді. 2019-2022
жылдар аралығында 64 ашық сабақ және 45 Арнайы пәндер презентациясы
өткізілді.
Колледжде "жас педагог мектебі" жұмыс істейді, оған жаңа бастаған
және жаңадан келген оқытушылар барады. Бұл мектепте сабақты колледждің
әдіскері мен тәжірибелі оқытушылары жүргізеді.
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Тәлімгерлікке ерекше көңіл бөлінеді. Әрбір жас педагогқа
директордың бұйрығымен тәлімгер – тәжірибелі оқытушы бекітілген.
Тәлімгерлік жоспары әзірленуде, оған сәйкес әдістемелік жұмыс жүргізілуде.
Барлық жаңадан келген және жаңадан келген оқытушылар жаңа
педагогикалық әдебиеттермен жұмыс жасай отырып, жас педагогтардың
біліктілігін арттырудан өткен тәжірибелі оқытушылардың сабақтарына
қатыса отырып, өз бетінше білім алу арқылы біліктіліктерін арттырады.
Педагогикалық шеберлік деңгейін арттыруға сабақтарға өзара қатысу,
пәндердің презентацияларын өткізу ықпал етеді.
Оқытушының шығармашылық әлеуетін анықтай отырып, оның
тәжірибесін зерттей отырып, білім беру ортасы құрылады, онда кейбір
мұғалімдер қажетті озық педагогикалық тәжірибе алады, ал басқалары өзін өзі көрсету, кәсіби және шығармашылық әлеуетті ашу мүмкіндігін алады.
Аттестатталатын
оқытушылардың
ашық
сабақтары,
пәндердің
тұсаукесерлері, "Жыл мұғалімі", "Үздік тәлімгер" конкурстарын, пәндікциклдік комиссиялардың конкурстарын, жұмыс мамандықтары бойынша
конкурстарды өткізу сияқты әдістемелік жұмыстың нысандары қажетті
ортаны құруға көмектеседі.
Шығармашылықпен жұмыс істейтін оқытушыларды анықтаудың
тиімді түрі "жаңа бастаған оқытушылар апталығын"ұйымдастыру болып
табылады. Іс-шараға қатысу формалары анықталады: ашық сабақтар,
тәрбиелік іс-шаралар, өзін-өзі тәрбиелеу тақырыптарының тұсаукесерлері
және ОӘК жағдайы.
Болашақ
мамандардың
кәсіби
құзыреттілігін
қалыптастыру
мақсатында пәндер бойынша сыныптан тыс жұмыстың әртүрлі нысандары
арқылы білім алушылардың танымдық және зияткерлік қабілеттерін дамыту
үшін жағдай жасау маңызды.
Колледж оқушылары үшін циклдік комиссия онкүндігін, "мамандығы
бойынша үздік"конкурсын өткізу сияқты сыныптан тыс жұмыстың дәстүрлі
түрлері үйреншікті болды.
Білім алушылардың танымдық қызметін жандандыру, оларды ғылымизерттеу және шығармашылық қызметке тарту мақсатында колледжде қазіргі
заманғы педагогикалық технологиялар мен оқыту әдістерін зерделеу және
пайдалану жүзеге асырылады.
Біліктілікті арттыру шеңберінде әдістемелік семинарларда, "жас
педагог мектебі", "ісін жаңа бастаған педагог мектебі" отырыстарында
мыналар зерделенді:
- инновациялық технологиялардың ерекшеліктері;
- кредиттік технология;
- модульдік технология;
- ойын технологиясы.
Оқытудың дәстүрлі әдістері мен технологияларымен қатар мынадай
педагогикалық технологиялар енгізілуде:
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* Мұғалімдер жұмыс істейтін сабақтарда мультимедиялық
технологияларды қолдану тәсілдері: ақпараттық технологиялар мұғалімі Б.
М. Исимсартова.
* Сабақтарда шығармашылық жұмысты ұйымдастыру: Кожан Н.Г.
* Сабақтың психологиялық-педагогикалық ортасын қалыптастырустудент тұлғасын дамыту құралы ретінде: колледж психологы Утеулинова л.
с.
* Студенттердің өзін-өзі бағалауы мен перцептивті құзыреттілігін
қалыптастыру: Инкарбаева г. м.
* Студенттердің интеллектуалды даму әдістемелерін меңгеру:
Абдихалыкова А. А.
* * Студенттердің өзіндік жұмыс дағдыларын дамыту: Джунушева г.
Ю.
* Интеллектуалды ойындар-ойлау қабілеттерін дамыту құралы:
Атымтаева Б. Е.
* Пәнаралық коммуникация бизнесті қалыптастырады: Ибраимжанова
К. А.
* Критериалды бағалау-білім беру сапасын арттырудың инновациялық
моделі "Досжанова Б.
* Рухани жаңғыру контексінде:" шығармашылық мұғалімнің қолында
біліктілікті арттыру " Абдихалыкова А.
* "Электрондық оқулықтарды әзірлеу" Рысдаулет М., Берікбай г.
колледж оқытушылары зертханалық-практикалық, бақылау, курстық және
дипломдық жұмыстарды орындау бойынша оқу-әдістемелік нұсқауларды
жасауға, тәрбиелік және оқу-әдістемелік іс-шараларды әзірлеуге қатысады,
оқу-әдістемелік кешендер мен әзірлемелерді, электрондық оқулықтарды
жасау бойынша белсенді жұмыс істейді.
Мамандар жасаған оқу жоспары мамандық стандарттарына
негізделген, оған толықтырулар немесе өзгерістер енгізу туралы
кәсіпорындардың сұраныстары мен бұйрықтары болған жоқ.
Колледждің оқу-әдістемелік жұмысының басым бөлігі мемлекеттік
тілде, ал қажет болған жағдайда орыс тілінде жүргізіледі, себебі топтардың
90% қазақ тілінде оқиды.
Мысалы, колледждің күн тәртібі, оқу жұмысының жоспары, апталық
жүктеме, кешенді жұмыс жоспары, тәрбие жұмысын ұйымдастыруға
арналған түрлі оқу құралдары, жиналыстар, семинарлар, хаттамалар және т.б.
мемлекеттік тілде жүргізіледі.
Тәлімгерлік кеңестер, семинарлар, құқық бұзушылықтың алдын алу
бойынша кеңестер, өзін-өзі басқару кеңесінің хаттамалары, білім беру
қызметі туралы құжаттар, колледж ғимаратында жабдықталған құқықтық
және нормативтік стендтер мемлекеттік талаптарға сәйкес жобаланған.
Жеке жұмыс нашар оқитын және үлгерімі нашар студенттермен
жүргізіледі және ата-аналарға колледж атынан хабарланады. Ата-аналар мен
оқушылардың өз кәсібіне деген қызығушылығын арттыру үшін қазіргі
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қоғамдағы кәсіптің сипаты, маман ретінде өзін-өзі көрсету тәсілдері
түсіндіріледі.
Бәсекеге қабілетті мамандарды даярлаудағы негізгі мәселе оқу
процесін әдістемелік қамтамасыз ету болып табылады. Осыған байланысты
2017-2021 оқу жылында колледж оқытушылары өз пәндері бойынша оқу
құралдарын, оқу құралдарын әзірледі және оларды колледждің әдістемелік
кеңесінің мақұлдауымен пайдаланады.
Колледж оқытушыларының арасында оқулықтар, оқу құралдары мен
практикумдардың авторлары бар:
- Абаева к. т., орман шаруашылығы басқармасы. Монография. 1508000Орман шаруашылығы, орман шаруашылығы және ландшафт құрылысы. Алматы, 2008 ж .;
- Молдағұлов А. М. "клиникалық және қолданбалы диагностика",
Алматы, Нұр-Принт-2009;
- Молдағұлов а. м. "жануарлардың ішкі аурулары", Алматы-2010;
- Молдағұлов А. М. "Фармакология", Алматы-2011;
- Саримбекова С. Н. "биохимиялық зерттеу әдістері", Алматы - 2010 ж.;
- Сагандыкова Д. Н., Мурсалимова Е. А. "картография шеберханасы",
Астана-2010;
- Кобдикова Н. К. "ветеринарияға арналған препараттар", Алматы,
копирайт және К-2010;
- Кобдикова Н. К. "латын клиникалық және фармацевтикалық
терминология", Альмапринтмастер, 2011;
- Сәрсекова Д. Н., Орман шаруашылығы. Оқулық. 1508000-Орман
шаруашылығы, орман шаруашылығы және ландшафт құрылысы. - Алматы,
2008 ж.
- Ундербаев м. с. "тракторлардың электр жабдықтарын диагностикалау
және жөндеу" - Алматы, 2016 ж.
- Махатова г. с. "контейнерлік жүк тасымалын ұйымдастыру және
көлікті басқарудың автоматтандырылған жүйесі" - Алматы, 2013
Колледж РҒӘО Алматы филиалымен тығыз қарым-қатынаста. Жыл
сайын колледж оқытушылары сапаны тәуелсіз бағалау үшін тесттерді
әзірлеуге қатысады және мамандықтар бойынша тесттерді өзектендіруді
жүргізеді:
* Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және
пайдалану-Инкарбаева г. м., Махатова г. С., Атымтаева Б. Е.
* Ветеринария-Джулушева Гулистан Юсуповна.;
* Электр жабдықтары (түрлері мен салалары бойынша) – Мамбетов
М.Б. және аграрлық мамандықтар бойынша оқу құралдарын сынақтан өткізу.
* Бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша) – Рысдәулет М. д.
* Орман шаруашылығы – түрлері бойынша) - Абаева А. Д.
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8.Оқу-тәрбие жұмыстары
Еуразия аграрлық колледжінің тәрбие жұмысы Қазақстан Республикасы Білім ж әне
Ғылым министрлігінің 2019 жылғы 15 сәуірдегі №145 бұйрығымен бекітілген «Тәрбиенің
тұжырымдамалық
негіздерін»
басшылыққа
алып
жасалынған.
Тәрбиенің
тұжырымдамалық негіздері «Мәңгілік Ел» жалпыұлттық идеясы аясында отбасылы қ
тәрбие құндылықтары, сондай-ақ оқу және тәрбие процестерінің өзара кірігуі негізінде
білім беру процесінің тәрбиелік әлеуетін арттыруға, оқыту мен тәрбиенің кіріктірілуіне,
тәрбие әдіснамасын мазмұны мен құрылымын жаңартуға бағытталған.
Мақсаты: Жалпыадамдық және ұлттық құндылықтар негізінде жан-жақты және
үйлесімді дамыған жеке тұлғаны тәрбиелеу.
Мақсатқа жету келесідей мәселелерді шешу барысында жүзеге асырылады:
1. Жеке тұлғаның кәсіби қасиеттерін қалыптастыру;
2. Өз елінің, колледжінің, айналасындағы адамдардың әл-ауқатына қамқорлық
көрсететін азаматтық-патриоттық жағдайды, әлеуметтік жауапкершілікті
қалыптастыру;
3. Моральдық тәрбие, оның нәтижесі - жалпыадамзаттық мораль нормаларын, қарымқатынас мәдениетін меңгеру;
4. Жалпы адамзат мәдениетінің байлығы мен Отанының мәдениетін көрсететін
мәдени құндылықтар жүйесі бойынша оқитын студенттерді ынталандыру;
5. Жұмысқа деген оң көзқарасты қалыптастыру, шығармашылық жұмысқа жеттілікті
дамыту;
6. Заңға және қоршаған адамдардың құқықтарына деген құрметке негізделген
ұжымдық өмір нормаларын сақтау;
7. Салауатты өмір салтын қалыптастыру, физикалық өзін-өзі жетілдіру және дамыту
қабілеті.
Міндеттері:
1. Тұлғаның саяси мәдениетін дамытуға, жаңа демократиялық қоғамда өмір сүруге
қабілетті, азамат және патриотты қалыптастыруға көмектесу, олардың бойында
балалар мен жастар ортасындағы қатыгездік пен зорлық-зомбылық көріністеріне
қарсы тұру дайындығын, құқықтық санасын, балалар мен жастардың құқықтық
мәдениетін қалыптастыру.
2. Тұлғаның рухани-адамгершілік және этикалық принциптерін, оның қоғам өмірі
дәстүрлері және нормаларымен үйлестірілген моральдық қасиеттері мен
мақсаттарын қалыптастыру мүмкіндігін туғызу.
3. Тұлғаның ұлттық және жалпыадамзаттық құндылықтарға бағдарлануына, ана тілі
мен қазақ халқының, Қазақстан Республикасында тұратын этностар мен этникалық
топтардың мәдениетін құрметтеуіне ықпал ету.
4. Бала тұлғасын қалыптастыруда ата-аналардың ағарту жұмысына,олардың
психологиялық-педагогикалық құзыреттіліктерін арттыруға, қамқоршылық
кеңестерінің рөлін көтеруге ықпал ету.
5. Білім беру ұйымдарында көпмәдениетті орта құруға ықпал ету, тұлғаны ң
қоғамдағы жалпымәдени мінез-құлық дағдыларын қалыптастыру, оның өнердегі
және болмыстағы эстетикалық нысандарды қабылдау, меңгеру және бағалау
әзірлігін дамыту.
6. Тұлғаның еңбек дағдыларын, экономикалық ойлауы мен кәсіби қалыптасуына
және өзін-өзі іске асыруына саналы қарым қатынасын қалыптастыру, табиғат
сақтауда белсенді азаматтық ұстанымын тәрбиелеуіне; экологиялық сауаттылығы
мен мәдениетін жоғары деңгейде дамытуына жағдай жасау.
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7. Әрбір тұлғаның зияткерлік мүмкіндігін, көшбасшылық қасиетін және
дарындылығын дамытуды қамтамасыз ететін уәждемелік кеңістігін, оны ң
ақпараттық мәдениетін қалыптастыруына ықпал ету.
8. Салауатты өмір салты дағдыларын, дене дамуы мен психологиялық денсаулы ғын
сақтау, денсаулыққа зиян келтіретін факторларды анықтау біліктілігін ойдағыдай
қалыптастыру үшін кеңістік орнату.
Нормативтік - құқықтық қамтамасыз ету











Тәрбиенің тұжырымдамалық негіздерінің нормативтік негізін
Қазақстан Республикасының келесі стратегиялық құжаттары құрайды:
Қазақстан Республикасының Конституциясы;
Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2016 – 2019
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 24 шілдедегі № 460 қаулысы.
Қазақстан
Республикасының
2015-2025 жылдарға арналған
сыбайлас
жемқорлыққа қарсы стратегиясы туралы Қазақстан
Республикасы Президентінің 2014 жылғы 26 желтоқсандағы № 986 Жарлығы;
Қазақстан Республикасында діни экстремизм мен терроризмге қарсы іс-қимыл
жөніндегі 2018 – 2022 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламаны бекіту туралы
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 15 наурыздағы № 124 қаулысы.
Жастар жылын өткізу жөніндегі жол картасын бекіту туралы ҚР Үкіметінің 2019
жылғы 30 қаңтардағы № 27 қаулысы.
"Рухани жаңғыру" бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2019 жылға арналған ісшаралар жоспары. Қазақстан Республикасы Премьер

Министрінің 2019 жылғы 20 мамырдағы № 86 өкімі
Тәрбиелік жұмыстың құрылымы және негізгі бағыттары.
2017-2021 оқу жылы аралығында білім алушылармен тәрбиелік жұмыс төмендегі негізгі
бағыттар бойынша жүзеге асырылды:
1. Азаматтық - патриоттық, құқықтық және полимәдениеттілік тәрбие беру
Мақсаты:
 Қазақстан Республикасының мемлекеттік мүдделерін есепке ала отыра,
қабілеттерін және іс-әрекетке дайындықтарын қалыптастыру, өзінің азаматтық
тұғырын ұстануға дағдыландыру, заңдарды және негізгі мемлекеттік нормативтік
актілерді құрметтеу қасиеттерін қалыптастыруға көмектесу.
 Білім алушылардың өз қылықтары үшін жауапкершілікке, борыш, ар-намыс,
 әділдік уәждерін адами-құқықтық таңдау жағдаяттарында өзін өзі басқару білігін
тәрбиелеу.
Міндеттері:
 Еліміздің тарихи құндылықтарын бағалау қабілеттілігін арттыру.
 Отанды қорғау-азаматтық борыш ұғымын қалыптастыру;
 ҚР азаматының құқықтары мен міндеттерін игеру;
 Халықаралық жағдай, экономика, Қазақстаның саясаты мен мәдениеті
мәселелерінде бағыттала білу қабілеттерін қалыптастыру; алған білімдерін өз
өмірінде пайдалана білуге дағды беру;
 Отан тағдырына, оның кешегі, бүгінгі және болашағына қатысы бар екендігі
сезімін дамыту.
Атқарылған іс шаралар:
2. Рухани-адамгершілік және ұлттық тәрбие
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Мақсаты: Білім алушылардың рухани-адамгершілік қалыптасуына, адамгершілік
нормалары мен ережелерін меңгеруге ұлттық тәрбие арқылы дәріптеу.
Міндеттері: Түрлі ұлт өкілдерінің мәдениетін құрметтеуді үйрету – олардың салтдәстүрлерін, рәсімдерін зерделеу; Демократия, нақты демократиялық азаматтық қоғам
құруда адамдар құқықтары мен заңның басқарушылық теңдік еркіндігін түсіну.
3. Көркемдік-эстетикалық және ақыл-ой тәрбие
Мақсаты: Әдемілікке сезімталдықтарын, қоршаған ортаны қабылдай білулерін, жақсы
әдеп, мүдделер мен мұқтаждықтарын дамыту үшін жағдайлар жасау,
өз халқының көркем әдебиеті мен әлемдік көркем әдебиетпен үйлесімді зерделейтін білім
алушылардың жан-жақты дамуы.
Міндеттері:
 Эстетикалық білімі мен мәдениетін қалыптастыру;
 Эстетикалық және мәдени мұраларды меңгеру.
4. Отбасы тәрбиесі
Мақсаты: Отбасы мен колледж арасындағы байланысты жан-жақты дамыту, ұлтты қ
халық тәрбие тәжірибесін және бала тәрбиесіндегі отбасылық дәстүрлері пайдалану
Міндеттері:
 Ата-аналар мен топ жетекшілері ынтымақтастықтарын дамыту;
 Ата-аналарды топтың және колледждің жұмыстарына баулу
5. Зияткерлік және көшбасшылық қасиеттерді дамыту
Мақсаты: Көшбасшылық қасиеттерді қалыптастыру үшін білім алушылардың өзіндік
басқару жүйесін құру.
Міндеттері:
 Білім алушыларды колледждің Жастар ісі жөніндегі комитеті ұйымына тарту;
 Мәдениаралық араласу дағдысын, глобалды ойлау мен өзге мәдениеттерге
толеранттықты қалыптастыру үшін білім алушыларға арналған конференция,
симпозиумге қатысу;
 Достық фестивальдарын ұйымдастыру;
 Білім алушылардың ой өрісін кеңейту үшін күнделікті әлемдегі жаңалықтардан
хабардар ету, ақпараттандыру;
 Шешімдер қабылдап, көпшілік алдында сөйлеуге, тайм менеджментке үйрету;
 Оқытудың тиімді ортасын және тәртіп нормаларын қалыптастыру мақсатында
колледждік тәртіптің саясаты, білім алушы кодексі, үлгерімді бақылау, колледж
ережелері және бұзған жағдайда болатын салдары туралы нұсқаулық жүргізіледі.
 Біріккен, тату команда құру үшін, сондай ақ, салауатты бәсекеге қабілеттілікті, жас
аралық араласу және ынтымақтастық, үлкендердің кішілерге қамқорлық жасауы,
білім аушылардың оқуға бір -біріне көмек көрсету, көшбасшылық қасиеттерді
дамыту.
 Колледжішілік іс шараларды ұйымдастыру білім алушылардың әлеуетін жанжақты ашуға бағытталған, (ұлттық, спорттық, творчестволық, зияткерлік тағы
басқа конкурстар)
6. Экологиялық және экономикалық тәрбие
Мақсаты:
 Білім алушылардың табиғат құндылықтарын қоғамның материалдық және рухани
көзі ретінде түсінуін тәрбиелеу;
 қоршаған ортаға өз денсаулығы мен өмір сапасын жақсартудың ажыратылмас
шарты ретінде ұқыпты және саналы қатынасын қалыптастыру;
Міндеттері:
 Жалпы адами нормалар мен моральға сәйкес қоршаған ортаға қатынасы бойынша
тәжірибелік іс-әрекетке дағдыландыру;
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 Аймақтың, елдің, әлемнің экологиялық мәселелерінде бағытталу дағдыларын
дамыту;
 Зерттеу дағдыларын дамыту.
7. Еңбек және кәсіби тәрбие
Мақсаты:Білім алушыларға еңбек етуге мұқтаждықтарын машықтандыруға, білім алушы
еңбегінің негізгі нысаны ретінде оқуға және таңадаған мамандықтарына ынталарын
қалыптастыруға бағытталған көзқарастарын қалыптастыруда көмек көресту
Міндеттері:
Кәсіби еңбек іс-әрекетінде қажетті адами қасиеттерді тәрбиелеу: жауапкершілік,
еңбексүйгіштік, мақсаттылық, бастамашылдық, өздігінен жұмыс атқару, ұмтылыс,
адалниеттілік
 Еңбектің түрлеріне, қоғамға пайдалы болу ынталарын дамыту және көтермелеу,
Кәсіби еңбек іс-әрекетінде көтерілу үшін жұмысқа өз еркімен қосылу ынтасына жағдайлар
тудыру.
8. Дене тәрбиесі және салауатты өмір салтын қалыптастыру
Мақсаты:
 Тұлғаның денің сау, адами қасиеттер тән тұлғаны қалыптастыру үшін жағдайлар
жасау; Салауатты тұрмыс салтын қалыптастыру.
Міндеттері:
 Білім алушыларда еңбекті ұйымдастыруда санитарлық-гигиеналық дағдыларын
сақтау жолымен карантин кезінде өз денсаулығын сақтау және жетілдіру
мәдениетін қалыптастыру;
 Спортпен жүйелі айналысу нәтижесінде қозғалыс дағдылары мен біліктерін
өңдеуге ықпал ету;
 Білім алушыларды алдыңғы ұрпақтың ұлт денсаулығын сақтау бойынша
тәжірибесімен және салт-дәстүрлерімен таныстыру
 Болашақта өзін -өзі бекітуі үшін физикалық және психикалық денсаулығының
маңызын көрсету.
Тәрбиелік жұмыстың басым бағыты білім алушылардың жалпы тұлғалық мәдениетін,
қоғамда табысты әлеуметтенуі және еңбек нарығына бейімделуін қалыптастырып ,жас
ұрпақ бойында еліне, туған жеріне деген патриоттық сезім, ұлттық игіліктермен м әдени
мұрасының сабақтастығын сақтай отырып, әлеуметтік өмірге бейімделген өзін- өзі іске
асыруға, өзін-өзі дамытуға және өз бетінше дұрыс адамгершілік тұрғысында жауапты
шешімдер қабылдай алатын, дені сау, рухани бай, мәдениетті тұлға қалыптастыру болып
табылады.
Тәрбие беру ұйымдасқан қызмет бола отырып, болашақ маманды жан- жақты жаңарту,
дамыту құралы болып табылады. Осыған байланысты, Еуразия аграрлық колледжінде
тәрбие жұмысын ұйымдастырудағы тұжырымдамалық негіздері қалыптасқан. Тәрбие
жұмысының жоспары Қосымша№1
Тәрбие қызметінің субъектілері:
Колледждегі тәрбие жұмысы жүйесі тәрбиелік қызметтің субъектілерінің өзара
әрекеттестігі нәтижесінде дамиды.
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Атааналар

КураторларТоп
жетекшілер
Білім
алушылар
Еуразия аграрлық
колледжі

Тәрбие беру тұжырымдамасын жүзеге асыру мақсатында колледжде тәрбиелік ж ұмысты
басқару құрылымы бар. Оның ерекшелігі, білім алушылар білім беру үрдісіндегі
қатысушылар тарапынан объект болып саналады. Ондағы негізгі рөл тәлімгерлерге
жүктелген. Сондай-ақ, білім алушы негізгі және қосымша мақсатта ғы білім алу,
әлеуметтік мәселелерін шешу мақсатында басқа да маманға жүгінуіне болады.
Колледждегі тәрбие жұмысының жүйесі
Біздің колледждегі білім алушылардың басым бөлігі әлеуметтік жағынан қоғамны ң орта
буынына жатады. Сондықтан, тәрбиелік жұмыс бағдарламасын жүзеге асыруда,
біріншіден іс-шаралар білім алушыларды әлеуметтік тұрғыдан қолдау үрдісінен
басталады. Сондай-ақ, кәсіби- білім алу ортасында бейімделуінен бастап, өзін- өзі басқару,
білім алу, тәрбиелеу мәдениетін қалыптастырады. Шығармашылық жұмыстардың пайда
болуымен қатар тәрбиелік үрдіс әрқашанда зерттеліп, түзетіліп, даму және тәрбие берудің
инновациялық технологияларын қолдану үстінде. Соңғы жылдары колледждің студенттік
өзін- өзі басқару жүйесі бірлескен жұмысты жүзеге асыруда орасан рөл атқарады.
Тәрбиелік үрдісті басқару директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары тарапынан
жүзеге асады.
Топ жетекшілер жұмысының жүйесі
Топ жетекшілер өз жұмысын білім алушылардың қызығушылығына, бейімділігіне,
денсаулығына қарай құрып, олимпиада, шығармашылық байқаулар мен спорттық
жарыстар ұйымдастырып, әрқашан ата- аналармен қарым-қатынаста болады. Топ
жетекшілер жұмысындағы ілгері басқан үрдістердің бірі- қызмет етудің қарқынды түрін
қолдануы. Бірінші курс білім алушыларының оқу үрдісіне бейімделу бағдарламасын
жүзеге асыру үшін төмендегі жұмыстар жүргізіледі:
- салауатты өмір салтын, азаматтық- патриоттық, рухани- адамгершілік тәрбиесін
қалыптастыру;
- мәдени құндылықтарын дамыту мақсатында, қаламыздың мәртебелі жерлерін
тамашалау, концерт, театрлар мен музейлерге экскурция жасау.
- тақырыптық кездесулер, көрме, демалыс, атаулы күндер іс- шараларын атап өту
бағытталған жұмыстар.
Әкімшілік және топ жетекшілер тарапынан білімалушылардың күнделікті сабаққа ж әне
сабақтан тыс өткізілетін үйірмелерге қатынасуы қадағалаланып, көп сабақ қалдырған
оқушылар мен олардың ата- аналарымен жұмыс жүргізілді. Сондай-ақ топ жетекшілер
тарапынан білім алушылардың оқу және одан тыс кездердегі тәртібі
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қадағаланып,колледжге бейімделу басқа да сұрақтар бойынша ақыл- кеңестер беріліп
отырады. Топ жетекшілер бойынша қызмет хат Қосымша№2.
Ұйымдастыру жұмысы
Тәрбиелік үрдісті басқаруды ұйымдастыру мақсатында колледж директоры Бекбаева В.К.
бекітуімен директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Досжанова Б.Р.дың келісуімен
мынадай жоспарлар орындалады:
1. Топ жетекшілерінің тәрбие жоспары - Қосымша №3
2. «План работы совета кураторов» -Қосымша №4
3. «Zhastarkz» жастар қозғалысы шеңберінде «Жас Отан» студенттік өзін-өзі басқару
жоспары - Қосымша №5
4. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру бағдарламасы- «Саналы
ұрпақ» клубы жұмыс жоспары- Қосымша №6
5. Рухани жаңғыру бағдарламасын іске асыру жоспары- Қосымша №7
6. Педагог-психологтың жұмыс жоспары- Қосымша №8
7. «Ұлы дала» клубының жұмыс жоспары- Қосымша №9
8. «Ата-аналар мектебі» жұмыс жоспары- Қосымша №10
9. «Ашық жүрек» клубының жұмыс жоспары- Қосымша №11
10. «Саламатты жастар» клубы жоспары- Қосымша №12
11. Волонтерлікті дамыту жоспары- Қосымша №13
12. «Құқық бұзушылықтың алдын алу» жоспары- Қосымша №14
13. Наркобекет жоспары- Қосымша №15
14. «Суицидтің алдын алу» ережелері- Қосымша №16
15. Жас сарбаз әскери-патриоттық клубы жоспары- Қосымша №17
16. «Діни экстермизм және терроризм» жұмыс жоспары – Қосымша №18
17. «Отантану» үйірме жоспары- Қосымша №18
18. «Көркемөнерпаздар» үйірме жоспары- Қосымша №19
19. «Спорттық секциялар» жұмыс жоспары- Қосымша №20
Колледждің тәрбиелік жұмысының тұжырымдамасын дамыта отырып, топ жетекшілерді ң
біліктілігін арттыру, жас мамандарға әдістемелік көмек беру,тәрбие процесі кезінде
инновациялық технологияларды қолдану мақсатында құрылған тәлімгерлер семинарында
озат оқытушылар тарапынан баяндамалар оқылып, жас мамандарға топ сағатын ж үргізуде
бағыт- бағдар беріліп отырылады. Тәрбиелік жұмысты белгілейтін құқықтықнормативтік құжаттар жаңаланып, құрылды. Атап айтқанда, колледждің ішкі тәртіп
ережелері, Топ жетекшілер ережесі, Жастар ісі жөніндегі комитет ережесі, білім алушылар
мен оқытушылар ар кодексі, Наркобекет ережесі, Үйірме жұмысы туралы ереже, Құқы қ
бұзушылықтың алдын-алу ережесі т.б.
Біріккен студенттік ұжымды қалыптастыру, ұйымдастырушы және біріктіруші қабілеті
бар колледж белсенділерін іріктеу мақсатында жыл сайын «Дарындар», «Үздік топ», «Біз
таланттарды іздейміз» конкурсы жүзеге асты. Жеңімпаздар қалалық фестивалььдер мен
конкурстардың қатысушылары болды.
Жылына 2 рет колледж Жарғысы мен ішкі тәртіп ережелерімен, оқу үрдісінің кестесі және
топтағы жағдай туралы ата- аналар жиналысы өткізілді. Білім алушыларға әлеуметтік
құжаттар құрылды.
Оқу жылының басында қалауы бойынша үйірмелер, спорт секциялары мен пән бойынша,
көркемөнерпаздар үйірмелеріне тіркеу жұмыстары жүргізіліп отырылды. Тұл жетім және
жартылай жетімдерге сауалнамалық құжаттар толтырылды.
Колледжімізде білім алушылардың өзін-өзі басқару жүйесін дамыту мақсатында және ҚР
Мемлекеттік жастар саясаты туралы бағдарламасын негізге ала отырып Жастар ісі
жөніндегі комитеті құрылды. Комитеттің қызметін жоғары деңгейде дамыту ма қсатында
ай сайын старостат және Жастар кеңесінің отырысы болып тұрды. Кеңес шешімімен
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төраға мен төраға орынбасары, кеңес мүшелері сайланды.Олардың лауазымдық міндеттері
мен Жастар ісі жөніндегі комитет Ережесі қабылданды. Отырыстарда кеңес мүшелері мен
топ басшылары жастар комитетінің жоспарын қарастырды, жоспар бойынша жүргізілетін
іс- шараларды, топ бойынша сабаққа қатынасу т.б. мәселелерді талқылады. Білім
алушылар кеңес туралы мағлұмат білу үшін Жастар комитеті туралы аны қтама берілді.
Колледж фойесінде білім алушыларға ақпарат негізінде Жастар комитеті туралы стенд
жасалды.
Колледжішілік сайлау нәтижесінде Студенттік өзін-өзі басқару кеңесің мүшелері
сайланды.
ЖАСТАР КЕҢЕСІНІҢ ТӨРАҒАСЫ

ҚҰҚЫҚ
БҰЗУШЫЛ.АЛДЫН-АЛУ
КЕҢЕСІ

САПАЛЫ БІЛІМ

Жастар кеңесінің төраға
орынбасары

ПРЕСС- ЦЕНТР

КЕҢЕСІ

САЛАУАТТЫ ӨМІР
САЛТЫ КЕҢЕСІ

КӨРКЕМӨНЕРПАЗДАР
ОРТАЛЫҒЫ

БІЛІМ АЛУШЫЛАР
Білім алушыларды колледждегі оқу-тәрбиелік жұмыстар туралы мәлімет беру ма қсатында
«Аграрлық университет» және колледж сайтында, инстаграмда мақалалар жарияланып
тұрды.
Кесте - 14
№
Колледж сайтындағы тәрбиелік іс шаралар
Сілтеме (Ссылка)
2017-2018жылдар
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

« Мен – өз Отанымның патриотымын», «Рухани жаңғыру»,
«Мәңгілік ел» патриоттық актісі шеңберінде Білім күніне
салтанатты сап
«Язык-душа народа» мерекелік сазды бағдарлама
Құқық бұзушылықтың алдын алу бойынша Медеу аудандың
полицияларымен кездесу
Мұқағали Мақатаевтың шығармашылығынан өлең жолдарын
оқу сайысы
1 - қазан қарттар күні мерекесіне қарттарға көмек концерттік
бағдарлама
6 қазан – бухгалтерлер күні
Мұғалімдер мерекесіне арналған «Ғалым да, шахтерда бас
иетін» атты бағдарлама
«Күз ханзадасы мен күз ханшайымы-2017» байқауы
Студенттік қатарға қабылдау мерекелік кеші
Ұлттық валюта күніне орай «Тенге мемлекет келбеті» ашық
тәрбие сағаты
«Біз қолдаған –Елбасы!» Н.Ә.Назарбаев жазған еңбектеріне
байланысты кітап көрмесі
Колледжішілік фестиваль «Дарын-2017»
ЖҚТБ ғасыр дерті
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздік күніне орай «Тәуелсіздік
ел-тұғыры!» мерекелік іс-шарасы
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Қосымша№22
Қосымша№23
Қосымша№24
Қосымша №25
Қосымша №26
Қосымша №27
Қосымша №28
Қосымша №29
Қосымша №30
Қосымша №31
Қосымша №32
Қосымша №33
Қосымша №34
Қосымша №35

15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Қалалық кітап жәрмеңкесі
Қосымша №36
Жыл оқытушысы-2018 байқауы
Қосымша №37
1 Мамыр – Қазақстан халқының ынтымақ күніне орай «Кең
Қосымша №38
байтақ Отанымда - Ұлттар мәңгі достықта» фестивалі
7 мамыр Отан қорғаушылар күніне жарыс - футбол
Қосымша №39
2018-2019 жылдар
«Екі жұлдыз» ән байқауы
https://www.instagram.com/p/
Bwv10vMnWlf/?
utm_medium=share_sheet
«Психологиялық тренинг» Педагог портреті
https://www.instagram.com/
eac_edu_kz/p/BuTJWCJHleL/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
BuTILFRHwEa/?
utm_medium=share_sheet
«Жастар жылы» аясында Юфрейм компаниясы
https://www.instagram.com/p/
туралы ақпарат
BuTHMdSn-oG/?
utm_medium=share_sheet
«Мен отанымды сүйемін» жастар жылы туралы
https://www.instagram.com/p/Bsпрезентация
OI4JHl13/?utm_medium=share_sheet
Бизнес тренинг. Улан Жармухамедовпен
https://www.instagram.com/
eac_edu_kz/p/BsgXfedHcBC/?
utm_medium=share_sheet
Жаңа жыл құтты болсын
https://www.instagram.com/p/
BsDkOiZnr7L/?
utm_medium=share_sheet
16 желтоқсан тәуелсіздік мерекесімен
https://www.instagram.com/
eac_edu_kz/p/Brb7NH6nC0k/?
utm_medium=share_sheet
Автомато
компаниясы
директоры
алмат
https://www.instagram.com/p/
Курмашевпен кездесу
BqzRzXWHBAG/?
utm_medium=share_sheet
Латын алфавитіне көшу туралы диктант
https://www.instagram.com/
eac_edu_kz/p/BqPV1dNn_iP/?
utm_medium=share_sheet
«Күз ханзадасы мен күз ханшайымы – 2018»
https://www.instagram.com/p/
байқауы
BptnXn1HVAd/?
utm_medium=share_sheet
«Дарындар-2018» байқауы
https://www.instagram.com/p/
BpthhLfHRzs/?
utm_medium=share_sheet
Денсаулық зор байлық тақырыбында жарыс
https://www.instagram.com/p/
футболдан
Bo_fzaZB7Yu/?
utm_medium=share_sheet
«Ұстаз – ұлы тұлға» мерекелік кеш
https://www.instagram.com/p/
Botssc5Ant9/?
utm_medium=share_sheet
«Қарттарым асыл қазынам» мерекелік іс шара
https://www.instagram.com/p/
Botmn8dgn1f/?
utm_medium=share_sheet
2019-2020 жылдар
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33

Студенттік өмірге қаншалықты дайынсың?

34

Колледждегі мамандықтар туралы видеолар

35

Құрбан айт қабыл болсын

36

Как стать нашим студентом

37

Кәсіби бағдар жұмысы бойынша сұрақтар

38

«Желсіз түнде жарығай» – абай Құнанбаев
атамыз турал видео

39

Рухани жаңғыру аясында «»Саяси қуғын сүргін
құрбандарын еске алу күніне орай Сертификат.
Баситова Фатима. Жетекші Абилбекова Элвира
1 маусым балалар күніне құттықтау

40
41

«Қазақстан жұлдыздары» абай Құнанбаевтың
175 жылдығына орай марапаттар

42

«Жеңіс туы желбіре» Ем Александра диплом

43

«Бейбіт күн жасасын әлемде» диплом – Қанатқан
Шолпан

44

«Абай мұрасы» диплом Қапан Гүлназ

45

Колледжіміздің Ютую каналы туралы хабарлама

46

Біз біргеміз – электрик мамандығы
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https://www.instagram.com/p/
CEUkPqcl3Dd/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
CD_uGIElKOJ/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/
eac_edu_kz/p/CDrT952ngjn/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
CDeheRWHvdy/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
CCf2HQ7HrmM/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
CDS9W1rnUDv/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/
eac_edu_kz/p/CDQ_Kt8HyhJ/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/
eac_edu_kz/p/CDCP_MPHYUu/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/tv/
CBLttd6HOtF/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
CBGTIZdn7K8/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/tv/
CA4uecwniiy/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
CAzq9zZHNiV/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
CAxEdxbn2ke/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
CAVZQ7UnqFD/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
CAVWPwaH0es/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
CAGE4qfHbzd/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
CAGERxoHG8P/?
utm_medium=share_sheet

47

48
49
50

51
52
53

54

55

56
57

58

Тілек тізбегі – психолог пен оқытушылардың ата https://www.instagram.com/
аналардың 1 мамыр мерекесімен құттықтау
eac_edu_kz/tv/B_wgJBQnb9t/?
«Жылы лебіз жан шуағы»
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/tv/
B_sIWutHSj0/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
B_sHNcJnT7l/?
utm_medium=share_sheet
«Алғыс ең жоғары баға» өлең шумақтары
https://www.instagram.com/tv/
B_bo17_HQ1y/?
utm_medium=share_sheet
«Теңдес іжоқ ұлы жеңіс» Диплом Джаманкулова https://www.instagram.com/p/
Яна
B_Z8roqH2NI/?
utm_medium=share_sheet
«Ұланымыз ұлы елдің» 7 мамыр Отан https://www.instagram.com/tv/
қорғаушылар күніне видеолар
B_WY0IPHQd3/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/
eac_edu_kz/tv/B_WYitUHk1R/?
utm_medium=share_sheet
«Хан тәңірі Мұқағали шығармалары»
https://www.instagram.com/tv/
B_WXVx8H5wa/?
utm_medium=share_sheet
«Мәңгілік елдің мұнарлы жастары» видео
https://www.instagram.com/tv/
B_WWOoMHE0t/?
utm_medium=share_sheet
Ата аналардан, білім алушылардан жылы https://www.instagram.com/tv/Bлебіздер «Біз біргеміз, біз уйдеміз»
ji3cMnupE/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/Bd3zHAn9bx/?utm_medium=share_sheet
«Атадан мал қалғанша тал қалсын» челлендж
https://www.instagram.com/p/BWoGIHH5ad/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/BWfZ3jnxhK/?utm_medium=share_sheet
Қашықтықтан оқыту
https://www.instagram.com/p/BE5c9eHNEJ/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/BE5c9eHNEJ/?utm_medium=share_sheet
8 наурыз Арулар мерекесі құтты болсын
https://www.instagram.com/p/
B9W4nojH0tC/?
utm_medium=share_sheet
поэзиялық кеш
«Хан тәңірі» Мұқағали https://www.instagram.com/p/
Мақатаев
B8_GA81HPqE/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
B8toaiIn4gi/?utm_medium=share_sheet
Ауған соғысы ардагерлерімен кездесу кеш
https://www.instagram.com/p/
B8wGcx3nNjr/?
utm_medium=share_sheet
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Ғ.Мүсірепов атындағы
қойылым «Сүйе білсең»

жастар

театрында https://www.instagram.com/
eac_edu_kz/p/B8tpKI1HOkU/?
utm_medium=share_sheet
Қоғамды дүрліктерген короновирус індетіне https://www.instagram.com/p/
профилактикалық дәріс
B8toaiIn4gi/?utm_medium=share_sheet
Өзін өзі тану пәні бойынша «Алтын жүрек https://www.instagram.com/p/
анамыз» тақырыбында сайыс
B8OH_7GnLKH/?
utm_medium=share_sheet
Алматы қаласының үздік фотосуреті байқауы. https://www.instagram.com/
Омаров Мақсат
eac_edu_kz/p/B7m5bYKH5_D/?
utm_medium=share_sheet
«Мы желаем счастья Вам» жаңа жылдық кештен https://www.instagram.com/p/
естелік фотолар
B7m1wIeH5FO/?
utm_medium=share_sheet
Тәуелсіздігіміздің жарқын бейнелерімен кездесу https://www.instagram.com/
алтынай Асанованың анасымен кеш
eac_edu_kz/p/B5_0PzVnPG7/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
B5_zObeHQ-Z/?
utm_medium=share_sheet
«Ел тағдырын ойлаған Елдің ұлы» Тұңғыш https://www.instagram.com/p/
президент күніне
B5p5BQgHMSj/?
utm_medium=share_sheet
Адырна өнер орталығына «Туған жер» байқауы
https://www.instagram.com/
eac_edu_kz/p/B5UbmZ6Hn7A/?
utm_medium=share_sheet
Жастар жылы аясында белгілі актер Уалибек https://www.instagram.com/p/
Әдрайымовпен кеш
B5UbaaEnMK1/?
utm_medium=share_sheet
2020-2021 жылдар
Грант
«Тәуелсіздік
ұрпақтары» https://www.instagram.com/p/
талапкерлерді таныстыру
CSGgdtmMLpv/?utm_medium=share_sheet
Кәсіби
бағдар
жұмысы
бойынша https://www.instagram.com/p/
хабараландыру
CQap5VmFPQb/?utm_medium=share_sheet
Қашықтықта болсақта туған жеріммен https://www.instagram.com/eac_edu_kz/p/
мақтанам видеороликтер
CQXq1wrlO5G/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/eac_edu_kz/p/
CQXqi0FlJbC/?utm_medium=share_sheet
Талапкерлердің назарына!
мемлекеттік https://www.instagram.com/p/
тапсырыс бойынша видеоролик
CQQCZ8Gltyt/?utm_medium=share_sheet
«Менің сүйікті кураторым» тақырыбында https://www.instagram.com/p/
видеороликтер
CQFmiAHFPdN/?
utm_medium=share_sheet
«Талапкерлер үшін маңызды ақпарат»
https://www.instagram.com/p/
CQDUjw6lj1n/?utm_medium=share_sheet
«Қоғамдық орында сен өзіңді қалай https://www.instagram.com/eac_edu_kz/p/
ұстайсың» видеоролик
CP7ZWNol9tn/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/eac_edu_kz/p/
CPnADB-lzI-/?utm_medium=share_sheet
«Гүл өсіру мәдениеті» презентация
https://www.instagram.com/p/
CPznLrEFdQg/?utm_medium=share_sheet
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«Саяси қуғын сүргін құрбандарын еске алу»
тақырыбында слайд зумм
«Терроризм
бүгінгі
таңдағы
өзекті
проблема» презентация
«Мамандығым мақтанаышым» слайд

«Шынықсаң шымыр боласың» онлайн видео
байқау
«Қазақстандағы діни экстремизм және
терроризм» презентация
Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына арналған
«Ғылым мен білімдегі іргелі және
қолданбалы зерттеулер» атты ғылыми
конференция
Еуразия
аграрлық
колледжі
туралы
видеоролик
«Жасөспірімдер
арасындағы
құқық
бұзушылықтың алдын алу» презентация
«Mister ЕАК 2021» байқауы

«9 мамыр – ұлы жеңіс күні» еске алу мен
құттықтау видеороликтер
«7 мамыр Отан қорғаушылар күні»
мерекелік құттықтау презентация
«Нашақұорлық
–
қоғамдық
дерт»
презентация
«Жақсылық жасап жарысайық» еріктілер
тобы
«1 мамыр – Қазақстан халықтарының бірлігі
күні» видеороликтер

«Ынтымағы жарасқан туған өлкем Қазақстан» құттықтау слайд
« Судағы қәуіпсіздік ережелері» видеоролик

https://www.instagram.com/p/
CPpqMkJlLJO/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/eac_edu_kz/p/
CPa3YigFq51/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
CPSGSsqF4lb/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
CPIDYwUFxK5/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
CPIF2bOlQAt/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/eac_edu_kz/p/
CPH75GAlWBU/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CPFpEtlR2b/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
CO7jX7qlkqs/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
CPFUpDTl21I/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/eac_edu_kz/p/
COzsmlTl0vv/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/eac_edu_kz/p/
COw7AOzlxAX/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
COhdOFeFLjJ/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/COpcAfOlgh/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
COj4VOaF_k-/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
COedQgDlCjs/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
COfISx3FLDq/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/eac_edu_kz/p/
COcQtl3FPFi/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
COVFORUFuaA/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/COU_PBFYV8/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/eac_edu_kz/p/
COVE50rlfAa/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/eac_edu_kz/p/
CORqnNkF4if/?utm_medium=share_sheet

«Ерте жастағы жүктіліктің алдын алу» https://www.instagram.com/p/
тақырыбында презентация
COPEtHHlyr5/?utm_medium=share_sheet
What is EAC? Тақырыбында видео
https://www.instagram.com/p/
COLMS9XlMcJ/?utm_medium=share_sheet
«Короновирустан
сақтану
жолдары» https://www.instagram.com/p/
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95

тақырыбында слайд
«Колледж
аруы
–
Республикалық байқау

96

«Құқық бұзушылықтың алдын алу» слайд

97

«Рамазан айы құтты болсын»

98

Памятка об уголовной ответственности за
заведомо ложное сообщение об акте
терроризма
Ғарышкерлер күніне орай «Байқоңыр –
ғарыш айлағы» тақырыбында презентация
Онлайн оқудың артықшылықтары мен
кемшіліктері

99
100

2021»

COIr6Z1l4gC/?utm_medium=share_sheet
онлайн https://www.instagram.com/p/
CODIdWKl1Gg/?utm_medium=share_sheet

101

«Біздің мамандықтар» презентация

102

«Таңдау
сізден
әрекет
Талапкерлерге арналған слайд

103

«Мамандықты қалай дұрыс таңдау керек?»
презентация

104

Артық білім кітапта, ерінбей оқып көруге»
тақырыбында слайд
22 наурыз – ұлыстың ұлы күніне «Қош
келдің әз Наурыз» құттықтау видеолар

105

106
107
108

бізден».

«Кітапхана –білім қойнауы» кітапханаға
видеоэкскурсия
«Экономикалық және ақпараттық жүйелер»
ПБ он күндігі
Мұқағали Мақатаев өмірінен «Ұлы ақын
ізімен», «Өлтіре алмас өлеңді ешкім», «Дана
ғұмырдың ұрпақтарынан» презентациялар
76

https://www.instagram.com/p/
CNw4C2clTsJ/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
CNtZunxFsWS/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CNjp7IYF0V/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
CNpAnkGlVNW/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/eac_edu_kz/p/
CNkmLvtlbtA/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/eac_edu_kz/p/
CNbrQ36l_wq/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
CNYBAN4lQ1M/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
CNX7al9lgBa/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
CNSwoh8Flyu/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
CNSsdGEFTeR/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
CNPGjM4FnM5/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
CNMU1R4F4Gt/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CNKRY7lRG-/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/eac_edu_kz/p/
CMl7UzxlWLe/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/tv/
CMl61kXlMjJ/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/eac_edu_kz/
tv/CMl6bXLlXh5/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/tv/
CMj73mQlUkU/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
CMj8l1IlCAp/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/tv/
CL3BCIHFVdN/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/tv/
CLLkAu4lbuP/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/tv/
CLJDD85lmXB/?utm_medium=share_sheet
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https://www.instagram.com/tv/
CLJC6qEFs5s/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/tv/
CLJCpKdFd0I/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
CLJBqLOlh60/?utm_medium=share_sheet
«Жылдың үздік директоры – Бекбаева https://www.instagram.com/p/
Венера Кошановна» марапаттар
CJDSNJYlhIX/?utm_medium=share_sheet
«Тәуелсіздік тұғырым» мерекелік құттықтау https://www.instagram.com/tv/
еске алу видеороликтері
CIxnm_YFdwB/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
CIxnfnKFvAy/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/tv/
CIxnQ4xFqh1/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
CIsPRtFFc_A/?utm_medium=share_sheet
1 желтоқсан Тұңғыш президент күніне https://www.instagram.com/tv/
видеолар
CIYIqp_Fjos/?utm_medium=share_sheet
«Жалпы әлеуметтік пәндер он күндігі»
https://www.instagram.com/tv/
CIX6x7dF9fd/?utm_medium=share_sheet
Управления города образования. Телефон https://www.instagram.com/p/CHPдоверия 77272623482
V7zl8HG/?utm_medium=share_sheet
«Өнерге қанат қаққандар» байқауынан https://www.instagram.com/p/
жүлделер
CGeufPAlhqa/?utm_medium=share_sheet
«Ұстазым
ұлағаттым»
байқауынан https://www.instagram.com/p/
марапаттар
CGWfq6aldIJ/?utm_medium=share_sheet
«Ұстаз қашанда құметке лайықты тұлға» https://www.instagram.com/p/
диплом медальдар
CGCJG3YFAus/?utm_medium=share_sheet
«Алматы менің жүрегімде» видеоролик
https://www.instagram.com/tv/
CFMwKHtFmqx/?
utm_medium=share_sheet
2021-2022жыл
Тұңғыш президент күніне Тоғызқұмалақ
https://www.instagram.com/p/
және шахмат шашка ойындарынан турнир
CXJLPcKMmQY/?
utm_medium=share_sheet
Тәуелсіздіктің 30 жылдығы аясында алматы
https://www.instagram.com/p/
қаласында
Республикалық
дзюдо CXILybuIy4u/?utm_medium=share_sheet
жарысынан ЭО-113 тобының білім алушысы
Рүстемұлы Бексұлтанның жеңісі
«Біздің үйірмелер» үйірме жұмыстары
https://www.instagram.com/tv/CWFLC8glci/?utm_medium=share_sheet
1 желтоқсан – бүкіл әлемдік СПИД пен https://www.instagram.com/tv/
күрес күні
CW496LzgsvR/?utm_medium=copy_link
1 желтоқсан – Тұңғыш президент күні
https://www.instagram.com/tv/
CW490FHg2kG/?utm_medium=share_sheet
«Дарындар-2021» байқауы іс шарасының https://www.instagram.com/p/
марапаты
CWsvtfqsISo/?utm_medium=copy_link
«Вич спид – инфекция и ее профилак тика»
https://www.instagram.com/p/
CWqBZqMIXOo/?utm_medium=copy_link
«Дарындар-2021» байқауы жоспары
https://www.instagram.com/p/
CWag1f6oKol/?utm_medium=copy_link
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126
127

17-қараша студенттер күніне құттықтау
презентация
«Ерікті студент болуға дайынсызба?»
видеоролик

128

«Волонтерлік қызмет» басқаға
сыйлай білген ең бақытты жан

129

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес»
бағытында сауалнама
«Саналы ұрпақ – жарқын болашақ»
презентация
«Күз ханзадасы және күз ханшайымы»
байқауы
Гигиена – совокупность практических мер,
действий, мероприятий
Психологиялық қолдау – бейімделу кезінде
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142
143

қуаныш

https://www.instagram.com/p/
CWXhLCIo_t9/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
CWGNWQcFTxG/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/tv/
CWDGnuPAmLo/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
CV4jDSroCdI/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
CV1qwsFIBta/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/eac_edu_kz/p/
CViAq9OoXpF/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
CVU1eXCo00O/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
CVU1XChIiyn/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CVU1CkIobu/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/eac_edu_kz/p/
CVAIp1vsVxN/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
CUsFqieMIIV/?utm_medium=share_sheet

«Подростковая наркомания» тақырыбында
zoom
«Діни экстремизм және терроризмнің алдын
алу» тақырыбында дәріс
«Құқық бұзушылықтың алдын алу басты
міндет» тақырыбында Медеу ауданы АПБ
учаскелік полициясымен дөңгелек стөл
«Ұстаз ұлағатты есім» видеоролик
https://www.instagram.com/p/
CUr_AnKgSy5/?utm_medium=share_sheet
Ұстаздар күнімен құттықтау
https://www.instagram.com/p/
CUenUONsuc3/?utm_medium=share_sheet
«Киімнің
киелісі
кимешек»
орталық https://www.instagram.com/p/
музейден естелік фото
CUWZvqbolXM/?
utm_medium=share_sheet
«Zhastarkz» студенттік өзін өзі басқару https://www.instagram.com/p/CUCXклубы
qHLNks/?utm_medium=share_sheet
«Алматы менің жүрегімде» видеоролик
https://www.instagram.com/eac_edu_kz/p/
CT7GHgWAjKZ/?utm_medium=copy_link
«Алматы менің жүрегімде» Көктебеде https://www.instagram.com/eac_edu_kz/p/
кездесу
CT6yL96gMmi/?utm_medium=share_sheet
«Тәуелсіздік
жетістіктері»
Қазақстан https://www.instagram.com/p/
Республикасы
тәуелсіздігіміздің
30 CTe18oygM7k/?utm_medium=share_sheet
жылдығы аясында ашық тәрбие сағаты

Жыл сайын колледждегі бекітілген кестеге сәйкес әкімшілік кезекшілігі
ұйымдастырылды. Бөлім меңгерушілерімен бірге білім алушыларды ң сабаққа
қатынасыуы қадағаланып, ата- аналары, туыстарымен әңгіме, сауалдар жүргізілп тұрды.
«Тазалық апталықтарында» бекітілген телімдерге тазалық жұмыстары, сенбіліктер
ұйымдастырылды, қаламыздың көркеюіне үлес қосу, колледжіміздің ауласындағы
гүлзарлар мен қарағай ағаштарының колледж алдында орналасқан гүл шоқтарыны ң
жақсы өсуіне, оны күтіп баптауға білім алушылар мен оқытушылар үлкен үлес қосты.
Тазалық күндері аптаның жұма күндерінде ұйымдастырылды.
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Азаматтық, патриоттық және құқықтық тәрбие беру
Патриоттық тәрбие беру қазіргі таңда еліміздің ең маңызды мәселесі болып табылады.
Осыған байланысты, колледжде мемлекеттік рәміздерге деген құрметті дамыту
мақсатында барлық іс- шаралар әнұранмен бастау алады. Сондай - ақ барлық
дәрісханаларда мемлекеттік рәміздер ілініп, «Қазақстан Республикасының рәміздері»
атты бұрыш құрылды.
Оқу үрдісі жастардың патриоттық тәрбие беру мәселесіне үлкен мүмкіндік береді. Себебі,
қоғамдық және арнаулы пәндерді меңгергенде оның мазмұны ұлтжандылық бағытты
ескерген. Әсіресі, осы бағыт білім алушылармен сабақтан тыс жүргізілетін тәрбиелік
шараларда көрінеді. Оқу орнына деген құрметке тәрбиелеу: колледж тарихы және дәстүрі
туралы топ сағаттары, колледж тарихына байланысты құжаттар жинау. Колледжде
спорттық жарыстар мен үйірмелер жұмыстары дәстүрге айналған. Іс- шара негізінде
Тәуелсіздігіміздің 30 жылы аясында «Тәуелсіздік жетістіктері», «Ата заңға 25 жыл»,
«Тәуелсіздік – ежелгі арман, қол жеткен мұрат!» мерекелік іс-шарасы , «Менің тұңғыш
президентім», «Сыбайлас жемқорлыққа жол жоқ!» тәрбие сағаттары, «Волонтерлік
қызмет» аясында еріктілер клубы, «Ынтымағы жарасқан туған өлкем – Қазақстан »
фестивалі, «Жеңіс күнімен – ардагер!» мерекелік іс шаралар және т.б.
Атаулы күндерге колледжіміздщің инстаграмда, сайтында байқауларға барлық курс білім
алушылары атсалысты.
Білім алушылардың азаматтық ұстанымы және ұлтжандылық санасының деңгейі 20172021 ж мамыр айындағы «Жігіт сұлтаны», «Жас арбаз» сайысында көрінді.
Қорытындылаумен аяқталған іс- шаралар колледж дәстүріне айналды: «Ұстаздар күні»,
«Студенттер қатарына қабылдау», «Күз ханзадасы мен ханшайымы», «Дарындар», «Үздік
топ», Халықаралық әйелдер күні, Наурыз, Жеңіс күні, Жаңа Жыл.
Жыл сайын Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі16 желтоқсан мерекемізге арнап
желтоқсан айындаашық тәрбие сағаттар мен видеофильмдер видеороликтер
ұйымдастырылып еске алынады. Бұл жерде Тәуелсіздікке дейіңгі астаналар тарихы,
рәміздердің шығу тарихы, презентациялар, сурет көрмелері, 30 жылдық жетістіктер
туралы айтылды. Патриоттық ән мен жыр шырқалып, көрме өткізіліп, Желто қсан
құрбандары еске алынды. Білім алушылар мен қызметкерлер жетістіктері үшін
марапатталды.
Құқықтық тәрбие және құқық бұзушылықтың алдын- алу тәрбиелік іс- шараларды жүзеге
асыру мақсатында оқу жылы басында Медеу аудандық Ішкі істер бөлімі учаскелік
полицияларымен мен орталық ЖҚТБ-ға қарсы орталықтың келісімімен жылды қ жоспар
жасалынды. Жоспар бойынша өтетін колледждің би кеші, ойын- сауық іс- шараларында
Медеу Ішкі істер қызметкерлерінен тұратын кезекшілік болды. Құқық бұзушылықтың
алдын алу кеңесі құрылып, кеңес бұрышы жасалды. Онда колледж білім алушыларыны ң
құқықтары мен міндеттері туралы т.б. бағыт бойынша ақпараттар берілген. Топ
жетекшілер тарапынын «Бала құқықтары Конвенциясымен» таныстыру мақсатында
топтарда тәрбие сағаттары өткізіліп, жастарға арналған «Өмір сүру қағидалары» курсы
оқылды.
Колледждің Ішкі тәртіп ережелерін бұзған оқушылар тәртібі мен құқық бұзушылықтың
алдын алу мақсатындағы пікір алмасулар, Медеу аудандық құқық қорғау
қызметкерлерімен кездесулер арқылы қарастырылып тұрды. Мысалы, Еуразия аграрлық
колледжінде Медеу ауданы АПБ ЮПБ инспекторлары полиция майоры Бексултанова Б.Б.
және полиция капитаны Сагадиева Ф.А. колледж білімалушыларымен «Жасөспірімдер
арасында құқық бұзушылықтың алдын алу» туралы дөңгелек стөл өткізілді .
Мақсаты: Жан-жақты қалыптасып дамыған, қоғамдық белсенділігі артқан, әлеуметтіктолық қамтылған адамгершілігі мол тұлғаның қалыптасуы. Бұл жерде құқық
бұзушылықтың түрлері мен заң бұзушылық статьялары туралы пікірлестік. Білім
алушылар келесідей сұрақтар қойып отырды:
1. Жасөспірімдер қылмысы мен тәртіпсіздігі неден бастау алады?
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2. Кәмелет жасқа толмаған мен толғанның арасында құқық бұзушылықта қандай
ерекшеліктер бар?
3. Оларды қылмысқа қоғам желіктіріп тұр ма, жоқ, әлде тәрбие таяз ба?
4. Жасөспірімдер арасындағы қылмыстың алдын қалай алуға болады?
5. Кешкі немесе бос уақытта немен айналысқан жөн?
6. Колледж ішінде қинау немесе қорқыту барма?
Барлық сұрақтарға инспекторлар толық нақты жауап беріп отырды.
2017-2021 оқу жылында Кеңес отырысы (барлығы әр жылға 10 хаттама) өтіп, Құқық
бұзушылықтың алдын- алу кеңесінде, педагогикалық отырыстарда тәлімгерлердің тәртібі
нашар білім алушылармен жұмыс есебі, колледждің, Медеу ауданы бойынша ішкі тәртіп
жағдайы туралы мағлұматтар беріліп тұрды.Тәртіп бұзушыларға және олардың атааналарына педагогикалық, моральдық, құқықтық ықпал жасалып тұрды.
Құқық бұзушылықтың алдын- алу кеңесінің құрамына директор, директордың тәрбие ісі
жөніндегі орынбасары, бөлім меңгерушілері, Жастар комитетінің өкілі, колледж
қызметкері кіреді.
Колледж әкімшілігінің айқын басқаруы және тәрбиелік жұмыстың жүйелілігі нәтижесінде
2020 жылдан қалалық ішкі істер басқармасына тәртіп бұзған 1 білім алушы: ВН-217
тобының білім алушысы Шерстнева Анастасия Павловна тіркелген. Алматы қаласы ПД
Түрксіб аудандық полиция басқармасының хабарлауынша, 02.12.2020 ж. бастап
Еуразиялық аграрлық колледж ветеринария мамандығы, вн-117 тобының студенті,
Шерстнева Анастасия Павловна, 19.05.2005 ж. т.. 02.12.2020 ж. бастап "қамауға алуға
байланысты емес бұлтартпау шаралары таңдалған қылмыстық құқық бұзушылықтар
жасағаны үшін айыпталушылар немесе күдіктілер" санаты бойынша Түрксіб аудандық ПБ
ЖПҚБ ЗТБ профилактикалық есепке қойылды.2021-2022 оқу жылында білім алушы А. П.
Шерстневадан атқарылған жұмыстар: - Құқықтық тәрбие бойынша құқық бұзушылықтың
алдын алу жоспары - Психологтың сауалнамасы (психологтың мінездемесі) Психологиялық портрет - "Жасөспірімдер арасындағы құқық бұзушылықтың алдын
алу"тақырыбы бойынша оффлайн режимде ОДН-мен дөңгелек үстел өткізілді - Білім
алушы бойынша бақылау күнделігі - Білім алушының сауалнамасы - ЖБҚ актісі (айлар
бойынша) жасалды. Қазіргі таңда сабаққа қатысуы, сабақ үлгерімі жақсы. Бақылауда.
Рухани-адамгершілік және ұлттық тәрбие
Колледжде рухани-адамгершілік, эстетикалық тәрбиеге көп көңіл бөлінеді. Бірінші оқу
сабақтарында білім алушылардың қызығушылықтары мен ұстанымдарын анықтайтын
сауалнамалар жүргізілді.
Білім алушылардың қызығушылығына қарай колледжде
үйірмелер мен спорттық клубтар жұмыс атқарды. Егер 2017 жылы колледже 4 үйірме
қызмет етсе, соңғы жылда олардың саны 10-ға жетті.
Кесте - 15
№
Үйірмелер мен клубтар
Жауапты жетекшілер
1
«Zhastarkz» жастар қозғалысы шеңберінде «Жас Тәрбие орынбасары: Досжанова
Отан» студенттік өзін-өзі басқару
Б.Р.
Старостат.
Президенті
Айпенова Ұлбосын.
2
«Саналы ұрпақ» клубы
Досжанова Ботагоз
3
«Ұлы дала» клубы, «Отантану» үйірмесі
Ибраемжанова Гулжанат
4
5
6
7

«Ашық жүрек» клубы
«Волонтерлік қызмет (еріктілер)» клубы
«Жас сарбаз» әскери-патриоттық клубы
«Құқық
бұзушылықтың
алдын
«Наркобекет», «Суицидтің алдын алу»
«Діни экстермизм және терроризм»
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Мухамет Айман, Жаманкулов
Санжар
Ерманов Мухтар
алу», Психолог: Утеулинова Лимира
Жаманкулов Санжар

8

«Саламатты жастар» үйірмесі

Ниязбеков
Сейдуали

Еламан,

9
10

«Көркемөнерпаздар» үйірмесі
«Ата-аналар мектебі»

Нусипбаева Толқын
Атымтаева Бахыт

Исабек

Қазіргі таңда өршіп кеткен зиянды ағымдардың алдын алу мақсатында «Діни экстремизм
мен терроризм» тақырыбында және «Суицидттің алдын алу жолдары» бойынша д әрістер
мен «Имандылық – ізгілік пен тәрбие негізі» онлайн дін өкілдерімен колледжішілік
конференциясы өтті.
Әр-түрлі студенттік іс-шаралар жүйелі түрде өтеді. Мысалы: «Zhastarkz» жастар
қозғалысы шеңберінде «Жас Отан» студенттік өзін-өзі басқару жұмыстары, «Алматы
менің жүрегімде» тақырыбында видеоролик «Дарындар», Қазақстан халықтарының Тіл
мерекесі күніне арналған «Тәрбие басы – тіл» тақырыбында мерекелік іс шара, «Ұстазмәңгі нұрдың қызметшісі» мерекелік іс шара, «Үздік топ», «», «Көктем аруы» және т.б.
Колледже өз шығармашылығымен барлық мерекелерде танымал ақын- жазушылар көп.
Колледж білім алушылары қаланың Абай атындағы опера, М. Әуезов, Лермонтов, Ғ.
Мүсірепов театрларына, қалалық көрмелер мен музейлердің жыл сайынғы көрермендері.
Әсересе орталық музейде Орталық музейде «Киімнің киелісі - кимешек» қойылымын
тамашалап керемет көңілге бөленді.
2017-2021 оқу жылдарында белсенді білім алушылар қалалық байқауларға қатысып
мынадай нәтижелерді бағындырып марапаттары
Кесте - 16
№
ФИО, тобы
Іс шаралар
2017-2018 жылдар
1 2017 жыл. ЭА-101
Диплом 2 орын. Колледждегі конкурс «Қауіпті індет,
алдын-алу - міндет»
2 2017жыл. ЭА-201
Грамота 1 орын ғылыми-тәжірибелік конференция
Алдаберген Айдос
«Шығармашылық ізденістен – кәсіби дамуға жетелеу»
3 2017
жыл.
ИС-301 Диплом 1ші дәрежелі қалалық конференция «Мамандық
Берікқанова Д. Қ., Нұрқанат таңдаудың сыры, қазіргі заман талабын жетілдірудегі
М. Р.
рөлі».
4 2018жыл. ЗУ-101 тобы
Диплом 2 орын – Фестиваль «Дарын»
5 26.04.2018ж. ТО-201.
Диплом
3
ші
дәрежелі
ғылыми-практикалық
Қажымұқан Тлеумбет
конференция «Мен таңдаған мамандық»
6 2018 жыл. ТО -201
Ткехникалық
пәндер
бірлестігінің
он
күндік
Адамбаев Алишер
декадасынан алғыс хат
7 2018жыл. ТО-101 тобы
ҚазҰТУ Қ.Сатпаев ат. 8 білім алушы Республикалық
олимпиададан сертификаттар алды.
8 2018 жыл. Учет и аудит-101
Сертификат 1 орын «Лучшая группа-2018»
тобы
2018-2019 жылдар
9 2019 жыл. Финансы-101
2 орын .Ғылыми-пратикалық конференция
Сатылған Адал
10 2019 жыл. Тлеужан Аяжан
«Мәңгілік Ел» патриоттық актісі шеңберінде «Мен өз
ИС-111
Отанымның патриотымын!» атты республикалық
шығармашылық байқауы, 2- орын.
11 2019 жыл. Баймұхамет Бекзат Республикалық «Мереке «балалар мен жасөспірімдер
Ерболұлы ЭА-113 топ
өнер орталығы «Атамекен» атты өнер байқауы, 1-орын
16 2019 жыл. А/ш

Қ.Сатбаев атындағы Республикалық қашықтықтан
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автоматтандыру және
электрлендіру мамандығының
2-курс білім алушылары
17 2019 жыл. Жолдасова
Жансая- ВН-1 курс
18 2019 жыл . Боранхан АсанВН-1-курс
19 2019 жыл. Боранхан АсанВН-1-курс
20 2019 жыл. Караева Динара
21 2019 жыл. Шарашидзе
Алладин- ВН-1 курс
22 2019 жыл. Шаймұрат ӘселЭА-1 курс
23 2019 жыл. Тлеужан АяжанИС-1-курс
24 2019 жыл. Халыкова ЖадыраИС-1-курс
25 2019 жыл.ВН-115.Ульяшева
Влада

жүргізілген олимпиадасы
1-орын-2 білім алушы
2-орын- 3 білім алушы
3-орын дипломы- Тұран университеті, «Қазіргі заманғы
ғылым:
жаңа
көзқарас»
ғылыми-тәжірибелік
конференциясы, сәуір 2019
«Балауса ғалым-100 есім» төсалқасы, наурыз-2019
Алматы
3-орын дипломы- Тұран университеті, «Қазіргі заманғы
ғылым:
жаңа
көзқарас»
ғылыми-тәжірибелік
конференциясы, сәуір 2019
«Менің
Қазақстаным»
Республикалық
байқауы,
Хорегография, 2-орын, Алматы 2019
Медаль- 1-место, городское соревнование ММА в весе
77 кг
«Менің
Қазақстаным»
Республикалық
байқауы,
Хорегография, 2-орын, Алматы 2019
1 орын- «М.Мақатаев» эсселер байқауы, Ақтөбе 2019
«Менің
Қазақстаным»
Республикалық
байқауы,
Хорегография, 2-орын, Алматы 2019
2019-2020 жылдар
Қалалық сән конкурсына қатысып 3-ші орын иеленді.

26 2019 жыл. ВН-114. Ермекбай
Байдулет
27 2019 жыл.АЖ-311.
28 2020 жыл. Грация» би тобы
29 2020 жыл. ВН-301
Сағымбаева Дилшат

«Көркемсөз» жанры бойынша бас жүлде

30 2020 жыл. Қапан Гүлназ.

«Абай мұрасы». Атты Республикалық балалар мен
жасөспірімдер арасындағы байқау. «Көркем сөз» жанры.
1 орын
Диплом 1 ші дәрежелі. «Ұлы жеңіске 75 жыл»

31 2020 жыл. 5 мая. Әділханов
Ислам.
32 2020 жыл. ИС-211. Қанатқан
Шолпан
33 2020 жыл. маусым. Боранхан
Асан
34 2020 жыл. 9 мамыр. ЛПХ110.Ем Александра
35 2020 жыл. ИС-211.Қанатқан
Шолпан
36 2020 жыл. Мамыр. ВН114.Мажикен Асем
37 2020 жыл. Мамыр. ВН-117.
Джаманкулова Яна.
38 2020 жыл. Мамыр. АЖ211.Тойғұлова Камила
39 2020 жыл мамыр. ВН-214.

грамота 2 орын. «Мини футбол» колледжде
«Хореография» бойынша 1-ші орын.
«21 ғасыр көшбасшысы» сайысында 1-дәрежелі
дипломмен марапатталып, төсбелгі иеленді

Диплом 1 орын. «Бейбіт күн жасасын әлемде».
Хореграфия номинациясы бойынша
Диплом 1 орын. «Жаздың суретін саламыз».
Диплом 1 орын. «Жеңіс туы желбіре» байқауы.
«Аспапта ойнау» жанры
Диплом 2 орын. «Ұлы жеңіске -70жыл».
Диплом 3 орын. «Қазақстан жұлдыздары» байқауы.
«Абай Құнанабаевтың 175 жылдығы» номинациясы
Диплом 2 степени. «Звезды Казахстана». «Экология
моими глазами»
Диплом 3 орын. «Қазақстан жұлдыздары» байқауы.
«Абай Құнанабаевтың 175 жылдығы» номинациясы
Диплом 3 орын. «Қазақстан жұлдыздары» байқауы.
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Абдығалиева Разия
40 2020 жыл июнь. Қасқатай
Надира
41 2020
жыл.
Абдығалиева Разия

«Абай Құнанабаевтың 175 жылдығы» номинациясы
Диплом 3 орын. «Жаздың суретін саламыз».

ВН-214.

42 2020 жыл. ИС-211.Әділханов
Ислам
43 2020
жыл.
Джаманкулова Яна

ВН-217.

44 2020жыл.
ЛПХ-210.
Александра

Ем

45 2020жыл. ИС-311. Қанатқан
Шолпан
46 2020жыл. ВН-214. Мажикен
Асем
47 2020жыл. ИС-311. Тойғұлова
Камила
48 2020 жыл. ВН-118.Седых
Михаил Валерьевич
49 2020
жыл.
116.КенжеғалиАсел

ЗУ-

2020-2021 жылдар
«ӨНЕРГЕ ҚАНАТ ҚАҚҚАНДАР» II Республикалық
өнер байқауына қатысып, өз өнерімен даралангған
ерекше талант иесі «Көркем сөз» номинациясы бойынша
БАС ЖҮЛДЕ
«ӨНЕРГЕ ҚАНАТ ҚАҚҚАНДАР» II Республикалық
өнер байқауына қатысып, өз өнерімен даралангған
ерекше талант иесі «Көркем сөз» номинациясы бойынша
БАС ЖҮЛДЕ
«ӨНЕРГЕ ҚАНАТ ҚАҚҚАНДАР» II Республикалық
өнер байқауына қатысып, өз өнерімен даралангған
ерекше талант иесі «Бейнелеу өнері» номинациясы
бойынша БАС ЖҮЛДЕ
«ӨНЕРГЕ ҚАНАТ ҚАҚҚАНДАР» II Республикалық
өнер байқауына қатысып, өз өнерімен даралангған
ерекше талант иесі «Аспапта ойнау» номинациясы
бойынша БАС ЖҮЛДЕ
«ӨНЕРГЕ ҚАНАТ ҚАҚҚАНДАР» II Республикалық
өнер байқауына қатысып, өз өнерімен даралангған
ерекше талант иесі «Хореография» номинациясы
бойынша БАС ЖҮЛДЕ
«ӨНЕРГЕ ҚАНАТ ҚАҚҚАНДАР» II Республикалық
өнер байқауына қатысып, өз өнерімен даралангған
ерекше талант иесі «Көркем сөз» номинациясы бойынша
БАС ЖҮЛДЕ
«ӨНЕРГЕ ҚАНАТ ҚАҚҚАНДАР» II Республикалық
өнер байқауына қатысып, өз өнерімен даралангған
ерекше талант иесі «Көркем сөз» номинациясы бойынша
БАС ЖҮЛДЕ
«ҰСТАЗЫМ-ҰЛАҒАТТЫМ» Республикалық Дарынды
балалар мен жасөспірімдер арасындағы ӨНЕР байқауы
«Эстрадалық вокал» номинациясы бойынша
I ОРЫН
«АТАДАН МҰРА» Республикалық жасөспірімдер
байқауы «”Эстрадалық вокал» жанры бойынша II ОРЫН

50 2020 жыл. ЕА-109.Вельянов
«АТАДАН МҰРА» Республикалық жасөспірімдер
Саят
байқауы «Шығарма» жанры бойынша I ОРЫН
51 2020
жыл.
ЕА- «ҰСТАЗЫМ-ҰЛАҒАТТЫМ» Республикалық Дарынды
109.Төлегенқызы Аяжан
балалар мен жасөспірімдер арасындағы ӨНЕР байқауы
«Шығарма» номинациясы бойынша
БАС ЖҮЛДЕ
52 2020 жыл. ВН-118.Воробьева «ҰСТАЗЫМ-ҰЛАҒАТТЫМ» Республикалық Дарынды
Анастасия
балалар мен жасөспірімдер арасындағы ӨНЕР байқауы
«Көркем сөз» номинациясы бойынша
I ОРЫН
53 Қыстаубаева
«Jas tolkyn» Халықаралық балалар мен жасөспірімдер
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Балгерім2020жыл.
54 2021
жыл.
Несібелі

Келімбетова

55 2021жыл. Ерғанатқызы Анель
56 2021жыл.
Абылай

ВН-114.

Сағат

57 2021жыл.
ВН-102.
Плотникова София
58 2021жыл. ЕА-109. Ибраймхан
Әйгерім
59 2021жыл.
ЕА-109.
Төлегенқызы Аяжан
60 2021жыл. ЕА-109. Жуманов
Мадияр Сабитұлы

61 2021жыл. ЕА-109.
Айшабиби Багисовна

Батыр

62 2021жыл. ЕА-109. Мубарек
Амина Ринатқызы

63 2021. ЕА-109. Спанқұл Сәкен
Серікұлы

арасында
өткізілген
шығармашылық
байқаудан
«Бейнеролик» номианциясы бойынша I ОРЫН
«Jas tolkyn» Халықаралық балалар мен жасөспірімдер
арасында
өткізілген
шығармашылық
байқаудан
«Шығарма» номианциясы бойынша БАС ЖҮЛДЕ
«Қабілет»
инттеллектуалды
білім
порталының
ұйымдастыруымен Республикалық «мәнерлеп оқу»
байқауына қатысқаны үшін I ОРЫН
«Jas tolkyn» Халықаралық балалар мен жасөспірімдер
арасында
өткізілген
шығармашылық
байқаудан
«Бейнелеу өнері» номинациясы бойынша диплом. Бас
жүлде
Победитель
Республиканского
дистанционного
конкурса «Зимнее вдохновение». Диплом 1-степени.
«Болашақ – бұл Біз» атты қашықтықтан өткізілген
Республикалық
интернет-байқауында
«Шығарма
байқауы» номинациясымен. I-ші дәрежелі. Диплом
«Болашақ – бұл Біз» атты қашықтықтан өткізілген
Республикалық
интернет-байқауына
қатысқан.
Сертификат
ҚР тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтойына орай
Мемлекет
басшысы
Қасым-Жомарт
Тоқаевтың
«Тәуелсіздік бәрінен қымбат» атты бағдарламалық
мақаласын педагогтері мен білім алушылардың
арасында кеңінен наисхаттау мақсатында өткен «Білімді
ұрпақ – тәуелсіздік тірегі» атты республикалық эссе
байқауға қатысып жеңімпаз атанған – I-ші дәрежелі.
Диплом
ҚР тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтойына орай
Мемлекет
басшысы
Қасым-Жомарт
Тоқаевтың
«Тәуелсіздік бәрінен қымбат» атты бағдарламалық
мақаласын педагогтері мен білім алушылардың
арасында кеңінен наисхаттау мақсатында өткен «Білімді
ұрпақ – тәуелсіздік тірегі» атты республикалық эссе
байқауға қатысып жеңімпаз атанған – II-ші дәрежелі.
Диплом
ҚР тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтойына орай
Мемлекет
басшысы
Қасым-Жомарт
Тоқаевтың
«Тәуелсіздік бәрінен қымбат» атты бағдарламалық
мақаласын педагогтері мен білім алушылардың
арасында кеңінен наисхаттау мақсатында өткен «Білімді
ұрпақ – тәуелсіздік тірегі» атты республикалық эссе
байқауға қатысып жеңімпаз атанған – II-ші дәрежелі.
Диплом
ҚР тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтойына орай
Мемлекет
басшысы
Қасым-Жомарт
Тоқаевтың
«Тәуелсіздік бәрінен қымбат» атты бағдарламалық
мақаласын педагогтері мен білім алушылардың
арасында кеңінен наисхаттау мақсатында өткен «Білімді
ұрпақ – тәуелсіздік тірегі» атты республикалық эссе
байқауға қатысып жеңімпаз атанған – I-ші дәрежелі.
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Диплом
64 2021жыл. ЕА-109. Вельянов ҚР тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтойына орай
Саят Қайратұлы
Мемлекет
басшысы
Қасым-Жомарт
Тоқаевтың
«Тәуелсіздік бәрінен қымбат» атты бағдарламалық
мақаласын педагогтері мен білім алушылардың
арасында кеңінен наисхаттау мақсатында өткен «Білімді
ұрпақ – тәуелсіздік тірегі» атты республикалық эссе
байқауға қатысып жеңімпаз атанған – II-ші дәрежелі.
Диплом
65 2021жыл. Рымқанов Алинур
«Бейбіт күн жасасын әлемде» атты Республикалық Ұлы
жеңістің 76 жылдығына арналған дарынды балалар мен
жасөспірімдер арасындағы ӨНЕР байқауы, III-орын.
диплом
66 2021жыл.
ЖО-116. «Бейбіт күн жасасын әлемде» атты Республикалық Ұлы
Матенқызы Жанерке
жеңістің 76 жылдығына арналған дарынды балалар мен
жасөспірімдер арасындағы КӨРКЕМ СӨЗ байқауы, Iорын. диплом
67 2021жыл. ЖО-116. Кенжеғали «Бейбіт күн жасасын әлемде» атты Республикалық Ұлы
Әсел
жеңістің 76 жылдығына арналған дарынды балалар мен
жасөспірімдер арасындағы КӨРКЕМ СӨЗ байқауы, IIорын. диплом
68 2021жыл. Вн-118. Воробьева «Бейбіт күн жасасын әлемде» атты Республикалық Ұлы
Анастасия
жеңістің 76 жылдығына арналған дарынды балалар мен
жасөспірімдер арасындағы ШЫҒАРМА байқауы, Iорын. диплом
69 2021жыл. Вн-115. Коровина «Бейбіт күн жасасын әлемде» атты Республикалық Ұлы
Валерия
жеңістің 76 жылдығына арналған дарынды балалар мен
жасөспірімдер арасындағы КӨРКЕМ СӨЗ байқауы, IIорын. диплом
70 2021жыл. Вн-114. Бауаш «Бірлігіміз жарасқан» атты Республикалық балалар мен
Аруназ
жасөспірімдер, ұстаздар және талантты өнерпаздар
арасында
өткізілген
шығармашылық байқаудың
«БЕЙНЕРОЛИК» номинациясы бойынша. Бас жүлде
диплом
71 2021 жыл. ВН-114. Сағат Ұлы отан соғысындағы жеңістің 76 жылдығына
Абылай
арналған «Біз Жеңістің шөберелеріміз» атты қашықтына
өткізілген Республикалық байқауы. Шабыт білім беру
орталығы. Сертификат
72 2021 жыл. ЕА-109. Мубарек «Колледж аруы-2021» атты Республикалық онлайн
Амина
сайысына белсенді қатысып 2-ші орынды жеңіп алған
ыүшін грамота. Ақтөбе қаласы жастар мен балалар
ұйымдарының қауымдастығы
73 2021 жыл. ЕА-109. Мубарек «Колледж аруы-2021» атты Республикалық онлайн
Амина
сайысына белсенді қатысып «Ең әдемі ару»
номианциясымен грамота. Ақтөбе қаласы жастар мен
балалар ұйымдарының қауымдастығы
74 2021 жыл.. ЕА-109. Жуманов «Қош келдің, әз Наурыз» қашықтықтан өткізілген
Мадияр
Республикалық
байқауы.
«Мәнерлеп
оқу»
номинациясына қатысып жүлделі II-ші дәрежелі.
Диплом
75 2021 жыл. ЕА-109. Мажикен «Қош келдің, әз Наурыз» қашықтықтан өткізілген
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Асем
76 2021
жыл.
ЭА-313.
Райымкулов Момышбек
77 2021жыл маусым. ИС-111.
Келімбетова Несібелі.
78 2021жыл қараша. ВН-117.
Дюсебаев Руслан, Чайбырова
Дильяра
79 2021жыл қараша. ВН-118.
Ахметов Санжар, Беганская
Милена
80 2021жыл қараша. ЖО-101.
Көшербаев
Бақдаулет,
Батырхан Ақбота
81 2021жыл қараша. ЖО-101.
Көшербаев
Бақдаулет,
Батырхан Ақбота
82 2021жыл қараша. ВН-117.
Калатушкина Милана
83 2021 жыл қараша. ЭО-113
тобы
84 2021 жыл қараша. ВН-119.
Арыстанова Меруерт.
85 2021 жыл қараша. ВН-115
тобы бишілері
86 2021 жыл қараша. ВН-115.
Төлеген Ақан
87 2021 жыл қараша. ВН-117.
Яркина Карина, Чайбырова
Дильяра
88 2021 жыл қараша. ВН-219
топпен
89 2021 жыл қараша. ЛПХ-110.
Иемберген Мадияр
90 2021 жыл қараша. ЛПХ-310.
Серік Нұрдаулет

Республикалық байқауына қатысқандығын растайтын
сертификат
Халықаралық балаларды қорғау күніне «Балалық шақ –
бұ л
қуаныш»
атты
қашықтықтан
өткізілген
Республикалық мәнерлеп оқу байқауында жүлделі орын
алған. Диплом I дәрежелі
ҚР рәміздер күніне арналған Республикалық байқаудан
«Мен өз отанымның патриотымын» мәнерлеп оқу
номинациясынан жүлделі орын
2021-2022 жылдар
«Күз ханзадасы мен ханшайымы» байқауы
диплом-3 орын
«Күз ханзадасы мен ханшайымы» байқауы
Диплом жарасымды жұп
«Күз ханзадасы мен ханшайымы» байқауы
Диплом көрермен көзайымы
«Күз ханзадасы мен ханшайымы» байқауы
Диплом бас жүлде
ЕАК дарындар байқауы. Диплом бас жүлде – дарынды
әнші
ЕАК дарындар байқауы
Диплом 1 орын - Әртістік қабілет
ЕАК дарындар байқауы. Диплом 3 орын – дарынды әнші
ЕАК дарындар байқауы.Диплом бас жүлде – дарынды
бишілер
ЕАК дарындар байқауы. Диплом 2 орын ЕАК дарындар байқауы. Диплом 1 орын – дарынды
бишілер
ЕАК дарындар байқауы. Диплом 1 орын – дарынды
әншілер
ЕАК дарындар байқауы.Диплом 2 орын – дарынды әнші

М.Мақатевтың 90 жылдығы аясында «Бір өлеңі – бір
елдің» атты Республикалық дарындар Өнер байқауынан
«Көркем сөз» номинациясы бойынша 1 орын диплом
91 2021 жыл. қараша. ВН-217. М.Мақатевтың 90 жылдығы аясында «Бір өлеңі – бір
Плотникова София
елдің» атты Республикалық дарындар Өнер байқауынан
«Бейнелеу өнері» номинациясы бойынша диплом
92 2021 жыл желтоқсан. ЭО-113. Алматы қаласы бойынша тәуелсіздігіміздің 30 жылы
Рүстемұлы Бексұлтан
қарсаңында дзюдодан 2 орын
Дене тәрбиесі және салауатты өмір салтын қалыптастыру
«Қазақстан – 2030» стратегиясында біздің азаматтардың, оның ішінде жастардың,
салауатты өмір салтын сақтауларына үлкен көңіл бөлінеді, себебі ұлттың денсаулығы
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жастардың қолында. Мемлекеттің бұл мақсатты іске асырудағы стратегиясы келесі:
аурудың алдын алу және салауатты өмір салтын қалыптастыру.
“Денсаулық” бағдарламасын жасау және салауатты өмір салтын қалыптастыру
мақсатындағы жүзеге асыру мақсатында спорт секцияларының жұмысы кесте бойынша
жұмыс атқарды.
СӨС бойынша ақпараттық жұмыс жүргізіліп, санбюллетеньдер, стенгазеттер, плакаттар
шығарылады. Жыл бойы жұқпалы «тұмау» ауруына байланысты профилактикалы қ
жұмыстар ұйымдастырылады. Есепті жылдары 1 курс оқушылармен мен ЖҚТБ орталы ғы
дәрігерімен кездесу өтті. Білім алушылар қатерлі ауру туралы білімдерін толы қтырып,
тестерге жауап берді.
Колледж қызметкерлері ЖҚТБ орталығына санат көтеруге барып, Ж ҚТБ ауруымен
күрес жолдары бойынша сертификаттар иегері болды.
Республикалық денсаулық сақтау орталығының колледждің қыз балалар арасында «О
ранней беременности», «Карантиннің алдын алу және сақтану шаралары», «Өзіндік
емделу ережелері» тақырыбында дәріс оқыды.
Жыл басынан колледж ішілік АҚТҚ/ЖҚТБ ауруларының алдын алу бағыттарында айлы қ
жоспары бекітіліп, әр түрлі колледжден тыс іс-шаралар ұйымдастырылды. Атап айтқанда,
«Жастар АҚТҚ/ЖҚТБ ауруларына қарсы» тақырыбында қабырға газеті мен буклеттер
жасау, шығарма жазу және өлең шығару байқауы, тақырып бойынша ашы қ топ сағаттары.
Қалалық «Қызыл лента» эстафетасына білім алушылардан құралған белсенділер Медеу
ауданы бойынша барлық ойын-сауық орындары мен білім және басқа да мекемелерінде
АҚТҚ/ЖҚТБ ауруларына, таңба басушылыққа қарсы акция жүргізді.
Салауатты өмір салтын қалыптастыруда «Халықаралық АҚТҚ/ЖҚТБ- ға күрес»,
«Нашақорлық – ғасыр дерті!», «Темекі шегу зиянды әдет», «Зиянды заттардың зардабы
(алкоголь, темекі уы)», «Спорт – біздің денсаулық серігіміз!»
тақырыптарында ашық
тәрбие сағаттары өткізілді.
Колледждегі білім алушылардың қауіпті дерттерден алдын-алу мақсатында жылды қ
дәрігерлік тексерістен өтті.
Жыл бойы «Судағы қәуіпсіздік», «Табиғат апатынан қорғану жолдары» тақырыбында
Қызыл крест өкілдері тарапынан пікір алмасу мен дәрістер оқылып отырылды.
Сондай-ақ, оқу кабинеттерінің, жатақхананың,бекітілген учаскелердің санитарлық
жағдайы қадағаланып,техника қауіпсіздігін сақталынып отырылды.
«Тазалық апталықтарында» бекітілген телімдерге тазалық жұмыстары, сенбіліктер
ұйымдастырылды, қаламыздың көркеюіне үлес қосу, колледжіміздің ауласындағы
гүлзарлар мен қарағай ағаштарының колледж алдында орналасқан гүл шоқтарыны ң
жақсы өсуіне, оны күтіп баптауға білім алушылар мен оқытушылар үлкен үлес қосты.
Тазалық күндері аптаның жұма күндерінде ұйымдастырылды.
Колледже волейбол, баскетбол,
теннис т.б.спорттықсекциялары жұмыс жасайды.
Қыркүйектен қараша айлары аралығында дәстүрлі күздік жеңіл атлетикалық кросс,
баскетбол, волейбол, футбол, шахмат секілді спорт түрлерінен кешенді спартакиада өтеді.
Колледждің құрама командасы футбол, волейбол және тоғызқұмалақ ойындарына
қатысып, жүлделі орындарға ие болды.Барлық жетістіктер « жетістіктер айнасында »
жарияланып отырады.
Отбасы тәрбиесі
Колледждегі жалпы ата-аналар жиналысы жылына екі рет (онлайн+оффлайн) өтіледі.
Ата-аналар жиналысын өткізу кестесі құрылып, кесте бойынша өтеді және мәселелер
қарастырылып талқыланады. Қолайсыз отбасын анықтау, жетім балалар тізімін жасау
және педагогикалық-психологиялық біліктілігін жетілдіру мақсатында ата- аналардан
сауалнама алынады.
Білім алушылар мен ата- аналарға психологиялық көмек көрсету және сыбайласты қ пен
жемқорлыққа қарсы «Сенім телефондары», «Сенім хаттары» анонимдік кабинеттер
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құрылған.
Топ жетекшілер ата- аналармен жеке тығыз байланыстар жасап, саба ққа
қатыспаған білім алушылардың ата-аналарына хабарлама хат жазып, колледж
әкімшілігіне шақырылды. Сондай-ақ кураторларға арналған «Колледжде ата- аналармен
жұмыс жасау реті», «Как провести родительское собрание» тақырыптарында әдістемелік
нұсқау дайындалып, таратылған.
Ата-аналар жиналысында ата-аналарға ұсыныстар беріліп, сауалнамалар жүргізілді.
«Особенности подросткового возраста, жизнедеятельность учащихся в классном
коллективе», «Как уберечь своих детей от наркотиков?», суицид тақырыптарында
әдістемелік кеңестер оқылды.
Білім алушылармен жұмыс жасау кезінде тәлімгерлер тарапынан секілді
шығармашылық, рөлдік, кәсіби ойындар, пікір- таластар, мини-дәрістер, қиын мәселелер,
кәсіби тәжірибелер, ұжымдық істер секілді әдіс- тәсілдер қолданылады.

Психологиялық қызметтің бірінші курс студенттерінің бейімделу кезеңіндегі
қызметі колледждегі алғашқы курстарындағы студенттерді психологиялық
қолдауға бағытталған. Осы мақсатқа жету келесі міндеттерді шешу арқылы
жүзеге асырылады:
1. Бірінші курс студенттерін оқу процесіне қосу үшін оңтайлы
психологиялық жағдай жасауға көмектесу.
2. Бірінші курс студенттерінің бейімделу процесін зерттеу.
3. студенттерімен жұмыс жасауда кураторларға көмек.
4. студенттеріне колледжде оқу жағдайларына бейімделу кезінде
психологиялық көмек, жаңа жағдайларға тез бейімделу дағдыларын дамыту.
5. Бейімделу-дамыту
ортасын
қалыптастыру
бойынша,
психологиялық
диагностика
жасау, ауытқу
дәрежесін
анықтау,
психологиялық-педагогикалық бағдарламасын жүргізу. Бағыттары:
1-бағыт Психологиялық зерттеу (психодиагностика) жұмысы
2 - бағыт Психологиялық түзету- дамыту жұмысы
3 - бағыт Психологиялық алдын алу жұмысы
4 - бағыт Психологиялық кеңес беру жұмысы
5 - бағыт Әлеуметтік-диспетчерлік қызмет. Психологиялық білімді көтеру

Сауалнама қорытындысы бойынша 97% бейімделген, ал 2% орташа
бейімделген, бейімделмеген 1%
екені анықталды. Нәтижесімен
таныстырылып, байланыс жұмыстары жасалынды. (2 кесте )
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«Темперамент анықтау тесті» қорытындысы
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Series1

Ерекше оқытуды қажет ететін білім алушылармен “Өмір, қымбатсың
маған” атты тренинг өткізілді. Ерекше оқытуды қажет ететін білім
алушылардың бойларындағы қабілетін аша білу, бірі –бірімен жақсы
қарым-қатынаста болуын қалыптастыру. Жан- жақтылыққа үйретіп,
өздігінен еңбектенуге үйрету.
Әлеуметтік жағынан тұрмысы нашар отбасылармен және балалармен,
ерекше назардағы білім алушылармен құқық бұзушылықпен
қараусыздықтың алдын-алу бойынша “Қиын”, “Тәуекел”, есепте тұрған
оқушылармен түзету және дамыту жұмыстары жүргізілді.
Құқық бұзушылықпен қараусыздықтың алдын-алу бойынша
әлеуметтік жағынан тұрмысы нашар отбасылармен және балалармен, ерекше
назардағы білім алушылармен жұмыс жүргізілді. Колледж бойынша есепте
тұрған және тәуекел топ, қолайсыз отбасы балаларының жеке тұлғасын
зерттеу арқылы мінез – құлықтарына педагогикалық-психологиялық
мінездеме жазылды.

«Ерте жүктілік», «Раняя беременность» атты қыздармен колледж
медбикемен іс-шара өтті. Ерте жүктілік, ар–намысын, пәктігін, сұлулығын
жоғары қоя біліп, жұрт алдында абыройлы болуға тәрбиелеу туралы
айтылды. Қателіктің арқасында психологиялық күйзелістерге әкеліп, оның
арты ауыр жағдайға әкеліп соқтыратыны жайлы айтылды.
Ата-аналар жиналысында «Тәрбие отбасынан басталады», тақырыбында
баяндама оқылып,баланың ата-ана өміріндегі маңызды орын алатынына
шолу жасалынды.
Білім алушылар арасында суициалды мінез –құлықты анықтау мақсатында
тест жүргізіліп, мазасыздық деңгейі бар білім алушылармен ағарту
жұмыстары жүргізілді. Жасөспірімдер арасындағы өзіне-өзі қол жұмсаудың
алдын алу туралы тренинг өткізілді. Білім алушылар арасында жағымды
эмоционалдық жағдай қалыптастыру, білім алушылардың ішкі сана сезімін
түсіну, өзін-өзі қол жұмсаудың алдын алу, өмірге құлшынысын ояту.
«Жасөспірімдер арасындағы суицид мәселесі» атты әңгіме жүргізілді.
Ата – анамен бала арасындағы қарым –қатынасты бақылау мақсатында,
жекелеген ата аналардан «Өз балаңыз туралы не білесіз?» тақырыбында
сауалнама алынды
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Ата-аналар жиналысы барысында «Суицидтік мінез-құлықтың өзіндік
психологиялық ерекшеліктері» жайлы баяндама оқылды.
«Медбике қызметкерінің жасөспірімдер мен жастарға репродуктивті
денсаулық мәселелері бойынша кеңес беру машықтарын дамыту»
тақырыбында онлайн-семинар өткізілді.
«Мен
нашақорлыққа
қарсымын»
тақырыбында
дөңгелек
үстел
жүргізіліп,оқушыларға салауатты өмір салтын қалыптастыруға байланысты
пікір-алмасу барысында психологиялық консультация берілді.
«АИТВ және оның алдын алу шаралары» атты «Спид» орталығынан д әріс
оқылды. Мақсаты: АИТВ мен жыныстық жолдар арқылы берілетін
жұқпаларды жұқтыру мәселелері бойынша ақпараттандыруды арттыру.
Дәрісте білім алушыларды мазалап жүрген сұрақтарын қойды.
Білім алушылар колледж жағдайына жақсы бейімделіп, жеке тұлғалық,
интеллектуалдық даму деңгейлері бойынша жақсы нәтиже көрсетіп отыр.
Бейімделу кезеңінің әлі де бейімделу үстіндегі білім алушыларға жүргізілген
әрбір әдістемені талдап, анықталған нәтиже бойынша ұсыныс беріліп,
ұсыныстар бойынша жүйелі жұмыстар жүргізілді. Осы жүргізілген
психологиялық зерттеу нәтижесімен топ жетекшілер мен ата-аналарға
таныстырылып, ұсыныстар берілді. Колледж бойынша есепте тұрған, тәуекел
топ білім алушылармен жыл бойына түзету-дамыту жұмыстары жүргізіліп,
кәсіптік бағыт-бағдар бойынша психологиялық тренингтер, сауалнамалар,
тест жұмыстары алынып нәтижелері шығарылды.
Топтарда бірінші курс студенттерінің сәтті бейімделуіне ықпал ететін
іс-шаралар жүйесі жоспарланған: «Студенттер қатарына алу», «Денсаулық
күні», «Топтың туған күні», бірлескен экскурсиялар, саяхаттар.

Оқу-тәрбие жұмыстары бойынша қосымшалар
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Қосымша №1 Тәрбие жұмысының жоспары (қазақша-орысша)
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Қосымша №2 Қызмет хат- топ жетекшілері
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Қосымша №3 Топ жетекшілердің тәрбие жоспары
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Қосымша №4 «План работы совета кураторов»

98

Қосымша №5«Zhastarkz» жастар қозғалысы шеңберінде «Жас Отан»
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Қосымша №9 «Ұлы дала» клубының жұмыс жоспары

«Ұлы дала» клубының
жүргізілетін жұмыс жоспары

Алматы 2021 ж
Клубтың мақсаттары мен міндеттері.
Клубтың мақсаты студенттердің жеке өзін-өзі анықтауы және зияткерлік
дамуы үшін қолайлы жағдайлар жасау, сондай-ақ мәдени бос уақытты
ұйымдастыру болып табылады.
Клуб қызметінің міндеттері:
- жастардың әлеуметтік, этносаралық бейбітшілікке, әріптестік пен келісімге
ұмтылысын дамыту үшін жағдай жасау;
- студенттердің белсенді азаматтық ұстанымдарын, олардың әлеуметтік
жетілуін, өзін -өзі ұйымдастыру және өзін-өзі дамыту қабілеттерін дамытуға
жәрдемдесу;
- зияткерлік ойындарды студенттерге білім беру және тәрбиелеу үдерістеріне
ықпал ету әдісі ретінде танымал ету;
- жастар арасында ұлттық бірегейлікті, азаматтық белсенділіктерін,
ұстанымдарын дамытуды қалыптастыру;
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9.Оқу-материалдық базасы

Колледж қызметін қаржылық қамтамасыз ету Қазақстан Республикасының
заңнамасы мен ішкі нормативтік құжаттар негізінде жүзеге асырылады.
Басшының бұйрықтары қаржылық банктік құжаттарға қол қоюға және тиісті
қаржылық шешімдер қабылдауға, келісімдер жасасуға, қызметтерді төлеуге және үшінші
тұлғаларға жұмыс істеуге қаражат жіберуге құқығы бар лауазымды адамдардың шеңберін
анықтайды.
Қаржы ресурстарын тиімді пайдалану мақсатында қаржы ресурстарын
пайдаланудың тұрақты мониторингі құрылды, бекітілген кестеге сәйкес жұмыс барысына
бақылау жасалды, атқарылған жұмыстар мен көрсетілген қызметтер туралы колледждің
құрылымдық бөлімшелерінің жыл сайынғы есебі, материалдық-техникалық базаны
дамыту жөніндегі іс-шараларды жоспарлау және іске асыру жүзеге асырылуда.
Колледждің қаржылық-шаруашылық қызметін жоспарлау нормативтік талаптарға
сәйкес жүзеге асырылады. Қаржы-шаруашылық қызметі мемлекеттік тапсырыс аясында
жүзеге асырылатын бағдарламалар аясында, бюджеттен тыс және құрылтайшыларды ң
қаражаттарымен жыл сайын бекітілген даму жоспарына сәйкес жүзеге асырылады.
Колледж тиісті қаржы жылына бекітілген жоспарларды тұрақты түрде орындайды.
Қаржыландыру көзі мемлекеттік тапсырыс шеңберінде қаржыландыру, ақылы білім
беру қызметтерін көрсетуден түсетін түсімдер болып табылады.
Жоспарда қарастырылған іс-шаралар колледждің экономикалық тиімділігін
арттыруға бағытталған. Қаржы-экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз етудің негізгі
бағыттары:
- мемлекеттік тапсырыс есебінен білім алатын студенттер санын және тиісінше
бюджеттік қаржыландыру үлесін арттыру арқылы колледждің кіріс базасын нығайту;
- тағылымдамадан өту және біліктілікті арттыру курстарын көбейту;
- материалдық базаны дамытуды қаржыландыру көлемін ұлғайту;
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- негізгі емес қызметтен түскен кірістің өсуі;
- колледж мамандықтары бойынша ашық біліктілік.
Колледж оқу үрдісінің барлық шығындарын ескеретін алдағы оқу жылына бір білім
алушыға оқу құны үшін есептеулер жүргізеді.
Колледж бюджетінің шығыстар бөлігінің негізгі баптары жалақы қоры, салық
төлемдері, материалдар мен негізгі құралдарды сатып алу шығындары, кітап қорын сатып
алу, коммуналдық қызметтерді төлеу, негізгі құралдарды күрделі және ағымдағы ж өндеу
және басқа да шығындар болып табылады.
Колледжде Қазақстан Республикасының «Бухгалтерлік есеп және қаржылық
есептілік туралы» Заңына және Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес
әзірленген «Есеп саясаты» бар. Бұл колледждің ішкі және сыртқы пайдаланушылар үшін
толық сенімді ақпаратын ашады, сонымен қатар колледждің экономикалық қызметіндегі
қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз етеді.
Колледждің қаржылық тұрақтылығының негізгі көрсеткіштері:
- колледж білім алушыларын оқытудың орташа құны;
- білім алушылар құрамының өсуі мен білім беру қызметтерінің қымбаттауы
арасындағы тепе-теңдікті сақтау;
- колледж қызметкерлеріне еңбекақы төлеу (әкімшілік, оқытушылар және білім беру
мекемелерінің қызметкерлері).
Колледж бюджетінің кіріс бөлігі қаржылық кірістерден тұрады:
- мемлекеттік тапсырыс;
- ақылы білім беру қызметтері.
Колледжде жеке және бюджеттік қаражаттарды бөлу процесі ашық. Оның негізгі
нәтижелері туралы ұжымға жиналыстарда және мұғалімдер кеңестерінде хабарлайды.
Қаражатты пайдалану оқу іс-әрекетінің сапасын жақсарту үшін жағдай жасау
бойынша Миссия мен колледждің мақсаттарын орындауға бағытталған, яғни.
материалдық-техникалық базаны жаңарту, ұлғайту және сақтау, сондай-ақ материалдар,
жабдықтар сатып алу, коммуналдық қызметтерге ақы төлеу, оқу орындары мен басқа да
заттарды ұстау және қызметкерлердің жалақысы, салықтар, шәкіртақылар мен
аударымдар, білім алушыларға жеңілдіктер мен қаржылық көмек көрсету, сондай-ақ
адами капиталға материалдық инвестициялар.
Колледж Қазақстандағы оқу орындарына арналған 1С Бухгалтерлік есеп
бағдарламасының 8.3 нұсқасы бойынша автоматтандырылған бухгалтерлік есеп жүргізеді.
Бұл бағдарлама синтетикалық және аналитикалық жазбаларды жүргізуге, коллекторлы қ
қызмет туралы ақпараттарды шығындардың барлық түрлеріне арналған бір ақпараттық
базада сақтауға, толықтыруға және алуға мүмкіндік береді.
Қаржылық есеп уәкілетті органға, Статистика комитетіне, РМБ Медеу ауданы
бойынша мемлекеттік кірістер басқармасына есепті кезеңнен кейінгі жылдың 31
наурызына дейін ұсынылады.
Ай сайынғы, тоқсандық және жылдық қаржылық есептер бюджеттің нақты
орындалуы бойынша дайындалады.
Қаржылық ресурстарды пайдаланудың тиімділігі есеп беру деректерімен
бағаланады.
Есеп беру деректері мемлекеттік тапсырысқа сәйкес бюджеттен бөлінген қаражат
толығымен игерілгендігін көрсетеді.
Колледж бюджетінің кіріс бөлігі жылдар бойы сәтті орындалды.
Сметада қарастырылған шығындар толықтай қаржыландырылады.
Кесте 17
Қаржы-экономикалық қызмет (теңгемен)
2017
2018
Атауы
2019
2020
2021
жыл
жыл
96488000 13890774 17519000 22755822 19547500
Барлық кіріс : оның ішінде
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Жергілікті бюджет
Білім беру қызметі
Республикалық бюджет
Білім беру қызметі
Меншікті қаражат (бюджеттен
тыс)
Білім беру қызметі

0

0

0

10729000

44531740

82267000

10729000

44531740

8226700

-

-

85759000

94376000

92923000

85759000

94376000

9292300

0
12055622
0
12055622
0

10700200
0
10700200
0

0
11627500
0
11627500
0

79200000
79200000

Білім алушылармен келісім шарт екі тарапта жасалынады, ал тапсырыс беруші қатысса үш
тарапта мемлекеттік және орыс тілдерінде бірдей заң күшімен жасалған. Педагогтарды ң
еңбекке төлем жасау және оқуға кететін шығын көлемдерінің ұлғаюына байланысты оқу
төлем ақысына өзгерістер болу мүмкіндігі келісім-шартта көрсетілген. Төмендегі
таблицада оқу төлем ақысының мамандықтардың күндізгі бөлімі бойынша есепті
жылдардағы мөлшері көрсетілген.
Кесте - 18
қ/с
шифр
мамандығы
201720182019-2020 2020- 20212018
2019
2021
2022
1
1502000 Агрономия
140000 180000
180000
160000 180000
2
2

0518000

Есеп және аудит

140000

180000

150000

160000

190000

0516000

Қаржы

150000

180000

180000

160000

190000

4

0601000

Стандарттау,
140000
метрология
және
сертификаттау

180000

180000

160000

5

1513000

Ветеринария

150000

190000

160000

180000

6

0104000

Кәсіптік оқыту

140000

180000

180000

160000

7

1305000

Ақпараттық
жүйелер

140000

160000

180000

160000

8

1514000

Экология
және 140000
табиғат
ресурстарын тиімді
пайдалану

180000

160000

180000

9

1201000

1201000
– 140000
Автокөліктерге
техникалық қызмет
көрсету,
жөндеу
және пайдалану

180000

150000

160000

3

137

200000

180000

180000

10

1508000

11

1518000

12

1511000

Орман
140000
шаруашылығы, бақ
саябақты
ландшафты
құрылыстары
Ауыл
140000
шаруашылығын
автоматтандыру
және электрлендіру
күндізгі
сырттай
Жергеорналастыру 140000

180000

150000

160000

180000

180000

150000

160000

180000

180000

150000

160000

180000

Мамандар дайындау барысындағы жұмсалатын жалпы шығынның орташа есеппен 4,6 %
жалға төлеу шығынын құрайды:
2017 – 235,9 мың тенге -5%;
2018 – 261,9 мың тенге – 4,8%;
2019 – 280,3 мың тенге – 4,6%;
2020 – 125,0 мың тенге – 8,2% - до 1.06.2020г.
Жалпы шығынның орташа есеппен 7% коммуналдық қызмет, электроэнергия, жылу
шығындарының құрайды:
2017 – 1478,9 мың тенге;
2018 – 1478,9 мың тенге.
2019 – 6304,7 мың тенге.
2020 – 6409,7 мың тенге.
Колледждің материалдық базасын нығайту үшін (материалдар алу, негізгі құралдар және
т.б. активтерді алу) бөлінді:
- 2017 – 6674,9 мың тенге немесе жалпы шығынның 28%,
- 2018 - 23 301,8 мың тенге (45%),
- 2019 – 22 842,9 мың тенге (43%),
- 2020 – 5450,2 мың тенге (18%).
Оның ішінде кітап қорын толтыру, компьютер техникасы, оқу құралдары мен
инвентарлар, жиһаздар, көрнекі құралдар және оқу кабинеттері мен зертханалар үшін
қажетті басқа да құралдарға бөлінген қаражат.
Колледждің материалдық базасына сақтау мақсатында жыл сайын ағымдық жөндеу
жұмыстарына қаражат бөлінеді. Бұл шығындар:
- 2017 жылы – 255,5 мың тенге 6% құрады.
- 2018 жылы осы мақсатта 780,0 мың тенге жұмсалды, ол жалпы шығынның 8,5%
құрады.
-2019 жылы ағымдық шығын үшін – 580,0 мың тенге жұмсалды, ол жалпы шы ғынны ң
9% құрады.
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10.Оқу және ғылыми зертханалар
Колледждің материалдық-техникалық және оқу-ақпараттық базалары үнемі
жаңартылып, әкімшілік тарапынан қолдау тауып отырады. Алматы қаласының Абай
даңғылы 8 ғимаратында оқу корпусы орналасқан. Пайдаланылатын оқу-өндірістік
ғимарат көлемі 2200,1 ш.м., оның ішінде 16 оқу зертханасы, 1 шеберхана және 42 оқу
кабинеті, оның 8-уі компьютер класы.
Еуразия колледжінде 20 негізгі ғимарат бар, олардың 8-і оқу және зертханалық
ғимараттар. Колледждің барлық нысандарының жалпы ауданы - 37074 ш.м. Оқузертханалық кабинеттер мен бөлмелер жалпы ауданның 61,4% құрайды.
Қазіргі уақытта 6 ғимаратта 22854,9 ш.м. теориялық және практикалық сабақтарды
өткізуге арналған дәрісханалар, дәрісханалар мен зертханалар, ауданы 617,5 ш.м. болатын
оқу-ақпарат орталығы, 1 студенттік үй (жатақхана) орналасқан. 100 орынды, спорт
кешені, спорттық ғимараттар, жалпы алаңы 10 000 ш.м. стадион, 150 орынды акт залы.
Оқу ғимараттары мен жатақханада медициналық пункт, 2 асхана, 30 орынды буфет,
жалпы алаңы 402,1 ш.м. Колледжде 415,6 шаршы метр кітапхана, 36,0 ш.м. оқу залы, 72,0
ш.м. демалыс бөлмесі бар.(Қосымша 8)
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Санитарлық және гигиеналық нормалар қойылатын талаптарды сақтай отырып,
колледж қызметкерлері мен білім алушыларының денсаулығын сақтау талаптарын
орындайды.
Оқу ғимаратында білім алушылар мен қызметкерлер тамақтанатын 60 орынды қ
асхана пайдаланылады.
Білім алушыларды әлеуметтік қорғау, демалысын ұйымдастыру және медициналы қ көмек
көрсету колледждің арнайы бағдарламасы бойынша жүзеге асырылады. Алматы аграрлық
колледжі медициналық қызметі 11.11.2014 жылғы №14017062 лицензия негізінде қызмет
көрсетеді.
«Қалалық студенттер поликленикасымен» келісім-шарт «биоритм»
медициналық орталығымен келісім-шарт бойынша қызмет көрсету үшін колледж
тарапынан жасалған төлем ақы бойынша білім алушыларға медициналық көмек тегін
көрсетіледі.
Сонымен бірге дене тәрбиесі сабағы 600 ш.м. спорт залында және 8400 ш.м. спорт
алаңында өткізіледі. Онда білім алушылардың денсаулығы мен физиологиялы қ дене
шынығуын қалыптастыруға қажетті спорттық құрал-жабдықтар жеткілікті (гир, жүгіретін
жолақша, доп, волейбол сеткасы, матрац т.с.с.). Сонымен бірге нормативті- құжаттар қоры
жинақталған, жыл сайын білім алушылар президент тестін нормативке сәйкес тапсырады.
Негізгі қаражаттар оқу және ғылыми зертханаларды, колледждің сыныптары мен
дәрісханаларын және материалдық-техникалық жабдықтарды қайта жарықтандыруға
мемлекет пен жеке бюджеттен күрделі жөндеу жұмыстарына бөлінеді.
Қаражатты пайдалану оқу іс-әрекетінің сапасын жақсарту үшін жағдай жасау
бойынша Миссия мен колледждің мақсаттарын орындауға бағытталған, яғни,
материалдық-техникалық базаны жаңарту, ұлғайту және сақтау, сондай-ақ материалдар,
жабдықтар сатып алу, коммуналдық қызметтерге ақы төлеу, оқу бөлмелері мен
жатақханаларды ұстау және т.б., қызметкерлердің жалақысы, салықтар, шәкіртақылар
мен студенттерге аударымдар және жеңілдіктер мен қамтамасыз ету туралы студенттерге
және ИПҚ-ға қаржылық көмек, сондай-ақ адами капиталға материалдық инвестициялар.
Колледждің қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері қаржылық тұрақтылықтың
өсіп келе жатқандығын, колледждің материалдық-техникалық базасын нығайтуға,
жалақыға қосымша төлемдер жасауға және колледж қызметкерлерін марапаттаудың әр
түрлі формаларын жасауға болатындығын растайды.
Білім беру сапасын қамтамасыз етудің және колледждің тұрақты дамуын
қамтамасыз етудің маңызды факторы материалдық-техникалық және ақпараттық
ресурстарды ұдайы жақсарту болып табылады. Колледжде білім алушыларға сабақ беру,
сабақтан тыс іс-шаралар, конференциялар, дөңгелек үстелдер өткізу үшін барлық жағдай
жасалған.
Оқу процесін ұйымдастыру үшін колледждер, аудиториялар, дәрісханалар, барлығы
заманауи технологиялармен жеткілікті деңгейде жабдықталған.
Кесте 19
№

Обьект атауы

1
2

Оқу корпусы №1
Оқу корпусы №3
Оның ішінде:
- асхана
Оқу корпусы №5
Оқу корпусы №6,
Оның ішінде:

3
4

Өлшем
бірлігі
кв.м.
кв.м.

Жалпы
ауданы
1256,8
10222,3

Мекен
жайы
Абай даңғ. 8
Абай даңғ. 8

Құрылған
жылы
1935-80
1939

кв.м.
кв.м.
кв.м.

261,4
2914,1
8575,9

Абай даңғ. 8
Абай даңғ. 8

1978
1977
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5
6
7

8

- буфет (30 п/м)
- спортзал
- спорт кешені
Оқу – ақпараттық орталық
Кітапхана
Жатақхана №6
Оның ішінде:
- медпункт
- асхана(30п/м)
- спортзал
- оқу залы
- демалыс бөлмесі

кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.

58,1
160
252,2
617,5
415,6
2892

кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.

72
82,6
36
36
72

Стадион
Барлығы

кв.м.
кв.м.

10000
36894

Абай даңғ. 8
Абай даңғ. 8
Абай даңғ. 8

1967-00
1979-00
1978

Абай даңғ. 8

1939

Оның ішінде:
-оқу корпус ауданы – 22854,9 кв.м.
- жатақхана – 1805,8 кв.м.
- басқа обьектілер – 2413.3 кв.м.
- стадион – 10000 кв.м.
Колледж 2019 жылғы 11 наурызда «Еуразиялық технологиялық университеті»
ЖШС-мен 10 жылға дейінгі мерзімге келесі меншікті жедел меншікке беру туралы келісім
жасасты:
- жалпы ауданы 1635,6 ш.м. тұрғын емес үй-жайлар. Оқу ғимаратының 3 және 7
қабаттарында: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Төле би көшесі,
109Б үй, оқу іс-әрекеті үшін.
Санитарлық-эпидемиологиялық нормаларға сәйкес білім беру ұйымдарыны ң
сыныптарындағы бір оқушыға арналған бөлменің алаңы бір студентке 4,2 шаршы метрді
құрайды, контингент осы талаптарға сәйкес келеді.
Колледждегі оқу және өндірістік шеберханалар СНжЕ сәйкес келеді. О қу ж әне
өндірістік шеберханалар мен зертханалардың құрамы, аудандары, сонымен қатар
жабдықтар, стендтер, бағаналар арасындағы қашықтық оқу ғимараттарының
технологиялық жобалау стандарттарына сәйкес келеді.
Жыл сайын жаңа оқу жылына жөндеу және сынып қорын дайындау ж ұмыстары
жүргізіледі. Жылыту маусымы басталғанға дейін жылу жүйесі қыста үздіксіз ж ұмыс
істеуге дайын. Жұмыстың барлық түрлері 100% дайындық актісін алумен аяқталады.
Колледж басшылығы білім алушылардың оқуы үшін қолайлы жағдай жасауға
тырысады. Білім алушылар мен колледж қызметкерлеріне алғашқы медициналы қ көмек
көрсету үшін дәрі-дәрмектермен, медициналық жабдықтармен және жиһаздармен
жабдықталған фельдшерлік-акушерлік пункт бар.
Стратегиялық жоспарды іске асыру үшін колледжде әр түрлі техникалық ресурстар
бар: зертханалық жабдықтар, құралдар, механизмдер, стендтер, компьютерлік және басқа
компьютерлік жабдықтар, кітапхана қорының ақпараттық ресурстары - бағдарламалық
қамтамасыз ету, ақпараттық технологиялар.
Мамандарды даярлау аясында колледжде техникалық және кәсіптік білім беру
саласындағы мемлекеттік жалпы білім беру стандарттарына сәйкес келетін о қу
зертханалары, өндірістік оқытуға арналған оқу және өндірістік шеберханалар бар.
Әр топта оқытушы, өндірістік оқыту шебері, жабдықтар мен инвентаризацияға,
қауіпсіздікті қамтамасыз етуге жауапты. Дәрісханалардың, зертханалардың төлқұжаттары
бар.
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Колледждің аудиторияларында негізгі және қосымша әдебиеттер, нормативтік
құжаттар, көрнекі құралдар, практикалық сабақтарға арналған тапсырмалар және пәндер
бойынша өзіндік жұмыстар, практикалық есептер, дипломдық жобаларды орындауға
арналған әдістемелік ұсыныстар жинақталған.
Бөлмелердің санитарлық жағдайы қанағаттанарлық, бөлмелер жасыл, тәртіп
сақталған, жалпы тазалық апта сайын жүргізіледі. Компьютерлер, лингофон жабды ғы
орнатылған кеңселерде локальды желі оқытудың тиімділігін арттыру және ақпарат алмасу
үшін жұмыс істейді, сонымен қатар Интернетке қол жетімділік бар. Деректерді беру
жылдамдығы 20 Мб / с және одан жоғары.
Дене шынықтыру сабағы үшін 10448,2 ш.м. спорттық ғимараттар бар. Спорт
алаңдарында спорттық жабдықтардың 16-дан астам түрі бар, оның ішінде: теннис
рулеткасы - 12 дана, жалаулар - 60 дана, секірмек - 30 дана, үстел теннисіні ң ракеткасы 13 дана, гимнастикалық төсеніштер - 10 дана, баскетбол шеңбері - 4 дана, волейбол торы 2 дана, күрес матасы - 1 дана, волейбол - 5 дана, баскетбол - 4 дана, футбол доптары - 5
дана, швед қабырғалары - 4 дана, көлденең жолақ - 12 дана, параллельдер - 2 дана, ж үгіру
жолы - 2 дана, секіру тесігі - 2 дана.
Алғашқы әскери дайындық сабағын өткізу үшін жабдықталған арнайы АӘД
кабинеті бар.
№10 оқу ғимаратының екінші қабатында ауданы 350 ш.м. болатын акт залы бар.
Колледж асханалары оқу ғимаратында орналасқан, ауданы 402,1 ш.м. Колледждің
медицина қызметкері асхананың санитарлық жағдайы мен өнімінің сапасын үнемі
тексеріп отырады.
№ 3,6,10,11 оқу ғимараттарында және колледж аумағында 36 оқу шеберханалары,
зертханалар мен кабинеттер ауданы 22854,9 шаршы метрді құрайды.
Оқу процесі жеткілікті материалдық-техникалық негізде жүргізіледі. Бөлмелер білім
беру ұйымдары үшін барлық қажетті санитарлық, өртке қарсы, әлеуметтік және
тұрмыстық қажеттіліктерге сәйкес келеді. Жалпы, колледждің материалдық-техникалы қ
базасының жағдайы лицензия бойынша мамандықтар мен кәсіптер бойынша оқу ісәрекетін жүргізуге жағдайларға сәйкес келеді, оқу процесінің жабдықталуы білім
алушылардың жеткілікті деңгейде білім алуына мүмкіндік береді. Колледжді дамытуды ң
болашақ жоспарында жаңа білім беру бағдарламалары мен біліктілікке сәйкес қажет
болған жағдайда жабдықтар мен стендтерді жаңарту қарастырылған.
Колледждің
материалдық-техникалық
жабдықталуына
студенттердің
қанағаттанушылығын үнемі қадағалап отыру.
Жалпы алғанда, оқыту мен тәрбиелеу процесін ұйымдастыруда қолданылатын
материалдық, техникалық, ақпараттық және кітапхана ресурстары белгіленген миссияны,
мақсаттар мен міндеттерді орындау және іске асырылып жатқан бағдарламаларды ң
талаптарын қанағаттандыру үшін жеткілікті. Материалдық ресурстар үнемі жетілдіріліп
отырады, материалдық-техникалық базаны жаңарту және нығайту жалғасуда. Колледжді
қазіргі заманғы технологиялармен әрі қарай жабдықтауға, аудиторияларды, оқу
зертханаларын тиісті оқу-әдістемелік әдебиеттермен, жоғары жылдамдықты байланыспен
қамтамасыз етуге, оқытушылар мен білім алушылардың материалдық-техникалық
базасына қол жеткізуге үлкен көңіл бөлінеді. Ақпараттық, техникалық және материалдық
ресурстардың үйлесуі оқу процесінің жеткілікті деңгейде дамуын қамтамасыз етеді.
Білім беретін мекемелерде оқу процесін ұйымдастыруға қазіргі уақытта талаптарға
сай арнайы және зертханалық құралдармен және қазіргі оқыту құралдарымен қамтамасыз
етілген. Оқыту процесі ақпараттық, әдістемелік, зертханалық жұмыстарға қажетті
құралдармен қажетінше жабдықталған. Білім алушылардың теориялық білімдерін
шыңдап, олардың практикалық дағдылары мен икемділіктерін қалыптастыруға
мүмкіндіктер жасалған.
Оқу сабақтары қажетті жалпы кәсіптік пәндер және арнайы пәндерге арналған
кабинеттерде өткізіледі. Оқу ғимаратының әр қабаты өрт қауіпсіздігі талаптарына сай.
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Оқу аумағын білім алушылар санына бөлгенде санитарлық нормалар талаптарын
орындайды.
Оқу кабинеттерінің жоспарында ұйымдастыру жұмыстары, кабинетті жабды қтау
жұмыстары, арнайы пән бойынша оқу-әдістемелік жабдықталуы қамтылған.
Оқу кабинеттері мен зертханалық-практикалық аудиториялар қажетті құрал
жабдықтармен жыл сайын жаңартылып отырған және толықтырылу үстінде. Аталған оқуәдістемелік материалдар қоры кабинет паспортында тізімделген.
Кесте - 21
№
Кабиент №
Кабиент атаулары
Меңгерушілері
1
5 ғимарат 521
Қазақстан тарихы ж/е қоғамдық пәндер
К.Ибраемжанова
2
5 ғимарат 528
Кәсіби шет тілі
АУтебаева
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

5 ғимарат 526
6 ғимарат 695
6 ғимарат 664
5 ғимарат 531
5 ғимарат 523
5 ғимарат 529
5 ғимарат 527
3 ғимарат 350 А
6 ғимарат 688
6 ғимарат 684
3ғимарат 343

14
15

1 ғимарат 07
1 ғимарат 08

16
17
18
19
20

1 ғимарат
1 ғимарат
3 ғимарат
3 ғимарат
3 ғимарат

21
22
23
24
25
26
27
28

3 ғимарат 314
3 ғимарат 405
3 ғимарат 401
4 ғимарат 458
4 ғимарат 435
4 ғимарат 413
4 ғимарат 417
4 ғимарат 455

29
30
31
32
33

1 ғимарат 132
3 ғимарат 341
1 ғимарат 130
1 ғимарат 05
6 ғимарат 696

34
35

6 ғимарат 650
6 ғимарат 678

09
313
352
318

Қазақ тілі ж/е мемлекеттік тілде іс жүргізу
Математика
Механикалық және молекулалық физика
Орыс тілі және әдебиеті
Алғашқы әскери даярлық
Самопознание
Биология
Шетел тілі
Психология және педагогика
Еңбекті қорғау
Автоматтандырылған ақпараттық жүйені
бағдарламамен қамтамасыз ету
Компьютерлік геометрия ж/е графика
Өндірістік және экономикалық үрдісін
модельдеу
Ақпараттық ресурстар және есептеу жүйесі
Бағдарламалық қамтамасыз ету
Компьютерный класс
Қаржы және несие
Экономикалық талдау және қаржы есебін
талдау
Экономикалық теория негіздері
Бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп
Ұйым қаржылары
Агрохимия (зертхана)
Химия және аналитикалық химия
Өсімдіктер және жануарлар әлемін қорғау
Ботаника физиология негіздерімен
Топырақ қорғау және жалпы геология
негіздері
Фотограмметрия (зертхана)
Геодезия
Жерге орналастыруды жобалау (зертхана)
Геоақпараттық жүйе
Ауылшаруашылық
және
орман
шаруашылығын механикаландыру (зертхана)
Инженерлік сызба негіздері
Электротехниканың теориялық негіздері
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Мұхамет А
Т.Нусупбаева
Н.Қожан
К. Байшашева
М. Ерманов
Л.Утеулинова
А.Тирбосынова
Н.Дармеш
А.Абдигапбарова
М.Мамбетов
А.Нуридинов
Д.Ерғали
К.Малайсарова
Ж. Садуақасов
Х.Мұратбек
Х. Мұратбек
Қошан А
А. Исаева
А.Мұхаметжанова
Б.Досжанова
А.Исаева
А. Молдабекова
Л.Ысқақ
Г.Ғабдуманапқызы
А.Рахымбек
Б.Бейсенов
А.Кариева
А.Жумәсілова
С.Жаманкулов
Д.Рузиева
Г.Инкарбаева
М.Мамбетов
А.Мұхан

36

3 ғимарат 337

37
38

6 ғимарат 698 А
6 ғимарат 625

39

6 ғимарат 698Б

40
41
42
43

6 ғимарат 609
3 ғимарат 356
6 ғимарат 641
5 ғимарат 524

44
45
46
47
48
49
50
51
52

6 ғимарат 603
6 ғимарат 632
6 ғимарат 674А
1 ғимарат 115
1 ғимарат 160-03
1 ғимарат 158
3 ғимарат 354
3 ғимарат 339
11 ғимарат 115

53

11 ғимарат 207

54
55

11 ғимарат 214
10 ғимарат 02

56
57
58

10 ғимарат 03
10 ғимарат 04
11 ғимарат 242

59

11 ғимарат 17

Автомобиль құрылысы және техникалық
оқыту құралдары
Жолда жүру ережесі және оның қауіпсіздігі
Автотранспорт
техникаларының
энегетикалық қондырғылары (зертхана)
Автомобиль құралдарына техникалық қызмет
көрсету (зертхана)
Автотрактор техникаларының құрылысы
Электротехникалық ж/е электрлік
Электрлік машиналар мен аппараттар
Электрмен монтаждау (зертханасы)

Г.Махатова

Слесарлық шеберхана
Электрмен жарықтандыру
Электрмен жабдықтау (зертхана)
Орман өсіру технологиясы (зертхана)
Орман пайдалану технологиясы
Жасыл сүрек экономикасы
Орманшылық негіздері (зертхана)
Ветеринариялық іс ұйымдастыру
Паразитология ж/е инвазиялық аурулар
(зертхана)
Патологиялық физиология ж/е паталогиялық
анатомия (зертхана)
Физиотерапия (зертхана)
Цитология, гистология және эмбриология
(зертхана)
Ветеринарлық сан. сараптау (зертхана)
Анатомия ж/е физиология (зертхана)
Эпизотология,
микробиология
және
вирусология (зертхана)
Клиникалық зерттеу

Е.Ниязбаев
А.Мұхан
Ж.Сейіткерім
К. Абаева
Ж. Оразтай
М.Байтасов
Д. Омарова
Г.Жулушева
С.Усмангалиева
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Б.Атымтаева
Е.Ниязбаев
Е.Ниязбаев
Г. Махатова
Ж.Сейткерим
М.Мамбетов
А.Атымтаева

А. Мауланов
Г.Маркина
М. Жылкышбаева
А. Мұхаметжанова
Р. Жунусова
Г.Омарбекова
Т.Тлеуалиева

11.Ақпараттық желілер және кітапхана қоры
Оқу орны ішкі және сыртқы мүдделі тараптарды ақпараттандыру жүйесін тиімді
пайдаланады. Колледждің веб-сайты - http://agrarcollege.kz/, мерзімді басылымдар,
теледидарлар және әлеуметтік желілер мүдделі тұлғаларды ақпараттандыру құралы
ретінде қолданылады. Студенттердің кері байланысының тиімділігін арттыру үшін
колледж оқытушылары WhatsApp мессенджерінде және Edupage веб сайтында құрған
топтар арқылы онлайн ақпарат алмасу жүйесін кең қолданады, бұл қосымшалардың
тиімділігі мен жайлылығын арттыру мақсатында оқу-тәрбие процесіне оң әсер етеді.

Информирование общественности

Сайт колледжа
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Страница колледжа в facebook

Инстаграмм страница колледжа
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You Tube канал колледжа
Оқу орнының және оның құрылымдық бөлімшелерінің қызметін бағалаудың тиімді
құралы, сонымен қатар ИПҚ, басқару жүйесі білім алушылар мен олардың қанағаттану
дәрежесі әртүрлі сауалнамалар жүргізу болып табылады, мысалы: «Білім алушыны ң о қу
нәтижелеріне
қанағаттанушылығы»,
«Оқытушының
колледждегі
жұмысына
қанағаттанушылығы» және т.б.
Сауалнаманың нәтижелері статистикалық өңдеуден кейін аналитикалық жазба
түрінде ресімделеді, содан кейін шешім қабылдау үшін кураторлардың кеңесі бойынша
қаралады. Жүргізілген сауалнамалар мен жүргізілген бақылау зерттеулерінің нәтижелері
колледждегі жұмыс пен еңбек жағдайларына байланысты ИМ-мен қанағаттануды ң 90%
деңгейін көрсетеді.
Студенттердің 83,4% -дан астамы колледж білім ордасында беделді түрде жақсы
білім береді деп санайды.
Оқу процесінде және басқаруда ақпараттық технологияларды қолдану үшін оқу
кабинеттері мен зертханалар компьютерлік және мультимедиялық құралдармен
жабдықталған.
Колледжде 85 компьютер бар, оның ішінде ноутбуктер 20, 6 компьютерлік сынып
оқу процесінде қолданылады. Колледжде 8 стационарлық мультимедиялы қ проектор, 8
интерактивті тақта бар. Колледж аумағында. Бірінші ғимаратта жергілікті аудиториялар
желісі бар, әкімшілік бөлмелер Интернетке қосылған.
Кесте 22
Ақпараттық-коммуникациялық жабдықтың болуы.
Атауы

2017-2018

2018-2019 2019-2020
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2020-

2021-2022

2021
Компьютерлер

62

80

80

85

85

Интерактивті
тақталар

2

2

4

8

8

Интернетке қосылу түрі - сандық абоненттік желі, Интернет арқылы деректердің
максималды берілуі – 20 Мбит / с және одан жоғары.
Білім алушылардың білім алуы үшін белгілі бір пәндер мен тақырыптарда келесі
компьютерлік бағдарламалар қолданылады:
• MS Windows (XP, 7, 8, 8.1, 10) операциялық жүйесі;
• Ақпараттар және құжатпен жұмыс істеу үшін MS Office бағдарламасы;
• Суретті өңдеуге – Adobe Photoshop, Corel Draw;
• Бағдарламалау тілдері – Turbo Паскаль, Borland Delphi;
• Архивтелген құжаттарды ашу бағдарламалары – WinRAR Archivers, WinZIP,
WinAPJ, WinZip;
• Антивирустық бағдарламалар – Касперский антивирусы, Avira, Avast,
Norton, Dw.Web;
• Мультимедиялық бағдарламалық жасақтама – Frontpage, Acronis, Paragon;
• Интернет-браузерлер – Google Chrome, Opera, Mozilla, Internet Explorer,
Edgе;
• Директордың тілін білу үшін Astra және Assists компьютерлік тестілеу
бағдарламалары қолданылады (әр пән бойынша мәліметтер базасы бар).
Оқытушылар қолданатын басқа бағдарламалық құралдар:
• PDF-телген құжаттарды ашу үшін – АBBYY FineReader, PDF Reader,
ABBYY Lingvo, DAEMON Tools, Foxit Reader, TrueConf;
• Файлдармен бөлісу – DownloadMaster, uTorrent;
• Бейне жазбаларды өңдеу бағдарламасы – SONY Vegas Pro;
• Видео конверторы – Nero, DirectX 9.0 .
Колледжде «Цифрлық Қазақстан» бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында
студенттер мен қызметкерлерге, колледждің ата-аналары мен қонақтарына өзіне- өзі
қызмет көрсету үшін Интернетке egov.kz веб-сайты қосылған 1 компьютер орнатылған.
ЭСҚ қолтаңбаларын пайдалану туралы білімі бар студенттер мен колледж
қызметкерлерінің арасынан кеңесшілер тобы құрылды.
Директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары басшылығымен білім алушылар
арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру, сыбайлас жемқорлық
әрекеттерін жасауға ықпал ететін жағдайлар мен себептерді анықтау үшін сыбайлас
жемқорлыққа қарсы іс-қимылдарды Ішкі істер департаментінің директоры «Сыбайлас
жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 18
қарашадағы № 410-V ЗРК Заңына сәйкес жүргізеді.
Білім алушылар мен қызметкерлердің құқығын қорғауды қамтамасыз ету
мақсатында колледжде сыбайлас жемқорлықты тудыратын себептер мен жағдайларды
анықтау және жою бойынша шаралар қабылдануда. Бұл:
- педагогикалық этика ережелерін сақтау;
- «Оқытушы – білім алушының көзімен» жыл сайынғы әлеуметтік сауалнама;
- білім алушылар мен қызметкерлерге арналған қорап;
- директордың орынбасарлары, бөлім меңгерушілері, топ жетекшілер мен білім
алушылар арасында сұхбат және сауалнама жүргізу;
- колледждің ресми сайтында ТжКБ жүйесінде қолданыстағы нормативтікқұқықтық құжаттарды, оның ішінде көрсетілетін мемлекеттік қызметтер туралы
ақпаратты орналастыру;
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- аралық сертификаттау емтихандарына көмекшілерді тағайындау (бұл емтихан
кестесінде көрсетілген), қорытынды аттестаттау емтихандарын сыртқы мүдделі
тұлғалардан тұратын емтихан комиссиясының қабылдауы;
- тақырыптық бейнематериалдарды қарау арқылы «Біздің құқықтарымыз - біздің
міндеттеріміз», «Заң және сыбайлас жемқорлық», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ісшаралар» топтық сағаттарын өткізу;
- осы салада жиналыстар, оқытушылар кеңестерін өткізу;
- білім алушылар мен оқытушылардың ата-аналарының өтініштерін қабылдау мен
қараудың әкімшілік рәсімдерінің сақталуын қамтамасыз ету;
- директордың, оның орынбасарларының, бөлім бастықтарының еркін айналымын
қамтамасыз ету.
Колледжде кестеге сәйкес жеке және заңды тұлғаларға директор мен әкімшіліктің
жеке қабылдауын өткізу тәртібі ұйымдастырылған. Күн сайын білім алушылар,
оқытушылар, қызметкерлер, ата-аналар, барлық құрылымдық бөлімшелердің
қызметкерлері қабылданады.
Әкімшілік жетекшілерінің, ата-аналардың, білім алушылардың олардың
қолжетімділігі колледждің сайты - http://agrarcollege.kz/ арқылы жүзеге асырылады, онда
әкімшілік телефондары, сенім телефоны, жедел психологиялық көмек көрсетілген.
Колледждің сайтында сіз оқу және тәрбие процесі, құрылымы, ИПҚ туралы барлы қ
қажетті ақпаратты ала аласыз, сонымен қатар колледж веб-сайты YouTube, facebook,
twitter әлеуметтік желілері арқылы колледж туралы ақпарат береді. Кураторлар мен
студенттер арасындағы жедел байланыс үшін WhatsApp-та топтық чат орнатылды.
Жарияланған ақпараттың өзектілігін сайт әкімшісі және модераторы бақылайды.
Колледж қызметіне қатысты барлық сұрақтар ашық және қол жетімді. №3 және
№5 ғимараттардағы ақпараттық стендтердегі сабақ кестесі, оқу процесінің кестесі және
білім алушыларға қажетті ақпарат орналастырылған.
Колледж басшылығына жеке үндеу әркімнің блогы, колледж веб-сайты және
электрондық поштасы арқылы қол жетімді.
Цифрландыру аясында Интернет желісіндегі компьютерлері бар біры ңғай локалды
желіні құруға ерекше назар аударылады.
Педагогикалық кеңес - бұл жоғары педагогикалық, алқалық басқарушы орган,
оның міндеттеріне білім беру процесінің сапасын арттыру, оның шарттары, нәтижелері
және барлық мүдделі тараптар үшін қабылданған шешімдер туралы ақпарат беру кіреді.
Сонымен бірге, оқу процесі туралы ақпараттандыру сапасы үшін колледжде
автоматтандырылған жұмыс орындары: кітапханалар, адами ресурстар, контингенттердің
қозғалысы және т.б.
Компьютер техникасы жыл сайын алынуда. Білім алушылар үшін 6 компьютер
класы жұмыс жасайды, демек, 1 компьютерге 8 білім алушыдан тиеді. Сайт саны – 1.
Компьютерлік бағдарлама «1С: Бухгалтерия, версия 8.1» - 15 компьютер қосылған.
Колледжде білім алушылардың білім сапасын анықтау мақсатында тест
компьютерлерге енгізіліп, on-line және off-line бағдарламалармен қамтамасыз етілген.
Колледж білім алушыларына абонемент, оқу залы, электронды оқу залы қызмет
жасайды, оқу залындағы жалпы орын саны - 350. Кітап қорына келсек оқу, оқуәдістемелік және ғылыми әдебиеттер саны бір білім алушыға 98 дананы құрайды. Дәріс
өткізетін, зертханалық-практикалық сабақтар өткізетін аудиториялар саны жеткілікті.
Зертханалық аудиторияларда оқу-ғылыми құралдармен жабдықталған және олар сабақты
қазіргі заман талаптарына сай ұйымдастыруға мүмкіндік береді.
Осындай деңгейде колледждің оқу процесін ұйымдастыруға мүмкіндіктер
жасалған. Алдағы уақытта материалдық-техникалық және оқу ақпараттық базаны одан
ары дамыту жоспарда тұр.
Кітапхана ресурстары.
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Колледж кітапханасы ҚР заңнамасына сәйкес оқу процесін толық қамтамасыз ету
үшін қолда бар материалдық ресурстарды тиімді пайдалана отырып, оқытудың барлық
нысандары мен педагогикалық қызметкерлердің студенттеріне қызмет көрсетуді
ұйымдастырады.
Колледждегі кітапхана қызметінің міндеті-зияткерлік дамыған тұлғаны, өз саласында
жоғары кәсіби маманды қалыптастыру үшін колледжде оқу-тәрбие процесінің толық
жұмыс істеуін қамтамасыз ету.
Колледждің оқу процесі ақпараттық-әдістемелік және колледж маманды қтарын
кітаппен қамтамасыз ету бойынша оқу бағдарламаларының талаптарына сәйкес
мамандандырылған
оқу
әдебиеттерімен,
компьютерлік
техникамен,
аудиобейнематериалдармен, көрнекі және әдістемелік құралдармен қамтамасыз етіледі.
Еуразия аграрлық колледжі кітапханасының негізгі міндеті – а қпарат бере отырып,
оқу тәрбие жұмысына колдау көрсету, сонымен қатар білім алушылардың сұранысын
толық қанағаттандыру.

Кесте - 23
Кітапхананың аты
Еуразия аграрлық
колледжінің
кітапханасы

Кітапхана туралы жалпы мәлімет
Кітапхананың жалпы
Оқу залындағы
көлемі (кв. м.)
орын саны
415,6

75

Кітап беру
пункттері
4

Кітапхананың жалпы көлемі - 415,6 кв.м., оқу залдарында – 75 орын бар. К олледж
білім алушыларына 4 абонемент, 3 оқу залы, электронды оқу залы қызмет көрсетеді.
Абонемент пен оқу залдары №3 и №10 оқу ғимараттарында орналасқан.
Кесте - 24
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Кітапхананың негізгі көрсеткіштері
Көрсеткіштердің аттары
Оқырмандар саны
Келушілер саны
Кітаптың берілімі
Оқылым
Айналым
Келім
Кітаппенқамтамасыз етілуі
Көпшілік жұмыстар

01.01.2021ж.
392
2806
4689
10
0,6
6,1
70
11

Кітапхананың кітап қорында 2021 жылдың 1 қаңтарындағы есебі бойынша- 74750
дана кітаптың / 15865 атауы бар, оның ішінде мемлекеттік тілде- 47973 дана, орыс тілінде
- 26585дана, ағылшын тілінде- 192 дана әдебиеттер.
Оқу, оқу-әдістемелік және ғылыми әдебиеттер қоры - 77140 дана кітаптар, оның қазақ
тіліндегісі – 47484 дана, орыс тілінде- 26464дана, 192 данасы ағылшын тілінде болса оның
ішінде электронды құжаттар саны –1169.
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Кесте - 25
№
п/п
1.

Кітапхана қорын толықтыруға бөлінген қаражат мөлшері
Жылдар
Кітапхана
Жылдық
Жаңартылуы,%
қоры, дана
түсірілім,дана
01.01.2017ж
61120
169
5,0

2. 01.01.2018ж.

64485

3394

5,2

3. 01.01.2019ж.

67879

25

5,0

4. 01.01.2020ж.

71277

3473

4,9

5. 01.01.2021ж.

74750

485

5,0

Бөлінген
қаражат
140950

39250

1098250

Кітапхананың қоры оқу,оқу-әдістемелік, анықтамалық және мерзімді басылымдардан
тұрады. Қорды оқу әдебиеттерімен жинақтау кезінде кітапхана Қазақстан Республикасы
Білім және Ғылым министрлігінің 18 шілде 2003 жылғы №508 « Қаза қстан Республикасы
мемлекеттік білім беру ұйымының кітапхана қорының түзілуі туралы Нұсқаулықты бекіту
туралы» бұйрығын басшылыққа алады. Кітапхананың кітап қорында оқулықтардың үлес
салмағы – 59%,
о қу- әдістемелік әдебиетіні ң үлесі – 39%, көркем әдебиетінің
үлесі – 0,8%,
шет тіліндегі – 0,2% құрап отыр. (Таблица 4).
Кесте – 25
01.01.2021 жылғы кітапхана қорының құрамы мен құрылымы
Атауы
Кітап қоры
Үлес салмағы, %
Жалпы қордағы саны
74750
100%
Оқулық және оқу құралдары
44214
59%
Қазақ тілінде
28817
38
Орыс тілінде
15397
20
Оқу-әдістемелік құралдары
Қазақ тілінде
Орыс тілінде
Көркем әдебиеттер
Қазақ тілінде

29734
18667
11067
610
489
121
192

Орыс тілінде
Шет тілінде

39%
24
14
0,8%
0,6
0,2
0,2%

Мамандықтардың оқу жоспарларындағы пәндердің кітаппен қамтамасыз етілуі
қажетті оқулықтар мен оқу құралдарын толықтыру арқылы жүргізіледі.
Кесте - 26

Жылдар
01.01.2017
жылғы саны

Мамандықтардың оқу, оқу– әдістемелік әдебиеттерімен
қамтамасыз етілуі
Кітап қоры
оның ішінде оқу, оқу – әдістемелік әдебиеттер қоры
данас атауы Барлығы қазақ орыс шет
Барлық
Кітаппен
ы
тілі
тілі
тілі
студенттер
қамтамасыз
саны
етілу саны
61120 15281
60634
36912 23621
11
568
84
155

01.01.2018
жылғы саны
01.01.2019
жылғы саны
01.01.2020
жылғы саны
01.01.2021
жылғы саны

64485

15418

63951

39494

24341

116

521

123

67879

15563

67309

42124

25049

136

421

160

71277

15712

70697

44780

25752

165

1122

63

74750

15865

74140

47484

26464

192

1057

70

Мамандықтардың оқу жоспарларындағы пәндерді кітапппен қамтамасыз ету
кітапхана қорын дәстүрлі басылымдармен, сондай-ақ электронды ресурстармен
толықтыру, сондай-ақ колледж бейіні бойынша толық мәтінді дерекқорларға, электронды
кітапханаға қол жеткізуді ұсыну арқылы жүзеге асырылады. Колледж сайтында
кітапхананың өз веб-парағы бар.
Кітапхана халықаралық стандартқа сәйкес келетін,
автоматтандырылған
кітапханалық-ақпарат жүйесінің «КАБИС» бағдарламасын пайдаланады. Кітапханада
электронды каталог (ЭК) бар, ол кітапхананың ең басты ақпарат ресурсы болғанды қтан,
кітап қорындағы қазақ, орыс және шет тілдеріндегі оқулықтар, оқу құралдары, мерзімді
басылымдар туралы толық мәлімет береді. Электронды каталог «Негізгі қор»,
«Ретроқор», «Мақалалар картотекасы», «Электронды кітапхана» деректер базасынан
тұрады.
«Электронды кітапхана» пайдаланушылар мен оқытушыларға заманауи ақпараттық
- білім беру ресурстары мен оқулықтар, оқу құралдары мен оқу - әдістемелік
құралдарының электронды нұсқаларын жинақтап, оқырмандардың пайдалануына
ұсынады.
«Оқырмандар картотекасы» мәліметтер қоры жасалды, онда - 392 білім алушылар мен
оқытушылар туралы мәліметтер бар, оларға штрих-код арқылы электронды түрде кітапты
беру / қабылдау жұмысы жүргізілуде. Электронды түрде кітап беру / қабылдау –
кітапхананың оқырмандарға ұсынған заманауи қызмет түрі болып отыр.
Кітапханада отандық дерекқорға қолжетімділік берілді: Республикалық жоғары оқу
орындары арасындағы электрондық кітапхана (РМЭБ), ҚР нормативтік құқықтық
актілерінің "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесі, Қазақстан Республикасының Тұңғыш
Президенті – Елбасы кітапханасы.
Бүгінгі таңда отандық электрондық ресурстарды сатып алу бойынша жұмыстар
жүргізілуде. Электронды оқу залында 50 моноблок бар, оқу залдарында Интернет,
электронды каталог және кітапхананың толық мәтінді мәліметтер базасымен жұмыс
істеуге арналған компьютер орнатылған.
Білім алушылардың оқу процессіне қажетті ақпаратты және олардың сұранысын
жан-жақты қанағаттандыру жұмысына мерзімді басылымдардың да көмегі көп.
Мерзімді басылымдар кітаптың берілім саны мен қордың құрамын жақсартып,
оқырмандардың сұранысын қамтамасыз етеді. (Таблица 6).
Кесте - 27
№ р/с
1.
2.
3.
4.
5.

Жылдар
2017
2018
2019
2020
2021

Мерзімді басылымдар саны
Басылымдардың атау саны
Журналдар
Газеттер
7
4
6
6
21
13
17
22
11
5
156

Дана саны
984
1392
1563
1602
1232

Осы жыл ішінде Қазақстан Республикасының басты атаулы және есте қаларлық
даталарына арналған 11 кітап көрмесі дайындалды.
01.01.2021 ж. Жағдай бойынша кітапхана қызметкерлері - 1 адам, жоғары
кітапханалық білімі бар. Кітапханашы Алматыдағы кітапханалар әдістемелік орталы ғы
өткізетін семинарлар мен тренингтерде өз біліктілігін арттырады.
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12. Білім алушылардың білім деңгейі

Білім алушылардың білім деңгейі үлгерімін бақылау ағымдық, аралық және
қортынды аттестация талапқа сай жүргізіледі.
Білім алушылар білімін бақылау ай сайын аттестация шығару, міндетті бақылау
жұмысын орындау, тестік жүйеде ағымдық бақылау қималарын алу, сынақтар қабылдау,
емтихандар және курстық жұмыстар мен жобалар қорғау түрінде оқу жоспарымен сәйкес
жүргізілген. Ал, қашықтықтан оқу бөлімі бойынша бақылау жұмысы тест жүйесінде
жүргізіледі.
Курстан курсқа білім алушыларды көшіру колледждің ұжымдық өзіндік басқару
жүйесі – Педагогикалық кеңесте қаралып, директор бұйрығымен көшіріледі.
Білім алушыларға шәкірт ақы төлеу жолы қарастырылмаған. Бірақ, тәлімгерлерді ң
ұсынысымен тиісті құжаттарын қарастыра отырып, педагогикалық кеңестің шешімімен 7
білім алушыға 25%-ға, 8 білім алушыға 10%-ға жеңілдіктер берілген.
Білім алушыларды оқуға қабылдау Қазақстан Республикасының Білім және ғылым
министрлігінің 2009 жылғы 8 маусымдағы №278 бұйрығымен «Орта білімнен кейінгі
білімнің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға
қабылдаудың үлгі Ережесі» бойынша басқарылады. Сонымен қатар типтік Ереже
негізінде құрылған колледждің қабылдау ережесі дайындалған.
Қабылдау комиссиясы құжаттары істер номенклатурасы бойынша талапқа сай
жүргізілген және құжаттар толық сақталған (қабылдау комиссиясы отырыстары
хаттамалары, комиссия есептері, тест материалдары т.с.с.).
Білім алушылар қозғалысы директордың бұйрығымен тізім кітабына тіркеліп
отырады. Білім алушыларды басқа оқу орнынан қабылдау немесе ауысуы туралы
бұйрықтарды тіркеу журналы жүргізіледі.
Сонымен бірге дипломдарды тіркеу және есепке алу журналы да талапқа сай
жүргізілген. Және осы құжаттар көшірмесі мұрағатқа акті бойынша жыл сайын өткізу
жұмыстары белгіленген талап бойынша жүргізіледі.
Білім алушылардың жеке құжаттары да белгіленген талапқа сай жүргізілген, онда
білім алушылардың өтініштері, білімі туралы құжат, оқуға түскені туралы бұйры қ
көшірмесі, 086 медициналық анықтама, емтихан парағы, жауап парағы немесе ҰБТ
нәтижесі туралы сертификат сақталған.
Қортынды мемлекеттік аттестация Қазақстан Республикасының Білім және ғылым
министрлігінің техникалық және кәсіптік білім беретін оқу орындарының қортынды
аттестациясы Ережесіне сәйкес кешенді емтихан және диплом жобасын қорғау түрінде
жүргізіледі.
Мамандықтар бойынша бітірушілер оқу мерзіміне сәйкес жылына екі рет
шығарылады, наурыз (2 жыл 6 ай) және маусым айында (1жыл 10 ай, 2 жыл 10 ай).
Колледж бітірушілеріне диплом Тәуелсіз бағалау сапасы (ТБС) нәтижесі мен қортынды
мемлекеттік аттестация қортындысы бойынша беріледі.
Колледждің оқыту процесінде білім алушылардың білім сапасын, оқу пәндерін
жүргізудің сапасын арттыру мақсатында оқытуды ұйымдастырудың тиімді және жанжақты шаралары жүзеге асырылуда.
Колледжді ішкі басқару жүйесі арнайы дайындалған Ережелер арқылы оқыту
процесі сапасын жақсарту мақсатында тәртіпке келтіріліп, басқарылады:
- Ішкі тәртіп Ережесі;
- Кәсіптік практиканы ұйымдастыру Ережесі;
- Олимпиада туралы Ереже;
- Ғылыми-практикалық конференция туралы Ереже;
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- Білім алушылардың шығармашылық үйірмесі Ережесі.
Оның нитежесі немесе кездескен проблемалар пәндер бірлестігі отырыстарында,
бөлім отырыстарында, әдістемелік және педагогикалық кеңесте жоспарға сәйкес қаралып,
талданып, қортындыланып отырады.
Сонымен бірге білім сапасын жақсарту мақсатында оқыту процесінде нақты қазіргі
педагогикалық жаңа технологиялар (коммуникативті-ақпараттық, проблемалық оқыту,
жобалау әдістері,), интерактивті әдісті пайдалану арқылы (іскерлік ойын түрінде сабақты
ұйымдастыру,
дөңгелек
үстелдер,
тренингтер,
пікірталастар)
арқылы
ұйымдастырылатынын педагогикалық және әдістемелік кеңес отырыстары хаттамалары,
ашық сабақ хаттамалары, өзара сабаққа қатысу журналдарындағы талдаулар дәлелі бола
алады.
Оқытушылар құрамы әр семестрдің басында қосымша кеңес кестесі бойынша
сабаққа үлгермейтін және денсаулығына байланыста сабақтан үлгерімі нашар білім
алушылармен қосымша топтық, ұжымдық формада жұмыстар жүргізеді.
Ағымдық, аралық, қортынды аттестацияларды өткізу формалары пәндер
бірлестігінде қарастырылып, қабылданған шешім педагогикалық кеңес отырысында
шешімін табады. Білім алушылардың білім деңгейі педагогикалық кеңесте қаралып,
колледж директорының бұйрығымен семестрден семестрге көшіріледі.
Білім алушылардың білім деңгейі бес балдық жүйеде бағаланады, ал оны бақылау
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің Типтік ережесі бойынша
ұйымдастырылады. Төмендегі таблицада колледж білім алушыларының есепті жылдар
бойындағы білім сапалары көрсеткіштері келтірілген:
Білім алушылардың соңғы үш жылдағы үлгерім көрсеткіштері ( %):
Күндізгі бөлім бойынша
ЕжА ҚЖ
АЖ
201856 % 45,4
47,4%
2019
%
201969,8% 53,3
51%
2020
%
202093,7% 93 % 76,7%
2021

ЖО
61%

ОШ
36%

Кесте - 28

ЭжА ТҚК ВН
22,7% 35,4% 48,2%

35,8% 59,6% 33,9% 51,5% 52,7%
50,5% 29%

Қашықтықтан оқыту бөлім бойынша
ЕжА ҚЖ
АЖ ЖО
2018- 53% 61,9% 61,1% 37,2%
2019
2019- 75% 53,7% 43,5% 32,4%
2020
2020- 86% 56%
100% 65,8%
2021

45,4% 41.1% 38,3%

ОШ ЭжА ТҚК АГРО
32,5% 11,4% 59,4% 0 %
34,4% 59,9% 67,8% 66,6%
74,2% 84%

68,4% 100%

Күндізгі бөлім білім алушыларының білім сапасы мамандықтар
бойынша төмендегі таблицаларда келтірілді.
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Жылы

2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022

0518000- «Есеп және аудит» (жалпы орта білім негізінде)
Курсы
Білім
Жалпы үлгерім
Оның ішінде
алушылар
саны
5
%
4
%
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

12
11
11
13
11
13

77
92
90
97
85

2
2
3
2

17
17
23
15

10
5
8
7
9

60
59
73
54
70

Білім
сапасы
77
76
73
79
85

0516000- «Қаржы» (жалпы орта білім негізінде)
Жылы

2017-2018
2018-2019
2019-2020

Курсы

1
2
1
2
1
2

Білім
алушылар
саны

Жалпы үлгерім

13 12
18
14

92,3
100
100

160

Оның ішінде

Білім
сапасы

5

%

4

%

2
3
3

15,3
18
21,4

6
11
7

46,2
71
50

61,5
89
71,4

1305000- «Ақпараттық жүйелер» мамандығынан курс бойынша
білім алушылар үлгерімі (жалпы орта білім негізінде)
Білім
Жылы
Курсы алушылар
саны
1
9
2017-2018
2
12
3
7
1
2018-2019
2
8
3
8
1
2019-2020
2
3
5
1
13
2020-2021
2
3
1
2021-2022
2
3
-

Жалпы
үлгерім

5

Оның ішінде
%
4

70
100
100
89
80
100
87
-

2
3
2
1
1
-

22,2
25
22,2
12,5
10
-

-

-

-

161

%

Білім сапасы %

6
6
3
5
7
4
6
-

44,8
53
33,3
45,5
51
85
43
-

67
78
55,5
58
61
85
43
-

-

-

-

1511000-Жерге орналастыру (жалпы орта білім негізінде)
)
Жылы
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021

2020-2021

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1

Білім
алушылар
саны
15
14
16
17
14
13
7
14
13
8
14
18

2

3

Курс
ы

Жалпы
үлгерім

5

Оның ішінде
%
4

87
100
94
100
93,3
93
100
92
93
100
100
100

3
2
3
3
3
2
1
3
4
1
3
4

18
14,3
19
18
21,4
15
14,2
21
28,5
12,5
23
22

100

1

33
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%

Білім сапасы %

10
6
10
12
8
7
4
11
7
6
7
11

58,5
42,8
62,2
66
51,6
46
57,1
71
50,3
75
50
61

76,5
57,1
81,2
84
73
61
85,7
92
78,6
94
73
88

2

66

100

1513000-Ветеринария (қазақ топтары)
Білім
Оның ішінде
Жалпы
Курсы алушылар
5
%
4
%
үлгерім
саны
(жалпы орта білім негізінде)
1
54
96
5
9
36
64
2017-2018
2
53
98
4
7,4
40
74
3
71
96
6
8,1
52
70,2
1
17
100
2
12
11
66
2018-2019
2
52
100
3
6
24
56
3
52
100
3
7,7
30
59,8
Негізгі орта білім
Жылы

2018-2019

1
1
2
3

18
27
21
53

1

14

2019-2020

2

12

2020-2021

1
2
3

44
30
19

1

27

2

14

100

4

3

11

100

2

2019-2020

2020-2021

100
3
16
100
1
3,8
85
1
4,8
100
3
13
Негізгі орта білім
100
2
14

Білім сапасы %
73
81,4
78,3
78
62
67,5

8
14
17
16

44
54
68
68,5

61
67,3
72,5
81,5

8

57

71

25

6

50

75

88
3
6
100
2
7
95
Негізгі орта білім
100
4
14

31
14
12

62
47
63

68
46,5
63

16

59

74

28

8

57

85

18

5

45

63

100

3
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1513000-Ветеринария (орыс топтары)
Білім
Оның ішінде
Жалпы
Жылы
Курсы алушылар
5
%
4
%
үлгерім
саны
(жалпы орта білім негізінде)
1
17
100
3
17
12
66,3
2017-2018
2
18
100
1
5,5
12
66,7
3
12
100
1
8
6
50
1
29
100
4
14
20
68
2018-2019
2
15
88,8
2
13
9
59
3
18
95
3
10
7
50
Негізгі орта білім
1
26
100
8
18
11
42
2018-2019
1
28
89,2
2
7,1
14
54,9
2
28
92,8
2
7,1
19
57,1
2019-2020
3
15
100
2
13
11
72
1

42

2
1
2
3

28
25
29
26

1
2
3

84
52
39

Негізгі орта білім
100
9
16

Білім сапасы %
83,3
72,2
58
82
72
60
73
62
64,2
85

17

30

61

12
20
20
17

21
80
69
60,8

67
100
72
68,2

58
14
12

69
26
30

82
46
48

2019-2020
2020-2021

2020-2021

100
7
17
100
5
20
97
4
14
96,2
2
7,4
Негізгі орта білім
100
11
13
100
10
19
100
7
17
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Жылы

2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021

2020-2021

1508000 – Орман шаруашылығы, бақ-саябақты және
ландшафты құрылыстар
Білім
Оның ішінде
Жалпы
Курсы алушылар
Білім сапасы %
5
%
4
%
үлгерім
саны
жалпы орта білім негізінде
1
10
77
2
13
7
56
69
2
10
100
2
20
8
80
100
3
12
100
2
17
8
66,6
83,3
1
14
93,3
2
13
8
54
67
2
9
82
2
18
4
36,3
54,5
3
6
61
1
17
3
44
61
1
8
88
5
74
74
2
10
100
2
20
5
50
70
3
9
100
2
22
6
69
91
1
9
96
1
11
3
33,3
49,2
2
7
100
1
14
5
71
87,5
3
9
90
2
22,2
3
33,3
70
Негізгі орта білім негізінде
1

21

100

4

165

19

14

66

85

Білім
Курсы алушылар
саны
1
2017-2018
2
3
5
Жылы

Білім
Жылы
Курсы алушылар
саны
1
8
2017-2018
2
3
1
9
2018-2019
2
6
3
1
2019-2020
2
6
3
6
1
2020-2021
2
3
6

0104000-Кәсіптік оқыту
Оның ішінде
Жалпы
5
%
4
үлгерім
100

1

20

4

1502000-Агрономия
Оның ішінде
Жалпы
5
%
4
үлгерім
80
94
100
100
86
86

2
2
1
1
2
1
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%

Білім сапасы %

80

100

%

Білім сапасы %
70
76
66,6
-83
57,2
86

18
14
16,6
17
28,6
-

5
11
3
4
2
--

52
62
50
66
28,6
-

14

5

72

1201000 – Автокөлікті жөндеу, пайдалану және техникалық қызмет көрсету
Білім
Оның ішінде
Жалпы
Жылы
Курсы алушылар
Білім сапасы %
5
%
4
%
үлгерім
саны
1
6
100
2
33
4
40
100
2017-2018
2
13
93
2
14
8
57,4
71,4
3
13
72,2
1
5,5
9
50
55,5
1
13
81,2
2
12,5
8
55,5
68
2018-2019
2
7
100
3
43
43
3
11
100
1
9
5
49
58
1
9
70
1
10
4
40
50
2019-2020
2
8
100
1
14,3
4
48,2
62,5
3
3
43
3
43
43
1
2020-2021
2
6
75
1
14
3
43
67,5
3
6
86
1
14
4
57
71,4

1518000-Ауыл шаруашылығын автоматтандыру және электрлендіру
Жылы
Курсы
Білім
Жалпы
Оның ішінде
Білім сапасы %
алушылар үлгерім
5
%
4
%
167

2017-2018
2018-2019
2019-2020

2020-2021

Жылы

2017-2018

саны
11
10
14
9
9
7
7
4
4

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
3

73
100
100
100
100
100
100
100
-

1
2
1
2
1
2
-

7
20
7,1
22,2
12,5
28,6
-

7
6
11
3
3
3
2
-

46,3
60
78,9
33,3
45,5
43
57,4
50
-

53,3
80
86
55,5
58
43
86
50
-

0601000-Стандарттау, метрология және сертификаттау
Курсы
Білім
Жалпы үлгерім
Оның ішінде
алушылар
саны
5
%
4
%
1
2

9

75

168

1

8,3

6

50

Білім
сапасы
58,3

1514000-Экология және табиғат ресурстарын тиімді пайдалану
Білім
Оның ішінде
Жалпы
Жылы
Курсы алушылар
Білім сапасы %
5
%
4
%
үлгерім
саны
1
2017-2018
2
8
89
2
22,2
6
67
89
3
9
75
1
11
6
47,3
58,3
1
2018-2019
2
3
6
75
1
12,5
4
47,5
60
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1305000- «Ақпараттық жүйелер»
Жылы
20172018
20182019

20192020

20202021

Курсы
1 курс
каз
1 курс
каз
2 курс
каз
1 курс
каз
2 курс
каз
3курс
каз
1 курс
каз
2 курс
каз
3курс
каз
4курс
каз

Білім
Жалпы
алушылар
үлгерім
саны
25
100%

3

12%

21

84%

Білім
сапасы
%
96%

5

Оның ішінде
%
4

%

25

100%

5

20%

17

68%

88%

25

100%

8

32%

17

68%

100%

25

100%

5

20%

19

76%

96%

24

100%

6

25%

15

62%

87%

25

100%

9

38%

12

48%

84%

25

100%

2

8%

22

88%

96%

25

100%

6

24%

14

56%

80%

22

100%

3

13%

15

68%

81%

25

100%

7

28%

18

72%

100%
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Жылы
20192020
20202021

1508000 – Орман шаруашылығы, бақ-саябақты және
ландшафты құрылыстар
Білім
Оның ішінде
Жалпы
Курсы
алушылар
5
%
4
үлгерім
саны
1 курс
25
100%
3
12%
17
каз
2 курс
22
100%
2
54%
13
каз
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68%

Білім
сапасы
%
80%

59%

68%

%

Жылы
20182019
20192020
20202021

Курсы
1 курс
каз
1 курс
каз
2 курс
каз
1 курс
каз
2 курс
каз
3курс
каз

Білім
алушылар
саны
25

1511000-Жерге орналастыру
Оның ішінде
Жалпы
5
%
4
үлгерім
100%

6

24%

17

68%

Білім
сапасы
%
96%

25

100%

5

20%

18

72%

92%

25

100%

12

48%

13

52%

100%

25

100%

8

32%

17

68%

100%

25

100%

5

20%

10

40%

60%

25

100%

11

44%

12

48%

92%

172

%

1201000 – Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану
Білім
Оның ішінде
Білім
Жалпы
Жылы
Курсы
алушылар
сапасы
5
%
4
%
үлгерім
саны
%
20171 курс
25
100%
3
12%
17
68%
80%
2018
каз
1 курс
25
100%
2
8%
16
64%
72%
каз
20182019
2 курс
25
100%
3
12%
16
64%
76%
каз
2 курс
24
100%
3
12%
19
76%
96%
каз
20192020
3 курс
24
100%
4
16%
20
83%
100%
каз
1 курс
25
100%
18
72%
72%
каз
3
курс
24
100%
3
12%
16
66%
79%
2020каз
2021
4 курс
24
100%
2
8%
12
50%
58%
каз
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1518000-Ауыл шаруашылығын автоматтандыру және электрлендіру
Жылы
обучения
20172018
20182019

20192020

Курсы
1 курс
каз
1 курс
каз
2 курс
каз
1 курс
каз
2 курс
каз
3 курс
каз
2 курс

Білім
алушыла
р саны
25

Жалпы
үлгерім

5

Оның ішінде
%
4

100%

2

8%

17

68%

Білім
сапасы
%
76%

25

100%

4

16%

16

64%

80%

24

100%

3

12%

18

75%

87%

25

100%

1

4%

19

76%

80%

23

100%

7

30%

13

56%

86%

24

100%

5

20%

16

66%

87%

22

100%

1

4%

12

54%

59%

174

%

20202021

каз
3 курс
каз
4 курс
каз

100%

21

100%

24

2

9%

11

52%

3

12%

19

79%

95%
91%

0518000-Есеп және аудит
Жылы
обучения

Курсы

20202021

1 курс
каз

Білім
алушыла
р саны
25

Жалпы
үлгерім

5

Оның ішінде
%
4

100%

3

12%
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22

%
88%

Білім
сапасы
%
100%

1513000-Ветеринария (негізгі орта білім базасында)

Жылы
обучения
20172018
20182019

20192020

20202021

Курсы
1 курс
каз
1 курс
каз
2 курс
каз
1 курс
каз
2 курс
каз
3 курс
каз
1 курс
каз
2 курс
каз
3 курс
каз
4 курс
каз

Білім
алушыла
р саны
50

Жалпы
үлгерім

5

Оның ішінде
%
4

100%

4

8%

29

58%

Білім
сапасы
%
66%

50

100%

9

16%

36

72%

90%

47

100%

8

14%

23

46%

62%

50

100%

6

12%

40

80%

92%

50

100%

19

38%

24

48%

86%

46

100%

10

21%

32

69%

91%

50

100%

8

16%

41

100%

50

100%

5

30%

39

78%

88%

50

100%

15

30%

34

68%

98%

46

100%

5

10%

32

64%

80%

176

%

100%

Бітіруші топтардан алынған тест қортындысы:
қ/с Маманлдығы
1
2
3
4

Стандартизация,
метрология және
сертификация
Есеп және аудит
Қаржы
Ветеринария

Нәтижесі (пайызбен %)
бастапқы
аралық
қортынд
ы
81,2%
81,7%
81,7%
75,2%
64,3%
70,5%
177

76,3%
75,3%
79,6%

76,5%
79,3%
85,7%

Орташа
пайыздық
көрсеткіші
81,5%
76%
73%
78,6%

5
6

Кәсіптік білім беру
54,1%
42,5%
66%
54,2%
Ақпараттық жүйелер
61,2%
59,9%
78, 2%
66,5%
Қортынды аттестаттау Типтік Ережеге сәйкес: қортынды мемлекеттік аттестация
(кешенді емтихан және диплом жобасын қорғау түрінде жүргізіледі) және кәсіби
даярлығының деңгейін бағалауды және біліктілікті беруді қамтиды (Тәуелсіз бағалау
сапасы ТБС).
Қортынды Мемлекеттік аттестация ҚР БжҒМ техникалық және кәсіптік білім
берудің қортынды аттестаттау Ережесіне сәйкес қортынды емтихан немесе дипломдық
жобаларды қорғау түрінде жүзеге асырылады.
Мемлекеттік біліктілік комиссиясы құрамы жасақталған және үш жыл қатарынан
тұрақты қызмет атқаруда. Біліктілік комиссиясының төрағалары мен кейбір мүшелері
100% білім алушылар өндірістік және дипломалды практика өтетін мекемелер
басшыларынан құралған.
Мамандықтар бойынша біліктілік комиссиясының төрағалары болып төмендегі
тұлғалар бекітілген: 1514000 – Экология және табиғат ресурстарын тиімді пайдалану (сала
бойынша), 1502000 – Агрономия - Хидиров А.Э – а/ш.ғ.к., КазНИИЗиР бас ғалым
хатшысы; 1201000 – Автокөлікті жөндеу, пайдалану және техникалық қызмет көрсету
және 0104000 – Кәсіптік білім беру(сала бойынша) мамандықтары бойынша - Нуриев
Ш.Ш. - ЖШС №2 автопарктің бас директоры; 1511000 – Жерге орналастыру - Биимбетов
А.Ш. - РГП «ГосНПЦзем» Алматы бойынша филиал директоры; 1508000 – Орман
шаруашылығы, бақ-саябақты және ландшафты құрылыстар - Баймуханбетов С.С. –
Алматы селекциалық орталық
директоры; 1518000 – Ауыл шаруашылығын
автоматтандыру және электрлендіру - Аманбаев А.Ж. - Карасай РЭС АҚ компаниясы
«Алатау Жарык» бөлім бастығы орынбасары.
Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты талаптарына сәйкес
Қортынды мемлекеттік аттестаттау төмендегі мамандықтар бойынша мемлекеттік
емтихан түрінде алынады:
Кешенді (арнайы пәндер бойынша) қортынды аттестация:
0516000 – Қаржы (сала бойынша)
0518000 – Есеп және аудит (сала бойынша)
0601000 – Стандарттау, метрология және сертификаттау (сала бойынша)
1514000 – Экология және табиғат ресурстарын тиімді пайдалану (сала бойынша)
1511000 – Жерге орналастыру
1518000 – Ауыл шаруашылығын автоматтандыру және электрлендіру
1508000 – Орман шаруашылығы, бақ-саябақты және ландшафты құрылыстар
0104000 – Кәсіптік білім беру(сала бойынша)
1502000 – Агрономия
Дипломдық жоба қорғау:
1201000 – Автокөлікті жөндеу, пайдалану және техникалық қызмет көрсету;
1305000 – Ақпараттық жүйелер (сала бойынша қолдану).
Жалпы алғанда бітірушілер тек «жақсы» және «өте жақсы» бағалармен аяқтаған.
Қортынды мемлекеттік аттестация қортындысы туралы Біліктілік комиссиясыны ң
есебі педагогикалық кеңесте талданып, қортындыланған.
Дипломдық жобаларды қорғау жұмыстары нәтижесін талдау қортындысы
бойынша барлық бітірушілер қорғауға жіберілген және нәтижелі қорғап отырған.
Тақырыптардың оқу-әдістемелік қамтамасыз етілуі, біліктілік жұмыс жетекшілері мен
рецензенттері, бітіру емтихандары мен қорғау жұмыстарының кестелері педагогикалық
кеңесте қаралып колледж директорының бекітумен жүзеге асырылады.
• Дипломдық жобалардың мазмұны және ҚМА берілген білім алушылар жауабы
әрбір мамандыққа қойылатын біліктілік талаптарға нақты жауап бере алады, я ғни
теориялық білімдері қалыптасқан, зерттеліп отырған проблема төңірегінде ғылыми
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әдебиеттерге талдау жасау дағдылары жоғары. Білім алушылардың көпшілігі дипломды қ
жобаның әрбір бөлімі мазмұнын аша отырып, сауатты орындаған және ойды нақты
жеткізе білді.
• Дипломдық жобаны орындау барысына нақты талдау жасай келе, сонда да болса
кейбір кемшіліктерге тоқталғымыз келеді:
-ұсынылған материалдарға терең талдау жасау машықтары қалыптаспаған;
-жүргізілген зерттеу жұмыстары көрнекіліктері жеткіліксіз, орфографиялық
қателер кездеседі, қортынды атүсті жасалған.
Соңғы үш жыл көлемінде бітірушілерді шығару туралы мәлімет:
қ/с
жылдары
Оқытылу нысаны (пайызбен)
күндізгі

сырттай

Жалпы %
бітіргені
саны

Жалпы

% бітіргені

Саны

1

2018-2019

178/172

96,6 %

292/242

82,88%

2

2019-2020

174/168

96,5 %

327/270

82,6 %

3

2020-2021

157/151

96,2 %

270/270

100

2021 жылғы 26 қарашада бітіруші топтарды ң білім алушылары оларды ң білім
деңгейін анықтау үшін тестіленді. Бақылау сұра қтары үш негізгі арнайы п әндер бойынша
дайындалды: 1305000" Ақпараттық жүйелер", 1201000" Автомобиль к өлігіне техникалы қ
қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану", 1518000" Ауыл шаруашылы ғын электрлендіру
және автоматтандыру", 1513000" Ветеринария", 1511000" Жерге орналастыру", 1508000 "Орман шаруашылығы, бақ-саябақ және ландшафт құрылысы", 0518000 - "Есеп ж әне
аудит". тестілеу нәтижелері келесі кестеде к өрсетілген:
№
Курс
Тізім
Студенттердің Бағалау Бағалау Бағалау Бағалау Орташа
Оң
п/п специальность,
бойынша
нақты саны
саны
саны
саны
саны
балл бағалар
квалификация журналдағы
"5" (А, "4" (В+, "3" (С, "2" (F)
(%)
студенттер
А +)
В, В-, С-, D+.
саны
С+)
D)
1 1305000"
21
17
9
8
0
0
15,175
80%
Ақпараттық
жүйелер"
2 1201000"
24
17
2
14
0
1
13,392
70%
Автомобиль
көлігіне
техникалық
қызмет көрсету,
жөндеу және
пайдалану"
3 1518000" Ауыл
шаруашылығын
электрлендіру
және
автоматтандыру"

21

19

0

179

19

0

0

14

90%

4 1513000"
Ветеринария"
5 1511000" Жерге
орналастыру"
6 1508000 "Орман
шаруашылығы,
бақ-саябақ және
ландшафт
құрылысы"
7 0518000 - "Есеп
және аудит"

105

93

32

59

1

1

78

88%

31

28

14

13

1

0

24

90%

7

5

5

0

0

0

4,75

71%

7

7

1

6

0

0

5,75

100%
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13. Ғылыми-зерттеу жұмыстары
Колледждегі ғылыми-зерттеу жұмысы оқу-тәрбие процесіні ң мазм ұны
мен ұйымдастырылуын жетілдіруге, шығармашылы қ әлеуетті, өзін- өзі
танытуды және кәсіби өзін-өзі анықтауды дамытуға ба ғыттал ған қазіргі
заманғы талаптарды ескере отырып жүзеге асырылады.
Ғылыми-зерттеу жұмысын колледждің әдістемелік кеңесі үйлестіреді
және бағыттайды. Әдістемелік кеңестің отырыстарында ұжымның оқузерттеу қызметінің негізгі бағыттары қарастырылады.
Білім алушылардың ғылыми-зерттеу қызметі білім алушыларды ң
шығармашылық бастамаларын толық жүзеге асыру ға ықпал етеді, белгілі
бір кәсіби салада білімі мен дағдыларын жетілдіруге, зияткерлік
қабілеттерін дамытуға, оқу-зерттеу іс-әрекетінің да ғдылары мен да ғдыларын
игеруге ұмтылатын адамдарды біріктіреді.
Біліктілікті арттыру курстарын, өңірлік әдістемелік бірлестіктерді ң
жұмысына қатысуды, колледж ішіндегі ж әне одан тыс семинарларды,
оқытушылардың мамандық бойынша ғылыми-әдістемелік кеңестерге
қатысуын, мастер – класстар өткізуді, Педагогикалық шеберлік
мектептерінде және жаңа бастаған педагогтің сабақтарын өткізуді,
педагогикалық және әдістемелік кеңестердің ж ұмысын ұйымдастыруды,
өздігінен білім алуды қамтитын колледжде оқытушыларды ң біліктілік
деңгейін арттыруға тиісті көңіл бөлінеді. Колледж Алматы қалалы қ
кадрларды кәсіби дамыту институтымен және Алматы біліктілікті арттыру
орталығымен тығыз байланыста.
Оқу жылы

Біліктілікті арттыру курстары

2017-2018

17

2018-2019

45

2019-2020

33

2020-2021

50

2021-2022

44

Біліктілікті арттыру курстарынан өткен және марапаттары бар
оқытушылардың тізімі:
№

Ф.И.О.

2017-2018 оқу жылы
Сертификаты и награды

1.

Бекбаева Винера
Кошановна

04.01.2017
Учебно-методический
центр
ТАБЫС.
Формирование
профессиональной
компетенции
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преподавателя русского языка и литературы в
современных условиях.
09.03.2017 Удостоверение по пожарно-техническому
минимуму
03.04.2018
НААР
Аккредитация
организаций
технического и профессионального образования –
императивы времени
Сертификат «Повышение эффективности организации
учебного процесса в колледжах при модульнокомпетентностном
подходе».72
часов.Неправительственный центр оценки качества
НЦОК Нұр-Сұлтан қ08.01-22 .01.2020

2.

Абдихалыкова
Айнатас
Амзегалиевна

Награды:
15.12.2017 Благодарственное Письмо Акима города
Алматы, за активное участие в подготовке XXVIII
Всемирной Зимней Универсиады;
15.12.2017 Благодарственное
Письмо
Министра
образования и науки Республики Казахстан, «Тәуелсіз
Қазақстанның рухани және әлеуметтік дамуы жолында
қол жеткен табыстары және оның гүлденуіне қосқан зор
үлесі үшін»
2018 ж. «Ұлағатты басшы» төсбелгісі. Ақтөбе қаласы,
2019ж. «Қазақстанның ұлағатты ұстазы» республикалық
жобасы- Құрмет грамотасы мен төсбелгі, Шымкент
қаласы.
2017 ж- «Бейбітшілік әлемі» Халықаралық қазақ
творчестволық бірлестігі- «Білім беру саласының озаты»
медалі
2017г- Благодарственное письмо от Алматинского
колледжа экономики и права
2017 ж-«Отандық білім беру кеңістігінде ЭКСПО-2017
жасыл технология бағытында оқытудың инновациялық
әдістерін қалыптастыру мәселелері»- республикалық
оқу-әдістемелік конференция- Әл-Фараби атындағы
Қазақ Ұлттық университеті, сертификат
2017 ж- Тренинг- «Сыни ойлауды дамыту әдістемесі»Назарбаев университет, сертификат
2017- «Advance» тіл орталығы- «Білім берудегі жаңа
технологияларды
қолданудың
маңыздылығы»,
сертификат № 64
2017 г- УМЦ «Табыс»- курсы повыш.квалиф«Использование инновационных технологии в учебном
процессе», сертификат № С-1038
2017 ж- Алматы темір жол көлігі колледжі- «Білім беруді
жаңғырту жағдайында оқу үрдісінде инновациялық
оқыту технологияларын қолдану»- аймақтық ғылымитәжірибелік конференция, сертификат
2017 ж- Әл-Фараби ат.ҚазҰУ- онлайн-семинар,
сертификат
2017 г- Алтын Мұра- конкурс «Лучшая методическая
разработка»- 2-ое место, диплом № 000106, г. Астана
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3.
4.

Абилбекова
Эльвера
Мейрамбаевна
Бәйділдә Айым
Рысбекқызы

2017 г- Центр профессионального обучения Болашақ,
Республиканский заочный конкурс «Я-мастер своего
дела», 3- место. Диплом № 0003079, г.Астана
2017
гРеспубликанскийә
конкурс
учителей,
преподавателей и воспитателей «Лучший педагог ХXI
века», 2-ое место. Диплом № ДВП 001, г.Ақтөбе
2018 ж- Республикалық байқау «Үздік сабақтан тыс ісшара», 1- дәрежелі диплом, № ДҮСТІШ 002. Ақтөбе
қаласы
2018 ж- «Ізденімпаз педагог» дипломы. Халықаралық
Педагогика және Инновациялық технологиялар ғылым
академиясы, Ақтөбе қаласы
2018 ж- «Ұлағатты ұстаз» төсбелгісі. Ақтөбе қаласы
2018 ж- «Асыл ұстаз» төсбелгісі, «Ұстаздар мерекесі
қарсаңында ұстаздарды марапаттау», Ақтөбе қаласы.
2018 ж- «Самғау» ғылыми әдістемелік журналы, (Асыл
ұстаз ( марапаттау кешіне арналған мерекелік саны
2018 ж- «Үздік педагог» төсбелгісі, «Білім өркениеті»
Ұлттық инновациялық ғылыми- зерттеу орталығы,
Астана қаласы
2018жПОБЕДИТЕЛЬ
Всероссийского
профессионального фестиваля «ПЕДАГОГ ГОДА 2018», диплом № 3129
2018 ж- «Зият» ғылыми-әдістемелік орталығы«Педагогикалық идеялар» сайысы- ашық сабақ
номинациясы-3-орын, диплом №2342, Астана
2018 ж- «Зият» ғылыми-әдістемелік орталығы«Педагогикалық идеялар» сайысы- сыныптан тыс іс-шара
номинациясы-2-орын, диплом №2309, Астана
2018 ж- «Бөбек қоры», Халықаралық ғылымитәжірибелік конференция, сертификат, Астана қ
2019 ж- «Қазақстанның ұлағатты ұстазы» республикалық
жобасы- Құрмет грамотасы мен төсбелгі, тіркеу № 296,
Шымкент қаласы
2019 ж- Білім өркениеті ұлттық- инновациялық ғылыми
зерттеу орталығы, «Білім беру саласының үздігі»
республикалық байқауы, «Шебер-педагог» дипломы,
№01, Астана 2019
2019 ж- Қазақстан Педагогтар Қауымдастығы, «Жыл
үздіктері- 2019» байқауы- «Ы.Алтынсарин» төсбелгісі
Алматы қаласы
2019- «Жыл үздігі»- төсбелгісі, «Түрлі дәрежедегі
байқауларға студенттерді баурағаны үшін», Ақтөбе
қаласы
2019 жылы- медаль жылдың үздік тарихшысы
Диплом- 1 место: Международный интернет олимпиада
«Солнечный свет» по пнглийскому языку для
преподавателей
Свидетельство
о
публикации:
Международный
образовательный сайт
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5.
6.

7.

8.

9.
10.

Диплом 1 дәрежелі: planet skills халықаралық
ағартушылық
жобасы
негізінде
«Педагогтың
шығармашылық шеберханасы» республикалық кәсіби
сайысының «Үхдік сыныптан тыс іс-шара» номинациясы
Сертификат: Қалалық полингвалдық олимпиадаға
қатысқаны үшін
Сертификат: «Самғау» республикалық ғылыми –
әдістемелік журналына мақаласын ұсынғаны үшін
Сертификат:
курс
по
программе
«Трудовое
законадательство»
Сертификат:
«Современные
обрпзовательные
технологии» 72 часа
Инкарбаева
03.04.2018
НААР
Аккредитация
организаций
Гульнар
технического и профессионального образования –
Мусатаевна
императивы времени
Ибраемжанова
Диплом "ҮЗДІК ПЕДАГОГ-2019" Нұр -Сұлтан, Диплом І
Кулжанат
дәрежелі "Үздік класс жетекші" Ақтөбе қаласы, 2019 ж,
Амановна
Медаль "Зерделі ұстаз "20.06.2019 ж Ақтөбе қаласы,
Грамота "Үздік Жас Маман -2019" "Шебер маман "
Керімбай
2017-2018 оқу жылы
Мархабат
1.ГРАН-ПРИ «Тіл тіршіліктің бастауы» номинациясы
Серікқызы
2.Диплом «Жыл оқытушысы 2018»
2018-2019 оқу жылы
1.Диплом І дәрежелі «Жылдың жүз үздік ағылшын тілі
пәні мұғалімі»,
2.Төсбелгі: «Жылдың жүз үздік ағылшын тілі пәні
мұғалімі»
Молдабекова Анар 1. «Жаңартылған білім беру мазмұны бойынша
Анарбекқызы
оқытудағы жаңа әдіс-тәсілдер» тақырыбында 72 сағаттық
біліктілікті арттыру курсына қатысып Сертификат №33,
2018ж.
2. Центр повышения квалификации ТОО «Asia
Labservise» прослушала курс по программе «Трудовое
законадательство»
Сертификат 2018г.
3. «Қазіргі заманғы ғылым: жаңа көзқарас» жас
ғалымдарға арналған V Республикалық ғылымитәжірибелік конференциясына атсалысып, жоғарғы
деңгейдегі жеңімпазды дайындағаны үшін –
Мадақтама № MPFTK 210, 2019 ж.
4. Біліктілік санаттарын беру, растау үшін педагог
қызметкерлерді аттестаттау туралы – жоғарғы деңгейдегі
екінші біліктілік санаты берілді Куәлік № 119, 2019 ж.
Мамбетов Мадияр 2018-Үздік педагог 2018, Республикалык байқау.
Бактиярбекович
2018-Content Based Education, ЕТУ,
Тирбосынова
1.Мадақтама
«Халықаралық
педагогика
және
Айнур
иновациялық технологиялар академиясы», «биология
Адылхановна
пәні» 2017-2018 оқу жылы
2. Алғыс хат «Жыл оқытушысы 2018» 2018-2019 оқу
жылы
3. Алғыс хат «Аграрлық сектор бойынша инновациялық
технологиялар» конференция
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4. 1 дәрежелі диплом «педагогтың шыңармашылық
шеберханасы», «халқым қандай десең, салтымнан сынап
біл»
5. 20
жыл
Астана,
«Bilim-orkeniety»
ұлттық
инновациялық ғылыми- зерттеу орталығы, Төсбелгі:
«Үздік жас маман - 2018»
2019-2020 оқу жылы
№

Ф.И.О.

Должность

1.

Бекбаева В.К.

Директор
колледжа

2.

Инкарбаева Г.М

Тематика

1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного процесса в
колледжах
при
модульнокомпетентностном
подходе».72 часов
2. Сертификат
«Орта білім беру
мазмұнын жаңарту
жағдайында
оқытудың білімдік
нәтижелеріне жету
сапасын
бағалау
бойынша
оқытушының кәсіби
құзіреттіліктерін
дамыту» 80 сағат
Заместитель
1.Сертификат
директора
по «Повышение
учебной работе
эффективности
организации
учебного процесса в
колледжах
при
модульнокомпетентностном
подходе».72 часов
2.Сертификат
«Орта білім беру
мазмұнын жаңарту
жағдайында
оқытудың білімдік
нәтижелеріне жету
сапасын
бағалау
бойынша
оқытушының кәсіби
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Место
и
время
прохождения курсов

1.Неправительствен
ный центр оценки
качества
НЦОК
Нұр-Сұлтан қ
08.01-22 .01.2020
2.АО
«Национальный
центр повышения
квалификации
НЦПК. « «Өрлеу»
Алматы 18.02.2020

1.Неправительствен
ный центр оценки
качества
НЦОК
Нұр-Сұлтан қ
08.01-22 .01.2020
2.
АО
«Национальный
центр повышения
квалификации
НЦПК.
«Өрлеу»
Алматы 18.02.2020

3.

Тлеубаева С.С.

4.

Абдихалықова
А.А

құзіреттіліктерін
дамыту» 80 сағат
Заместитель
1.Сертификат
директора
по «Повышение
научноэффективности
методической
организации
работе.
учебного процесса в
Преподаватель
колледжах
при
географии
модульнокомпетентностном
подходе».72 часов
2.Сертификат
«Орта білім беру
мазмұнын жаңарту
жағдайында
оқытудың білімдік
нәтижелеріне жету
сапасын
бағалау
бойынша
оқытушының кәсіби
құзіреттіліктерін
дамыту» 80 сағат
Заместитель
1.Сертификат
директора
по «Педагогикалық
воспитательной
менеджмент»72сағат
работе
2.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного процесса в
колледжах
при
модульнокомпетентностном
подходе».72 часов
3.Свидетельство
участника
«Ценность
педагогического
воспитания
в
современном
обществе»2019-2020
учебный год .
4.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного процесса в
колледжах
при
модульнокомпетентностном
подходе».72 часов
5.Сертификат
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1.Неправительствен
ный центр оценки
качества
НЦОК
Нұр-Сұлтан қ
08.01-22 .01.2020
2.
АО
«Национальный
центр повышения
квалификации
НЦПК.«Өрлеу»
Алматы 18.02.2020

1.Әл-Фараби
атындағы ҚҰУ
19.08-29.08.2019
Алматы 2019
2.Неправительствен
ный центр оценки
качества
НЦОК
Нұр-Сұлтан қ
08.01-22 .01.2020
3. Дом педагога
Всероссийское
обьединение
педагогических
открытий и развития
по
информационным
технологиям
г.Москва 10.01.2020
4.
1.Неправительствен
ный центр оценки
качества
НЦОК Нұр-Сұлтан
қ
08.0122 .01.2020

5.

Исаева А Б

Методист
колледж

6.

Досжанова Б.Р

Заведующая
дневным
отделением

7.

Абилбекова Э.М Заведующая
дневным
отделением

8.

Абеуова А.С

Заведующая
заочным
отделением
Преподаватель

«Орта білім беру
мазмұнын жаңарту
жағдайында
оқытудың білімдік
нәтижелеріне жету
сапасын
бағалау
бойынша
оқытушының кәсіби
құзіреттіліктерін
дамыту» 80 сағат.
1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного процесса в
колледжах
при
модульнокомпетентностном
подходе».72 часов
1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного процесса в
колледжах
при
модульнокомпетентностном
подходе».72 часов
1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного процесса в
колледжах
при
модульнокомпетентностном
подходе».72 часов
2.Сертификат
«Орта білім беру
мазмұнын жаңарту
жағдайында
оқытудың білімдік
нәтижелеріне жету
сапасын
бағалау
бойынша
оқытушының кәсіби
құзіреттіліктерін
дамыту» 80 сағат.
1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
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АО «Национальный
центр повышения
квалификации
НЦПК.«Өрлеу»
Алматы 18.02.2020

1.Неправительствен
ный центр оценки
качества
НЦОК
Нұр-Сұлтан қ
08.01-22 .01.2020

1.Неправительствен
ный центр оценки
качества
НЦОК
Нұр-Сұлтан қ
08.01-22 .01.2020

1.Неправительствен
ный центр оценки
качества
НЦОК
Нұр-Сұлтан қ
08.01-22 .01.2020
2.АО
«Национальный
центр повышения
квалификации
НЦПК.«Өрлеу»
Алматы 18.02.2020

1.Неправительствен
ный центр оценки
качества
НЦОК

географии

9.

Абаева А.Д

10. Исимсартова
Б.М

11. Жаксыбек Ж.А

Заведующая
практикой.
Преподаватель
спец.дисциплин

Преподаватель
информатики

Преподаватель
казахского языка

учебного процесса в
колледжах
при
модульнокомпетентностном
подходе».72 часов
2.Сертификат
«Орта білім беру
мазмұнын жаңарту
жағдайында
оқытудың білімдік
нәтижелеріне жету
сапасын
бағалау
бойынша
оқытушының кәсіби
құзіреттіліктерін
дамыту» 80 сағат.
1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного процесса в
колледжах
при
модульнокомпетентностном
подходе».72 часов
1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного процесса в
колледжах
при
модульнокомпетентностном
подходе».72 часов
2.Сертификат
«Орта білім беру
мазмұнын жаңарту
жағдайында
оқытудың білімдік
нәтижелеріне жету
сапасын
бағалау
бойынша
оқытушының кәсіби
құзіреттіліктерін
дамыту» 80 сағат.
1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного процесса в
колледжах
при
модульно188

Нұр-Сұлтан қ
08.01-22 .01.2020
2.АО
«Национальный
центр повышения
квалификации
НЦПК.«Өрлеу»
Алматы 18.02.2020

1.Неправительствен
ный центр оценки
качества
НЦОК
Нұр-Сұлтан қ
08.01-22 .01.2020

1.Неправительствен
ный центр оценки
качества
НЦОК
Нұр-Сұлтан қ
08.01-22 .01.2020
2.АО
«Национальный
центр повышения
квалификации
НЦПК.«Өрлеу»
Алматы 18.02.2020

1.Неправительствен
ный центр оценки
качества
НЦОК
Нұр-Сұлтан қ
08.01-22 .01.2020

12. Қожан Н.Ғ

Преподаватель
физики

13. Омирова Ж.Р

Преподаватель
казахского языка

14. Биримкулова
А.Е

Преподаватель
спец.дисциплин

15. Мұса К.А

Преподаватель

компетентностном
подходе».72 часов
2.Сертификат
«Орта білім беру
мазмұнын жаңарту
жағдайында
оқытудың білімдік
нәтижелеріне жету
сапасын
бағалау
бойынша
оқытушының кәсіби
құзіреттіліктерін
дамыту» 80 сағат
1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного процесса в
колледжах
при
модульнокомпетентностном
подходе».72 часов
2.Сертификат
«Орта білім беру
мазмұнын жаңарту
жағдайында
оқытудың білімдік
нәтижелеріне жету
сапасын
бағалау
бойынша
оқытушының кәсіби
құзіреттіліктерін
дамыту» 80 сағат
1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного процесса в
колледжах
при
модульнокомпетентностном
подходе».72 часов
1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного процесса в
колледжах
при
модульнокомпетентностном
подходе».72 часов
1.Сертификат
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2.АО
«Национальный
центр повышения
квалификации
НЦПК.«Өрлеу»
Алматы 18.02.2020

1.Неправительствен
ный центр оценки
качества
НЦОК
Нұр-Сұлтан қ
08.01-22 .01.2020
2.АО
«Национальный
центр повышения
квалификации
НЦПК.«Өрлеу»
Алматы 18.02.2020

1.Неправительствен
ный центр оценки
качества
НЦОК
Нұр-Сұлтан қ
08.01-22 .01.2020

1.Неправительствен
ный центр оценки
качества
НЦОК
Нұр-Сұлтан қ
08.01-22 .01.2020

1.Неправительствен

спец.дисциплин

16. Тасимова Р.М

Преподаватель
физической
культуры

17. Ерманов М.М

Преподаватель
начальной
военной
подготовки

18. Омарова М.Ж

Психолог
колледжа,
преподаватель
самопознания

19. Байділдә А.Р

Преподаватель
английского
языка

«Повышение
эффективности
организации
учебного процесса в
колледжах
при
модульнокомпетентностном
подходе».72 часов
1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного процесса в
колледжах
при
модульнокомпетентностном
подходе».72 часов
1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного процесса в
колледжах
при
модульнокомпетентностном
подходе».72 часов
1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного процесса в
колледжах
при
модульнокомпетентностном
подходе».72 часов.
2.Сертификат
«Орта білім беру
мазмұнын жаңарту
жағдайында
оқытудың білімдік
нәтижелеріне жету
сапасын
бағалау
бойынша
оқытушының кәсіби
құзіреттіліктерін
дамыту» 80 сағат
1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного процесса в
колледжах
при
190

ный центр оценки
качества
НЦОК
Нұр-Сұлтан қ
08.01-22 .01.2020

1.Неправительствен
ный центр оценки
качества
НЦОК
Нұр-Сұлтан қ
08.01-22 .01.2020

1.Неправительствен
ный центр оценки
качества
НЦОК
Нұр-Сұлтан қ
08.01-22 .01.2020

1.Неправительствен
ный центр оценки
качества
НЦОК
Нұр-Сұлтан қ
08.01-22 .01.2020
2.АО
«Национальный
центр повышения
квалификации
НЦПК.«Өрлеу»
Алматы 18.02.2020

1.Неправительствен
ный центр оценки
качества
НЦОК
Нұр-Сұлтан қ
08.01-22 .01.2020

20. Молдабекова
А.А

21. Керімбай М.С

22. Рысдаулет М.Д

Преподаватель
химии

Преподаватель
английского
языка

Преподаватель
информатики

модульнокомпетентностном
подходе».72 часов
1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного процесса в
колледжах
при
модульнокомпетентностном
подходе».72 часов
2.Сертификат
«Орта білім беру
мазмұнын жаңарту
жағдайында
оқытудың білімдік
нәтижелеріне жету
сапасын
бағалау
бойынша
оқытушының кәсіби
құзіреттіліктерін
дамыту» 80 сағат
1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного процесса в
колледжах
при
модульнокомпетентностном
подходе».72 часов
2.Сертификат
«Орта білім беру
мазмұнын жаңарту
жағдайында
оқытудың білімдік
нәтижелеріне жету
сапасын
бағалау
бойынша
оқытушының кәсіби
құзіреттіліктерін
дамыту» 80 сағат
1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного процесса в
колледжах
при
модульнокомпетентностном
подходе».72 часов
191

1.Неправительствен
ный центр оценки
качества
НЦОК
Нұр-Сұлтан қ
08.01-22 .01.2020
2.АО
«Национальный
центр повышения
квалификации
НЦПК.«Өрлеу»
Алматы 18.02.2020

1.Неправительствен
ный центр оценки
качества
НЦОК
Нұр-Сұлтан қ
08.01-22 .01.2020
2.АО
«Национальный
центр повышения
квалификации
НЦПК.«Өрлеу»
Алматы 18.02.2020

1.Неправительствен
ный центр оценки
качества
НЦОК
Нұр-Сұлтан қ
08.01-22 .01.2020
2.АО

23. Мамбетов М.Б

Преподаватель
спец.дисциплин

24. Джулушева Г.Ю Преподаватель
спец.дисциплин

25. Махатова Г.С

Преподаватель
спец.дисциплин

26. Батырханова
А.О

Преподаватель
спец.дисциплин

27. Байшашева К.У

Преподаватель
русского языка

2.Сертификат
«Орта білім беру
мазмұнын жаңарту
жағдайында
оқытудың білімдік
нәтижелеріне жету
сапасын
бағалау
бойынша
оқытушының кәсіби
құзіреттіліктерін
дамыту» 80 сағат
1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного процесса в
колледжах
при
модульнокомпетентностном
подходе».72 часов
1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного процесса в
колледжах
при
модульнокомпетентностном
подходе».72 часов
1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного процесса в
колледжах
при
модульнокомпетентностном
подходе».72 часов
1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного процесса в
колледжах
при
модульнокомпетентностном
подходе».72 часов
1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного процесса в
192

«Национальный
центр повышения
квалификации
НЦПК.«Өрлеу»
Алматы 18.02.2020

1.Неправительствен
ный центр оценки
качества
НЦОК
Нұр-Сұлтан қ
08.01-22 .01.2020

1.Неправительствен
ный центр оценки
качества
НЦОК
Нұр-Сұлтан қ
08.01-22 .01.2020

1.Неправительствен
ный центр оценки
качества
НЦОК
Нұр-Сұлтан қ
08.01-22 .01.2020

1.Неправительствен
ный центр оценки
качества
НЦОК
Нұр-Сұлтан қ
08.01-22 .01.2020

1.Неправительствен
ный центр оценки
качества
НЦОК
Нұр-Сұлтан қ

28. Утебаева А.Н

29. Тирбосынова
А.А

Преподаватель
английского
языка

Преподаватель
биологии

колледжах
при
модульнокомпетентностном
подходе».72 часов
2.Сертификат
«Орта білім беру
мазмұнын жаңарту
жағдайында
оқытудың білімдік
нәтижелеріне жету
сапасын
бағалау
бойынша
оқытушының кәсіби
құзіреттіліктерін
дамыту» 80 сағат
1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного процесса в
колледжах
при
модульнокомпетентностном
подходе».72 часов
2.Сертификат
«Орта білім беру
мазмұнын жаңарту
жағдайында
оқытудың білімдік
нәтижелеріне жету
сапасын
бағалау
бойынша
оқытушының кәсіби
құзіреттіліктерін
дамыту» 80 сағат
1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного процесса в
колледжах
при
модульнокомпетентностном
подходе».72 часов
2.Сертификат
«Орта білім беру
мазмұнын жаңарту
жағдайында
оқытудың білімдік
нәтижелеріне жету
сапасын
бағалау
бойынша
193

08.01-22 .01.2020
2.АО
«Национальный
центр повышения
квалификации
НЦПК.«Өрлеу»
Алматы 18.02.2020

1.Неправительствен
ный центр оценки
качества
НЦОК
Нұр-Сұлтан қ
08.01-22 .01.2020
2.АО
«Национальный
центр повышения
квалификации
НЦПК.«Өрлеу»
Алматы 18.02.2020

1.Неправительствен
ный центр оценки
качества
НЦОК
Нұр-Сұлтан қ
08.01-22 .01.2020
2.АО
«Национальный
центр повышения
квалификации
НЦПК.«Өрлеу»
Алматы 18.02.2020

30. Қасенова А.М

Преподаватель
спец.дисциплин

31. Омарбаева Ш.А

Преподаватель
истории

32. Рахимова Б.А

Преподаватель
физической
культуры

33. Берікбай Г.Б

Преподаватель
информатики

34. Матенова Н.М

Преподаватель
спец.дисциплин

оқытушының кәсіби
құзіреттіліктерін
дамыту» 80 сағат
1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного процесса в
колледжах
при
модульнокомпетентностном
подходе».72 часов
1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного процесса в
колледжах
при
модульнокомпетентностном
подходе».72 часов
1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного процесса в
колледжах
при
модульнокомпетентностном
подходе».72 часов
1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного процесса в
колледжах
при
модульнокомпетентностном
подходе».72 часов
2.Сертификат
«Орта білім беру
мазмұнын жаңарту
жағдайында
оқытудың білімдік
нәтижелеріне жету
сапасын
бағалау
бойынша
оқытушының кәсіби
құзіреттіліктерін
дамыту» 80 сағат
1.Сертификат
«Повышение
194

1.Неправительствен
ный центр оценки
качества
НЦОК
Нұр-Сұлтан қ
08.01-22 .01.2020

1.Неправительствен
ный центр оценки
качества
НЦОК
Нұр-Сұлтан қ
08.01-22 .01.2020

1.Неправительствен
ный центр оценки
качества
НЦОК
Нұр-Сұлтан қ
08.01-22 .01.2020

1.Неправительствен
ный центр оценки
качества
НЦОК
Нұр-Сұлтан қ
08.01-22 .01.2020
2.АО
«Национальный
центр повышения
квалификации
НЦПК.«Өрлеу»
Алматы 18.02.2020

1.Неправительствен
ный центр оценки

35. Ибраемжанова
К.А

Преподаватель
истории

эффективности
организации
учебного процесса в
колледжах
при
модульнокомпетентностном
подходе».72 часов
1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного процесса в
колледжах
при
модульнокомпетентностном
подходе».72 часов
2.Сертификат
«Орта білім беру
мазмұнын жаңарту
жағдайында
оқытудың білімдік
нәтижелеріне жету
сапасын
бағалау
бойынша
оқытушының кәсіби
құзіреттіліктерін
дамыту» 80 сағат

качества
НЦОК
Нұр-Сұлтан қ
08.01-22 .01.2020г.

1.Неправительствен
ный центр оценки
качества
НЦОК
Нұр-Сұлтан қ
08.01-22 .01.2020
2.АО
«Национальный
центр повышения
квалификации
НЦПК.«Өрлеу»
Алматы 18.02.2020

2020-2021 оқу жылы
№

Оқытушының
жөні

аты- Өткен
мерзімі

1.

Абаева Айгерим
Даригуловна

03.09.
2020

2.

Абдихалыкова
Айнатас
Амзегаликызы

03.09.
2020
2020

Тақырыбы

Ұйым атауы

Сағат
көлемі

Педагогтердің ITқұзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
Педагогтердің ITқұзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
Реализация балльнорейтинговой системы
оценки учебных
результатов в
организациях
технического и
профессионального
образования

«Таlap» КЕАҚ

36

«Таlap» КЕАҚ

36

Координационный
методический
учебный центр
отраслевого
кластера
подготовки и
переподготовки и
сертификации
специалистов
индустрии туризма
и гостеприимства
при колледже

16

195

3.

Абдуллаева Карлыгаш
Тойлыбаевна

03.09.2020

4.

Абеуова Айжан
Саламатовна

03.09.2020
2020

5.

Абилбекова Эльвера
Мейрамбаевна

02.09.2020
2020

6.

Атымтаева Бахыт
Елеукеновна

03.09.2020

7.

Ахаева Дана
Нурдаулетовна

02.09.2020

8.
9.

Ахметова Гульнази
Даулетхановна
Байшашева Кабира
Уаповна

02.09.2020
03.09.2020

Педагогтердің ITқұзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
Педагогтердің ITқұзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
Реализация балльнорейтинговой системы
оценки учебных
результатов в
организациях
технического и
профессионального
образования

Педагогтердің ITқұзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
Реализация балльнорейтинговой системы
оценки учебных
результатов в
организациях
технического и
профессионального
образования

Педагогтердің ITқұзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
Педагогтердің ITқұзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
Педагогтердің ITқұзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
Педагогтердің ITқұзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
196

индустрии туризма
и гостеприимства
«Таlap» КЕАҚ

36

«Таlap» КЕАҚ

36

Координационный
методический
учебный центр
отраслевого
кластера
подготовки и
переподготовки и
сертификации
специалистов
индустрии туризма
и гостеприимства
при колледже
индустрии туризма
и гостеприимства
«Таlap» КЕАҚ

16

Координационный
методический
учебный центр
отраслевого
кластера
подготовки и
переподготовки и
сертификации
специалистов
индустрии туризма
и гостеприимства
при колледже
индустрии туризма
и гостеприимства
«Таlap» КЕАҚ

16

«Таlap» КЕАҚ

36

«Таlap» КЕАҚ

36

«Таlap» КЕАҚ

36

36

36

10. Бекбаева Винера
Кошановна

03.12.2020
03.1110.12.2020

03.09.2020
2020

11. Бейсенов Беімбет
Жарылқапұлы

03.09.2020
2020

12. Джузбаев Ганижан
Бидайбекович

03.09.2020

13. Джулушева Гулистан
Юсуповна

03.09.2020

14. Джумадилова Акерке
Акимовна

03.09.2020

«Школа лидеров ТиПО:
новые
управленческие
команды»
«Школа лидеров ТиПО:
новые
управленческие
команды»
в
рамках
программы «Менеджмент
в образовании»
Педагогтердің ITқұзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
Реализация балльнорейтинговой системы
оценки учебных
результатов в
организациях
технического и
профессионального
образования

Педагогтердің ITқұзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
Реализация балльнорейтинговой системы
оценки учебных
результатов в
организациях
технического и
профессионального
образования

Педагогтердің ITқұзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
Педагогтердің ITқұзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
Педагогтердің ITқұзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
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Томский техникум 24
информационных
технологий
Институт развития 72
образования Almaty
management
universiti
«Таlap» КЕАҚ

36

Координационный
методический
учебный центр
отраслевого
кластера
подготовки и
переподготовки и
сертификации
специалистов
индустрии туризма
и гостеприимства
при колледже
индустрии туризма
и гостеприимства
«Таlap» КЕАҚ

16

Координационный
методический
учебный центр
отраслевого
кластера
подготовки и
переподготовки и
сертификации
специалистов
индустрии туризма
и гостеприимства
при колледже
индустрии туризма
и гостеприимства
«Таlap» КЕАҚ

16

«Таlap» КЕАҚ

36

«Таlap» КЕАҚ

36

36

36

15.

Досжанова Ботагоз
Рахметуллаевна

03.09.2020
2020

16.

Дуйсенбаева Жулдыз
Аскарбековна

10.09.2020

17. Ерманов Мухтар
Мухамбетгалиевич

03.09.2020

18.

02.09.2020

Жалгабаева Жанат
Жумабековна

19. Жаманкулов Санжар
Канатулы

02.09.2020

20. Жүмәсілова Ажар
Құсанқызы

02.09.2020

21.

03.09.2020

Жылкышыбаева
Меруерт Мэликовна

22. Ибраемжанова
Кулжанат Амановна

03.09.2020
23.10.2020

23. Инкарбаева Гульнар
Мусатаевна

02.09.2020
2020

Педагогтердің ITқұзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
Реализация балльнорейтинговой системы
оценки учебных
результатов в
организациях
технического и
профессионального
образования

Педагогтердің ITқұзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
Педагогтердің ITқұзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
Педагогтердің ITқұзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
Педагогтердің ITқұзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
Педагогтердің ITқұзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
Педагогтердің ITқұзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
Педагогтердің ITқұзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
История в рамках
обновления содержания
среднего образования
Республики Казахстан
Педагогтердің ITқұзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
Реализация балльнорейтинговой системы
оценки учебных
результатов в
организациях
198

«Таlap» КЕАҚ

36

Координационный
методический
учебный центр
отраслевого
кластера
подготовки и
переподготовки и
сертификации
специалистов
индустрии туризма
и гостеприимства
при колледже
индустрии туризма
и гостеприимства
«Таlap» КЕАҚ

16

«Таlap» КЕАҚ

36

«Таlap» КЕАҚ

36

«Таlap» КЕАҚ

36

«Таlap» КЕАҚ

36

«Таlap» КЕАҚ

36

«Таlap» КЕАҚ

36

36

АОО
«Назарбаев 80
интеллектуальные
школы»
Центр
педагогического
мастерства
«Таlap» КЕАҚ
36
Координационный
методический
учебный центр
отраслевого
кластера

16

технического и
профессионального
образования

24. Исаева Асель
Байбулатовна

02.09.2020
2020

25. Исимсартова Бота
Мукашовна

16.10.2020

02.09.2020
2020
26.

Кабиева Гульнар
Аубакировна

02.09.2020

27. Касенова Альбина
Мадикызы

02.09.2020

28. Керімбай Мархабат
Серікқызы

25.09.2020

03.09.2020
29. Кулманова Гульжан

03.09.2020

Педагогтердің ITқұзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
Реализация балльнорейтинговой системы
оценки учебных
результатов в
организациях
технического и
профессионального
образования

подготовки и
переподготовки и
сертификации
специалистов
индустрии туризма
и гостеприимства
при колледже
индустрии туризма
и гостеприимства
«Таlap» КЕАҚ

36

Координационный 16
методический
учебный центр
отраслевого
кластера
подготовки и
переподготовки и
сертификации
специалистов
индустрии туризма
и гостеприимства
при колледже
индустрии туризма
и гостеприимства
Информатика в рамках АОО
«Назарбаев 80
обновления содержания интеллектуальные
среднего
образования школы»
Центр
Республики Казахстан
педагогического
мастерства
Педагогтердің IT«Таlap» КЕАҚ
36
құзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
English online course
Educational centre
56
«Nazar Education»
Педагогтердің IT«Таlap» КЕАҚ
36
құзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
Педагогтердің IT«Таlap» КЕАҚ
36
құзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
Английский язык в рамках АОО
«Назарбаев 80
обновления содержания интеллектуальные
среднего
образования школы»
Центр
Республики Казахстан
педагогического
мастерства
Педагогтердің IT«Таlap» КЕАҚ
36
құзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
Педагогтердің IT«Таlap» КЕАҚ
36
199

Абжанановна
30. Қожан Назым
Ғазизқызы

02.09.2020

31. Мамбетов Мадияр
Бактиярбекович

02.09.2020

32. Матенова Назерке
Матеновна

02.09.2020

33. Махатова Гулнар
Сейдахметовна

03.09.2020

34. Мухамеди Аишабибі
Айдынқызы

03.09.2020

35.

03.09.2020

Мұса Қарлығаш
Асылқызы

36. Молдабекова Анар
Анарбекқызы

02.09.2020

37. Омарова Маржан
Жакыповна

10.0822.08.2020

38. Рахимова Баян
Аскарбекқызы

27.11.2020

39. Рысдәулет Мақпал
Дәрменқызы

03.09.2020

40.

02.09.2020

Саримбекова Сауле
Нургалиевна

41. Сейткерим Жандос
Кадіржанұлы

03.09.2020

42. Тирбосынова Айнур
Адылхановна

02.10.2020

43.

03.09.2020

Тлеуалиева Турсын
Ерназаровна

құзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
Педагогтердің ITқұзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
Педагогтердің ITқұзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
Педагогтердің ITқұзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
Педагогтердің ITқұзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
Педагогтердің ITқұзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
Педагогтердің
ITқұзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
Педагогтердің
ITқұзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
Социальная педагогика и
самопознание

Физическая культура в
рамках
обновления
содержания
среднего
образования Республики
Казахстан
Педагогтердің ITқұзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
Педагогтердің ITқұзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
Педагогтердің
ITқұзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
Биология в рамках
обновления содержания
среднего образования
Республики Казахстан
Педагогтердің ITқұзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
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«Таlap» КЕАҚ

36

«Таlap» КЕАҚ

36

«Таlap» КЕАҚ

36

«Таlap» КЕАҚ

36

«Таlap» КЕАҚ

36

«Таlap» КЕАҚ

36

«Таlap» КЕАҚ

36

Институт
72
повышения
квалификации
и
дополнительного
образования КазНУ
имени Аль-Фараби
АОО
«Назарбаев 80
интеллектуальные
школы»
Центр
педагогического
мастерства
«Таlap» КЕАҚ
36
«Таlap» КЕАҚ

36

«Таlap» КЕАҚ

36

АОО
«Назарбаев 80
интеллектуальные
школы»
Центр
педагогического
мастерства
«Таlap» КЕАҚ
36

44. Токашбекова Жанна
Жанатовна

03.09.2020

45. Тотхусқызы Бақыткүл

10.11.2020

46. Усмангалиева Сымбат
Сүттібаевна

03.09.2020

47. Утебаева Айнаш
Ныгметовна

02.09.2020

48. Утеулинова Лимира
Советаевна

03.09.2020

49. Ысқақ Ләйла
Кинязқызы

02.09.2020

Педагогтердің ITқұзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
Дистанционное обучение:
от разработки урока до
организации
образовательного
процесса
Педагогтердің ITқұзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
Педагогтердің ITқұзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
Педагогтердің ITқұзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
Педагогтердің ITқұзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру

«Таlap» КЕАҚ

Национальный
40
центр повышения
квалификации
«Өрлеу»
«Таlap» КЕАҚ

36

«Таlap» КЕАҚ

36

«Таlap» КЕАҚ

36

«Таlap» КЕАҚ

36

2021-2022 оқу жылы
№

Оқытушының
жөні

1.

Бекбаева Винера
Кошановна

2.

аты- Өткен
мерзімі

Тақырыбы

Ұйым атауы

29.09.2021

Педагогтердің цифрлық
құзырлығын дамыту

Утебаева Айнаш
Ныгметовна

29.09.2021

Педагогтердің цифрлық
құзырлығын дамыту

3.

Қожан Назым
Ғазизқызы

29.09.2021

Педагогтердің цифрлық
құзырлығын дамыту

4.

Бегаділова Альмина
Манапқызы

29.09.2021

Педагогтердің цифрлық
құзырлығын дамыту

5.

Дәрмеш Назгүл
Мақатқызы

29.09.2021

Педагогтердің цифрлық
құзырлығын дамыту

6.

Нусупбаева Толкын
Гилымовна

29.09.2021

Педагогтердің цифрлық
құзырлығын дамыту

7.

Досжанова Ботагоз

29.09.2021

Педагогтердің цифрлық

Национальный
центр повышения
квалификации
«Өрлеу»
Национальный
центр повышения
квалификации
«Өрлеу»
Национальный
центр повышения
квалификации
«Өрлеу»
Национальный
центр повышения
квалификации
«Өрлеу»
Национальный
центр повышения
квалификации
«Өрлеу»
Национальный
центр повышения
квалификации
«Өрлеу»
Национальный
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36

Рахметуллаевна

құзырлығын дамыту

8.

Тұралық Маржан
Жетпісқызы

29.09.2021

Педагогтердің цифрлық
құзырлығын дамыту

9.

Мұратбек Халима
Әуезханқызы

29.09.2021

Педагогтердің цифрлық
құзырлығын дамыту

10. Нуридинов Асламбек

29.09.2021

Педагогтердің цифрлық
құзырлығын дамыту

11. Садуақасов Жанибек
Қуанышұлы

29.09.2021

Педагогтердің цифрлық
құзырлығын дамыту

12. Тирбосынова Айнур
Адылхановна

29.09.2021

Педагогтердің цифрлық
құзырлығын дамыту

13. Бейсенов Бейімбет
Жарылқапұлы

29.09.2021

Педагогтердің цифрлық
құзырлығын дамыту

14. Омарова Динара
Асылхановна

29.09.2021

Педагогтердің цифрлық
құзырлығын дамыту

15. Оразтай Жазерке
Қайратқызы

29.09.2021

Педагогтердің цифрлық
құзырлығын дамыту

16. Жаманкулов Санжар
Канатулы

29.09.2021

Педагогтердің цифрлық
құзырлығын дамыту

17. Жүмәсілова Ажар
Құсанқызы

29.09.2021

Педагогтердің цифрлық
құзырлығын дамыту

18. Кариева Ақсұлу
Әлжанқызы

29.09.2021

Педагогтердің цифрлық
құзырлығын дамыту

19. Рузиева Дильназ
Русланқызы

29.09.2021

Педагогтердің цифрлық
құзырлығын дамыту
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центр повышения
квалификации
«Өрлеу»
Национальный
центр повышения
квалификации
«Өрлеу»
Национальный
центр повышения
квалификации
«Өрлеу»
Национальный
центр повышения
квалификации
«Өрлеу»
Национальный
центр повышения
квалификации
«Өрлеу»
Национальный
центр повышения
квалификации
«Өрлеу»
Национальный
центр повышения
квалификации
«Өрлеу»
Национальный
центр повышения
квалификации
«Өрлеу»
Национальный
центр повышения
квалификации
«Өрлеу»
Национальный
центр повышения
квалификации
«Өрлеу»
Национальный
центр повышения
квалификации
«Өрлеу»
Национальный
центр повышения
квалификации
«Өрлеу»
Национальный
центр повышения
квалификации
«Өрлеу»

20. Атымтаева Бахыт
Елеукеновна

29.09.2021

Педагогтердің цифрлық
құзырлығын дамыту

21. Махатова Гулнар
Сейдахметовна

29.09.2021

Педагогтердің цифрлық
құзырлығын дамыту

22. Сейткерим Жандос
Кадіржанұлы

29.09.2021

Педагогтердің цифрлық
құзырлығын дамыту

23. Мамбетов Мадияр
Бактиярбекович

29.09.2021

Педагогтердің цифрлық
құзырлығын дамыту

24. Мұхан Арайлым
Нұрсұлтанқызы

29.09.2021

Педагогтердің цифрлық
құзырлығын дамыту

25. Қожан Назым
Ғазизқызы

29.09.2021

Педагогтердің цифрлық
құзырлығын дамыту

26. Рахымбек Әсел
Жаңабекқызы

29.09.2021

Педагогтердің цифрлық
құзырлығын дамыту

27. Ибраемжанова
Кулжанат Амановна

29.09.2021

Педагогтердің цифрлық
құзырлығын дамыту

28. Абилбекова Эльвера
Мейрамбаевна

29.09.2021

Педагогтердің цифрлық
құзырлығын дамыту

29. Исабек Сейдуали
Рашидұлы

29.09.2021

Педагогтердің цифрлық
құзырлығын дамыту

30. Ниязбеков Еламан
Болатұлы

29.09.2021

Педагогтердің цифрлық
құзырлығын дамыту

31. Рахимова Баян
Аскарбекқызы

29.09.2021

Педагогтердің цифрлық
құзырлығын дамыту

32. Ерманов Мухтар
Мухамбетгалиевич

29.09.2021

Педагогтердің цифрлық
құзырлығын дамыту
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Национальный
центр повышения
квалификации
«Өрлеу»
Национальный
центр повышения
квалификации
«Өрлеу»
Национальный
центр повышения
квалификации
«Өрлеу»
Национальный
центр повышения
квалификации
«Өрлеу»
Национальный
центр повышения
квалификации
«Өрлеу»
Национальный
центр повышения
квалификации
«Өрлеу»
Национальный
центр повышения
квалификации
«Өрлеу»
Национальный
центр повышения
квалификации
«Өрлеу»
Национальный
центр повышения
квалификации
«Өрлеу»
Национальный
центр повышения
квалификации
«Өрлеу»
Национальный
центр повышения
квалификации
«Өрлеу»
Национальный
центр повышения
квалификации
«Өрлеу»
Национальный
центр повышения
квалификации

33. Абеуова Айжан
Саламатовна

29.09.2021

Педагогтердің цифрлық
құзырлығын дамыту

34. Утеулинова Лимира
Советаевна

29.09.2021

Педагогтердің цифрлық
құзырлығын дамыту

35. Джулушева Гулистан
Юсуповна

29.09.2021

Педагогтердің цифрлық
құзырлығын дамыту

36. Мұхаметжанова
Айнұр Әнуарбекқызы

29.09.2021

Педагогтердің цифрлық
құзырлығын дамыту

46. Әли Назым Серікқызы

29.09.2021

Педагогтердің цифрлық
құзырлығын дамыту

47. Ильяс Зере Қанатқызы 29.09.2021

Педагогтердің цифрлық
құзырлығын дамыту

«Өрлеу»
Национальный
центр повышения
квалификации
«Өрлеу»
Национальный
центр повышения
квалификации
«Өрлеу»
Национальный
центр повышения
квалификации
«Өрлеу»
Национальный
центр повышения
квалификации
«Өрлеу»
Национальный
центр повышения
квалификации
«Өрлеу»
Национальный
центр повышения
квалификации
«Өрлеу»

Среди преподавателей колледжа имеются победители внутриколледжных, городских
и республиканских профессиональных конкурсов:
2018-2019 оқу жылы
Досжанова Б.Р. – лучший специалист 2018;
Абдихалыкова А.А. – Жыл үздіктері- 2019»;
Абдихалыкова А.А. – «Ұлағатты ұстаз» 2018 ж;
Тирбосынова А.А. – «Лучший молодой специалист - 2018»;
Керімбай М.С. – Диплом «Учитель года 2018».
2019-2020 оқу жылы
1. Абдихалықова Айнатас Амзегалиқызы.
Төс белгілері: «Жыл үздігі»2019,7.«Ы.Алтынсарин» 2019
Қазақстан педагогтар қауымдастығы Диплом «Жыл үздіктері-2019 байқауы».
МОП.«Солнечный свет» Благодарственное письмо заплодотворное сотрудничество
и подготовку участников олимпиад и конф.на портале.
Сертификат 1 место пед.мастерства 10.01.2020г. «Применение иннновационных
технологии в обр.проц»
«Білім шыңы» қоғамдық бірлестігі. Республикалық.жоба. Шымкент 2019ж Құрмет
грамотасы
ККО. респуб.научно-практические конф.с между.участием 16.01.2020ж
Сертификат «Конференция современный учебно-воспитательный процесс:теория и
практика»
«Шабыт»білім беру орталығы.Диплом.Нұр-Сұлтан2020
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Өнер байқауы.Құрмет грамотасы.Алматы 2020
Балдаурен дамыту орталығы диплом. Алғыс хат . Тараз 2020
UST халықаралық жоба «Ең үздік сценарий»Диплом2 дәрежелі
«Мектеп ұстаздарының әлемі» Рес.пед журналы Алғыс хат.Алматы2020
ККО.Диплом 175 лет со дня рожд. великого поэтА.Кунанбаева.Алматы 2020
ККО.Сертификат «Педагогика» Алматы2020
2. Абилбекова Эльмира Мейрамбаевна.
Төс белгі: 1.«Жылдың үздік тарихшысы-2019»
ККО Диплом.1степени Республиканские творческие конкурсы с международным
участием «Конкурс Лучший план урока» 2020
ККО.Диплом.2 дәрежелі «Қазақстан тарихы» Алматы 04.05. 2020
Азаматтық авиация академиясы авиация колледжі. Алғыс хат 2020ж
Сертификат «Тарихтан тағылым-өткенге тағзым»
3. Исимсартова Бота Мукашевна
bilim-al ақпараттық-танымдық порталы Алғыс хат.Алматы 2020
UST . Халықаралық жоба.Диплом 1 дәрежелі Халықаралық информатика пәнінен
ұстаздар арасында олимпиада жеңімпазы 05.05.2020
4. Байділдә Айым Рысбекқызы Екінші санатты
Төс белгі: 1.«Үздік жас маман -2019» Нұр-Сұлтан 2019ж
PlANET SKIllS «Үздік сыныптан тыс іс-шара» 1 орын. Астана 2019ж
Между. интернет-олимпиада английскому языку для преподавателей 1место
5. Мамбетов Мадияр Бахтиярбекұлы
«Конкурс Лучший учитель» Диплом.1степени. Алматы 27.04. 2020
6.Касенова Альбина Мадиқызы
PlANET SKIllS.1-2дәрежелі диплом сертификат «Үздік әдістемелік әзірлеме»
номинация: «Үздік сабақ презентациясы» Нұр-Султан қаласы. 10.10-12.10.2019
НМЦ.Сертификат 27.02.2020ж
Междун.научно-практич.студ.конф. Сертификат научного руководителя
«Эффективность пробиотика для профилактика мастита»
7.Тлеубаева Сандугаш Серикказиевна
ККО. Диплом 1 дәрежелі «География» Алматы 2020ж
ҚПҚ. I Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы
«Жаңарған білім беру жүйесі:бәсекеге қабілетті педагог».
Сертификат Алматы 2020ж
ҚРБЖҒМ. «Салалық қауымдастықтар және кәсіби білім беретін ұйымдар одағы»
Грамота. Алматы 2020ж
8. Берікбай Гулшат Берікбайқызы
ККО.Рес.олимпиада для учителей.
Диплом 1степении по пред.«информатика»
Рес.дистанц.олимп «Информатика » Диплом 1 дәрежелі28.04.20
9. Исаева Асель Байбулатовна
PlANET SKIllS Диплом 3место «Лучшая методическая разработка»
Сертификат «Лучшая методическая разработка» Нұр-Султан. 2019
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10.Матенова Назерке Матеновна
Төс белгі: «Үздік жас маман -2019» Нұр-Сұлтан 2019ж
1.«Білім орда»порталы. Сертификат «Санитарная оценка продуктов убоя особо
опасных,опасных и других заболеваниях» 14.01.2020
2. «Ұстаз тілегі»республ. ғылыми-әдіс.орталығы.сайты. Сертификат «Пищевые
токсикоинфекции и их профилактика» 14.01.2020
11.Ибраемжанова Кулжанат Амановна
Төс белгі: «Зерделі ұстаз» Актөбе 2019
PlANET SKIllS Қашықтан оқытудың үздік педагогі»републ.кәсіби сайысы.Нұрсұлтан 2020
Номинация «Сабақтың презентациясы» Сертификат, Диплом 2 дәрежелі
Халықаралық пед.шығ.пен ғылымның дамуын қолдау қоры . Абай Құнанбайұлы
175жыл
Диплом 2 дәрежелі «Қазақстан тарихы»
2020-2021 оқу жылы
№

Оқытушының
жөні

аты- мерзімі

1

Абдихалыкова Айнатас
Амзегаликызы

2020

2

Атымтаева Бахыт
Елеукеновна

2020

3

Ахаева Дана
Нурдаулетовна

2020

4

Бекбаева Винера
Кошановна

2020

2020

Диплом/
сертификат
Диплом
место

Ұйымдастырушы мекеме

1 Республикалық
ұстаздар
арасындағы «Үздік педагог2020» атты байқауына жіберген
жұмысы үздік деп танылғаны
үшін/
«Жарқын Болашақ»
Диплом
1 Республикалық
ұстаздар
арасында
ғ
ы
«
Ү
здік
педагогместо
2020» атты байқауына жіберген
жұмысы үздік деп танылғаны
үшін /
«Жарқын Болашақ»
Құрмет
«Ұстазым-ұлағаттым»
Республикалық дарынды балалар
грамотасы
мен жасөспірімдер арасындағы
«Өнер
байқауы»/
«Мереке»
балалар
мен
жасөспірімдер
шығармашылық орталығы
Диплом
1 Елбасы
Н.Ә.Назарбаевтың
место
«Болашаққа
бағдар:
рухани
жаңғыру» атты бағдарламалық
«Жылдың үздік директоры-2020»
Республикалық байқау / Ұлттық
инновациялық ғылыми зерттеу
орталығы «Bilim-Qrkenieti»
Благодарстве За
организацию
активного
нное письмо участия команды колледжа в
Республиканском Гранд турнире
«Я-предприниматель»/ Колледж
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5

Дәрмеш Назгүл
Мақатқызы

20.10.2020

Диплом
место

3

09.10.2020

Диплом
место

1

09.10.2020

Диплом
место

2

03.12.2020

Диплом
место

2

6

Жаманкулов Санжар
Канатулы

22.01.2021

Диплом
место

3

7

Жүмәсілова Ажар
Құсанқызы

2020

Диплом
место

1

8

Ибраемжанова
Кулжанат Амановна

2020

Диплом
место

1

9

Инкарбаева Гульнар
Мусатаевна

2020

Диплом
место

1

2020

Диплом
место

1
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Международной
Академии
Бизнеса
«Қазан»
айында
өткізілген
Республикалық
«Педагогика
және
психология
негіздері»
блиц-турнирі/
«Үстаз тілегі» республикалық
ғылыми-әдістемелік орталығы
«Қазан»
айында
өткізілген
Республикалық «Ағылшын тілі»
блиц-турнирі/
«Үстаз тілегі» республикалық
ғылыми-әдістемелік орталығы
Халақаралық Ағылшын тілі
пәнінен
ұстаздар
арасында
олимпиадасының жеңімпазы/
«Үстаз тілегі» республикалық
ғылыми-әдістемелік орталығы
Халақаралық Ағылшын тілі
пәнінен
ұстаздар
арасында
олимпиадасының жеңімпазы/
«Үстаз тілегі» республикалық
ғылыми-әдістемелік орталығы
Республикалық «Үздік педагог»
ұстаздар
арасындағы
олимпиадасының жеңімпазы/
«Үстаз тілегі» республикалық
ғылыми-әдістемелік орталығы
Республикалық
ұстаздар
арасындағы «Үздік педагог2020» атты байқауына жіберген
жұмысы үздік деп танылғаны
үшін/
«Жарқын Болашақ»
Республикалық
ұстаздар
арасындағы «Үздік педагог2020» атты байқауына жіберген
жұмысы үздік деп танылғаны
үшін/
«Жарқын Болашақ»
Республикалық
ұстаздар
арасындағы «Үздік педагог2020» атты байқауына жіберген
жұмысы үздік деп танылғаны
үшін/
«Жарқын Болашақ»
Елбасы
Н.Ә.Назарбаевтың
«Болашаққа
бағдар:
рухани
жаңғыру» атты бағдарламалық
«Жылдың
үздік
директоры
орынбасары-2020»

10

11

Исимсартова Бота
Мукашовна

Керімбай Мархабат
Серікқызы

22.09.2020

Диплом
место

2

05.05.2020

Диплом
место

1

23.12.2020

Диплом
место

1

22.12.2020

Диплом
место

3

12

Манапов Ядикар
Ялкунжанович

08-09
декабря
2020г

Диплом
место

1

13

Махатова Гулнар
Сейдахметовна

2020

Диплом
место

1

27.11.2020

Алғыс хат

2020

Грамота
место

1

26.01.2021

Диплом
место

2

14

Мұса Қарлығаш
Асылқызы

15

Сейткерим Жандос
Кадіржанұлы
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Республикалық байқау / Ұлттық
инновациялық ғылыми зерттеу
орталығы «Bilim-Qrkenieti»
Республикалық «Үздік педагог»
ұстаздар
арасындағы
олимпиадасының жеңімпазы/
«Үстаз тілегі» республикалық
ғылыми-әдістемелік орталығы
Халақаралық Ағылшын тілі
пәнінен
ұстаздар
арасында
олимпиадасының жеңімпазы/
«Үстаз тілегі» республикалық
ғылыми-әдістемелік орталығы
«Желтоқсан» айында өткізілген
Республикалық «Ағылшын тілі»
блиц-турнирі/
«Үстаз тілегі» республикалық
ғылыми-әдістемелік орталығы
Республикалық «Үздік педагог»
ұстаздар
арасындағы
олимпиадасының жеңімпазы/
«Үстаз тілегі» республикалық
ғылыми-әдістемелік орталығы
Алматы
қаласы
ЖООның
оқытушылары
мен
қызметкерлері арасында ҚРЕСЖ,
профессор
Б.Қ.Қаражановты
еске алуға арналған волейбол
турнирінде
Республикалық
ұстаздар
арасындағы «Үздік педагог2020» атты байқауына жіберген
жұмысы үздік деп танылғаны
үшін/
«Жарқын Болашақ»
За
активное
участие
и
руководство научной работой в
конкурсе «Молодежный бизнес:
практика
и
современные
реалии»/
Международный
колледж
бизнеса
и
коммуникаций
За руководство проектом «Diet
bakery» Республиканского Гранд
турнира «Я-предприниматель»/
Департамент ТиПО МОН РК
Республикалық
Педагогика
пәнінен ұстаздар арасындағы
онлайн
олимпиадасының
жеңімпазы/
«Үстаз
тілегі»
республикалық
ғылыми-

әдістемелік орталығы
1 Международная олимпиада для
учителей английского языка
«Особенности
предметноязыкового
интегрированного
обучения CLIL»
Диплом
1 Республикалық
ұстаздар
арасында
ғ
ы
«
Ү
здік
педагогместо
2020» атты байқауына жіберген
жұмысы үздік деп танылғаны
үшін/
«Жарқын Болашақ»
Мақтау
«Ғылым. Білім. Технология»
грамотасы
конференция жеңімпазы
Мақтау
Футболдан халықаралық турнир
грамотасы
жеңімпазын дайындағаны үшін
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Утебаева Айнаш
Ныгметовна

03 декабря Диплом
2020
место

17

Утеулинова Лимира
Советаевна

2020

18

Тирбосынова Айнур
Адылхановна
Рахимова Баян
Аскарбековна

2020

19

2020

2021-2022 оқу жылы
Бекбаева Винера Кошановна. Диплом
Республиканский конкурс
номинация: "Ветеран педагогики" и нагрудной знак "Ы.Ы. Алтынсарин.
Инкарбаева Гульнар Мусатаевна Диплом
Республиканский конкурс
номинация: «Великий педагог», и нагрудной знак "Ы.Ы. Алтынсарин.
Исаева Асель Байболатовна Диплом
Республиканский конкурс
номинация: «Почетный педагог», и нагрудной знак "Ы.Ы. Алтынсарин.
Мамбетов Мадияр Бактиярбекович Диплом
Республиканский конкурс
номинация: «Лучший учитель года», и нагрудной знак "Ы.Ы. Алтынсарин.
Мұхамет Айман Серікқызы сертификат
За подготовку победителей и призеров 1 международной предметной олимпиады
Сейткерим Жандос Кадыржанұлы. Сертификат
Региональный научно-практической конференции по теме: «Место и роль молодежи в
инновационном развитии профессиональной подготовки специалистов»
Барлық оқытушылардың базалық білімі оқытылатын пәндер портфолиосына және
дайындық бағытына сәйкес келеді.
Алдыңғы қатарлы педагогикалық тәжірибені зерделеуге және қабылдауға мүмкіндік
беретін, сонымен қатар өзін-өзі көрсетуге, кәсіби және шығармашылық әлеуетін ашуға
мүмкіндік беретін оқытушының шығармашылық әлеуетін анықтау үшін білім беру
ортасын құру формаларының бірі әдістемелік жұмыстың келесі түрлері болды:
1. РҒӘО Алматы филиалымен ынтымақтастық орнату. Жыл сайын колледж
оқытушылары сапаны тәуелсіз бағалау үшін тесттерді әзірлеуге қатысады
және мамандықтар бойынша тесттерді өзектендіруді жүргізеді:
2. «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного
транспорта» – Инкарбаева Г.М., Махатова Г.С., Атымтаева Б.Е.
«Ветеринария» – Джулушева Гулистан Юсуповна.;
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«Электрооборудование» – Мамбетов М.Б. и апробацию учебных пособий по
аграрным специальностям.
«Программное обеспечение» – Рысдаулет М.Д.
«Лесное хозяйство» – Абаева А.Д.
2. Преподавателей колледжа являются авторами учебников, учебных пособий и
практикумов:
- Абаева К.Т., Управление лесного хозяйства. Монография. 1508000-Лесное,
лесопарковое хозяйство и ландшафтное строительство. – Алматы, 2008 год;
- Молдагулов А.М. «Клиникалық және қолданбалы диагностик а», Алматы, НұрПринт-2009ж.;
- Молдагулов А.М. «Жануарлар ішкі аурулары», Алматы-2010ж.;
- Молдагулов А.М. «Фармакология», Алматы-2011;
- Саримбекова С.Н. «Биохимические методы исследования», Алматы – 2010;
- Сагандыкова Д.Н., Мурсалимова Э.А. «Картография практикумы», Астана-2010г.;
- Кобдикова Н.К. «Лекарственные препараты для ветеринарного применения»,
Алматы, Копир и К-2010г.;
- Кобдикова Н.К. «Латын клиникалық және фармацептикалы қ терминология»,
Almaprintmaster, 2011г;
- Сарсекова Д.Н., Лесоводство. Учебное пособие. 1508000 – Лесное, лесопарковое
хозяйство и ландшафтное строительство. – Алматы, 2008 год
- Ундербаев М.С. «Автотракторлардың электржабдықтарына диагностика жасау
және жөндеу» - Алматы, 2016
- Махатова Г.С. «Организация контейнерных грузовых перевозок и
автоматизированная система управления транспортом» - Алматы, 2013 год.
Білім алушылардың жетістіктері.
1.Халықаралық педагогикалық шығармашылық пен ғылымның дамуын қолдау
қоры. Диплом1 дәрежелі
«М.Макатаев-қара өлеңнің құлагері респуб.эссе байқауы
Тлеужан Аяжан. Жетекшісі Абдихалықова А.А Ақтөбе. 2019ж
2.Азаматтық авиация академиясы авиация колледжі.
Сертификат «Тарихтан тағылым-өткенге тағзым»
Баситова Фатима.Жетекшісі Абилбекова Э.М
Алматы 2020ж
3.ККО. Диплом 1 дәрежелі. «Информатика» олимпиада
Сейтхан Назерке. Жетекшісі Исимсартова Б.М
ВОП.КОНКУРСИТА. SEO /Search Engine Optimization/сайты информатика.
Диплом 2 место Конкурсита RU 04.05.2020
Нартайұлы Иса .Жетекшісі Исимсартова Б.М
4.АКА.Грамота 19.02.2020
УО «Лингвистический колледж»за участие олимпиаде
Фомина Анастасия. Руководитель Утебаева А.Н Алматы 2020
5.Междун.научно-практич.студ.конф.
Диплом участника. «Эффективность пробиотика для профилактика мастита»
Кесикова Эльзара. Руководитель Касенова А.М 27.02.2020 Воронеж
6.Рес.дистанц.олимпиада «Информатика » Диплом 1 дәрежелі
Имангалиева Маргарита, Құрал Айдана. Жетекшісі Берікбай Г.Б Алматы 2020
7.ККО. Диплом 1 дәрежелі.«География»олимпиада
Демеуов Ясин, Жетекшісі Тлеубаева С.С
8.НМЦ. Междун.научно-практич.студ.конф. Диплом участника.
Яковлева Валерия,Довгополова Виктория,«Остеосинтез плечевой кости собаки».
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Косарева Анастасия,Буднякова Софья «Ветеринарно-санитарная оценка жира
барсука и его качества» Руководитель матенова Н.М 27.02.2020 Воронеж
9. Халықаралық пед.шығ.пен ғылымның дамуын қолдау қоры.
Абай Құнанбайұлы 175жыл
Диплом 2 дәрежелі «Қазақстан тарихы»олимпиада жеңімпазы
Шәміл Алмас.Жетекшісі Ибраемжанова К.А Ақтөбе 2020
10. АSU білім беру әдістемелік орталығы. Қазақстан жұлдыздары респ.
шығарм.интернет байқауы. «Қазақстан жұлдыздары» Нұр-Сұлтан 2020
Диплом 1 дәрежелі. «Ұлы жеңістің 75 жылдығы» номинациясының жүлдегері
Тлеужан Аяжан. Жетекшісі Ибраемжанова К.А Нұр-Сұлтан 2020

14. Кәсіптік тәжірибе
Колледжде жұмыс жоспарына сәйкес барлы қ маманды қтар бойынша о қу, өндірістік
және дипломалды практиканың түрлерін өтеді.
Практиканы ұйымдастыру және дуалдық оқыту жүйесі туралы өткізу ережелеріне
сай
білім алушылардың өндірістік практикасын ұйымдастыру Ережесіне сәйкес
ұйымдастырылады. Осы мақсатты жүзеге асыруда жыл сайын практика жетекшілері
жұмыс бағдарламасы мен күнтізбелік-тақырыптық жоспарды дайындайды, оны практика
меңгерушісі мен директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасары бекітеді.
Колледж әрбір мамандық ерекшелігіне орай мекемелермен білім алушыларды ң
өндірістік және дипломалды практикасын өту үшін оқу тобының колледжді тамамдау
мерзіміне дейінгі уақытқа келісім-шартқа отырған және дуалдық оқыту жүйесі бойынша
келісім шарттар жасалынады. Қазіргі таңда оқу тәжірибелерін колледж қабырғасында
оқылатын мамандық бейініне байланысты тәжірибелі мамандарды шақыра отырып,
кәсіби дағдыларын дамыту мақсатында ұйымдастыруды көздеп отыр.
Сонымен бірге оқу тәжірибесі арнайы пәндер бойынша жабды қталған зертханалар
мен шеберханаларда оқу үрдісі кестесіне сәйкес өткізіледі. Оқу тәжірибелері соңында
білім алушылар мен практика жетекшілері практика барысы туралы жазбаша түрде есеп
береді.
Өндіріске, кәсіпорындарға жіберу үшін студенттің қолында жолдама, келісім-шарт,
күнделік, сауалнама және өндіріс базасының паспорты беріледі. Өндірістік
технологиялық, диплом алды практикалар есебін өткізер кезде осы аталған құжаттар
талап етіледі.
Өндірістік- технологиялық және дипломалды практикасын ұйымдастыру ба ғытында
жасалған келісім-шарттар
Клісім шарт саны
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2020
2021
2021
2022

Мекеме атауы

2019
2020

Мамандық
атауы

2017
2018
2018
2019

№

1.

2.

2.

3.

4.

1508000«Лесное
хозяйство,садо
во-парковое и
ландшафтное
строительство
(по видам)»

1. «Республикалық орман селекциялық
тұқым өсіру орталығы РМҚК «ОңтүстікШығыс аймақ» филиалы
2.Казахское
лесоустроительное
предприятие
комитета
лесного
и
охотничьего хозяйства РК
3. «Гулистан» г.Алматы
4.Талдыкурганского ГУ,лесного хозяйства
5. Иле алатауский национальный парк
6. РГУ Чарынский ГН природный парк
1513000-«Вете 1.Вет.пункт
ринария»
Жамбылского района
2.ПХВ центр ветеринарии города Алматы
3.«Ветстанция»
г Алматы
4. Вет.клиника «Барыс»
5.Вет.клиника «Алуаформа»
6.Вет.клиника «Ақжол»
7.КазНау фак.ветеринария
8. Вет.клиника
«Айболит»
9.ТООНаучно-производственное
предприятие
«Антиген»
10.ГККП Алматинский зоопарк
11.Вет.клиника
«Багира»
12.Вет.пункт «Кундосова»
13 Вет клиника «Антиген»
14. ИП «Koshakan»
12010001.ТОО «Hyundai Auto Almaty»
«Техническое
2.ТОО «Азияэнерго ремонт оборудования»
обслуживание, 3.Студия Автотюнинга «WIZA РД»
ремонт
и 4.КНИИМ
эксплуатации
5.ТОО.Торговый дом. «Астана Моторс
автомобильног Алматы»
о транспорта»
6.АО «АЗТМ»
7. ТОО «Бипэк Авто Казахстана»
8. ИП «Барыс»
9. TOO “ SALVATORE GROUP”
10. ИП «E-Motors»
15180001.ТОО.Торговый дом. «Астана Моторс
«Электрификац Алматы»
ия
и 2.Студия Автотюнинга «WIZHAR»
автоматизация 3.ТОО «Азияэнерго»
сельского
4.АО «Алатау жарық компаниясы»
хозяйства»
5.КНИИМ
6.ТОО “ZEUS GROUP”
7. ТОО «Sheber-Elektro»
13050001.Каз.Нау.ИИТ
«Информацион 2.РГП на ПХВ «Архив»
ные системы»
3. ТОО «NURIDDIN»
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1

1
1
1

1

1
1

1

1

1

1
1
1

1

1
1
1
1
1
1

1
1

1
1

1

1
1

1
1
1
1

1

1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1

1
1

1

1
1

5.
6.

0516000«Финансы»
0518000-«Учет
и аудит»

1511000-«Земл
еустройство»

1.ИП.Каирханова карасайскии р/н
2.ИП.Имамниязова
3. «Шугыла»д/с
4.АО «Достық аймақтық учаскесі»
5.ИП «Намат А.А»
6.№44 школа Коккайнар
7.ТОО «Казакбайланыс ресурс»
8.КазНау.НАО.отд
Бухгалтерия
9.ТОО «Автоикс»
10.ТОО НОта Маrt
11.Каз Нау.отдел.фин бухг
12.Налоговая управ.Медеускии р/н
13.ТОО «Мадхит С.С»
14.Алматинскии гор.филиал Народного
банка
1.ИП.Земельных отношений и геодезии
г.Алматы
2.Департамент почвенных,агробиологии
изысканий
3.«Бакыт,жер,проект
4.Департамент
агрохим.почв.
комп.изыск.работ
5.РГП Земельный отношений
6.КГУ.Управление по контролю за
исползованием и охраной земель.
7.«Жер кадастры» г,Алматы
8.НАО. «Центр недвижимости»
9.НОР.РГП«Земельное
отношение
»
Енбекши.
10.Управление
земельными
ресурсами.г.Иссык
11.НАО,департамент
зем.кадастри
тех.обсл.
12. ТОО «КазГеоКостракшн»

1

1
1
1
1
1
1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1
1
1

1

1

1
1
1
1
1

Практика өтетін мекемелердің ішкі тәртіптерін білім алушылар қатаң сақтай
отырып, берілген тапсырмаларды мерзімінде орындайды. Практика соңында колледжде
практика кезінде атқарған жұмыстары құжаттарына қоса жазбаша есеп тапсырады.
Алматы аграрлық колледжі бітірушілерінің еңбекпен қамтылуы көпшілігінде өз
еріктерімен жұмыс орнын табуға ұмтылады. Сонымен бірге бітірушілердің еңбекпен
қамтылуына жұмыс беруші өндіріс орнының басшыларының көмегі зор. Мекеме
басшыларының қатысуымен колледж ішілік «Үздік маман иесі», «Жүзден жүйрік, мы ңнан
тұлпар» іс-шаралары өтті, онда болашақ мамандар өз біліктіліктері деңгейін көрсете білді.
Жоғарыдағы өндіріс орындары базасында білім алушылар өндірістік және дипломалды
практикаларын өтеді. Мекемелермен ынтымақтастық қарым-қатынас арқылы келісімшарт бойынша өндіріс орны басшылары қалаған жағдайда жұмыспен қамтамасыз ететін
жағдайлар да кездеседі.
Жұмыспен қамтылған түлектерміз Қазтелерадиода 1518000-«Ауыл
шаруашылығын автоматтандыру және электрлендіру» мамандығынан Ынтымақ А.,
1513000- «Ветеринария» мамандығынан Махмудов Қ. ветеринарлық клиника
«Биоритм», «Қазақ орман орналастыру» кәсіпорны РМҚК Улықбекұлы Е., Теслин Н.
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Фермерлік шаруашылық «Калинина», «Алатау жарық» ЖШС Хамраев Д., «Алматы
облысының ветеринария басқармасы» ветеринарлық пункттері бар Жамбыл ауданының
ветеринарлық станциясы» шаруашылық жүргізу құқығындағы МКК -26 түлекті, «Алматы
облысының ветеринария басқармасы» ветеринарлық пункт Еңбекшіқазақ ауданының
ветеринарлық станциясы» -18 түлек жұмыспен қамтылған.
2018-2022 жылдар аралығында барлығы -901 бітіруші шығарылды. Көпшілігінде білім
алушылар университетте білімдерін жалғастырады, қалғандары мемлекеттік және жеке
құрылымдық орындарға қызметке орналасып жатады.
Оқыту
Бітірушілер
нысаны
2017-2018
2018-2019
2019-2020 2020-2021
Барлығы 4
жылда
Мамандық: 1305000 – Ақпараттық жүйелер
Күндізгі
7
7
5
25
44
Сырттай
3
3
1
1
8
Спец: 1201000 – Автокөлікті жөндеу, пайдалану және техникалық қызмет көрсету
Күндізгі
16
8
6
30
60
Сырттай
11
6
5
3
25
Спец: 1518000 – Ауыл шаруашылығын автоматтандыру және электрлендіру
Күндізгі
7
7
7
24
45
Сырттай
18
7
6
4
35
Спец: 1511000 – Жерге орналастыру
Күндізгі
16
13
13
14
56
Сырттай
11
4
4
3
22
Спец: 1508000 – Орман шаруашылығы, бақ-саябақты және ландшафты құрылыстар
Күндізгі
11
6
9
9
35
Сырттай
47
43
41
42
173
Спец: 0516000 – Қаржы
Күндізгі
18
14
32
Сырттай
Спец: 0518000 – Есеп және аудит
Күндізгі
11
11
22
Сырттай
Спец: 1513000 – Ветеринария
Күндізгі
89
70
68
91
318
Сырттай
Спец: 1502000 – Агрономия
Күндізгі
7
6
13
Сырттай
3
6
2
2
13
барлығы
164/93
122/69
129/59
210/55
625/276
Бітірген
жылы
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
Барлығы

Бітірушілердің еңбекпен қамтылуы туралы мәлімет
Барлығы
Еңбекке
Әскер
Жоғары оқу
Еңбекпен
бітіруші
орналас
қатарында
орнына
қамтылмағандар
лер саны
қаны
түскендер
164
98
9
22
35
122
77
9
21
15
129
62
10
19
38
210
156
3
40
11
625

393

31
214

102

99

Бітірушілердің еңбекпен қамтылуы туралы м әлімет
250
200
150
100
50
0

2017-2018

2018-2019

Барлығы бітірушілер саны
Әскер қатарында
Еңбекпен қамтылмағандар

2019-2020

2020-2021

Еңбекке орналасқаны
Жоғары оқу орына түскендер

Дуальды оқыту жүйесі
Дуалды білім беру жүйесі аясында Алматы қаласының "Атамекен" Ұлттық Кәсіпкерлер
палатасымен үш жақты келісімге қол қойылды және оқу бағдарламасы бойынша жұмыс
жүргізілуде. Бұған сала, колледж және студент арасындағы келісім кіреді. "Азаматтарға
арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы "ҰАК Алматы қ.филиалдары," Қазақ орман
басқармасы "РМК, Іле-Алатау ұлттық паркі," SALVATORE GROUP "ЖШС,"Алматы
хайуанаттар бағы" ШК. Қазіргі уақытта дуальді білім беру жүйесі бойынша 239 студент
білім алуда, оның ішінде:
- "1513000-Ветеринария" 98 студент,
- "07130100-электр жабдықтары" 25 студент,
- "07161300-Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану" 20
студент,
- 07310300-жерге орналастыру " 25 студент,
- "08210100-Орман шаруашылығы" 25 студент,
- "08410100-Ветеринария" 46 студент.
Дуалды оқыту жүйесіне қамтылу туралы
(2019-2020, 2020-2021 2021-2022 оқу жылы)
№ Кәсіпорының
атауы

Мамандықтар
аты

Біліктілік
атауы

Оқу
мер
зімі

1

07130100
«Электр
жабдықтары»

4S07310302
Техникэлектрик

3ж.
ЭО-113 10
10ай
.

ЖШС «Sheber
Elektro»
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Күндіз
гі
бөлім
топ

Білім
алуш
ылар
саны

Жауапты
жетекшілер
Зікірияев Ержан
Болатұлы
Директор
8727-317-31-88,
87075005252

2

ЖШС
«SALVATORE
GROUP»

07130100
«Электр
жабдықтары»

4S07310302
Техникэлектрик

3ж.
ЭО-113 15
10ай
.

3

ЖК «E-Motors»

4S07161304
Техникмеханик

3ж.
ТО-112 5
10ай
.

4

ЖШС «ZEUS
GROUP»

4S07161304
Техникмеханик

3ж.
ТО-112 8
10ай
.

Байдекенов Асхат
Азаматұлы
Директор
+77073700004

5

ЖК
«Кульмахамбето
в Б.Ж»
Автожөндеу
Бастау

4S07161304
Техникмеханик

3ж.
ТО-112 7
10ай
.

Кулмахамбетов
Бекзат
Жанатаиович
Директор
+77026469668

6

КЕАҚ филиалы
«Мемлекеттік
корпорация»
Азаматтарға
арналған үкімет
Алматы қаласы
ЖШС «КазГео
Констракшн»

07161300
«Автомобиль
көлініне
техникалық
қызмет көрсету,
жөндеу және
пайдалану»
07161300
«Автомобиль
көлініне
техникалық
қызмет көрсету,
жөндеу және
пайдалану»
07161300
«Автомобиль
көлініне
техникалық
қызмет көрсету,
жөндеу және
пайдалану»
07310300
«Жерге
орналастыру»

4S07310302
Техникжерге
орналастыру
шы

3ж.
ЖО10ай 116
.

13

Бекжунусов
Ермек
Құралбекұлы
Директор
375-00-08

07310300
«Жерге
орналастыру»

4S07310302
Техникжерге
орналастыру
шы
4S08210104
Техникорман
патологі

3ж.
ЖО10ай 116
.

12

Есмуханбетов
Аскар Нуридинұлы
Директор
87072686287

3ж.
ЛХ10ай 110
.

9

Баймуханбетов
Санат Серикович
Директор
3974133, 3974132
Малгельдиев
Дамир Нурбекович
Директор
8(727)2970772,
2970774
Сатимбаев Болат
Закиржанович
Директор
349-70-16

7

8

«Қазақ орман
орналастыру»
кәсіпорны
РМҚК

08210100
«Орман
шаруашылығы»

9

Іле-Алатау
Ұлттық паркі

08210100
«Орман
шаруашылығы»

4S08210104
Техникорман
патологі

3ж.
ЛХ10ай 110
.

8

1
0

«Республикалық
орман
селекциялық
тұқым өсіру

08210100
«Орман
шаруашылығы»

4S08210104
Техникорман
патологі

3ж.
ЛХ10ай 110
.

8
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Байдекенов
Азамат
Маулешұлы
Директор
+77073700004
Мырзатаев
Еркебұлан
Нұржанұлы
Директор
87479648217

1
1

орталығы»
РМҚК
«Оңтүстік
шығыс аймақ»
филиалы
Вет.клиника
«Айболит»

08410100
«Ветеринария»

4S08410105
Ветеринарл
ық
фельдшер
4S08410105
Ветеринарл
ық
фельдшер

3ж.
ВН-114 18
10ай
.

1
2

МКҚК «Алматы
хайуанаттар
саябағы»

08410100
«Ветеринария»

1
3

Вет.клиника
«Барыс»

08410100
«Ветеринария»

4S08410105
Ветеринарл
ық
фельдшер

3ж.
ВН-114 10
10ай
.

1
4

Вет.клиника
«Айболит»

1513000
«Ветеринария»

1513053Ветеринарл
ық
фельдшер

2ж.
ВН-115 25
10ай
.

Орынханов Қаната
Аманжолұлы
Директор
+77019104412

1
5

Ғылыми
өндірістік
кәсіпорын
«Антиген»

1513000
«Ветеринария»

1513053Ветеринарл
ық
фельдшер

2ж.
Вн-115
10ай
..

1
6

Вет.клиника
«Айболит»

1513000
«Ветеринария»

1513053Ветеринарл
ық
фельдшер

2ж.
ВН-201 11
10ай
.

Ахметсадыков
Нурлан
Нуралдинұлы
Директор
87273410599
Орынханов Қаната
Аманжолұлы
Директор
+77019104412

1
7

«Алматы
облысының
ветеринария
басқармасы»
ветеринарлық
пункттері бар
Еңбекшіқазақ
ауданының
ветеринарлық
станциясы»
шаруашылық
жүргізу
құқығындағы
МКК

1513000
«Ветеринария»

1513053Ветеринарл
ық
фельдшер

2ж.
ВН-201 13
10ай
.

Муқашев Талғат
Смағулұлы
Директор
87277570285

1
8

ЖШС «ККФЦ У
Лукоморья»

1513000
«Ветеринария»

1513053Ветеринар
ный
фельдшер

2ж.
ВН-301 13
10ай
.

Балгимбаева
Айжан Ильясовна
Директор
87272918436
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3ж.
ВН-114 18
10ай
.

Орынханов Қаната
Аманжолұлы
Директор
+77019104412
Ақылбеков
Сеилхан
Оразбайұлы
Директор
3383741
Туғанбай Алмас
Директор
87017244729

25

1
9

«Алматы
облысының
ветеринария
басқармасы»
ветеринарлық
пункттері бар
Жамбыл
ауданының
ветеринарлық
станциясы»
шаруашылық
жүргізу
құқығындағы
МКК

1513000
«Ветеринария»

1513053Ветеринарл
ық
фельдшер

2ж.
ВН-301 11
10ай
.

Мамутов Ермек
Қапарұлы
Директор

Колледжде өндірістік технологиялық тәжірибе бойынша барлық студенттер
практикаға мекемелерге жіберіледі, біз сол өндіріс орындарымен практика және жұмыс қа
алу мәселесімен жылдық жоспар бойынша жұмыс атқарамыз. Колледж ішінде жыл сайын
өндіріс орындарымен кездесу іс шараларын өткізіп отырамыз, кездесу барысында
қозғалатын мәселелер біздің студенттерімізді өндіріс және диплом алды проктикаларға
қабылдау, мүмкіндігінше жұмыспен қамтыу мәселелері қозғалады. Колледжді бітірген
түлектеріміз жоғары оқу орындарына түсіп өз білімдерін шыңдайды, бізді бітірген
студенттер өздерінің жеке қожалықтарын ашып сол бойынша жұмыс жасап жатыр,
мемлекеттік және жауапкершілік шектеулі серіктестікттерде практикадан өтіп сол жерде
жұмысқа қалған студенттеріміз бар. Колледж басшысы бастаған отырыстар, біздің
серіктестерді марапаттау және екі мекеме арасындағы меморандумға қол қойылады.
Меморандум тараптар білім берудің сапасын арттыру, оқыту, оқу және өндірістік
тәжірибелер мен тәрбиелеуді ғылыми негізінде ұйымдастыру бойынша мыналарды
қамтамасыз етуге міндеттеледі:
«Өндіріс» тарапынан
- білім беру парадигмасының ауысуы жағдайында техникалық және кәсіптік білім
беру бойынша ғылыми-әдістемелік кеңес беру;
- Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының үрдісіне жаңа инновациялы қ
технологияларды ендіруге ғылыми-әдістемелік басшылық жасауы;
- техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының педагогтарымен бірлесіп жаңа
оқыту әдістемелері мен технологияларды ендіруге оқу тәрбие үрдісіне ендіру бойынша
эксперименттерді жоспарлауы және өткізуі;
- Инновациялық озық іс-тәжірибелерді
зерттеу, жинақтау және тарату
жұмыстарын бірлесе ұйымдастыру;
- Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарына бағытталған іс-шаралар
ұйымдастыру: ғылыми семинарлар, мастер класстар, практикумдар және т.б.
- «колледж» базасында колледж оқытушылары мен шеберлерді біліктілікті арттыру
және даярлау (қайта даярлау) курстарын өткізу.
«колледж» тарапынан
- бірлескен педагогикалық-психологиялық қызметін ұйымдастыру үшін
материалдық-техникалық жағынан қамтамасыз ету;
- жаңа оқу әдістемелері мен технологияларын оқу – тәрбие үрдісіне ендіру
бойынша эксперименттерге тиісті оқытушылар мен оқыту шеберлерінің қатысуын
қамтамасыз ету;
- білім беру үрдісінің барлық қатысушыларына: тренингтер, семинарлар, мастер
класстар, практикумдар, ғылыми конференциялар және т.б. бірлесе ұйымдастыруы;
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- колледжде оқытылатын мамандықтар бойынша оқу бағдарламалары мен
әдістемелік құралдарын бірлесіп дайындау.
Меморандум білім берудің сапсасын жоғарлатыу, өндірістік тәжірибелер мен
ғылыми жобаларды ұйымдастыру, кәсіптік білім беру ұйымдарының педагогтарымен
бірлесіп жаңа оқыту әдістемелері мен технологияларды дайындауға, мамандарды
дайындау. Өндірістік оқу шеберлері және тәжірибе жетекшілері тәжірибе алмасу
мақсатында тағылымдамадан өтті, ЖШС «ZEUS GROUP» өндірісінен «машина жасау»
курсы бойынша 72 сағат көлемінде білімін тексеруден өтті, өткен педагогтар Махатова
Гулнар Сейдахметқызы, Атымтаева Бахыт Елеукенқызы, Инкарбаева Гулнар
Мусатайқызы. ЖШС «SALVATORE GROUP» өндірісінен «Аспап жасау» курсы бойынша
72 сағат көлемінде білімін тексеруден өтті, Мамбетов Мадияр Бақтиярбекұлы, М ұхан
Арайлым Нұрсұлтанқызы, Сейткерім Жандос Қадіржанұлы. ЖШС «КазГеоКонстракшн»
өндірісінен «AutoCAD мүмкіндіктері» курсы бойынша 60 сағат көлемінде білімін
тексеруден өтті, Жаманкулов Санжар Қанатұлы, Кариева Ақсұлу Әлжанқызы, Рузиева
Дильназ Русланқызы, Жүмәсілова Ажар Құсанқызы.
Колледжбен меморандумға отырған серіктестер «Азаматтарға арналған үкімет»
Мемлекттік Корпорациясы Акционерлік қоғамының Алматы қаласы бойынша филиалы,
ЖШС «SALVATORE GROUP», ЖШС «ZEUS GROUP», Облысты қ мемлекеттік
бюджеттік кәсіптік білім беру мекемесі «Каменский агротехникалық техникумы», Алматы
қаласы мәдениет басқармасының «Алматы зоологиялық паркі» МКҚК, Нұрсұлтан қаласы,
ЖШС «Индустриалды инженерлік-экономикалық» колледжі, Алматы технология ж әне
флористика колледжі, ҚазҰАЗУ.
Практика өтетін мекемелердің ішкі тәртіптерін білім алушылар қатаң сақтай
отырып, берілген тапсырмаларды мерзімінде орындайды. Практика соңында колледжде
практика кезінде атқарған жұмыстары құжаттарына қоса жазбаша есеп тапсырады.
Еуразия аграрлық колледжі бітірушілерінің еңбекпен қамтылуы көпшілігінде өз
еріктерімен жұмыс орнын табуға ұмтылады. Сонымен бірге бітірушілердің еңбекпен
қамтылуына жұмыс беруші өндіріс орнының басшыларының көмегі зор. Мекеме
басшыларының қатысуымен колледж ішілік «Үздік маман иесі», «Жүзден жүйрік, мы ңнан
тұлпар» іс-шаралары өтті, онда болашақ мамандар өз біліктіліктері деңгейін көрсете білді.
Жоғарыдағы өндіріс орындары базасында білім алушылар өндірістік және дипломалды
практикаларын өтеді. Мекемелермен ынтымақтастық қарым-қатынас арқылы келісімшарт бойынша өндіріс орны басшылары қалаған жағдайда жұмыспен қамтамасыз ететін
жағдайлар да кездеседі.
2017-2021 жылдар аралығында барлығы - 901 бітіруші шығарылды. Көпшілігінде
білім алушылар университетте білімдерін жалғастырады, қалғандары мемлекеттік және
жеке құрылымдық орындарға қызметке орналасып жатады.
Қазіргі заман талаптарына сай кәсіби құзыреттілігі қалыптасқан бәсекеге қабілетті
маман дайындауда қажеттілік туындап отырған мамандықтар қатарында: 1508000 - Орман
шаруашылығы,
бақ-саябақты
және
ландшафты
құрылысты;
1513000
Ветеринария;1511000- Жерге орналастыру.
Қабылдау жоспары динамикасы және оның нақты орындалу барысын төмендегі
кестеден көре аламыз:
Мамандығы
Оқытылу
202
2019
2021
нысаны
0
1305000- Ақпараттық жүйелер (қолдану саласы Күндізгі
26
10
15
бойынша)
Сырттай
11
17
10
Барлығы мамандық бойынша:
37
27
25
0516000 –Қаржы(салалары бойынша)
Күндізгі
30
35
33
Сырттай
54
41
42
Барлығы мамандық бойынша:

84
219

76

75

0518000 – Есеп және аудит (саласы бойынша)
Барлығы мамандық бойынша:
0601000 – Стандартизация, метрология және
сертификация (саласы бойынша)
Барлығы мамандық бойынша:
1514000 – Экология және табиғат ресурстарын
тиімді пайдалану (сала бойынша)
Барлығы мамандық бойынша:
1201000 – Автокөлікті жөндеу, пайдалану және
техникалық қызмет көрсету
Барлығы мамандық бойынша:
1511000 – Жергеорналастыру

Күндізгі
Сырттай
Күндізгі
Сырттай
Күндізгі
Сырттай
Күндізгі
Сырттай
Күндізгі
Сырттай

Барлығы мамандық бойынша:
1518000 – Ауыл шаруашылығын автоматтандыру Күндізгі
және электрлендіру
Сырттай
Барлығы мамандық бойынша:
0104000 – Кәсіптік білім беру(сала бойынша)

35
44
79
13
24
37
17
27
44
16
24
40
16
26
42
35

12
32
44
29
22
51
22
30
52
18
14
32
18
33
51
22

18
36
54
26
41
67
16
12
28
13
31
44
25
25
50
38

61

89

79

96
111 117
Күндізгі
8
2
18
Сырттай
1
9
12
Барлығы мамандық бойынша:
9
11
30
1508000 – Орман шаруашылығы, бақ-саябақты Күндізгі
13
10
11
және ландшафты құрылыстар
Сырттай
54
109 111
Барлығы мамандық бойынша:
67
119 121
1513000 – Ветеринария
Күндізгі
19
44
48
Сырттай
Барлығы мамандық бойынша:
19
44
48
1502000 – Агрономия
Күндізгі
Сырттай
6
4
11
Барлығы мамандық бойынша:
6
4
11
Барлығы:
560 652 671
Кәсіптік бағдар беру жұмысын ұйымдастыруда мектеп ұжымымен және
оқушылармен жұмыс жасау деңгейін нақты айқындай білу, әсіресе мектеп мұғалімдерімен
бірлесе отырып жүргізілетін жұмыстар бағытын анықтау незігі жетістікке апаратын жол.
Мұндай жұмыстың бір түріне қала, аудан мектептерінің оқушыларын колледждің
материалдық-техникалық базасымен таныстыру, колледж тарихымен таныстыру, колледж
дәстүрлерімен таныстыратын көрсетілімдерді «Ашық есік күнін» өткізу арқылы
таныстыру жатады.
Бұл іс-шаралардың басты мақсаты – мектеп оқушыларының өзі таңдайтын
мамандығы ерекшеліктерімен таныстыру және толық мәліметтер беру.
Осындай нақты кәсіптік бағдар беру жұмыстары Мемлекеттік емес білім беретін
мекеме Еуразия аграрлық колледжінде жүргізіледі және қабылдау жұмысының
жоспарының орындалуын ықпал етеді.
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15. Мамандықтарды аттестаттау:
2019 жылғы 11-15 қараша аралығында Еуразиялық аграрлы қ колледж
25.12.2019 ж.бастап 24.12.2024 ж. дейін әрекет ету мерзімімен т әуелсіз
Қазақстандық Аккредиттеу орталығымен (ОАҰК) аккредиттеу процесінен
өтті, институционалдық аккредиттеу туралы растау-ку әлігін, сондай-а қ
мынадай білім беру бағдарламалары бойынша мамандандырыл ған
аккредиттеу алды (9-қосымша).):
1. Есеп және аудит
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2. Қаржы

222

3. Ақпараттық жүйелер

223

4. Ауыл шаруашылығын электрлендіру және автоматтандыру

224

5. Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, ж өндеу ж әне
пайдалану

225

6. Жерге орналастыру

226

7. Агрономия

227

8. Орман шаруашылығы, бақ-саябақ және ландшафт

228

9. Ветеринария

229

15.1. 04110100- «Есеп және аудит» мамандығының
4S04110102- Бухгалтер біліктілігін
Жалпы мәлімет
04110100- «Есеп және аудит»мамандығы бойынша 2001 жылдан бері Қазақстан
Республикасы Білім және ғылым министрлігі Техникалық және кәсіптік білім беретін
Жалпыға міндетті білім беру стандарты негізінде мамандар дайындалуда. Колледжде
мамандық бойынша ақылы-келісім шарт негізінде қазақ және орыс тілінде мамандар
әзірлейді.
Мамандыққа берілген Мемлекеттік лицензия 2009 жылы 3 сәуірде АА-5
сериясымен № 0101883 шектеусіз мерзімге берілген.
Есеп және аудит-бұл мамандық ғасырлар бойы, ол әрқашан сұранысқа ие және
перспективалы. Осы мамандық бойынша білім ала отырып, сіз Басқару есебін, салы қ салу
принциптерін, бухгалтерлік есептің қазақстандық және халықаралық стандарттарын
меңгересіз, кәсіпорын қызметін талдау әдістерін меңгересіз.
Бухгалтер мамандығы-бүгінгі таңда экономика және қаржы саласындағы
сұранысқа ие мамандықтардың бірі. Бухгалтер ретінде оқу үлкен жинақылық пен
табандылықты қажет етеді – барлық негізгі пәндер қандай да бір түрде сандармен,
есептеулермен және кестелермен байланысты. Бухгалтерлік есеп математиканы жақсы
білетін және жеткілікті шыдамдылық пен ұқыптылыққа ие адамдарға оңай беріледі.
Жалпы кәсіби пәндерден студенттер экономикалық теорияның негіздерін, саланың
ұйымдастырылуы мен технологиясын, микроэкономиканы, бухгалтерлік есеп теориясын
және т.б. мамандық пәндерінен – бухгалтерлік есеп, қаржы және несие, халықаралық
бухгалтерлік есеп жүйесі, аудит, салық және салық салу және басқа да есепке алумен
және ақша қаражаттарының қозғалысымен байланысты көптеген басқа пәндерді оқиды.
Теориямен қатар болашақ бухгалтерлер оқу барысында арнайы компьютерлік
бағдарламаларды, соның ішінде "1С:бухгалтерия", электронды кестелермен және
мәліметтер базасымен жұмыс істеуді меңгеруі керек.
Олардың міндеттеріне мыналар кіреді: бастапқы бухгалтерлік есепті енгізу,
жалақы есептеу, төлемдер, салық және басқару есебін жүргізу, қаржылық есептілікті
жасау және тапсыру, салық төлемдерін азайту, банктермен және несие ұйымдарымен
өзара іс-қимыл, түгендеуге қатысу, импортпен жұмыс. Бұл маманды қты ң түлектері:
бухгалтерлер, бас бухгалтердің көмекшілері, қаржы талдаушылары, қаржы кеңесшілері,
салық, қаржы қызметтерінің мамандары, ішкі және сыртқы аудит аудиторлары.

Кадрлар әлеуеті
Кадрлық әлеует лицензиялық талаптарға сәйкес келеді. Осы мамандық бойынша
білім беретін педагогтардың базалық білімдері сәйкес келеді.
2017-2018 оқу жылы
Еңбек
өтілі

Мамандығы,
біліктілігі

Оқитын пәні

1

Досжанова
Ботагөз

«Қазақ Ұлттық
Техникалық

1.Экономикалы 18
қ талдау және
230

санаты
педагог

Аты-жөні

жалпы

қ/с

18

Бірінші

Рахметуллаевна
Штаттық
оқытушы

2
Исаева
Асель
Байбулатовна
Штаттық
оқытушы

Университеті».
1999ж.
Инженер-экономист
(менеджер)

Абай ат.
Қаз.Ұлттық
Университет.2005ж,
Магистр,2007 ж.
Финансистэкономист

3

Айтанаева
Алия
Кулбаевна

"Қазақ ауыл
шаруашылығы
университеті" 1993
жыл Бухгалтерэкономист

4

Жумахметова
Гулмира
Шарапатовна

"Қазақ аграрлық
университеті".
Қаржы

5

Рысдаулет
Мақпал
Дәрменқызы

6

Кожамкулова

"Қазақ ұлттық
педагогикалық
университеті"
2014ж. Бакалавр
«Қазақ көлік және
коммуникация

қаржы есебін
талдау
2.Салық және
салық салу
3.Маркетинг
негіздері
4.Менеджмент
5.Қазіргі
өндірістік
маркетинг
және
менеджмент
негіздері
6.Менеджментт
ің,маркетингтің
және бизнестің
негіздері
7.Ауыл
шаруашылығы
экономикасы
8.Аграрлық
маркетинг
9.Аграрлық
менеджмент
1.Основы
12
экономики
2.Основы
экономической
теории
3.Финансовый
учет
1.Основы
32
бухгалтерского
учета
2.1С
бухгалтерия
3. Статистика
4.Ознокомител
ьная практика
1.Финансы
кредит

12

Екінші

22

Магистр

и 15

11

Магистр

3

3

1.Математика
для
экономистов

1.Экономическ
ая
231

4

4

Екінші
магистр

магистр

Айгерім
Дилдабековна

академиясы»
2012ж.Бакалавр

Барлығы

6 оқытушы

информатика и
информационн
ые технологии
2 оқытушы
штатта

2018-2019 оқу жылы
Мамандығы,
біліктілігі

Оқитын пәндер

1.
Экономикалық
талдау
және
қаржы
есебін талдау
2.Салық және салық салу
3.Маркетинг негіздері
4.Менеджмент
5.Қазіргі
өндірістік
маркетинг
және
менеджмент негіздері
6.Менеджменттің,
маркетингтің
және
бизнестің негіздері
7.Ауыл
шаруашылығы
экономикасы
8.Аграрлық маркетинг
9.Аграрлық менеджмент
1.Менеджмент
2.Основы экономики
3.Экономика негіздері
4.Қаржылық есеп
5.Өндіріс экономикасы
6.Экономикалық теория
негіздері
7.Нарықтық экономика
8.Рыночная экономика
1.Бухгалтерлік есеп
2.1С бухгалтерия
3.1Сбухгалтерия
бағдарламасы бойынша
бухгалтерлік
есепті
автоматтандыру
4. Статистика
5. Статистиканың жалпы
теориясы
6. Танысу практикасы
1.Қаржы және несие

Еңбек өтілі

1

Досжанова
Ботагөз
Рахметуллаевна
19.02.1977ж
Штаттық
оқытушы

«Қазақ Ұлттық
Техникалық
Университеті».
1999ж.
Инженер-экономист
(менеджер)

2

Исаева
Асел
Байбулатовна
12.04.1984ж
Штаттық
оқытушы

«Абай атындағы
Алматы
Мемлекеттік
Университеті»
2005ж.
магистр 2007ж.
Финансы и кредит

3

Айтанаева Алия
Кулбайкызы
27.02.1967ж

«Қазақ Еңбек
Қызыл Ту ордені
ауылшаруашылық
институты. 1993ж.
Бухгалтерэкономист

4

Жумахметова

Қазақ Аграрлық

232

Санаты

педагог

Аты-жөні

жалпы

№

19

19

Бірінші

13

13

Екінші
Магистр

32

22

Магистр

15

11

Магистр

Гүлмира
Шарапатовна

Барлығы

Университеті.
2002ж.
Экономист
–
финансист. Магистр
2003ж
4 оқытушы

2.Банк ісі
3.Бюджеттік есеп
4.Сала экономикасы
5.Диплом алды практика
2 оқытушы штатта

2019-2020 оқу жылы
Мамандығы,
біліктілігі

Оқитын пәндер

Еңбек өтілі

Санаты

педагог

Аты-жөні

жалпы

№

1

Досжанова
Ботагөз
Рахметуллаевна
19.02.1977ж
Штаттық
оқытушы

«Қазақ Ұлттық
Техникалық
Университеті».
1999ж.
Инженер-экономист
(менеджер)

1. Ұйым қаржылары
2.Экономикалық талдау
және ҚЕТ
3.Аграрлық маркетинг
4.Аграрлық менеджмент
5.Менеджмент маркетинг
және
агробизнес
негіздері
6.Сала экономикасы
7.Менеджмент
және
маркетинг негіздері

20

20

Бірінші

2

Исаева
Асел
Байбулатовна
12.04.1984ж
Штаттық
оқытушы

«Абай атындағы
Алматы
Мемлекеттік
Университеті»
2005ж.
магистр 2007ж.
Финансы и кредит

1. Қаржылық есеп
2.Қаржылық есеп
3.Өндірістік экономика
4.Экономика негіздері
5.Основа экономики
6.Нарықтық экономика
негіздері
7.Бухгалтерлік есеп
8.Основы рыночной
экономики
9.Менеджмент
10.Кәсіпкерлік және
бизнес негіздері

14

14

Екінші
Магистр

3

Айтанаева Алия
Кулбайкызы
27.02.1967ж

«Қазақ Еңбек
Қызыл Ту ордені
ауылшаруашылық
институты. 1993ж.
Бухгалтерэкономист

1.Бухгалтерлік есеп
2.1С бухгалтерия
3.1Сбухгалтерия
бағдарламасы бойынша
бухгалтерлік
есепті
автоматтандыру
4. Статистика

32

22

Магистр
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4

Жумахметова
Гүлмира
Шарапатовна

5

Мұса Қарлығаш
Асылқызы
Штаттық
оқытушы

Барлығы

5. Статистиканың жалпы
теориясы
6. Танысу практикасы
Қазақ Аграрлық
1.Қаржы және несие
Университеті.
2.Банк ісі
2002ж.
3.Бюджеттік есеп
Экономист
– 4.Сала экономикасы
финансист. Магистр 5.Диплом алды практика
2003ж
«Әл-Фараби
1.Экономика негіздері
атындағы Қазақ
2.Кәсіпкерлік
қызмет
Ұлттық
негіздері
университеті»
3.Менеджмент
2019ж
4.1-С Бухгалтерия
5.Салық есебі және есеп
беру
6.Статистиканың жалпы
теориясы
5 оқытушы
3 оқытушы штатта

15

11

Магистр

2

1

Магистр

2020-2021 оқу жылы
Мамандығы,
біліктілігі

Оқитын пәндер

Еңбек өтілі

1

2

3

Досжанова Ботагоз
Рахматуллаевна
Штаттық
оқытушы

«Қазақ Ұлттық
Техникалық
Университеті».
1999жыл.
Инженерэкономист
(менеджер)

1.
2.

3.
4.

Исаева Асель
Байболатовна
Штаттық
оқытушы

5.
Абай
атындағы 1.
Қазақ
ұлттық 2.
педагогикалық
3.
университеті.
2005ж.
4.

Мұса Қарлығаш
Асылқызы
Штаттық
оқытушы

5.
Әл-Фараби
1.
атындағы Қазақ 2.
Ұлттық
университеті
3.
2019 ж.
4.

Ұйым экономикасы
Экономикалық
талдау
және
қаржылық
есептілікті талдау
Сала экономикасы
Аграрлық
менеджмент
Аграрлық маркетинг
Қаржылық есеп
Менеджмент
Нарықтық экономика
негіздері
Өндірістік
экономикасы
Бухгалтерлік есеп
Экономика негіздері
Кәсіпкерлік қызмет
негіздері
Менеджмент
1-С Бухгалтерия
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Санаты

педагог

Аты-жөні

жалпы

№

21

21

Жоғарғы

15

15

Бірінші
Магистр

2

1

Магистр

5.
6.
4

Дәрмеш Назгүл
Мақатқызы
Сағаттық
оқытушы

Барлығы

Салық есебі және
есеп беру
Статистиканың
жалпы теориясы
Экономика негіздері
Основы экономики

М.Әуезов
1.
атындағы
2.
Оңтүстік
Қазақстан
мемлекеттік
университеті
Орталық
Азия
университеті
4 оқытушы
3 оқытушы штатта

-

-

Магистр

2021-2022 оқу жылы
Мамандығы,
біліктілігі

Оқитын пәндер

Еңбек өтілі

1

Досжанова Ботагоз
Рахматуллаевна
Штаттық
оқытушы

2

Исаева Асель
Байболатовна
Штаттық
оқытушы

3

Дәрмеш Назгүл
Мақатқызы
Сағаттық
оқытушы

«Қазақ Ұлттық
Техникалық
Университеті».
1999жыл.
Инженерэкономист
(менеджер)

1.Сала экономикасы
2.Аграрлық менеджмент
3.Аграрлық маркетинг
4.Менеджмент маркетинг
негіздері
5.Ұйым экономикаСЫ
6.Экономикалық талдау
және
қаржы
есебін
талдау
7.Бухгалтерлік
есеп
негіздері
8.Қаржылық есеп
Абай
атындағы 1.ухгалтерлік есеп
Қазақ
ұлттық 2.Основы экономики
педагогикалық
3.Менеджмент
университеті.
4.Основы рыночной
2005ж.
экономики
5.Өндірістік
экономикасы
6.Ф.Ветеринарный
менеджмент
7.Бухгалтерлік есеп
негіздері
«М.Әуезов
1.Экономика негіздері
атындағы
2.Основы экономики
Оңтүстік
Қазақстан
мемлекеттік
университеті
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Санаты

педагог

Аты-жөні

жалпы

№

22

22

Жоғарғы

16

16

Бірінші
Магистр

1

1

Магистр

Орталық
Азия
университеті»
4

Төлеубекова
Құралай
Темиргалиевна
Сағаттық
оқытушы

5

Тұралық Маржан
Жетпісқызы
Штаттық
оқытушы

6

Қошан Айбол
Штаттық
оқытушы

«Алматы
Менеджмент
Университеті»
2018 бакалавр
2019 магистр

1. Статистиканың жалпы
теориясы
2.Статистика
3.Нарықтық экономика
негіздері
4.Қаржылық есеп
5.Нарықтық экономика
негіздері
6.Менеджмент
7.Экономика негіздері
8.Основы экономики
9.Нарықтық экономика
негіздері
10.Экономика негіздері
11.Экономикалықтеория
негіздері
1. Экономика негіздері
2.Экономика
теория
негіздері
3.Экономика және құқық
негіздері
4.Ф.Кәсіпкерлік қызмет
негіздері
5.Менеджмент
және
маркетинг негіздері
6.Экономика негіздері
7.Статистиканың жалпы
теориясы
8.Салық
есебі
және
есептілі
9.Қаржы және несие
10.Аудит
11.Мемлекеттік
сатып
алу
12.Басқару есебі
1.Экономика негіздері
2.Бухгалтерлік есеп
3. 1-С Бухгалтерия
4.Аудит
5.Менеджмент
6.Салық
есебі
және
есептілігі
7.Қаржы және несие
8.Ф.Банк ісі
9.Cалық және салық салу
10.Ф.Cалықтық бақылау
11.Менеджмент
12.Менеджмент
және
маркетинг негіздері
13.Статистиканың жалпы
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-

-

Магистр

Барлығы

теориясы
14.Қаржылық есеп
15.Ұйым экономикасы
4 оқытушы штатта

6 оқытушы

Қоғамдық-гуманитарлық пәндер және жалпы кәсіптік,
арнайы пәндерді
жүргізетін оқытушылар көрсеткіші

№
1
2
3
4
5
6

Оқу-жылы

Көрсеткіштер
Мамандық бойынша оқытушылар:
-дәрежесі бар оқытушылар
-жоғары және бірінші санатты
оБазалы
қытушылар
: жоқ оқытушылар:
қ білімі
-Мемлекеттік тілде жүргізетін
оқытушылар: ң жас мөлшері:
Педагогтарды
- 30 жасқа дейінгілер
- 30-дан 45 жасқа дейінгілер
- 45-тен 60 жасқа дейінгілер
- 60-тан жоғары

20172018
6
-

20182019
4
-

5

3

4
2
-

2
2
-

20192020
5
-

20202021
4
-

20212022
6
-

4

3

5

1
4

1
3
-

3
3
-

-

Соңғы жылдарда пәндер бірлестігінде оқытушылар алдына білім сапасын арттыру
үшін әрбір педагогтың өзін-өзі әдістемелік-педагогикалық тұрғыдан шыңдау міндеті
қойылған болатын. Осы бағытта бірінші кезекте білім жетілдіру курстарынан өту және өз
білімін көтеру мәселесі қойылды.
Білім жетілдіру курсын өту бойынша
Аты-жөні
Досжанова
Ботагөз
Рахметуллаевна

2017-2018
«Использо
вание
инновацио
нных
образовате
льных
технологи
йв
учебном
процессе»
Сертифика
т №УМЦТ С-1034

2018-2019
01.11.2018
жылы ТОО
«ASIA
LABSERVIC
E»

237

2019-2020
Педагогтерді
ң ITқұзіреттілікт
ерін дамыту
және
жетілдіру
«Таlap»
КЕАҚ

2020-2021
Реализаци
я балльнорейтингов
ой
системы
оценки
учебных
результато
вв
организац
иях
техническ
ого и
профессио

2021-2022
30.09.21
Педагогте
рдің
цифрлық
құзырлығ
ын дамыту
НЦПК
«Өрлеу»

Исаева
Асель
Байбулатовна

Қазақстан
Республикас
ы Білім
және ғылым
министрлігі
нің 260 сағат
көлемінде
кәсіби
ағылшын
тілінің
біліктілігін
арттыру
курстарынан
өту
сертификат
ы бар

Айтанаева
Алия
Кулбаевна
Жумахметова
Гулмира
Шарапатовна
Рысдаулет Мақпал
Дәрменқызы
Кожамкулова
Айгерім
Дилдабековна
Мұса Қарлығаш
Асылқызы

Педагогтерді
ң ITқұзіреттілікт
ерін дамыту
және
жетілдіру
«Таlap»
КЕАҚ

Педагогтерді
ң ITқұзіреттілікт
ерін дамыту
және
жетілдіру
«Таlap»
КЕАҚ

238

нального
образован
ия
Реализаци
я балльнорейтингов
ой
системы
оценки
учебных
результато
вв
организац
иях
техническ
ого и
профессио
нального
образован
ия

28.03.2021
ж.
Қазақстан
Республик
асы
педагогтер
інің
біліктілігі
н
арттыруд
ың
«Қашықт
ықтан
оқыту
жағдайын
да
студентте
рдің
өзіндік
жұмысын
ұйымдаст

ыру»
«Қазан»
айында
өткізілген
Республик
алық
«Педагоги
ка және
психологи
я
негіздері»
блицтурнирі/
«Үстаз
тілегі»
республик
алық
ғылымиәдістемелі
к
орталығы

Дәрмеш Назгүл
Мақатқыз

Төлеубекова
Құралай
Темиргалиевна

30.09.21
Педагогте
рдің
цифрлық
құзырлығ
ын дамыту
НЦПК
«Өрлеу»

30.09.21
Педагогте
рдің
цифрлық
құзырлығ
ын дамыту
НЦПК
«Өрлеу»

Тұралық Маржан
Жетпісқызы

Қошан Айбол

2017-2018 жылдары :
 Колледжде 14.01.2018жылы «Жеке жұмыс жоспары бойынша педагогикалы қ
оқуда» «Білім беру үрдісінде маркетинг пен менеджментті меңгеру» тақырыбында
презентация жасап қорғады. Бұл презентацияда менеджмент пәні бойынша
психологиялық тапсырмалар орындалып, пән бойынша слайдтар көрсетілді.
 Досжанова Б.Р. ««Нарықтық экономика жағдайында құзыретті болашақ маман
моделін жасау» тақырыбында семинар өткізді.
 «Исаева А.Б. Республиканский профессиональный конкурс «Лучшая методическая
разработка». Тақырыбы: «Поведение потребителей на рынке».
 Досжанова Б.Р. Семинар. «Жас маманға көмек – заман талабы»
 Колледжде 12.11. 2018 жылы әдістемелік семинарда «Дуалды оқыту – б әсекеге
қабілетті мамандардың кепілі» тақырыбында баяндама жасады.
 Исаева.А.Б.72 сағат бойы Centersoft academy-мен бірге "Тұран"университетінің
"Білім берудегі цифрлық технологиялар" тақырыбына ЖОО мен колледждерге
арналған семинарға қатысушының сертификаты бар
2018-2019 оқу жылдары:
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 Досжанова Б.Р. Консалтингтік компаниядан «Инновационные технологии
обучения по направлению Финансы» тақырыбында 72 сағат семинар тренинг
курсынан өтіп, сертификат алды.
 Колледжде «Агроэкология және экономикалық» пәндер бірлестігінде келесідей
үйірме жұмыстары жүргізілді: «Я предприниматель» үйірме жетекшісі – Исаева
А.Б.»
 Досжанова.Б.Р. 1. 11-16.11.2018 жылы Консалтингтік компаниядан
«Инновационные технологии обучения по направлению Финансы» тақырыбында
72 сағат семинар тренинг курсынан өтіп, сертификат алды.
 Досжанова.Б.Р.01.11.2018 жылы ТОО «ASIA LABSERVICE» біліктілік көтеру
орталығынан «Трудовое законодательство » курсты тыңдап сертификат алды.
 Досжанова.Б.Р . 20 желтоқсан 2018жылы оқу-тәрбие жұмысында белсенділік
танытқаны үшін «Премия-2018» II Республикалық іс шарадан дипломмен
марапатталды.
 Исаева.А.Б.Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 260 сағат
көлемінде кәсіби ағылшын тілінің біліктілігін арттыру курстарынан өту
сертификаты бар.
2019-2020 оқу жылдары:
 Досжанова.Б.Р 11.01.2019 жылы Шет тілдер және іскерлік карьера университетінде
«Ұлттық экономикада бәсекелестікті дамыту жолдары» атты халықаралық
ғылыми-практикалық конференцияда «ЖАҺАНДЫҚ БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІК
СТРАТЕГИЯСЫ» тақырыбында статья жазып, қатысып сертификат берілді.
Қазіргі уақытта еліміз биік белесті бағындыру қарсаңында елдің дамуы бағытын
анықтайтын және оған қарқын беретін «Әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті
елдердің қатарына ену стратегиясы» және нағыз ұлттық идеяға айналған. Осыған
жетудің бірден-бір жолы кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін арттыру.
 Исаева.А.Б."Мен-кәсіпкермін" VIII қалалық іскерлік экономикалық ойынында
жақсы дайындықтары үшін және құрылтайшыларды ойынға дайындау кезінде
көрсеткен шығармашылық көзқарасы үшін Грамотамен марапатталды.
 Досжанова.Б.Р .Жаңартылған білім беру мазмұны бойынша педагогтардың кәсіби
шеберліктерін шыңдау, озық жұмыстарды насихаттау мақсатында
ұйымдастырлыған «Қазақстан ұлағатты ұстаздарының 100 есімі» республикалық
жобасына белсенді қатысушысы Алматы қаласы Еуразия аграрлық колледжінің
директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Досжанова Ботагөз Рахметуллаевна
жан-жақты дамыған тұлға қалыптастыру жолындағы ізденісі мен табысты еңбегі
үшін Құрмет Грамотасы мен және медальмен марапатталды.
 Досжанова.Б.Р . «Колледж Аруы - 2021» атты Республикалық байқауды
ұйымдастыруға және белсенді қатысқан үшін алғыс хатпен марапатталды.
 Исаева.А.Б.3.09.2020 жылы «Talap» коммерциялық емес акционерлік қоғамы, оқу
тренингтік орталығынан «Педагогтердің ІТ-құзіреттіліктерін дамыту және
жетілдіру» тақырыбында 36 сағат көлемінде қашықтықтан біліктілік арттыру
курсынан өткендн растайтын сертификат алды.
 Исаева.А.Б.Жаңартылған білім беру мазмұны бойынша педагогтардың кәсіби
шеберліктерін шыңдау, озық жұмыстарды насихаттау мақсатында
ұйымдастырлыған «Қазақстан ұлағатты ұстаздарының 100 есімі» республикалық
жобасына белсенді қатысушысы Алматы қаласы Еуразия аграрлық колледжінің Исаева Асель Байбулатовна жан-жақты дамыған тұлға қалыптастыру жолындағы
ізденісі мен табысты еңбегі үшін Құрмет Грамотасы мен және медальмен
марапатталды.
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 Исаева.А.Б.Ұлттық мереке-Тәуелсіздік күнімен құттықтап, білім беру саласының
өркендеу жолында адал қызмет етіп, жас ұрпақты оқыту мен тәрбиелеудегі ерен
еңбегі үшін Салалық қауымдастықтар мен кәсіптік білім беру ұйымдарының
одағы-Исаева Асель Байбулатовна грамотамен марапатталды.
 Исаева.А.Б.БАҚ «UTU.kz»сайтында сарапшылық кеңесінің қызметіне белсенді
қатысып және жүргізілген жұмыстарға кәсіби көмек көрсеткен үшін Исаева Асель
Байбулатовна куәлікпен марапатталды.
 Исаева.А.Б Nazarbayev Intellectual Schools-Ұстаздардың біліктілігін арттыру
жолында Педагогикалық шеберлік орталығының жұмысы мен дамуына қосқан
ерекше үлесі үшін- Исаева Асель Байбулатовна алғыс хатпен марапатталды.
 Мұса Қ.А. 3.09.2020 жылы «Talap» коммерциялық емес акционерлік қоғамы, оқу
тренингтік орталығынан «Педагогтердің ІТ-құзіреттіліктерін дамыту және
жетілдіру» тақырыбында 36 сағат көлемінде қашықтықтан біліктілік арттыру
курсынан өткендн растайтын сертификат алды.
 Республикалық «Атадан мұра» атты балалар мен жасөспірімдер шығармашылық
байқауында сіңірген еңбегім үшін «Үздік ұстаз» грамотасын алды.
 Мұса Қ.А. Республикалық «Атадан мұра» атты балалар мен жасөспірімдер
шығармашылық байқауында сіңірген еңбегім үшін «Үздік ұстаз» грамотасын алды.
 Мұса Қ.А. «Ұстазым ұлағатым» Республикалық дарынды балалар мен
жасөспірімдер арасындағы өнер байқауында балалар мен жасөспірімдерге білім
мен тәрбие беріп, өнерге деген құштарлықтарын арттыруда атқарған белсенділігім
үшін «Құрмет» грамотасын алды.
 Мұса Қ.А. 29.10.2020 жылы «Ustaz tilegi» республикалық ғылыми әдістемелік
орталығы ұйымдастырған «Ұстаздарды аттестациядан өткізу: қағидалары мен
шарттары» атты республикалық онлайн конференциясына қатысқан үшін
сертификат алды.
 27.11.2020 Алматы қаласы Әуезов ауданы әкімдігінің қолдауымен Халықаралық
бизнес және коммуникация колледжінде өткен «Жастар бизнесі: практика және
қазіргі заманғы шындық» атты қалалық бизнес-жоспарлар байқауында ғылыми
жұмыстарға жетекшілік еткен үшін алғыс хат алды.
 Мұса Қ.А. 27.11.2020 Алматы қаласы Әуезов ауданы әкімдігінің қолдауымен
Халықаралық бизнес және коммуникация колледжінде өткен «Жастар бизнесі:
практика және қазіргі заманғы шындық» атты қалалық бизнес-жоспарлар
байқауында ғылыми жұмыстарға жетекшілік еткен үшін алғыс хат алды.
 Мұса Қ.А. ҚР тәуелсіздік күніне арнайы өткен «Мен-кәсіпкер» республикалық
гранд турнирінде І орын алған үшін жетекші ретінде грамота алды.
 Мұса Қ.А. 28.03.2021 ж. Қазақстан Республикасы педагогтерінің біліктілігін
арттырудың «Қашықтықтан оқыту жағдайында студенттердің өзіндік жұмысын
ұйымдастыру» 36 академиялық сағат көлемінде білім беру бағдарламасы бойынша
педагогтерді қашықтықтан оқыту курсын аяқтап сертификат алды.
 Мұса Қ.А.Наурыз айында Ақтөбе қаласының «№5 жалпы орта білім беретін мектеб
«ККМ» «ҮЗДІК ОНЛАЙН САБАҚ» атты І Республикалық байқауына қатысып 2
дәрежелі диплом алдым.
Білім алушылар құрамы
Мамандық бойынша білім алушыларды қабылдау жалпы білім негізінде күндізгі
және сырттай нысанда ақылы түрде жүзеге асырылған.
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Күндізгі оқыту нысаны кезіндегі білім алушылардың аудиториялық сабақтарының
және аудиториядан тыс жұмыстарының көлемі аптасына 36-40 сағат аумағында.
Теориялық және практикалық сабақтар, лабораториялық жұмыстар, емтихан алу, бақылау
жұмыстары жыл басында бекітілген оқу жұмыс жоспарына сәйкес ж үзеге асып
отырылған.
Мамандық бойынша білім алушыларды қабылдау жалпы білім негізінде күндізгі
және сырттай нысанда жүзеге асырылады. Бұл мамандық бойынша есептілік мерзіміндегі
білім алушылар құрамы төмендегі таблицада көрсетілген:
Күндізгі бөлім
Жылы

Мамандықтар

20172018
20182019
20192020
20202021
20212022

«Есеп және
аудит»
«Есеп және
аудит»
«Есеп және
аудит»
«Есеп және
аудит»
«Есеп және
аудит»

1 курс
қ/т
о/т
18

Барлығы

2 курс
қ/т
о/т
13

17

Барлығы
18
13
17

17

11

13

28
13

Сырттай бөлім
Оқу жылы

Барлығы

Онын ішінде
1 курсқа
2 курс
қабылданғандар
қ\т
о\т
қ\т
о\т

Бітірушілер

2017-2018
8
8
8
2018-2019
8
8
8
2019-2020
2
2
2
2020-2021
5
5
5
2021-2022
23
21
2
23
2020-2021 Оқу жылында ,жергілікті бюджет негізіндегі 04110100- «Есеп және аудит»
мамандығына 25 білім алушы қабылданды.
Оқу-әдістемелік жұмыс
Жыл сайын 04110100- «Есеп және аудит» мамандығы бойынша стандарт негізінде
оқу процесін жүргізуге қажетті құжаттар дайындалады. Дайындалған оқу жұмыс
құжаттары негізінде оқу процесін болашақ маманға қойылатын стандарттағы талаптар ға
жауап беретіндей деңгейде әдістемелік қамтамасыз ету жұмысы ұйымдастырылады.
Жұмыс жоспарындағы сағаттар саны мен типтік бағдарламадағы тақырыптарға
сәйкес құрылған жұмыс бағдарламасы мен күнтізбелік-тақырыптық жоспар пәндер
бірлестігі отырысында қаралып, бекітіліп директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасары
бекітуімен күнделікті оқу процесінде пайдаланылады. Пәндер бірлестігінде оқу процесін
жүйелі ұйымдастыру, болашақта бәсекеге қабілетті білімді маман дайындау мақсатында
әрбір оқытушы Оқу-әдістемелік кешенді өз пәндері бойынша жинақтайды.
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Оқытушылар оқу процесін әдістемелік тұрғыда жоғары дәрежеде қамтамасыз ету үшін
көмекші құралдар дайындайды:
 04110100-«Есеп және аудит» мамандығынан Қортынды Мемлекеттік аттестация үшін
арнайы пәндер мен экономикалық пәндерден өтетін кешенді емтихан сұрақтары мен
билеттерін дайындайды;
 Ағымдық аттестация үшін тест сұрақтарын және аралық аттестация үшін емтихан
сұрақтары мен билеттерін семестр алдынан дайындайды;
 Жұмыс жоспарына сәйкес міндетті бақылау жұмысы тапсырмалары мен оларды
орындауға көмекші құралдар дайындап пәндер бірлестігі отырысында бекітіледі;
 Бухгалтерлік есеп бойынша арнайы пәндерден сырттай бөлім үшін бақылау жұмысын
орындауға әдістемелік көмекші құрал дайындалды;
 Қаржылық-экономикалық цикл бойынша ашық сабақтар жоспары және өткізу, тәрбие
іс-шаралары жоспарлары және өткізу жұмыстары жоспар бойынша өткізілген;
 Курс жұмысы тақырыптары дайындалып жыл басында жетекшілері тағайындалған, ол
пәндер бірлестігі отырысында бекітілген. Курс жұмысын орындауға әдістемелік көмекші
құрал дайындалған. Білім алушылар оқу процесінде пайдаланады.
 Қаржылық-экономикалық цикл бойынша Оқу-әдістемелік кешенді пәндер бірлестігінің
әрбір оқытушы жинақтаған, онда оқу процесіне қажетті материалдар толықтырылған.
Пәндер бірлестігінде жоспар бойынша айына бір рет отырыс өтеді, осы отырыста
әдістемелік құралдар қарастырылып, талданып, бекітіледі.
Жыл сайын колледжде өткізілетін дәстүрлі іс-шаралар пәндер бірлестігі онкүндігі,
әдістемелік-үйрету семинарлары, «Педагогикалық шеберлік мектебі», «Жас мамандар
мектебі» жұмыстарына оқытушылар белсене араласады.
Қаржылық-экономикалық пәндер бірлестігінің тақырыбы: «Қаржы пәндерін
оқытуда компьютер технологиясын пайдалану (1С – бухгалтерия, версия 8.1, есеп
саясатын жүзеге асыру мақсатында)»
Жыл басында колледждің әдістемелік проблемасы төңірегінде құрылған пәндер
бірлестігі тақырыбын негізге ала отырып, әрбір оқытушы өзінің білім жетілдіру
мақсатында жеке тақырыбын таңдайды, жұмыс жоспарын құрады.
Сонымен бірге колледжде жас мамандармен жұмыс – тәлімгер жұмысына көп көңіл
бөлінеді. Жыл басынан тәлімгерлер жоспар құрады. Жас мамандар сабағына қатысады,
олардың педагогикалық машықтарын қалыптастыру мақсатында кеңес береді. Сабақты
әдістемелік қамтамасыз ету үшін қажетті жаңа ғылыми-әдістемелік оқулықтар мен
материалдар жинақтатып ОӘК жинауға ықпал етеді.
Еңбек жолын колледж қабырғасында бастаған барлық педагог оқытушылар өз
білімдерін көтеру жұмысын бірінші кезекке қояды, мәселен жаңа ғылыми әдебиеттермен
танысу, тәжірибе алмасу, өз білімін шыңдау, өзара сабаққа қатысу және оны талдау
машығын дамыту, жүргізетін пәні бойынша презентация дайындау.
Әдістемелік бөлімнің ұсынған ашық сабақ өткізу туралы Ережесін пайдалан
отырып, оқытушылар ашық сабақтарын жыл басынан құрылған кесте бойынша толық,
мерзімінде орындаған.
1

Ашық сабақтар

2

Конференциялар

2017-2018
4
1

2018-2019
4
2

2019-2020
4

2020-2021
5

2021-2022
5

2

3

1

Жекелеген пәндер бойынша өткізілген ашық сабақтар жоспары дайындалып,
жоспары пәндер бірлестігінде сақталған.
Білім берушілердің жеке жұмыс жоспарлары құрылған.
(Қосымша1)
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Оқу кабинеттері мен үйірме жұмысының жоспарлары пәндер бірлестігінің бірінші
отырысында қарастырылып, бекітілген және жыл бойы жұмыс жоспар бойынша ж үзеге
асырылған.
Оқу кабинеттерінің жоспарында ұйымдастыру жұмыстары, кабинетті жабды қтау
жұмыстары, арнайы пән бойынша оқу-әдістемелік жабдықталуы қамтылған. Ал, үйірме
жұмысы жоспарын құруда оның басты мақсаттары мен міндеттері негізге ала отырып,
арнайы пән бойынша білімдерін кеңейту және мамандығына қызығушылы ғын арттыру,
мамандық туралы танымдарын кеңейтуді ескерген.
Оқу жұмыс жоспарына сәйкес білім алушылар курс жұмысын орындайды.
Жоғарыда аталғандай курс жұмысын орындау үшін білім алушы әдістемелік көмекпен
қамтамасыз етілген. Курс жұмысы мазмұнында білім алушыға тапсырма беріледі,
жоспары мен мазмұны, негізгі бөлімдер мен практикалық бөлім және қортындыдан
тұрады. Курс жұмысы оқу процесі кестесіне сәйкес қорғау жасалып, бағалары сынақ
кітапшасы мен теориялық оқу журналына түсіріледі
Оқу
сабақтарын
өткізуде
қаржылық-экономикалық
пәндер
бірлестігі
оқытушылары дидактикалық материалдар, ТОҚ пайдаланады, ол білім алушыларды ң
арнайы пәндер бойынша білімін кеңейтуге және теорияны практикалы қ әрекеттерге
ұштастыруға ықпал етеді.
Педагогикалық сағат жүктемесі
Мамандыққа берілген оқу жүктемесі
2017-2018 оқу жылдары
C
h
a
r
t
T
it
l
e

1
2
3
4

№
1
2
3
4

Оқытушылар

Жүктемесі
1 семестр
2 семестр
Досжанова Ботагөз Рахметуллаевна
615
472
Исаева Асель Байбулатовна
538
558
Айтанаева Алия Кулбаевна
374
342
Жумахметова Гүлмира Шарапатовна
294
502
БАРЛЫҒЫ
1821
1874
2018-2019 оқу жылдары
Оқытушылар

Жүктемесі
1 семестр
2 семестр
480
666
505
581
431
289
276
359
1692
1895

Досжанова Ботагөз Рахметуллаевна
Исаева Асель Байбулатовна
Жумахметова Гүлмира Шарапатовна
Айтанаева Алия Кулбаевна
БАРЛЫҒЫ

Жалпы
1087
1096
716
796
3695
Жалпы
1146
1086
720
635
3587

2019-2020 оқу жылдары
№
1
2

Оқытушылар

Жүктемесі
1 семестр
2 семестр
312
299
403
359

Досжанова Ботагөз Рахметуллаевна
Исаева Асель Байбулатовна
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Жалпы
611
762

3
4
5
6

Жумахметова Гүлмира Шарапатовна
Айтанаева Алия Кулбаевна
Мұса Қарлығаш Асылқызы
Дәрмеш Назгүл Мақатқызы
БАРЛЫҒЫ

244
387
411
1757

441
30
662
44
1835

685
417
1073
44
3592

2020-2021 оқу жылдары
№
1
2
4
9

Оқытушылар
Досжанова Ботагөз Рахметуллаевна
Исаева Асель Байбулатовна
Мұса Қарлығаш Асылқызы
Дәрмеш Назгүл Мақатқызы
БАРЛЫҒЫ

Жүктемесі
1 семестр
2 семестр
167
287
550
470
717
641
44
1434
1442

Жалпы
454
1020
1358
44
2876

2021-2022 оқу жылдары
№
1
2
3
4
5
6

Оқытушылар
Досжанова Ботагөз Рахметуллаевна
Исаева Асель Байбулатовна
Дәрмеш Назгүл Мақатқызы
Толеубекова Құралай
Тұралық Маржан
Қошан Айбол
БАРЛЫҒЫ

Жүктемесі
1 семестр
2 семестр
249
491
412
573
44
197
328
597
534
454
797
1909
2767

Жалпы
740
985
44
525
1131
1251
4676

Білім алушылардың максималды оқу жүктемесі аптасына 36-40 сағатты құрайды.
Жылдық педагогикалық жүктеме оқытушылардың санаттық дәрежелері мен
ғылыми атақтарына сәйкес берілген.
Болашақ мамандар дайындау сапасын арттыру мақсатында ғылыми дәрежесі бар
және тәжірибелі оқытушылар қамтамасыз етілген. Жыл басында бірлестік отырысында
оқытушылардың сағат жүктемесіне қарай, сабақ кестесі жасалған, орта есеппен оқытушы
күніне 4-6 сағат көлемінде дәріс берген. Сағат жүктемесінің орындалуы № 2 форма
бойынша қадағаланып отырылған. Мамандықтағы сабақ беру бірлестік мүшелерінің
санатына, дипломдағы сәйкес бөлінгендіктен, сабақ уақытылы, сапалы түрді жүргізілген.
Жоғарғы санатты және ғылыми дәрежелі оқытушылар мемлекеттік емтихан, со ңғы
курстарда берілетін пәндерден дәріс берген.
Оқу-тәрбие жұмысы
Колледждің жылдық жоспары негізінде жыл сайын тәлімгері жоспары құрылады.
Жоспар бойынша іс-шаралар өткізіледі және сабақ кестесіне енгізіле отырып апта сайын
сынып сағаты өтеді. Жалпы жыл бойына өткізілген сынып сағаттарының тақырыптары:
1. «Мен өз Отанымның патриотымын»
2. «Үлкенге құрмет – балаға міндет»
3. «Есепші деген мамандық – санадарды жүрер жетектеп»
4. «Мен – болашақ бухгалтер»
5. «Теңге – мемлекет келбеті»
6. «Желтоқсан алауы тәуелсіздік бастауы»
7. «Тәуелсіздік ел тұғыры»
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8. «Әлемдегі діни экстремизмді және лаңкестік»
9. «Өз елімнің рәміздерін құрмет тұтам»
10. «Туған елдің тағдыры толғантама жас ұлан»
11. «Салт дәстүрім – таусылмайтын байлығым»
12. «Өз беделің өз қолыңда»
13. «Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды»
14. «Қош келдің – әз Наурыз»
15. «Экономикалық дағдарыс»
16. «Өз мамандығымды мақтан тұтам»
17. «Заманға сай адам»
18. «Қазақстанның жануарлары мен өсімдіктер әлеміне саяхат»
19. «Вен ауралар мен ЖҚТБ-ның алдын алу»
20. «Суицидті қалай түсінеміз?»
Және де,жыл сайын,білім алушылардың творчествалық қабілетін дамыту
мақсатында,әр түрлі конкурстар ұйымдастырылады.Оның ішінде:
 Үздік топ
 Көктем аруы
 «Миллион кімге бұйырады»
 «XXI ғасыр көшбасшысы»
 «Алло, біз дарындарды іздейміз».
 «Осенний фейерверк»
 «Күз ханзадасы мен күз ханшайымы»
 Фестиваль – Дарын

«Лучший специальность»

«Жігіт сұлтаны»
2017-2021 жылдар аралығында мамандық білім алушылары колледж ішілік
ұйымдастырылған іс-шараларға белсене араласқан:
 2018 жыл. ЕА-101 тобы.Сертификат 1 орын «Үздік-топ-2018»
 2020 жыл. ЕА-109.Вельянов Саят «АТАДАН МҰРА»
Республикалық жасөспірімдер байқауы «Шығарма» жанры бойынша I ОРЫН
 2020 жыл. ЕА-109.Төлегенқызы Аяжан«ҰСТАЗЫМ-ҰЛАҒАТТЫМ»
Республикалық Дарынды балалар мен жасөспірімдер арасындағы ӨНЕР
байқауы «Шығарма» номинациясы бойынша
БАС ЖҮЛДЕ
 2021 жыл. ЕА-109. Мубарек Амина «Колледж аруы-2021» атты
Республикалық онлайн сайысына белсенді қатысып 2-ші орынды жеңіп алған
ыүшін грамота. Ақтөбе қаласы жастар мен балалар ұйымдарының
қауымдастығы.
 2021 жыл. ЕА-109. Мубарек Амина «Колледж аруы-2021» атты
Республикалық онлайн сайысына белсенді қатысып «Ең әдемі ару»
номианциясымен грамота. Ақтөбе қаласы жастар мен балалар ұйымдарының
қауымдастығы.
 2021 жыл.. ЕА-109. Жуманов Мадияр«Қош келдің, әз Наурыз» қашықтықтан
өткізілген Республикалық байқауы. «Мәнерлеп оқу» номинациясына қатысып
жүлделі II-ші дәрежелі Диплом алды.
 2021 жыл. ЕА-109. Мажикен Асем «Қош келдің, әз Наурыз» қашықтықтан
өткізілген Республикалық байқауына қатысқандығын растайтын сертификат
алды.
Жыл басынан директор өкімі бойынша тәлімгерлер топтарға бекітілді:
Оқу жылы

топ

Тәлімгер
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2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022

ЕА-101
ЕА-101
ЕА-201
ЕА-201
ЕА-101
ЕА-109

Исмаилова А.М
Досжанова Б.Р.
Досжанова Б.Р.
Досжанова Б.Р.
Досжанова Б.Р.
Мұса Қарлығаш

ЕА-201

Досжанова Б.Р.

Апта сайын сынып сағаты сабақ кестесіне сәйкес өткізіледі. Онда сабаққа қатысу,
білім алушылар тәртібі мен үлгерімі, оқу төлем ақысын уақытында төлеу ба қылау ға
алынады. Сонымен қатар түрлі іс-шараларды ұйымдастыру мәселелері, ата-аналармен
жұмыс жүргізіледі.
Сонымен бірге топ білім алушыларымен мәдени демалыстар: театр
қойылымдарына бару, қала музейлерін аралау, саяхатқа шығу секілді іс-шаралар да
өткізіледі. Қастеев атындағы мұражайға, «Атакент» көрмесіне білім алушылар саяхатқа
барды.
Оқу-материалдық базасы
04110100- «Есеп және аудит»мамандығы бойынша оқу процесін материалдықтехникалық базамен қамтамасыздандыру қанағаттанарлық:
3/352 – Қаржы және несие – Мұса Қ.А.
3/318 – Экономикалық талдау және қаржы есебін талдау – Исаева А.Б.
3/313 – Экономикалық теория негіздері – Исимсартова Б.М.
Кабинет тазалығы, ондағы құрал – жабдықтардың жаңа бүгінгі заман талабын сай
қамтамасыздандырылуы мен компьютерлердің санитарлық таза болуына кабинет
меңгерушілеріне жүктелді.
Оқу кабинеттер арнайы пәндер бойынша қажетті үлгі стендалармен, дидактикалық
материалдармен, ғылыми журналдармен, қосымша әдебиеттермен жабдықталған.
Теориялық оқу сабақтарын жүргізуге арналған әдістемелік көмекші құралдар қоры
жинақталып, білім алушылар оқу барысында пайдалануға ыңғайлы тізім жасалған.
Міндетті бақылау жұмыстарын орындау мен сырттай бөлім білім алушылары
бақылау жұмысын орындауға көмекші құралдар дайындалған.
Жыл басында білім алушылармен техникалық қауіпсіздік нұсқаулары жүргізілген.
Оқу ғимаратының әр қабаты өрт қауіпсіздігі талаптарына сай.
Оқу аумағын білім алушылар санына бөлгенде санитарлық нормалар талаптарын
орындайды. Жалпы кабинет аумағы барлығы 210, оның ішінде кабинет аумағы- 50 шаршы
метрді, білім алушы санына бөлгенде, бір балаға 4,1 шаршы метрді құрайды. Маманды қ
бойынша орта есеппен 1 оқытушыға 4 білім алушыдан келеді.
Білім алушы санын ескере отырып, оқу кабинеттерінде теориялық оқуға қажетті
оқу-әдістемелік құралдар, оқулықтар жинағы, оқу-әдістемелік кешендер, дидактикалық
материалдар қоры, интерактивті тақта, компьютерлермен жабдықталған.
Оқу кабинеттері қажетті құрал жабдықтармен жыл сайын жаңартылып отырған
және толықтырылу үстінде. Аталған оқу- әдістемелік материалдар қоры кабинет
паспортында тізімделген.
Оқу кабинеттері мен үйірме жұмысының жоспарлары пәндер бірлестігінің бірінші
отырысында қарастырылып, бекітілген және жыл бойы жұмыс жоспар бойынша ж үзеге
асырылған.
Оқу кабинеттерінің жоспарында ұйымдастыру жұмыстары, кабинетті жабдықтау
жұмыстары, арнайы пән бойынша оқу-әдістемелік жабдықталуы қамтылған. Ал, үйірме
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жұмысы жоспарын құруда оның басты мақсаттары мен міндеттері негізге ала отырып,
арнайы пән бойынша білімдерін кеңейту және мамандығына қызығушылы ғын арттыру,
мамандық туралы танымдарын кеңейтуді ескерген.

Ақпараттық желілер және кітапхана
352-аудитория соңғы жетілдірілген компьютерлік технология бойынша
оқытылатын Бухгалтерлік есептен 1С Бухгалтерия, версия 8,1 орнатылған 7 компьютер
білім алушылар пайдаланады. Сонымен бірге оқытушылар презентациялар, әдістемелік
көмекші құралдар дайындаған.
315-аудиторияда мультимедия сабақтарын өтуге қолайлы интерактивті тақтамен
жабдықталған. Колледжде материалдық-техникалық және оқу-ақпараттық базасы үнемі
жаңартылып отырады.
Оқу үдерісі кезінде мамандық бойынша білім алушыларды компьютермен
қамтамасыз ету қанағаттанарлық дәрежеде. Орта есеппен мамандықтың екі білім
алушысына 1 компьютер. Білім алушылар үшін ғаламтор жілісі қолжетімді.
Колледж кітапханасы 04110100-«Есеп және аудит» мамандығы білім алушыларына
кез келген қажетті әдебиеттермен жұмыс істеуге мүмкіндік береді.Теориялық білімді
жетілдіру үшін оқу және оқу – әдістемелік оқулықтармен қамтамасыз етілген.
Білім алушылардың өзбетінше ізденіс жұмыстарымен айналысу үшін 350 орындық
оқу залы, «КАБИС» автоматтандырылған картотекалы қызмет көрсету жүйесі, түрлі
ақпарат құралдарымен жабдықталған.
Оқу кабинеттерінде оқытушылар дайындаған пәндер бойынша слайд түрінде
жасалған презентациялар, әдістемелік нұсқаулар жинақталған.
Білім алушылардың білім деңгейі
Аталмыш мамандық бойынша мамандар дайындау Қазақстан Республикасының
техникалық және кәсіптік білім беретін стандарты мен типтік оқу жоспары мен типтік
бағдарламасы негізінде жүргізілген. Мамандықтың арнайы пәндер бойынша 2009 жылғы
Типтік оқу бағдарламасы негізінде құрылған жұмыс бағдарламасы мен күнтізбеліктақырыптық жоспар негізінде оқу процесі ұйымдастырылған. Оқу сабақтары сабақ
кестесіне сәйкес бір ауысымда өтеді.
Оқу процесін ұйымдастыратын негізгі құжаттар болып: оқу жұмыс жоспары,
жекелеген пәндер мен практика түрлеріне дайындалатын жұмыс бағдарламасы ж әне
күнтізбелік-тақырыптық жоспар болып табылады. Жұмыс жоспары оқу процесін
басқаратын оқу кестесі мен оқу жоспарынан, оқу пәндері тізбесінен, оның өтілетін
мерзімі мен сағаттар санынан, оқытылудың бірізділігін, сабақтың түрлері мен аралы қ
аттестация мен қортынды аттестация, бақылау түрлерінен тұрады.
Оқу процесін бақылау жоспарлар мен бағдарламаларды толық жүзеге асыруды
қамтамасыз етеді:
-оқу процесінің жылдық кестесі теориялық оқу, емтихан сессиясы, практика
түрлері мен мерзімі, демалыс уақыттарын көрсетеді;
-бір жылға құрылған күнтізбелік-тақырыптық жоспар;
-оқу сабақтарының басталу және аяқталу уақытын анықтайтын күн реті;
-оқу жылы басталмас бұрын оқу-әдістемелік бөлім дайындаған сабақ өтетін
аудиториялар тізімі.
Өтілген пәндер бойынша теориялық оқу журналы толтырылады. Онда теориялы қ,
зертханалық-практикалық сабақтар, бағалар, өтілген тақырыптар күнтізбелік-тақырыптық
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жоспарға сәйкес толытырылған. Теориялық оқу журналдарын бөлім меңгерушілері,
директордың орынбасарлары үнемі тексеріп, қадағалап отырады.
Оқу жоспарлары мен бағдарламалар мазмұнын бақылау берілетін теориялық
материалдар, оны бекітуге арналған практикалық дағдыларын толықтыратын
зертханалық-практикалық сабақтар болашақ маманның өзі таңдаған кәсібі бойынша
тиімді құрал болуға тиіс және бітіруші маман практикалық қызметінде үлкен сұраныс қа
ие болатындай бағытта дайындалуы тиіс.
Білім алушылардың сабаққа қатысуы мен үлгерімін бақылау үшін колледж ішілік
бақылау ұйымдастырылады және оны жүйелі басқаруға бағыт алады. Оқу кестесіне
сәйкес 16 сағат көлемінде пән бойынша ағымдық аттестация жүргізіледі, оны ң нәтижесі
аралық аттестация кезінде ескеріледі. Емтихандар көпшілігінде ауызша формада және
тест түрінде қабылданады. Емтихан сұрақтары алдын-ала дайындалып білім алушылар ға
дайындық үшін таратылады, билеттер мен тест сұрақтары 1 ай бұрын пәндер бірлестігі
отырысында қарастырылып, директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасарына бекітуге
ұсынылады.
Бірлестік отырысында емтихан, мемлекеттік емтихан өткізу реті, түрі, құқықтықнормативтік құжаттар туралы мәселелер қарастырылған. Топ тәлімгерлері, оқытушылар
жыл бойы білім алушылардың білім сапасын, пәнге деген қызығушылығын анықтау және
педагогикалық тәжірибесін дамыту мақсатында өзара сабаққа қатысқан. Оның
нәтижелері өзара сабаққа қатысу журналында тіркелген.
Мамандық бойынша ағымдағы бақылау пәндер бойынша оқу бағдарламасында
көрсетілген міндетті бақылау жұмыстарын тексеру арқылы жүзеге асырылған. Ба қылау
жұмысы күндізгі бөлім бойынша жазбаша, сырттай бөлімде 4 нұсқадан (әр нұсқада 25
сұрақтан) жеке тапсырмалар бойынша өткізілген.
04110100- «Есеп және аудит» мамандығы бойынша білім алушылардың
үлгерім көрсеткіштері
Жылы

2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022

Курсы

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

Білім
алушылар
саны

Жалпы үлгерім

12
11
11
13
11
13

77
92
90
97
85

Оның ішінде

Білім
сапасы

5

%

4

%

2
2
3
2

17
17
23
15

10
5
8
7
9

60
59
73
54
70

77
76
73
79
85

2020 жылы 04110100- «Есеп және аудит» мамандығы бойынша оқуға қабылданған білім
алушылар саны 25
Жылы

Курсы

Білім

Жалпы
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Оның ішінде

Білім

обучения
20202021

1 курс
каз

алушыла
р саны
25

үлгерім
100%

5

%

4

%

3

12%

22

88%

сапасы
%
100%

Білім алушылардың аралық аттестаттаудан өткізудің пәндер тізбесі мен нысаны
мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарға сәйкес құрылған оқу кестесіне жүгіне
отырып құрылған күнтізбелік жоспар негізінде жүзеге асқан.
Білім алушылардың курстық жобаларды орындау үшін пәндер бірлестігінде
әдістемелеік көмекші құрал жасалынып, соның негізінде қабылданған.
Білім алушыларды аралық аттестаттаудан өткізу үшін емтихан билеттері, емтихан
кезінде пайдалануға рұқсат берілген көрнекі құралдар, нормативтік құжаттар
дайындалған. Жазбаша емтихан жұмыстары мөртабан қойылған қағаздарда орындалған.
Білімді бағалау бес балдық жүйе бойынша жүзеге асырылған.
Қорытынды мемлекеттік аттестаттауды ұйымдастыру және өткізу үшін директор
бұйрығымен аттестаттау комиссиясы құрылған. Комиссия төрағасы мамандық бойынша
өндіріс саласының білікті маманы болып тағайындалған.
Мемлекеттік біліктілік комиссиясы құжаттары (әрбір білім алушыға жекелей
хаттама, бағалау ведомості ) қорытынды аттестатцияны жүргізу ережесіне сәйкес №502
типтік формасында белгіленген. Комиссия төрағасы педагогикалық кеңесте комиссия
жұмысының қорытындылары туралы баяндаған.
Мемлекеттік қорытынды аттестаттау қорытындылары
Оқу жылы

Бітіруші
лер саны

«5»

«4»

2017-2018
2018-2019
2019-2020

8
11
-

2
-

7
9
-

2020-2021

15

-

2021-2022

-

-

бағалар
«3»
шық
паған
дар
-

Үлгерім
сапасы

-

-

85%
100%
-

9

6

-

100%

-

-

-

-

Сырттай бөлім
Оқу
жылы
2017-2018

2018-2019

2019-2020

Емтихан
реті
1
2
3
1
2
3
1

Мемлекеттік емтихандар
Бітірушілер
бағалар
саны
«5» «4»
«3»
Шықпа
ғандар
7
6
1

Үлгерім
сапасы
85%

7

-

6

-

1

85%

8
8

-

7
7

-

1
1

85%
85%

3

-

3

-

-

100%
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2020-2021

2021-2022

2
3
1
2
3
1
2
3

3

-

3

-

-

100%

4
4
4

-

2
2
2

2
2
2

-

100%
100%
100%

Ғылыми- зерттеу жұмыстары
Колледжде жыл сайын дәстүрлі түрде өтетін оқытушылар мен білім алушылар
арасында ғылыми-практикалық конференцияға пәндер бірлестігі белсенді қатысады. Олар
өз тәжірибелеріндегі проблемалар мен жаңалықтарын ортаға салады.
Білім алушыларды ғылыми ізденіс арқылы өзбетінше жұмыс жасауға, көзқарасын
дәлеледей білуге, ойды ортаға салып талдауға, мамандығы төңірегінде болып жатқан
жаңалықтармен таныстыруға ықпалы зор.
Жыл сайын колледжде өтетін конференцияға оқытушылар мен білім алушылар
өздерінің ғылыми жұмыстарымен баяндама жасайды.
 2017
жылы
есеп
және
аудит
мамандығы
бойынша,Досжанова.Б.Р
басқаруымен ,ЕА-201 топ білім алушысы Бейсен Томирис «Менің бизнес
жоспарым» тақырыбында, және Калбаева Жулдыз «Мен-болашақ бухгалтер»
тақырыбында, ғылыми-зерттеу конференциясына қатысып,грамотаға иеленді.
 2021жыл. ЕА-109. Ибраймхан Әйгерім«Болашақ – бұл Біз» атты қашықтықтан
өткізілген Республикалық интернет-байқауында «Шығарма байқауы»
номинациясымен. I-ші дәрежелі. Диплом
 2021жыл. ЕА-109. Төлегенқызы Аяжан«Болашақ – бұл Біз» атты қашықтықтан
өткізілген Республикалық интернет-байқауына қатысқан. Сертификат
 2021жыл. ЕА-109. Жуманов Мадияр Сабитұлы ҚР тәуелсіздігінің 30 жылдық
мерейтойына орай Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Тәуелсіздік
бәрінен қымбат» атты бағдарламалық мақаласын педагогтері мен білім
алушылардың арасында кеңінен наисхаттау мақсатында өткен «Білімді ұрпақ –
тәуелсіздік тірегі» атты республикалық эссе байқауға қатысып жеңімпаз атанған –
I-ші дәрежелі. Диплом
 2021жыл. ЕА-109. Батыр Айшабиби Багисовна ҚР тәуелсіздігінің 30 жылдық
мерейтойына орай Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Тәуелсіздік
бәрінен қымбат» атты бағдарламалық мақаласын педагогтері мен білім
алушылардың арасында кеңінен наисхаттау мақсатында өткен «Білімді ұрпақ –
тәуелсіздік тірегі» атты республикалық эссе байқауға қатысып жеңімпаз атанған –
II-ші дәрежелі. Диплом
 2021жыл. ЕА-109. Мубарек Амина Ринатқызы ҚР тәуелсіздігінің 30 жылдық
мерейтойына орай Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Тәуелсіздік
бәрінен қымбат» атты бағдарламалық мақаласын педагогтері мен білім
алушылардың арасында кеңінен наисхаттау мақсатында өткен «Білімді ұрпақ –
тәуелсіздік тірегі» атты республикалық эссе байқауға қатысып жеңімпаз атанған –
II-ші дәрежелі. Диплом
 2021. ЕА-109. Спанқұл Сәкен Серікұлы ҚР тәуелсіздігінің 30 жылдық
мерейтойына орай Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Тәуелсіздік
бәрінен қымбат» атты бағдарламалық мақаласын педагогтері мен білім
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алушылардың арасында кеңінен наисхаттау мақсатында өткен «Білімді ұрпақ –
тәуелсіздік тірегі» атты республикалық эссе байқауға қатысып жеңімпаз атанған –
I-ші дәрежелі Диплом алды.
2021жыл. ЕА-109. Вельянов Саят Қайратұлы ҚР тәуелсіздігінің 30 жылдық
мерейтойына орай Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Тәуелсіздік
бәрінен қымбат» атты бағдарламалық мақаласын педагогтері мен білім
алушылардың арасында кеңінен наисхаттау мақсатында өткен «Білімді ұрпақ –
тәуелсіздік тірегі» атты республикалық эссе байқауға қатысып жеңімпаз атанған –
II-ші дәрежелі Диплом алды.
Кәсіби практика

04110100- «Есеп және аудит»мамандығы бойынша практиканың оқу және
технологиялық түрі өтеді. Оқу практикасы арнайы жабдықталған аудиторияларда іскерлік
ойындар арқылы мекемедегі ситуацияларға құрыла отырып ұйымдастырылады.
Технологиялық практика келісім-шарт негізінде Алматы қаласы Медеу ауданының
салық департаментінде, Мемлекеттік зейнетақы қоры орталығында және КазКомБанк
өтеді. Алматы облысының базалық мекемелерінде, банктерде келісім-шарт және сұраныс
берген өндіріс орындары мен мекемелердің келісім-хат негізінде жіберіледі. Ол үшін осы
мекеме басшылары алдын-ала берген келім-хат бойынша екі тараптық келісім-шартқа
отырып, колледж директорының бұйрығы бойынша білім алушылар практика өтуге
жіберіледі. Білім алушылар қолына қажетті нұсқаулық әдістемелік көмекші құралдар,
тапсыратын есеп үлгілері беріледі.
Практика соңында жетекші білім алушылардан есеп құжаттарын толық қабылдап,
бағалайды.
Оқу-өндірістік практикасы басында тәжірибе жетекшілері тарапынан білім алушыларға
кеңес беріліп, қауіпсіздік шараларымен таныстырылған. Жетекшілер практика кестесімен
таныстырылып, бірлестік отырысында тәжірибе жұмысын қарастыру, бекіту м әселелері
қарастырылған.Практика жұмысының тұрақты, мезгілінде орындалуы үшін топтармен
төменгі тізім бойынша кеңестер жүргізілген:
- Технологиялық және диплом алды практика бойынша (тәжірибенің бұл түрінің
ерекшелігі , білім алушыға болашақта беретін пайдасы );
- практика бойынша есеп беру, жеке жоспар, күнделік толтыру мәселелері;
- оқу праткикасы мәселелері т.б
Оқу-өндірістік
практиканың
білім
алушылардың
мамандыққа
деген
қызығушылығын арттыра отырып, бітірушілердің еңбекпен қамту сұранысы өскен. 20192020 оқу жылында бітіруші топ білім алушылары атына технологиялы қ практика
қортындысы бойынша Алматы қаласы Медеу ауданының салық департаментінен колледж
директорына алғыс хат берілді. Онда білім алушылардың тәртібі мен сауатты маман
ретінде жауапкершіліктері аталып өткен.
Мамандық бітірушілері колледж ішілік «Үздік мамандық» байқауында маманды қ
бойынша есеп беріп, мамандық жәрмеңкесін ұйымдастырған.
Жалпы бітірушілердің 60 % жоғарғы оқу орнында оқуларын жалғастырса, еңбекке
орналасу мәселесі өз бетінше жүзеге асырылады.

15.2. 04120100 - «Банк және сақтандыру ісі» мамандығы
4S04120103 – Банк операциялары жөніндегі менеджербіліктілігінің
Өзін-өзі аттестаттау нәтижесі бойынша
АНЫҚТАМА
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Жалпы мәлімет
04120100 – «Банк және сақтандыру ісі» мамандығы бойынша 2001 жылдан бері
Қазақсатн Республикасы Білім және ғылым министрлігі Техникалық және кәсіптік білім
беретін Жалпыға міндетті білім беру стандарты негізінде мамандар дайындалуда.
Колледжде мамандық бойынша ақылы-келісім шарт негізінде қазақ және орыс тілінде
мамандар әзірлейді.
Мамандыққа берілген Мемлекеттік лицензия 2009 жылы 3 сәуірде АА-5
сериясымен
№ 0101883 шектеусіз мерзімге берілген. Мамандық бойынша білім
алушыларды қабылдау жалпы білім негізінде күндізгі және сырттай нысанда жүзеге
асырылады.
Кадрлар әлеуеті
Осы мамандық бойынша білім беретін педагогтардың базалық білімдері сәйкес
келеді. Кадрлық әлеует лицензиялық талаптарға сәйкес келеді.
2017-2018 Оқу жылы
Еңбек өтілі

Мамандығы,
біліктілігі

Оқитын пәні

1.Экономика 18
лық талдау
және қаржы
есебін талдау
2.Салық
және салық
салу
3.Маркетинг
негіздері
4.Менеджмен
т
5.Қазіргі
өндірістік
маркетинг
және
менеджмент
негіздері
6.Менеджмен
ттің,маркети
нгтің
және
бизнестің
негіздері
7.Ауыл
шаруашылығ
ы
экономикасы
8.Аграрлық
маркетинг
9.Аграрлық
менеджмент
1.Основы
12

1

Досжанова
Ботагөз
Рахметуллаевна
Штаттық
оқытушы

«Қазақ Ұлттық
Техникалық
Университеті».
1999ж.
Инженерэкономист
(менеджер)

2

Исаева

Абай ат.
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санаты

педагог

Аты-жөні

жалпы

қ/с

18

Бірінші

12

Екінші

Асель
Байбулатовна
Штаттық
оқытушы

Қаз.Ұлттық
Университет.20
05ж,
Магистр,2007
ж.
Финансистэкономист
"Қазақ ауыл
шаруашылығы
университеті"
1993 жыл
Бухгалтерэкономист

3

Айтанаева
Алия
Кулбаевна

4

Елтаева
Куралай
Елтаевна

"Қазақ
аграрлық
университеті".
Қаржы

5

Саяпил
Алия

«Әл-Фараби
атындағы Қазақ
Ұлттық
университеті»

6

Момынкулова
Сауле
Мадиярбековна

7

Жуманова
Гулжайна
Шереханқызы

8

Токтагулова Улжан
Сыпабековна

Жамбыл жеңіл
және
өнеркәсіптік
өндіріс
институты
Қазақ Еңбек
және Қызыл Ту
орденді ауыл
шаруашылығы
институты
М. Әуезов
атындағы
Оңтүстік
Қазақстан
мемлекеттік
университеті

экономики
2.Основы
экономическ
ой теории
3.Финансовы
й учет
1.Основы
32
бухгалтерско
го учета
2.1С
бухгалтерия
3. Статистика
4.Ознокомит
ельная
практика
1.Маркетинг 11
негіздері
2.
Менеджмент
негіздері
1.Экономика 14
негіздері
2.
Экономикал
ық
теория
негіздері
1.Статистика
18
2.Салық
және салық
салу

22

Магистр

8

бірінші

15

Екінші

1.Бухгалтерлі 21
к
есеп
негіздері
2. Бюджеттік
есеп
1.
4
Экономистті
к
информатика
және
информатика
лық жүйелер

19

Магистр

3

Магистр

2018-2019 оқу жылы
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10

Бірінші

Мамандығы,
біліктілігі

Оқитын пәндер

Еңбек өтілі

1

Досжанова
Ботагөз
Рахметуллаевна
19.02.1977ж
Штаттық
оқытушы

2

Исаева
Асел
Байбулатовна
12.04.1984ж
Штаттық
оқытушы

3

Айтанаева Алия
Кулбайкызы
27.02.1967ж

4

Жумахметова
Гүлмира
Шарапатовна

«Қазақ Ұлттық
Техникалық
Университеті».
1999ж.
Инженер-экономист
(менеджер)

2.
Экономикалық
талдау
және
қаржы
есебін талдау
2.Салық және салық салу
3.Маркетинг негіздері
4.Менеджмент
5.Қазіргі
өндірістік
маркетинг
және
менеджмент негіздері
6.Менеджменттің,
маркетингтің
және
бизнестің негіздері
7.Ауыл
шаруашылығы
экономикасы
8.Аграрлық маркетинг
9.Аграрлық менеджмент
«Абай атындағы
1.Менеджмент
Алматы
2.Основы экономики
Мемлекеттік
3.Экономика негіздері
Университеті»
4.Қаржылық есеп
2005ж.
5.Өндіріс экономикасы
магистр 2007ж.
6.Экономикалық теория
Финансы и кредит
негіздері
7.Нарықтық экономика
8.Рыночная экономика
«Қазақ Еңбек
1.Бухгалтерлік есеп
Қызыл Ту ордені
2.1С бухгалтерия
ауылшаруашылық
3.1Сбухгалтерия
институты. 1993ж.
бағдарламасы бойынша
Бухгалтербухгалтерлік
есепті
экономист
автоматтандыру
4. Статистика
5. Статистиканың жалпы
теориясы
6. Танысу практикасы
Қазақ Аграрлық
1.Қаржы және несие
Университеті.
2.Банк ісі
2002ж.
3.Бюджеттік есеп
Экономист
– 4.Сала экономикасы
финансист. Магистр 5.Диплом алды практика
2003ж
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Санаты

педагог

Аты-жөні

жалпы

№

19

19

Бірінші

13

13

Екінші
Магистр

32

22

Магистр

15

11

Магистр

Еңбек өтілі

Санаты

педагог

Аты-жөні

жалпы

№

2019-2020 оқу жылы
Мамандығы,
Оқитын пәндер
біліктілігі

1

Досжанова
Ботагөз
Рахметуллаевна
19.02.1977ж
Штаттық
оқытушы

«Қазақ Ұлттық
Техникалық
Университеті».
1999ж.
Инженер-экономист
(менеджер)

1. Ұйым қаржылары
2.Экономикалық талдау
және ҚЕТ
3.Аграрлық маркетинг
4.Аграрлық менеджмент
5.Менеджмент маркетинг
және
агробизнес
негіздері
6.Сала экономикасы
7.Менеджмент
және
маркетинг негіздері

20

20

Бірінші

2

Исаева
Асел
Байбулатовна
12.04.1984ж
Штаттық
оқытушы

«Абай атындағы
Алматы
Мемлекеттік
Университеті»
2005ж.
магистр 2007ж.
Финансы и кредит

1. Қаржылық есеп
2.Қаржылық есеп
3.Өндірістік экономика
4.Экономика негіздері
5.Основа экономики
6.Нарықтық экономика
негіздері
7.Бухгалтерлік есеп
8.Основы рыночной
экономики
9.Менеджмент
10.Кәсіпкерлік және
бизнес негіздері

14

14

Екінші
Магистр

3

Айтанаева Алия
Кулбайкызы
27.02.1967ж

«Қазақ Еңбек
Қызыл Ту ордені
ауылшаруашылық
институты. 1993ж.
Бухгалтерэкономист

32

22

Магистр

4

Жумахметова
Гүлмира
Шарапатовна

15

11

Магистр

1.Бухгалтерлік есеп
2.1С бухгалтерия
3.1Сбухгалтерия
бағдарламасы бойынша
бухгалтерлік
есепті
автоматтандыру
4. Статистика
5. Статистиканың жалпы
теориясы
6. Танысу практикасы
Қазақ Аграрлық
1.Қаржы және несие
Университеті.
2.Банк ісі
2002ж.
3.Бюджеттік есеп
Экономист
– 4.Сала экономикасы
финансист. Магистр 5.Диплом алды практика
2003ж
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Аты-жөні

«Әл-Фараби
атындағы Қазақ
Ұлттық
университеті»
2019ж

1.Экономика негіздері
2.Кәсіпкерлік
қызмет
негіздері
3.Менеджмент
4.1-С Бухгалтерия
5.Салық есебі және есеп
беру
6.Статистиканың жалпы
теориясы

2020-2021 оқу жылы
Мамандығы,
Оқитын пәндер
біліктілігі

2

1

Досжанова Ботагоз
Рахматуллаевна
Штаттық
оқытушы

2

Исаева Асель
Байболатовна
Штаттық
оқытушы

3

Мұса Қарлығаш
Асылқызы
Штаттық
оқытушы

4

Дәрмеш Назгүл
Мақатқызы
Сағаттық
оқытушы

Ұйым экономикасы
Экономикалық
талдау
және
қаржылық
есептілікті талдау
Сала экономикасы
Аграрлық менеджмент
Аграрлық маркетинг
Қаржылық есеп
Менеджмент
Нарықтық экономика
негіздері
Өндірістік экономикасы
Бухгалтерлік есеп
Экономика негіздері
Кәсіпкерлік
қызмет
негіздері
Менеджмент
1-С Бухгалтерия
Салық есебі және есеп
беру
12. Статистиканың
жалпы
теориясы
3. Экономика негіздері
4. Основы экономики

1

Еңбек өтілі
жалпы

№

Мұса Қарлығаш
Асылқызы

Магистр

Санаты

педагог

5

«Қазақ Ұлттық 6.
Техникалық
7.
Университеті».
1999жыл.
Инженер8.
экономист
9.
(менеджер)
10.
Абай
атындағ6.
ы
Қазақ
ұлтты7.қ
педагогикалық 8.
университеті.
2005ж.
9.
10.
Әл-Фараби
7.
атындағы Қаза8.қ
Ұлттық
университеті
9.
2019 ж.
10.
11.

21

21

Жоғарғы

15

15

Бірінші
Магистр

2

1

Магистр

М.Әуезов
атындағы
Оңтүстік
Қазақстан
мемлекеттік
университеті
Орталық
Азия
университеті

-

-

Магистр
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2021-2022 оқу жылы
Мамандығы,
біліктілігі

Оқитын пәндер

Еңбек өтілі

1

Досжанова Ботагоз
Рахматуллаевна
Штаттық
оқытушы

2

Исаева Асель
Байболатовна
Штаттық
оқытушы

3

Дәрмеш Назгүл
Мақатқызы
Сағаттық
оқытушы

4

Төлеубекова
Құралай
Темиргалиевна
Сағаттық
оқытушы

«Қазақ Ұлттық
Техникалық
Университеті».
1999жыл.
Инженерэкономист
(менеджер)

1.Сала экономикасы
2.Аграрлық менеджмент
3.Аграрлық маркетинг
4.Менеджмент маркетинг
негіздері
5.Ұйым экономикасы
6.Экономикалық талдау
және
қаржы
есебін
талдау
7.Бухгалтерлік
есеп
негіздері
8.Қаржылық есеп
Абай
атындағы 1.ухгалтерлік есеп
Қазақ
ұлттық 2.Основы экономики
педагогикалық
3.Менеджмент
университеті.
4.Основы рыночной
2005ж.
экономики
5.Өндірістік
экономикасы
6.Ф.Ветеринарный
менеджмент
7.Бухгалтерлік есеп
негіздері
«М.Әуезов
1.Экономика негіздері
атындағы
2.Основы экономики
Оңтүстік
Қазақстан
мемлекеттік
университеті
Орталық
Азия
университеті»
1. Статистиканың жалпы
теориясы
2.Статистика
3.Нарықтық экономика
негіздері
4.Қаржылық есеп
5.Нарықтық экономика
негіздері
6.Менеджмент
7.Экономика негіздері
8.Основы экономики
9.Нарықтық экономика
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Санаты

педагог

Аты-жөні

жалпы

№

22

22

Жоғарғы

16

16

Бірінші
Магистр

1

1

Магистр

5

Тұралық Маржан
Жетпісқызы

6

Қошан Айбол
Ерікұлы

«Алматы
Менеджмент
Университеті»
2018 бакалавр
2019 магистр

негіздері
10.Экономика негіздері
11.Экономикалықтеория
негіздері
1. Экономика негіздері
2.Экономика
теория
негіздері
3.Экономика және құқық
негіздері
4.Ф.Кәсіпкерлік қызмет
негіздері
5.Менеджмент
және
маркетинг негіздері
6.Экономика негіздері
7.Статистиканың жалпы
теориясы
8.Салық
есебі
және
есептілі
9.Қаржы және несие
10.Аудит
11.Мемлекеттік
сатып
алу
12.Басқару есебі
1.Экономика негіздері
2.Бухгалтерлік есеп
3. 1-С Бухгалтерия
4.Аудит
5.Менеджмент
6.Салық
есебі
және
есептілігі
7.Қаржы және несие
8.Ф.Банк ісі
9.Cалық және салық салу
10.Ф.Cалықтық бақылау
11.Менеджмент
12.Менеджмент
және
маркетинг негіздері
13.Статистиканың жалпы
теориясы
14.Қаржылық есеп
15.Ұйым экономикасы

-

-

Қоғамдық-гуманитарлық және жалпы кәсіптік, арнайы пән беретін
оқытушылар бойынша көрсеткіш
274

Магистр

№

Көрсеткіштер

1
2
3
4
5
6

Оқу жылы

20172018
Мамандық бойынша оқытушылар:
6
-дәрежесі бар оқытушылар
- жоғары және бірінші санатты 10/28%
Базалық білімі жоқ оқытушылар:
Мемлекеттік
тілде
жүргізетін 28/80%
Педагогтардың жас мөлшері:
- 30 жасқа дейінгілер
- 30-дан 45 жасқа дейінгілер
12/31%
- 45-тен 60 жасқа дейінгілер
18/48%
- 60-тан жоғары
1/3%

20182019
5
2/9%
18/82%

20192020
4
5,6%
1/7%
16/94%

20202021
5

20212022
6

1/7%
9/41% 8/41%
13/55% 9/52%
Білім

жетілдіру курсын өту бойынша
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Аты-жөні

Досжанова
Ботагөз
Рахметуллаевн
а

Исаева
Асель
Байбулатовна

2017-2018
«Использование
инновационных
образовательных
технологий в
учебном
процессе»
Сертификат
№УМЦ-Т С1034

20182019

2019-2020

2020-2021

Педагогтердің
ITқұзіреттіліктері
н дамыту және
жетілдіру
«Таlap» КЕАҚ

Реализация
балльнорейтинговой
системы оценки
учебных
результатов в
организациях
технического и
профессиональног
о образования
Реализация
балльнорейтинговой
системы оценки
учебных
результатов в
организациях
технического и
профессиональног
о образования

Педагогтердің
ITқұзіреттіліктері
н дамыту және
жетілдіру
«Таlap» КЕАҚ

Айтанаева
Алия
Кулбаевна
Жумахметова
Гулмира
Шарапатовна
Рысдаулет
Мақпал
Дәрменқызы
Кожамкулова
Айгерім
Дилдабековна
Мұса
Қарлығаш
Асылқызы

Педагогтердің
ITқұзіреттіліктері
н дамыту және
жетілдіру
«Таlap» КЕАҚ
«Қазан» айында
өткізілген
Республикалық
«Педагогика және
психология
негіздері» блицтурнирі/
«Үстаз тілегі»
республикалық
ғылымиәдістемелік
орталығы

Дәрмеш Назгүл
Мақатқыз

Төлеубекова
Құралай
Темиргалиевна
Тұралық
Маржан
Жетпісқызы
Қошан Айбол
Ерікұлы
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Білім алушылар құрамы
Мамандық бойынша білім алушыларды қабылдау жалпы білім негізінде күндізгі
және сырттай нысанда ақылы түрде жүзеге асырылған.
Оқу аумағын білім алушылар санына бөлгенде санитарлық нормалар талаптарын
орындайды. Оқу аумағы білім алушылар санына бөлгенде, бір балаға 4,1 шаршы метрді
құрайды. Мамандық бойынша орта есеппен 1 оқытушыға -4 білім алушыдан келеді.
Мамандық бойынша есептілік мерзіміндегі білім алушылар құрамы төмендегі
кестеде көрсетілген:
Күндізгі бөлім
Жылы Мамандықтар 1 курс
Барлығы 2 курс
Барлығы 3 курс
Барлығы
к/о р/
к/о р/
к/о р/о
о
о
2017Қаржы
13
13
2018
2018Қаржы
2019
2019Қаржы
18
18
2020
2020Қаржы
2021
2021Қаржы
2022
Сырттай бөлім
Оқу жылы
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022

Барлығы

Онын ішінде
1 курсқа қабылданғандар
қ\т
о\т

2 курс
қ\т
о\т

Бітірушілер

8
7
14
5
3
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Күндізгі оқыту нысаны кезіндегі білім алушылардың аудиториялық сабақтарының
және аудиториядан тыс жұмыстарының көлемі аптасына 36-40 сағат аумағында.
Теориялық және практикалық сабақтар, лабораториялық жұмыстар, емтихан алу, бақылау
жұмыстары жыл басында бекітілген оқу жұмыс жоспарына сәйкес жүзеге асып
отырылған.
Оқу-әдістемелік жұмыс
Жыл сайын 04120100 – «Банк және сақтандыру ісі» мамандық бойынша стандарт
негізінде оқу процесін жүргізуге қажетті құжаттар дайындалады. Дайындалған оқу жұмыс
құжаттары негізінде оқу процесін болашақ маманға қойылатын стандарттағы талаптарға
жауап беретіндей деңгейде әдістемелік қамтамасыз ету жұмысы ұйымдастырылады.
Жұмыс жоспарындағы сағаттар саны мен типтік бағдарламадағы тақырыптарға
сәйкес құрылған жұмыс бағдарламасы мен күнтізбелік-тақырыптық жоспар пәндер
бірлестігі отырысында қаралып, бекітіліп директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасары
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бекітуімен күнделікті оқу процесінде пайдаланылады. Пәндер бірлестігінде оқу процесін
жүйелі ұйымдастыру, болашақта бәсекеге қабілетті білімді маман дайындау мақсатында
әрбір оқытушы Оқу-әдістемелік кешенді өз пәндері бойынша жинақтайды.
Оқытушылар оқу процесін әдістемелік тұрғыда жоғары дәрежеде қамтамасыз ету үшін
көмекші құралдар дайындайды:
 04120100 – «Банк және сақтандыру ісі» мамандығынан Қортынды Мемлекеттік
аттестация үшін арнайы пәндер мен экономикалық пәндерден өтетін кешенді емтихан
сұрақтары мен билеттерін дайындады;
 Ағымдық аттестация үшін тест сұрақтарын және аралық аттестация үшін емтихан
сұрақтары мен билеттерін семестр алдынан дайындайды;
 Жұмыс жоспарына сәйкес міндетті бақылау жұмысы тапсырмалары мен оларды
орындауға көмекші құралдар дайындап пәндер бірлестігі отырысында бекітіледі;
 Қаржылық-экономикалық цикл бойынша арнайы пәндерден сырттай бөлім үшін
бақылау жұмысын орындауға әдістемелік көмекші құрал дайындалды;
 Қаржылық-экономикалық цикл бойынша ашық сабақтар жоспары және өткізу, тәрбие
іс-шаралары жоспарлары және өткізу жұмыстары жоспар бойынша өткізілген;
 Курс жұмысы тақырыптары дайындалып жыл басында жетекшілері тағайындалған, ол
пәндер бірлестігі отырысында бекітілген. Курс жұмысын орындауға әдістемелік көмекші
құрал дайындалған. Білім алушылар оқу процесінде пайдаланады.
 Қаржылық-экономикалық цикл бойынша Оқу-әдістемелік кешенді пәндер бірлестігінің
әрбір оқытушы жинақтаған, онда оқу процесіне қажетті материалдар толықтырылған.
Пәндер бірлестігінде жоспар бойынша айына бір рет отырыс өтеді, осы отырыста
әдістемелік құралдар қарастырылып, талданып, бекітіледі.
Жыл сайын колледжде өткізілетін дәстүрлі іс-шаралар пәндер бірлестігі онкүндігі,
әдістемелік-үйрету семинарлары, «Педагогикалық шеберлік мектебі», «Жас мамандар
мектебі» жұмыстарына оқытушылар белсене араласады. Мәселен Әбдікаимова А.,
Искаков Т., Жандыбаева Н., Бекишева Г.Ж.
Қаржылық-экономикалық пәндер бірлестігінің тақырыбы: «Қаржы пәндерін
оқытуда компьютер технологиясын пайдалану (1С – бухгалтерия, версия 8.1, есеп
саясатын жүзеге асыру мақсатында)»
Жыл басында колледждің әдістемелік проблемасы төңірегінде құрылған пәндер
бірлестігі тақырыбын негізге ала отырып, әрбір оқытушы өзінің білім жетілдіру
мақсатында жеке тақырыбын таңдайды, жұмыс жоспарын құрады.
Сонымен бірге колледжде жас мамандармен жұмыс – тәлімгер жұмысына көп көңіл
бөлінеді. Жыл басынан тәлімгерлер жоспар құрады. Жас мамандар сабағына қатысады,
олардың педагогикалық машықтарын қалыптастыру мақсатында кеңес береді. Сабақты
әдістемелік қамтамасыз ету үшін қажетті жаңа ғылыми-әдістемелік оқулықтар мен
материалдар жинақтатып ОӘК жинауға ықпал етеді.
Әбдикаимова А. директор
бұйрығымен Сакпанова М., Искаков Т. Тәлімгер болып бекітілген.
Еңбек жолын колледж қабырғасында бастаған барлық педагог оқытушылар өз
білімдерін көтеру жұмысын бірінші кезекке қояды, мәселен жаңа ғылыми әдебиеттермен
танысу, тәжірибе алмасу, өз білімін шыңдау, өзара сабаққа қатысу және оны талдау
машығын дамыту, жүргізетін пәні бойынша презентация дайындау.
Әдістемелік бөлімнің ұсынған ашық сабақ өткізу туралы Ережесін пайдалан
отырып, оқытушылар ашық сабақтарын жыл басынан құрылған кесте бойынша толық,
мерзімінде орындаған.

2017-2018
1
2

Ашық сабақтар
Конференциялар

5

2018-2019

2019-2020

4

6
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2020-2021
4

20212022

Барлығы
2
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9 желтоқсан 2019. «Үздік тәлімгер» шығармашылық байқауына қатысып, екінші
орын алды.
25.05.2012 жылы колледжде пәндер бірлестігі арасында Әдістемелік жұмыстар
Жәрмеңкесі
өткен.
Жәрмеңке
оқытушылардың
педагогикалық-әдістемелік
жұмыстарының нәтижесі, қатысушыларға ақпараттық-танымдық құралдармен хабардар
ететін жұмыс түрі. Жәрмеңке қортындысы бойынша тәжірибесінде «Кіріктірілген
сабақты» қолданып, бір жүйеге келтіріп тәжірибе жинақтап жатқан оқытушы
Әбдикаимова А. марапатталды.
10-16 мамыр аралығында «Құзыретті педагогтан құзыретті білім алушы»
тақырыбында педагогикалық оқуларға да пәндер бірлестігі оқытушылары белсене
атсалысты.
Педагогикалық оқулар қортындысы бойынша жоғары белсенділік танытқаны,
үлкен жауапкершілігі үшін, педагогикалық проблемаларды талдауға белсене ой қозғау
салған оқытушы Әбдикаимова А.Ж. мақтау қағазымен мараптталды.
Оқу жұмыс жоспарына сәйкес білім алушылар «Кәсіпорын қаржысы» пәнінен курс
жұмысын орындайды. Жоғарыда аталғандай курс жұмысын орындау үшін білім алушы
әдістемелік көмекпен қамтамасыз етілген. Курс жұмысы мазмұнында білім алушы ға
тапсырма беріледі, жоспары мен мазмұны, негізгі бөлімдер мен практикалы қ бөлім ж әне
қортындыдан тұрады. Курс жұмысы оқу процесі кестесіне сәйкес қорғау жасалып,
бағалары сынақ кітапшасы мен теориялық оқу журналына түсіріледі.
Оқу
сабақтарын
өткізуде
қаржылық-экономикалық
пәндер
бірлестігі
оқытушылары дидактикалық материалдар, ТОҚ пайдаланады, ол білім алушыларды ң
арнайы пәндер бойынша білімін кеңейтуге және теорияны практикалы қ әрекеттерге
ұштастыруға ықпал етеді.
Педагогикалық сағат жүктемесі
Мамандыққа берілген оқу жүктемесі
Оқыту
Теориялы лабораториялы практикалы емтихан курсты Қорыт.
нысаны
қ
қ
қ
саны
қ
Аттестация
сағат
сағат
апта
жұмыс
саны
саны
Күндізгі 1350
630
20
8
3
бөлім
Сырттай 364
100
4
4
3
бөлім
Білім алушылардың максималды оқу жүктемесі аптасына 36-40 сағатты құрайды.
Жылдық педагогикалық жүктеме оқытушылардың санаттық дәрежелері мен
ғылыми атақтарына сәйкес берілген.
Болашақ мамандар дайындау сапасын арттыру мақсатында ғылыми дәрежесі бар
және тәжірибелі оқытушылар қамтамасыз етілген. Жыл басында бірлестік отырысында
оқытушылардың сағат жүктемесіне қарай, сабақ кестесі жасалған, орта есеппен оқытушы
күніне 4-6 сағат көлемінде дәріс берген. Сағат жүктемесінің орындалуы № 2 форма
бойынша қадағаланып отырылған. Мамандықтағы сабақ беру бірлестік мүшелерінің
санатына, дипломдағы сәйкес бөлінгендіктен, сабақ уақытылы, сапалы түрді жүргізілген.
Жоғарғы санатты және ғылыми дәрежелі оқытушылар мемлекеттік емтихан, со ңғы
курстарда берілетін пәндерден дәріс берген.
Оқу-тәрбие жұмысы
Колледждің жылдық жоспары негізінде жыл сайын тәлімгері жоспары құрылады.
Жоспар бойынша іс-шаралар өткізіледі және сабақ кестесіне енгізіле отырып апта сайын
сынып сағаты өтеді.
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Жалпы жыл бойына өткізілген сынып сағаттарының тақырыптары: «Қазақстан –
Менің Отаным», «Салауатты өмір салты – дені сау ұрпақ», «тілдер мерекесі», «Дню
борьбы со СПИДом» «Қазақстан Республикасының Конститутция күні», «Білім
алушылардың міндеттері мен құқықтары», «Слова СПИД и ВИЧ знакомы всем», «Ішімдік
пен темекінің адам денсаулығына тигізетін зияны», «Нашақорлыққа жол жоқ!».
Сонымен қатар ашық тәрбие сағаты жоспарлары құрылып, өткізілген: «Менің
Президентім», «Көңілділер клубы - Жігіт султаны», «Жастар СПИД-ке қарсы»,
«Салауатты өмір салты – дені сау ұрпақ», «Қазақстан – Менің Отаным» «Қаржыгерлер
күніне арналған мерекелік іс-шара!, «9 Май – жеңіс күні», «Жаңа жыл кеші»,
«Интелектуалды ойын «21 ғасыр көшбасшысы».
Жыл басынан директор өкімі бойынша тәлімгерлер топтарға бекітілді:
Оқу жылы
топ
Тәлімгер
2017-2018
ФН-201
Исаева А.Б.
2018-2019
ФН-201
Исаева А.Б.
2019-2020
Абеуова А.С.
2020-2021
Абеуова А.С.
2021-2022
Абеуова А.С.
Апта сайын сынып сағаты сабақ кестесіне сәйкес өткізіледі. Онда сабаққа қатысу,
білім алушылар тәртібі мен үлгерімі, оқу төлем ақысын уақытында төлеу ба қылау ға
алынады. Сонымен қатар түрлі іс-шараларды ұйымдастыру мәселелері, ата-аналармен
жұмыс жүргізіледі.
Сонымен бірге топ білім алушыларымен мәдени демалыстар: театр
қойылымдарына бару, қала музейлерін аралау, саяхатқа шығу секілді іс-шаралар да
өткізіледі. Қастеев атындағы мұражайға, «Атакент» көрмесіне білім алушылар саяхатқа
барды.
Оқу-материалдық базасы
04120100 – «Банк және сақтандыру ісі» мамандығы бойынша оқу процесін
материалдық-техникалық базамен қамтамасыздандыру қанағаттанарлық:
3/352 – Қаржы және несие
3/311 – Кәсіпорын қаржысы
3/315 – Есеп және аудит
3/316 –Экономика негіздері
Оқу кабинеттер арнайы пәндер бойынша қажетті үлгі стендалармен, дидактикалық
материалдармен, ғылыми журналдармен, қосымша әдебиеттермен жабдықталған.
Теориялық оқу сабақтарын жүргізуге арналған әдістемелік көмекші құралдар қоры
жинақталып, білім алушылар оқу барысында пайдалануға ыңғайлы тізім жасалған.
Міндетті бақылау жұмыстарын орындау мен сырттай бөлім білім алушылары
бақылау жұмысын орындауға көмекші құралдар дайындалған.
Жыл басында білім алушылармен техникалық қауіпсіздік нұсқаулары жүргізілген.
Оқу ғимаратының әр қабаты өрт қауіпсіздігі талаптарына сай.
Оқу аумағын білім алушылар санына бөлгенде санитарлық нормалар талаптарын
орындайды. Жалпы кабинет аумағы барлығы 210, оның ішінде кабинет аумағы- 50 шаршы
метрді, білім алушы санына бөлгенде, бір балаға 4,1 шаршы метрді құрайды. Маманды қ
бойынша орта есеппен 1 оқытушыға 4 білім алушыдан келеді.
Білім алушы санын ескере отырып, оқу кабинеттерінде теориялық оқуға қажетті
оқу-әдістемелік құралдар, оқулықтар жинағы, оқу-әдістемелік кешендер, дидактикалық
материалдар қоры, интерактивті тақта, компьютерлермен жабдықталған.
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Оқу кабинеттері қажетті құрал жабдықтармен жыл сайын жаңартылып отырған
және толықтырылу үстінде. Аталған оқу- әдістемелік материалдар қоры кабинет
паспортында тізімделген.
Оқу кабинеттері мен үйірме жұмысының жоспарлары пәндер бірлестігінің бірінші
отырысында қарастырылып, бекітілген және жыл бойы жұмыс жоспар бойынша ж үзеге
асырылған.
Оқу кабинеттерінің жоспарында ұйымдастыру жұмыстары, кабинетті жабдықтау
жұмыстары, арнайы пән бойынша оқу-әдістемелік жабдықталуы қамтылған. Ал, үйірме
жұмысы жоспарын құруда оның басты мақсаттары мен міндеттері негізге ала отырып,
арнайы пән бойынша білімдерін кеңейту және мамандығына қызығушылы ғын арттыру,
мамандық туралы танымдарын кеңейтуді ескерген.
Ақпараттық желілер және кітапхана
352-аудитория соңғы жетілдірілген компьютерлік технология бойынша
оқытылатын Бухгалтерлік есептен 1С Бухгалтерия, версия 8,1 орнатылған 7 компьютер
білім алушылар пайдаланады. Сонымен бірге оқытушылар презентациялар, әдістемелік
көмекші құралдар дайындаған.
315-аудиторияда мультимедия сабақтарын өтуге қолайлы интерактивті тақтамен
жабдықталған. Колледжде материалдық-техникалық және оқу-ақпараттық базасы үнемі
жаңартылып отырады.
Оқу үдерісі кезінде мамандық бойынша білім алушыларды компьютермен
қамтамасыз ету қанағаттанарлық дәрежеде. Орта есеппен мамандықтың екі білім
алушысына 1 компьютер. Білім алушылар үшін ғаламтор жілісі қолжетімді.
Колледж кітапханасы 04120100 – «Банк және сақтандыру ісі» мамандығы білім
алушыларына кез келген қажетті әдебиеттермен жұмыс істеуге мүмкіндік
береді.Теориялық білімді жетілдіру үшін оқу және оқу – әдістемелік оқулықтармен
қамтамасыз етілген.
Білім алушылардың өзбетінше ізденіс жұмыстарымен айналысу үшін 350 орындық
оқу залы, «КАБИС» автоматтандырылған картотекалы қызмет көрсету жүйесі, түрлі
ақпарат құралдарымен жабдықталған.
Оқу кабинеттерінде оқытушылар дайындаған пәндер бойынша слайд түрінде
жасалған презентациялар, әдістемелік нұсқаулар жинақталған.
Білім алушылардың білім деңгейі
Аталмыш мамандық бойынша мамандар дайындау Қазақстан Республикасының
техникалық және кәсіптік білім беретін стандарты мен типтік оқу жоспары мен типтік
бағдарламасы негізінде жүргізіледі. Мамандықтың арнайы пәндер бойынша 2009 жылғы
Типтік оқу бағдарламасы негізінде құрылған жұмыс бағдарламасы мен күнтізбеліктақырыптық жоспар негізінде оқу процесі ұйымдастырылады. Оқу сабақтары сабақ
кестесіне сәйкес бір ауысымда өтеді.
Оқу процесін ұйымдастыратын негізгі құжаттар болып: оқу жұмыс жоспары,
жекелеген пәндер мен практика түрлеріне дайындалатын жұмыс бағдарламасы ж әне
күнтізбелік-тақырыптық жоспар болып табылады. Жұмыс жоспары оқу процесін
басқаратын оқу кестесі мен оқу жоспарынан, оқу пәндері тізбесінен, оның өтілетін
мерзімі мен сағаттар санынан, оқытылудың бірізділігін, сабақтың түрлері мен аралы қ
аттестация мен қортынды аттестация, бақылау түрлерінен тұрады
Оқу процесін бақылау жоспарлар мен бағдарламаларды толық жүзеге асыруды
қамтамасыз етеді:
-оқу процесінің жылдық кестесі теориялық оқу, емтихан сессиясы, практика
түрлері мен мерзімі, демалыс уақыттарын көрсетеді;
-бір жылға құрылған күнтізбелік-тақырыптық жоспар;
-оқу сабақтарының басталу және аяқталу уақытын анықтайтын күн реті;
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-оқу жылы басталмас бұрын оқу-әдістемелік бөлім дайындаған сабақ өтетін
аудиториялар тізімі.
Оқу жоспарлары мен бағдарламалар мазмұнын бақылау берілетін теориялық
материалдар, оны бекітуге арналған практикалық дағдыларын толықтыратын
зертханалық-практикалық сабақтар болашақ маманның өзі таңдаған кәсібі бойынша
тиімді құрал болуға тиіс және бітіруші маман практикалық қызметінде үлкен сұраныс қа
ие болатындай бағытта дайындалуы тиіс.
Білім алушылардың сабаққа қатысуы мен үлгерімін бақылау үшін колледж ішілік
бақылау ұйымдастырылады және оны жүйелі басқаруға бағыт алады. Оқу кестесіне
сәйкес 16 сағат көлемінде пән бойынша ағымдық аттестация жүргізіледі, оны ң нәтижесі
аралық аттестация кезінде ескеріледі. Емтихандар көпшілігінде ауызша формада және
тест түрінде қабылданады. Емтихан сұрақтары алдын-ала дайындалып білім алушылар ға
дайындық үшін таратылады, билеттер мен тест сұрақтары 1 ай бұрын пәндер бірлестігі
отырысында қарастырылып, директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасарына бекітуге
ұсынылады.
Өтілген пәндер бойынша теориялық оқу журналы толтырылады. Онда теориялық,
зертханалық-практикалық сабақтар, бағалар, өтілген тақырыптар күнтізбелік-тақырыптық
жоспарға сәйкес толытырылған. Теориялық оқу журналдарын бөлім меңгерушілері.
Директордың орынбасарлары үнемі тексеріп, қадағалап отырады.
Бірлестік отырысында емтихан, мемлекеттік емтихан өткізу реті, түрі, құқы қты қнормативтік құжаттар туралы мәселелер қарастырылған. Топ тәлімгерлері, оқытушылар
жыл бойы білім алушылардың білім сапасын, пәнге деген қызығушылығын аны қтау ж әне
педагогикалық тәжірибесін дамыту мақсатында өзара сабаққа қатысқан. Оның
нәтижелері өзара сабаққа қатысу журналында тіркелген.
Мамандық бойынша ағымдағы бақылау пәндер бойынша оқу бағдарламасында
көрсетілген міндетті бақылау жұмыстарын тексеру арқылы жүзеге асырылған. Ба қылау
жұмысы күндізгі бөлім бойынша жазбаша, сырттай бөлімде 4 нұсқадан (әр нұсқада 25
сұрақтан) жеке тапсырмалар бойынша өткізілген.
0516000- «Қаржы» мамандығынан білім алушылардың үлгерім көрсеткіші
жылы

Курсы

Білім
алушылар
саны

Жалпы
үлгерімі

5

Оның ішінде
%
4
%

Білім
сапасы

2017-2018
1- 2
13-12
92,3%
2 15,3
6
46,2
61,5
2018-2019
1- 2
18
100%
3
18
11
71
89
2019-2020
1- 2
14
100%
3 21,4
7
50
71,4
2020-2021
2021-2022
Білім алушылардың аралық аттестаттаудан өткізудің пәндер тізбесі мен нысаны
мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарға сәйкес құрылған оқу кестесіне жүгіне
отырып құрылған күнтізбелік жоспар негізінде жүзеге асқан.
Білім алушылардың курстық жобаларды орындау үшін пәндер бірлестігінде
әдістемелеік көмекші құрал жасалынып, соның негізінде қабылданған.
Білім алушыларды аралық аттестаттаудан өткізу үшін емтихан билеттері, емтихан
кезінде пайдалануға рұқсат берілген көрнекі құралдар, нормативтік құжаттар
дайындалған. Жазбаша емтихан жұмыстары мөртабан қойылған қағаздарда орындалған.
Білімді бағалау бес балдық жүйе бойынша жүзеге асырылған.
Қорытынды мемлекеттік аттестаттауды ұйымдастыру және өткізу үшін директор
бұйрығымен аттестаттау комиссиясы құрылған. Комиссия төрағасы мамандық бойынша
өндіріс саласының білікті маманы болып тағайындалған. Мысалы, 2011-20112 оқу жылы
Қалықова Б.Б. ҚазҰАУ «Бизнес және құқық» факультеті декеаны, э.ғ.к.
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Мемлекеттік біліктілік комиссиясы құжаттары (әрбір білім алушыға жекелей
хаттама, бағалау ведомості ) қорытынды аттестатцияны жүргізу ережесіне сәйкес №502
типтік формасында белгіленген. Комиссия төрағасы педагогикалық кеңесте комиссия
жұмысының қорытындылары туралы баяндаған.
Мемлекеттік қорытынды аттестациясы
Порядок
сдачи
экзамена

Год
обучения

1- экзамен
2- экзамен
3-экзамен
1- экзамен
2- экзамен
3-экзамен
1- экзамен
2- экзамен
3-экзамен
1- экзамен
2- экзамен
3-экзамен
1- экзамен

2017-2018
2017-2018
2017-2018
2018-2019
2018-2019
2018-2019
2019-2020
2019-2020
2019-2020
2020-2021
2020-2021

2- экзамен
3-экзамен

2021-2022

Качество
знаний

13
13
13

2
2
2

9
10
8

2
1
3

80%
84%
72%

14
14
14

3
4
4

5
5
4

6
5
6

81%
86%
80%

2021-2022

Сырттай бөлім
Заочное
отделение
Порядок
Год
сдачи
обучения
экзамена

1- экзамен
2- экзамен
3-экзамен
1- экзамен
2- экзамен
3-экзамен
1- экзамен
2- экзамен
3-экзамен
1- экзамен
2- экзамен
3-экзамен
1- экзамен
2- экзамен

Государственные экзамены
Количество
оценки
выпускников
«5» «4»
«3»
не
сдавшие

Государственные экзамены
Порядок сдачи
экзамена

2017-2018
2017-2018
2017-2018
2018-2019
2018-2019
2018-2019
2019-2020
2019-2020
2019-2020
2020-2021
2020-2021
2020-2021
2021-2022
2021-2022
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Год обучения
«5»

«4»

«3»

не
сдавшие

Качество
знаний

3-экзамен

2021-2022

Бітіруші топтар арасында білім сапасын анықтау мақсатында 27 наурыздан 7
мамыр аралығында қортынды мемлекеттік аттестация алдында дайынды қ жүргізілді.
0516000-«Қаржы» мамандығынан «Бухгалтерлік есеп негіздері», «Кәсіпорын қаржысы»,
«Экономикалық теория негіздері» арнайы пәндерден тест материалдары дайындалып,
білім деңгейлері төмендегі таблицада келтірілді.
қ/с

Мамандығы

1

Қаржы

бастапқы
64,3%

нәтижесі (%)
аралық
75,3%

қортынды
79,3%

Орташа
көрсеткіші
73%

Ғылыми- зерттеу жұмыстары
Колледжде жыл сайын дәстүрлі түрде өтетін оқытушылар мен білім алушылар
арасында ғылыми-практикалық конференцияға пәндер бірлестігі белсенді қатысады. Олар
өз тәжірибелеріндегі проблемалар мен жаңалықтарын ортаға салады.
Білім алушыларды ғылыми ізденіс арқылы өзбетінше жұмыс жасауға, көзқарасын
дәлеледей білуге, ойды ортаға салып талдауға, мамандығы төңірегінде болып жатқан
жаңалықтармен таныстыруға ықпалы зор.
Сонымен бірге қалалық конференцияларға да білім алушыларды дайындап,
қатысып отырған: мәселен, 2010-2011 оқу жылында 04120100 – «Банк және сақтандыру
ісі» мамандығы бойынша Әль-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінде өткен
қалалық конференцияда оқытушы Бекишева Г.Ж. білім алушысы 2 орын иеленді.
«Тұран» университеті Алматы қаласы колледждері арасында бірінші рет
ұйымдастырған «Национальная валюта РК как символ независимого Казахстана»
тақырыбындағы ғылыми жұмыстар байқауында білім алушылар Маметова М., Акмолаев
Н., Аюпова К. қатысып, «За патриотизм» номинациясымен марапатталды.
Жыл сайын колледжде өтетін конференцияға оқытушылар мен білім алушылар
өздерінің ғылыми жұмыстарымен баяндама жасайды. 2010-2011 оқу жылында
оқытушылар Искаков Т. және Латыпова М«Оқу-тәрбие процесіне инновациялық
технологияны енгізу» тақырыбындағы ғылыми конференцияға қатысып, баяндама оқыды.
Кәсіби практика
04120100 – «Банк және сақтандыру ісі» мамандығы бойынша практиканың оқу
және технологиялық түрі өтеді. Оқу практикасы арнайы жабдықталған аудиторияларда
іскерлік ойындар арқылы мекемедегі ситуацияларға құрыла отырып ұйымдастырылады.
Технологиялық практика келісім-шарт негізінде Алматы қаласы Медеу ауданының
салық департаментінде, Мемлекеттік зейнетақы қоры орталығында және КазКомБанк
өтеді. Алматы облысының базалық мекемелерінде, банктерде келісім-шарт және сұраныс
берген мекемелерге келісім-хат негізінде өтеді. Ол үшін осы мекеме басшылары алдынала берген келім-хат бойынша екі тараптық келісім-шартқа отырып, колледж
директорының бұйрығы бойынша білім алушылар практика өтуге жіберіледі. Білім
алушылар қолына қажетті нұсқаулық әдістемелік көмекші құралдар, тапсыратын есеп
үлгілері беріледі. Практика соңында жетекші білім алушылардан есеп құжаттарын толық
қабылдап, бағалайды.
Оқу-өндірістік практикасы басында тәжірибе жетекшілері тарапынан білім
алушыларға кеңес беріліп, қауіпсіздік шараларымен таныстырылған. Жетекшілер
практика кестесімен таныстырылып, бірлестік отырысында тәжірибе жұмысын қарастыру,
бекіту мәселелері қарастырылған.Практика жұмысының тұрақты, мезгілінде орындалуы
үшін топтармен төменгі тізім бойынша кеңестер жүргізілген:
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-

Технологиялық және диплом алды практика бойынша (тәжірибені ң бұл түрінің ерекшелігі
, білім алушыға болашақта беретін пайдасы );
практика бойынша есеп беру, жеке жоспар, күнделік толтыру мәселелері;
оқу праткикасы мәселелері т.б
Оқу-өндірістік
практиканың
білім
алушылардың
мамандыққа
деген
қызығушылығын арттыра отырып, бітірушілердің еңбекпен қамту сұранысы өскен. 20112012 оқу жылында бітіруші топ білім алушылары атына технологиялы қ практика
қортындысы бойынша Алматы қаласы Медеу ауданының салық департаментінен колледж
директорына алғыс хат берілді. Онда білім алушылардың тәртібі мен сауатты маман
ретінде жауапкершіліктері аталып өткен.
Мамандық бітірушілері колледж ішілік «Үздік мамандық» байқауында маманды қ
бойынша есеп беріп, мамандық жәрмеңкесін ұйымдастырған.
Жалпы бітірушілердің 60 % жоғарғы оқу орнында оқуларын жалғастырса, еңбекке
орналасу мәселесі өз бетінше жүзеге асырылады.
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15.3. 06130100- «Бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)»
мамандығы

4S06130105- Ақпараттық жүйелер технигі біліктілігінің
Өзін-өзі аттестаттау нәтижесі бойынша
АНЫҚТАМА
Жалпы мәлімет
06130100-«Бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)» мамандығы
бойынша мамандар дайындау 2009 жылдан бері жүргізіледі. Оқыту нысаны күндізгі ж әне
сырттай бөлім бойынша ақылы оқыту жүйесінде, қазақ және орыс тілдерінде жүргізіледі.
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 2009 жылы 3 сәуірде шектеусіз
мерзімге берген 5.03.008-2009 Мемлекеттік лицензиясы бойынша мамандар дайындауда.
Кадрлар әлеуеті
06130100- «Бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)» мамандығы
бойынша дәріс беретін педагог мамандардың барлығының базалық білімдері сәйкес
келеді.
Осы мамандық бойынша білім беретін штаттағы 5 педагогтың базалық білімдері сәйкес
келеді.

Оқытушылар
дың аты-жөні

Туылған
күні

Оқытылатын пәндер

1. Автоматтандырылған
Бағдарламалық қамтамасыз
ету (түрлері бойынша)ді
бағдарламамен
қамтамасыздандыру
2. Визуалуалды
коммуникациялар
мен
Малайсарова
қолданбалы
дизайнның
Қайырбүби
аспаптық құралдары
Нурсыпатовна
3. Алгоритм
және
Штаттық
бағдарламалау негіздері (І
оқытушы
топ)
4. Техникалық
құралдар
кешені
5. Кәсіби-технологиялық
практика
6. ЭЕМ операторы жұмыс
7. кәсібі(I топ)
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22.06
1954

Білімі

Абай
атындағы
Еңбек
Қызыл Ту
орденді
қазақ
педагогика
институты
КВ №
188185
26.10.1983
математика
мұғалімі

Санаты

Еңбек
өтілі

2

46/31

Мұратбек
Халима
Әуезханқызы
Штаттық
оқытушы

Нуридинов
Асламбек

1. Операциялық жүйелер
мен жүйелі
бағдарламалық
қамсыздандыру
2. Компютерлік геометрия
және графика
3. ЭЕМ опраторы жұмыс
кәсібі (оқу практикасы4. Танымдық (оқу
практикасы)
5. Бағдарламалық
қамтамасыз ету (түрлері
бойынша)ді басқару
6. Өндірістік
және
экономикалық
процестерді
моделдеу
негіздері
7. Ақпараттық ресурстар
мен есептегіш желілер
8. Мәліметтер қорын
бағдарламалау(оқу
практикасы )
9. Ақпаратты қорғау және
ақпараттық
қауіпсіздік(оқу
практикасы)
1. Компютерлік геометрия
және графика
2. Мультимедия технология
3. Бағдарламалық
қамтамасыз ету (түрлері
бойынша)ді басқару
4. Экономикалық
информатика және
ақпараттық
технологиялар
5. Кәсіпкерлік қызметтегі
ақпараттық
технологиялар (каз. және
орысша)
6. Автоматтандырылған
Бағдарламалық
қамтамасыз ету (түрлері
бойынша)ді
бағдарламамен
қамтамасыздандыру
7. Алгоритм және
бағдарламалау негіздері
8. Ақпаратты қорғау және
ақпараттық қауіпсіздік
9. Өндірістік
және
экономикалық
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«Қазақ
ұлттық
аграрлық
университе
ті» 2020 ж.

Қазақ
ұлттық
аграрлық
университе
ті, 2021 ж

Бакалав
р

Бакалав
р

-

-

процестерді
моделдеу
негіздері
1. Алгоритм және
бағдарламалау негіздері
2. Танымдық (оқу
практикаcы
3. Web бағдарламалау
4. Ақпараттық ресурстар мен
есептегіш желілер
5. Ақпаратты қорғау және
ақпараттық қауіпсіздік
6. Автоматтандырылған
Бағдарламалық қамтамасыз
ету (түрлері бойынша)
7. Өндірістік
және
экономикалық процестерді
моделдеу негіздері
8. Мультимедия технология
9. Ақпараттық технология
негіздері
10. Компьютерлік технология
негіздері
11. Операциялық жүйелер мен
Садвакасов
жүйелі бағдарламалық
Жанибек
қамсыздандыру
Қуанышұлы 12. Ақпараттық ресурстар мен
есептегіш желілер
13. Бағдарламалау (оқу
практикасы)
14. ЭЕМ операт жұмыс кәсібі
(оқу практикасы)
15. Автоматтандырылған
Бағдарламалық қамтамасыз
ету (түрлері бойынша)ді
бағдарламамен
қамтамасыздандыру
16. Визуалды
коммуникациялар мен
қолданбалы дизайнның
аспаптық құралдары
17. Мультимедия технология
18. Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
19. Кәсіпкерлік қызметтегі
ақпараттық технологиялар
Ерғали Дәулет 1. Автоматтандырылған
Бағдарламалық қамтамасыз
Асқарұлы
ету (түрлері бойынша)
2. Визуалды
коммуникациялар мен
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Қазақ
ұлттық
аграрлық
университе
ті, 2021 ж

Қазақ
ұлттық
аграрлық
университе

Бакалав
р

Бакалав
р

-

-

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
1.
Исимсартова
Бота
Мукашовна

2.
3.
4.
5.

қолданбалы дизайнның
аспаптық құралдары
Мәліметтер қорын
бағдарламалаум (оқу
практикасы
Автоматтандырылған
Бағдарламалық қамтамасыз
ету (түрлері бойынша)ді
бағдарламамен
қамтамасыздандыру
Операциялық және
ақпараттық жүйені басқару
(оқу практикасы
Қолданбалы информатика
Ақпараттық ресурстар мен
есептегіш желілер
Бағдарламалық қамтамасыз
ету (түрлері бойынша)ді
басқару
Өндірістік
және
экономикалық процестерді
моделдеу негіздері
Алгоритм және
бағдарламалау негіздері
Информатика
бағдарламалау негіздері
Web бағдарламалау
Ақпараттық технология
негіздері
Автоматтандырылған
Бағдарламалық қамтамасыз
ету (түрлері бойынша)

ті, 2021 ж

Қазақ
ұлттық
техникалы
қ
университе
ті 2008 ж

магистр

5

Қоғамдық-гуманитарлық, жалпы кәсіптік және арнайы
пән беретін оқытушылар бойынша көрсеткіш
№

Көрсеткіштері

Оқу-жылы

Саны
20172018

20182019

20192020

20202021

20212022

Штаттық және сағат бойынша:

20

20

25

30

30

- Жоғары, бірінші біліктілік:

6/30%

6/30% 8/32% 10/33% 8/24%

-ғылым докторы

-

-

кадрлық әлеуеті
Барлық оқытушылардың саны:
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2/8%

1/3%

2/6%

-ғылым кандидаты, магистр

8/40%

8/40% 12/48% 15/50% 12/36%

- қадірлі атақ:

-

-

-

-

-

Өндірістік оқыту шебері:

-

-

-

-

-

Негізі білімі жоқ оқытушылар:

-

-

-

-

-

- 30 қа деиін

7

6

7

8

8

- 30 жастан - 45 қа дейін

7

7

12

12

12

- 45 жастан - 60 қа дейін

4

4

4

6

7

- 60 тан жоғары

2

3

2

4

3

7/35%

5/25% 6/24% 9/30% 12/36%

Оқытушылардың жастарының көрсеткіші:

Педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін
жетілдіру курсынан өткендер.

Бірлестікте барлығы арнайы пәндер бойынша штатта 6 оқытушы.
Оқытушылар үнемі өз білімдерін жетілдіру жұмыстарының негізгі түрі ретінде
білім жетілдіру курстарынан өтіп отырады.
Білім жетілдіру курсын өту бойынша
Оқытушыны
ң атыжөні,тегі

2017-2018

Сертификат
«Білім берудегі
жаңа
технологиялард
ы қолданудың
маңызы» 72
Малайсарова
сағат 20.10Қайырбүби
27.102017 ж.
Нурсыпатовна
Сертификат«Өрлеу»
Білітілікті
арттыру ұлттық
орталығы №1043
13.10.2017

2018-2019

2019-2020

«Сертификат-«И
НТУИТ» по
курсу
«Подготова
ЕГЭ по
информатика»Националном
открытом
университете 72
часов, Алматы 1
июня 2018 г.

Сертификат-«
Педагогтердің
ІТқұзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру» 36 сағат.
ІТ-№24860
11.09.2020 ж.
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2020-2021

2021-2022

Сертификат
«Ustaz tilegi»
республикал
ық ғылымиәдіс-темелік
ортал-ығы
ұйымдастырған

Мұратбек
Халима
Әуезханқызы

-

-

,

Сертификат
«Білім
шыңы
қоғамдық
бірестігінің»
ұйымдастырлған
«Пән
Олимпиадасының
Үздік
Педагогы –
2021»
17.02.2021ж.
Алматы
қаласы «IT
иннавационный
технический» колледж «INTC
CONF 2021»

Нуридинов
Асламбек

Жас маман

Садвакасов
Жанибек
Қуанышұлы

Жас маман

Ерғали Дәулет Жас маман
Асқарұлы

Исимсартова

Сертификат
2020- 2021
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Бота
Мукашовна

оқу
жылы
ҚР
«IT
TALAP»
коммерциялық
емес
акционе-рлік
қоғамы Оқутренинг-тік
орталығында
02.09.2020
күні
Сертификат
«Назарбаев
Зияткерлік
мектептері»
ДББҰ
«Педагогикалық
шебе-рлік
орталығы»
әзірлеген ҚР
орта
білім
мазмұнын
жаңарту
аясында
16.10.2020
күні
Сертификат
«Ustaz tilegi»
республикал
ық ғылымиәдіс-темелік
орта-лығы
ұйымдастырған
29.10.2020
Сертификат
«Ustaz tilegi»
республикал
ық ғылымиәдіс-темелік
орта-лығы
ұйымдастырған
Республикал
ық
«Үздік
педа-гог»
ұстаздар
арасындағы
олимпиадас
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ының
2дәрежелі
жеңімпазы
22.09.2020
Сертификат.
Ағылшын
тілі
білімімді
жеті-лдіру
мақсаты-нда
«Nazar
EDUCTION
»
орталығынд
а 2- айлық
курс оқып
20.10.2020 к
2021 жыл
Білім алушылар құрамы
Білім алушыларды қабылдау жалпы білім негізінде күндізгі және сырттай нысанда
жүзеге асырылған. Оқу аумағын білім алушылар санына бөлгенде санитарлы қ нормалар
талаптарын орындайды. Жалпы кабинет аумағы 215 шаршы метрді , білім алушы санына
бөлгенде, бір балаға 5,5 шаршы метрді құрайды. Мамандық бойынша орта есеппен 1
оқытушыға - 4 білім алушыдан келеді.
Білім алушылардың сабаққа қатысуы мен үлгерімін бақылау үшін колледж
ішілік бақылау ұйымдастырылған және оны жүйелі басқаруға бағыт алады. Оқу кестесіне
сәйкес 16 сағат көлемінде пән бойынша ағымдық аттестация ж үргізілген, оны ң н әтижесі
аралық аттестация кезінде ескеріліп отырылған. Емтихандар көпшілігінде күндізгі
бөлімде ауызша формада және сырттай бөлімде тест түрінде қабылданады. Емтихан
сұрақтары алдын-ала дайындалып білім алушыларға дайындық үшін таратылып, билеттер
мен тест сұрақтары 1 ай бұрын пәндер бірлестігі отырысында қарастырылған.
Өтілген пәндер бойынша теориялық оқу журналы толтырылады. Онда теориялы қ,
зертханалық-практикалық сабақтар, бағалар, өтілген тақырыптар күнтізбелік-тақырыптық
жоспарға сәйкес толтырылған. Теориялық оқу журналдарын бөлім меңгерушілері мен
директордың орынбасарлары үнемі тексеріп, қадағалап отырған.
Білім алушылар үлгерімі талдауы
Білім алушылардың білім сапасы ағымдық, аралық, қорытынды аттестациялау
және міндетті бақылау жұмысы, курс жұмысы, дипломдық жобаларды орындау ар қылы
айқындалған.
Жалпы орта білім базасында - 11 сыныптан кейін
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06130100- «Бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)»

Жылы

Білім
Жалпы
алушылар
үлгерім
саны
25
100%

Курсы

20172018

1 курс
каз
1 курс
каз
2 курс
каз
1 курс
каз
2 курс
каз
3курс
каз
1 курс
каз
2 курс
каз
3курс
каз
4курс
каз

20182019

20192020

20202021

Оның ішінде
%
4

3

12%

21

84%

Білім
сапасы
%
96%

5

%

25

100%

5

20%

17

68%

88%

25

100%

8

32%

17

68%

100%

25

100%

5

20%

19

76%

96%

24

100%

6

25%

15

62%

87%

25

100%

9

38%

12

48%

84%

25

100%

2

8%

22

88%

96%

25

100%

6

24%

14

56%

80%

22

100%

3

13%

15

68%

81%

25

100%

7

28%

18

72%

100%

1305000- «Ақпараттық жүйелер»
30
20

2017
2018

20182019

2019-2020

Білім алушылар саны
Series4
Білім сапасы %

Жалпы үлгерім
Series5
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2020-2021

Оның ішінде
Series6

каз

4курс

каз

3курс

2 курс каз

1 курс каз

каз

3курс

2 курс каз

1 курс каз

2 курс каз

1 курс каз

0

1 курс каз

10

Негізгі орта білім базасында
06130100- «Бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)»

жылы

Топтар

Білім
алушы
саны

20172018

20182019

20192020

20202021

Оның ішінде

Жалпы
үлгерім

5

%

4

%

3

%

Білім
сапасы
%

1 курс каз

9

70%

2

22,2

6

48,8

-

-

67%

2 курс каз

12

100%

3

25

6

53

-

-

78%

3 курс каз

7

100%

2

22,2

3

33,3

-

-

55,5%

1 курс каз

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 курс каз

8

89%

1

12,5

5

45,5

58%

3 курс каз

8

80%

1

10

7

51

61%

1 курс каз

-

-

2 курс каз

-

-

3 курс каз

5

100%

-

--

4

85

1 курс каз

13

87%

6

43

-

-

85%
43%

2 курс каз
3 курс каз

Диплом жұмысын қорғау нәтижесі

Бітіруші курстар оқу жоспарына сәйкес дипломды қ жоба қор ғайды. Жалпы қор ғал ған
дипломдық жобалар мазмұны қазіргі таңдағы өзекті проблемаларды қозғай отырып,
практикалық мәнді және сауатты орындалғандықтан оны өндіріс орындарында
пайдалануға болады.
Қорытынды мемлекеттік аттестаттауды ұйымдастыру және өткізу үшін директор
бұйрығымен аттестаттау комиссиясы құрылған. Комиссия төрағасы мамандық бойынша
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өндіріс саласының білікті маманы болып тағайындалған. Мысалы, 2020-2021 оқу жылы
Тәжіғұлова Ә.І.– Республикалық электронды ақпараттандыру орталығының профессоры.
Арнайы пәндер бойынша бітіруші топтар дипломдық жоба орындайды.
Орындалған диплом жобаларын оқу процесінде, өндіріс орындарында құрал ретінде
пайдалануға болады. Мәселен: электронды журналдар, кадр бөлімі, кітапхана, ауыл
шаруашылығында экономикалық есептер шығару үшін дайындалған электронды
оқулықтар.
Диплом жобаларының нәтижесі таблицада көрсетілген (күндізгі бөлім):

Емтихан реті

Дипломдық
жобаны
қорғау

Оқу
жылы

2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021

Мемлекеттік емтихандар
Бітірушілер
бағалар
саны
«5» «4»
«3»
Шықпа
ғандар
7
5
5
24

3
9

4
4
5
15

1

-

Үлгерім
сапасы
100%
100%
100%
100%

Диплом жобаларын орындау барысында сонда да болса бірқатар ескертулерді
алдағы уақытта ескеруді қажет етеді:
- Диплом жобасының көркемделуі немесе рәсімделуі;
- Диплом жобаларының графикалық жұмыстарын
технологиясын пайдалану.

орындауда

компьютер

Сырттай бөлім

Емтихан реті

Дипломдық
жобаны
қорғау

Оқу
жылы

2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022

Мемлекеттік емтихандар
Бітірушілер
бағалар
саны
«5» «4»
«3»
Шықпа
ғандар
3
3

1

1

2
2
1
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1

Үлгерім
сапасы
100%
100%
100%

Оқу-әдістемелік жұмыстар
06130100- «Бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)» мамандығы
бойынша білім беру 2009 жылғы Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты мен
типтік оқу жоспары негізінде жүзеге асырылады. Оқу жоспарындағы барлы қ о қу п әндері
бойынша типтік оқу бағдарламасы бар.
Оқу жоспарлары мен бағдарламалар мазмұнын бақылау берілетін теориялық
материалдар, оны бекітуге арналған практикалық дағдыларын толықтыратын
зертханалық-практикалық сабақтар болашақ маманның өзі таңдаған кәсібі бойынша
тиімді құрал болуға тиіс және бітіруші маман практикалық қызметінде үлкен сұраныс қа
ие болатындай бағытта дайындалған.
Жұмыс жоспарындағы сағаттар саны мен типтік бағдарламадағы тақырыптарға
сәйкес құрылған жұмыс бағдарламасы мен күнтізбелік-тақырыптық жоспар пәндер
бірлестігі отырысында қаралып, бекітіліп директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасары
бекітуімен күнделікті оқу процесінде пайдаланылады. Пәндер бірлестігінде оқу үдерісін
жүйелі ұйымдастыру, болашақта бәсекеге қабілетті білімді маман дайындау мақсатында
әрбір оқытушы оқу-әдістемелік кешенді өз пәндері бойынша жинақтайды.
06130100 - «Бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)» мамандығы
бойынша пәндер бірлестігіндегі әдістемелік жұмыстар оқу-тәрбие процесін тиімді
ұйымдастыру үшін, нарық заманындағы бәсекеге қабілетті мамандар дайындау сапасын
арттыру мақсатында ұйымдастырылады.
Пәндер бірлестігінің әдістемелік жұмысының басты міндеттері:
-Жас мамандарға әдістемелік және практикалық көмек көрсету;
-Педагогтардың кәсіби және педагогикалық шеберлігін дамыту;
-Үздік педагогтар тәжірибесін, оқыту процесіне инновациялық элементтерді енгізу;
-Білім беру мазмұнын жетілдіру;
-ОӘК дайындау және білім сапасын бақылау, дамыту;
-Педагогтардың өзін-өзі жетілдіруі: семинар, конференцияларға қатысу, жаңа
педагогикалық әдебиеттерді оқк, өзара тәжірибе алмасу, білімін көтеру;
-Қазақстандық және шетелдік басылымдар мен баспалардан әдістемелік
құралдарды, оқу құралдарын, электрондық оқулықтарды, мақалалар т.б.б. шығару.
Пәндер бірлестігінде 13 электронды оқулық дайындалған, оның 13 мемлекеттік
тілде, оларға тест сұрақтары және тақырыптар бойынша сұрақтар берілген, білім
алушылардың өз бетінше жұмыстар орындауына пайдалануға мүмкіндік жасалған.
Сонымен қатар пәндер бірлестігі әдістемелік бөлімнің ұсынған ашық сабақ өткізу
туралы Ережесін пайдалана отырып, оқытушылар ашық сабақтарын жыл басынан
құрылған кесте бойынша толық, мерзімінде орындалып отырады.
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Пәндерді оқыту барысында электронды оқулықтар туралы атап кетсек , ол
төмендегі көрсеткіштерді айтуға болады.
1. «Экономикалық информатика және ақпараттық технологиялар» пәнінен бақылау
жұмысын орындауға көмекші құрал (1 – курс білім алушылары үшін, ПОӘК электрондық
оқулық бойынша қарастырылды: 0518000- «Есеп және аудит» )- Малайсарова К.Н.
2. «Компьютерлік технология негіздері» пәнінен бақылау жұмысын орындауға көмекші
құрал және ПОӘК электрондық оқулық бойынша қарастырылды (3– курс білім
алушылары үшін, 1518000- «Ауыл шаруашылығын электрлендіру және автоматтандыру»
)- Малайсарова К.Н.
3. «Автоматтандырылған Бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)» пәнінен
бақылау жұмысын орындауға көмекші құрал және ПОӘК электрондық оқулық бойынша
қарастырылды (3– курс білім алушылары үшін 06130100 - «Бағдарламалық қамтамасыз
ету (түрлері бойынша)» Малайсарова К.Н.
4. «Автоматтандарылған
Бағдарламалық
қамтамасыз
ету
(түрлері
бойынша)ді
бағдарламамен қамсыздандыру » пәнінен бақылау жұмысын орындауға көмекші құрал
және ПОӘК электрондық оқулық бойынша қарастырылды (3– курс білім алушылары
үшін 06130100 - «Бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)» Малайсарова К.Н.
5. «Алгоритм бағдарламалау негіздері» пәнінен бақылау жұмысын орындауға көмекші құрал
және ПОӘК электрондық оқулық бойынша қарастырылды (2– курс білім алушылары
үшін 06130100 - «Бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)» Малайсарова К.Н.
6. «Информатика» пәнінен бақылау жұмысын орындауға көмекші құрал және ПОӘК
электрондық оқулық бойынша қарастырылды (2– курс білім алушылары үшін 06130100 «Бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)» Рысдаулет М.
7. «Паскаль» тілінде оқу құралы қарастырылды (2– курс білім алушылары үшін 06130100 «Бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)» Малайсарова К.Н.
8. «ЭЕМ операторы жұмыс есебі» пәнінен бақылау жұмысын орындауға көмекші құрал және
ПОӘК электрондық оқулық бойынша қарастырылды (2– курс білім алушылары үшін
06130100 - «Бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)» Малайсарова К.Н.
9. «Ақпараттық ресурстар мен есептегіш желілер» пәнінен бақылау жұмысын орындауға
көмекші құрал және ПОӘК электрондық оқулық бойынша қарастырылды (2– курс білім
алушылары үшін 06130100 - «Бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)»
Малайсарова К.Н.
10. «Web бағдарламалау» пәнінен бақылау жұмысын орындауға көмекші құрал және ПОӘК
электрондық оқулық бойынша қарастырылды (1– курс білім алушылары үшін 06130100 «Бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)» Малайсарова К.Н.
11. «Жоғарғы математиа» пәнінен бақылау жұмысын орындауға көмекші құрал және
ПОӘК электрондық оқулық бойынша қарастырылды (1– курс білім алушылары үшін
Малайсарова К.Н.
12. «Ақпаратты қорғау және ақпараттық қауіпсіздік » пәнінен бақылау жұмысын орындауға
көмекші құрал және ПОӘК электрондық оқулық бойынша қарастырылды (1– курс білім
алушылары үшін 06130100 - «Бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)»
Малайсарова К.Н.
13. «С++» тілінде оқу құралы қарастырылды (2– курс білім алушылары үшін 06130100 «Бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)» Малайсарова К.Н.
Сонымен қатар пәнді оқыту барысында міндетті бақылау жұмыстары сағат
жүктемесіне беріледі. Оны орындау барысында міндетті бақылау жұмысына әдістемелік
нұсқаулар құрастырып, оқу ісінің меңерушысы арқылы бекітіледі. Міндетті бақылау
жұмысының көрсеткіштері оқу бөлімінде тапсырады.
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Жыл сайын колледжде өткізілетін дәстүрлі іс-шаралар пәндер бірлестігі онкүндігі,
әдістемелік-үйрету семинарлары, «Педагогикалық шеберлік мектебі», «Жас мамандар
мектебі» жұмыстарына оқытушылар белсене араласады.
Колледжде жас мамандарға көп көңіл бөлінеді. Жыл басынан тәлімгерлер жоспар
құрады. Жас мамандар сабағына қатысады, олардың педагогикалық машықтарын
қалыптастыру мақсатында кеңес береді.
Еңбек жолын колледж қабырғасында бастаған барлық педагог оқытушылар өз
білімдерін көтеру жұмысын бірінші кезекке қояды, мәселен жаңа ғылыми әдебиеттермен
танысу, тәжірибе алмасу, өз білімін шыңдау, өзара сабаққа қатысу және оны талдау
машығын дамыту, жүргізетін пәні бойынша презентация дайындау.
Оқу жоспарына сәйкес білім алушылар «Алгоритм бағдарламалау негіздері»
пәнінен курстық жұмыс орындайды. Курс жұмысының тақырыбы оқу кестесіне сәйкес
семестр басынан тақырыптар пән мазмұнын толық қамти отырып дайындалып, п әндер
бірлестігі отырысында бекітіледі. Курстық жұмыс орындау үшін оларға тапсырма
беріледі, жоспары мен мазмұны құрылып, құрылымы бойынша жазылады. Курс жұмысын
орындау үшін білім алушыларға әдістемелік көмекші құрал дайындалған.
Оқу сабақтарын өткізуде пәндер бірлестігі оқытушылары дидактикалық
материалдар, ТОҚ пайдаланады, ол білім алушылардың арнайы пәндер бойынша білімін
кеңейтуге және теорияны практикалық әрекеттерге ұштастыруға ықпал етеді
Білім алушылардың максималды оқу жүктемесі аптасына 36-40 сағатты құрайды.
Жылдық педагогикалық жүктеме оқытушылардың санаттық дәрежелері мен
ғылыми атақтарына сәйкес берілген.
Болашақ мамандар дайындау сапасын арттыру мақсатында ғылыми дәрежесі бар ж әне
тәжірибелі оқытушылар қамтамасыз етілген. Жыл басында бірлестік отырысында
оқытушылардың сағат жүктемесіне қарай, сабақ кестесі жасалған, орта есеппен оқытушы
күніне 4-6 сағат көлемінде дәріс берген. Сағат жүктемесінің орындалуы № 2 форма
бойынша қадағаланып отырылған. Мамандықтағы сабақ беру бірлестік мүшелерінің
санатына, дипломдағы сәйкес бөлінгендіктен, сабақ уақытылы, сапалы түрді жүргізілген.
Жоғарғы санатты және ғылыми дәрежелі оқытушылар мемлекеттік емтихан, со ңғы
курстарда берілетін пәндерден дәріс берген.
Оқу-тәрбие жұмысы
«Тәрбие дегеніміздің өзі, ең алдымен, баланың сезімін оятып, әсершілдігін дамыту,
сезімді тәрбиелеу - баланы қоғамдық мәні бар, адамдарға жақсылық әкелетін қылыққасиеттерден рахат, қуаныш табуға баулу дегендей
топтардағы білім алушылармен
тәрбие жұмыстарына ат салыса қатысты. «Экономика және Бағдарламалы қ қамтамасыз
ету (түрлері бойынша)» пәндер бірлестігі бойынша тәлімгерлер: 2020-2021 оқу жылында :
АЖ-111-Мамбетов М.Б. АЖ-211- Исимсартова Б.М., АЖ-311- Ибраемжанова Ж. ., АЖ411- Рысдаулет М., Әр бір тәлімгер өз тобына жауап береді және жұмыс жасайды. Апта
сайын қашықтықтан топ сағаттары өткізіледі.
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Бірлестік оқытушылары колледждің тәрбиелік жоспарындағы құқықтықұлтжандылық және экологиялық бағытын негізге ала отырып тәрбиелік ж ұмысты ж үзеге
асырады. Колледж директорының өкімі бойынша тәлімгерлер топтарға бекітілді:
Колледждің тәрбие жоспарымен сәйкестендіріле отырып құрылған жоспар бойынша
тәрбие жұмысы жыл бойы жүйелі басқарылады. Апта сайын сынып сағаты сабақ кестесіне
сәйкес өткізіледі. Онда сабаққа қатысу, білім алушылар тәртібі мен үлгерімі, оқу төлем
ақысын уақытында төлеу бақылауға алынады. Сонымен қатар түрлі іс-шараларды
ұйымдастыру мәселелері, ата-аналармен жұмыс жүргізіледі.
«Тәрбие дегеніміздің өзі,
ең алдымен, баланың сезімін оятып, әсершілдігін дамыту, сезімді тәрбиелеу - баланы
қоғамдық мәні бар, адамдарға жақсылық әкелетін қылық-қасиеттерден рахат, қуаныш
табуға баулу дегендей топтардағы білім алушылармен тәрбие жұмыстарына ат салыса
қатысты.

Оқу-материалдық активтер және зертханалар

06130100 - «Бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)» мамандығы
бойынша сабақтар арнайы жабдықталған аудиторияларда өткізіледі. Олар арнайы оқу
кабинеттері және зертханалық-тәжірибелік жұмыстарға арналған, жабдықталған.
Төмендегі кестеде көрсетілген:

№

Оқу жоспары бойынша қарастырылған
Кабинеттер

1

Автоматтандырылған Бағдарламалық қамтамасыз
ету (түрлері бойынша)ді бағдарламамен
қамтамасыздандыру

Каб 343, ғимарат 3

2

Компютерлік геометрия және графика

Каб 07, ғимарат 1

3
4

Өндірістік және экономикалық процестерді моделдеу Каб 08, ғимарат 1
негіздері
Ақпараттық ресурстар мен есептегіш желілер
Каб 09, ғимарат 1

5

Компьютерлік класс

№ 313, ғимарат 1

6

Бағдарламалық қамтамасыз ету

Каб 10, ғимарат 1

Көрсетілген кесте бойынша барлық кабинетте құрал-жабдықтардың атауы:
 Жүйелі блок-68
 Монитор-68
 Тінтуір -68
 Интерактивті тақта-3
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Жыл басында білім алушылармен техникалық қауіпсіздік нұсқаулары жүргізілген.
Оқу ғимаратының әр қабаты өрт қауіпсіздігі талаптарына сай.
Оқу аумағын білім алушылар санына бөлгенде санитарлық нормалар талаптарын
орындайды. Мамандық бойынша орта есеппен 1 оқытушыға 15 білім алушыдан келеді.
Білім алушы санын ескере отырып, оқу кабинеттерінде теориялық оқуға қажетті
оқу-әдістемелік құралдар, электронды оқулықтар жинағы, оқу-әдістемелік кешендер,
дидактикалық материалдар қоры, компьютерлер және ғаламтор жүйесі қосылған.
Оқу кабинеттері мен зертханалық-практикалық аудиториялар қажетті құрал
жабдықтармен жыл сайын жаңартылып отырған және толықтырылу үстінде. Атал ған о қуәдістемелік материалдар қоры кабинет паспортында тізімделген.
Оқу кабинеттері мен үйірме жұмысының жоспарлары пәндер бірлестігінің бірінші
отырысында қарастырылып, бекітілген және жыл бойы жұмыс жоспар бойынша ж үзеге
асырылған.
Оқу кабинеттерінің жоспарында ұйымдастыру жұмыстары, кабинетті жабды қтау
жұмыстары, арнайы пән бойынша оқу-әдістемелік жабдықталуы қамтылған. Ал, «Жас
бағдарламашы» үйірме жұмысы жоспарын құруда оның басты мақсаттары мен міндеттері
негізге ала отырып, арнайы пән бойынша білімдерін кеңейту және маманды ғына
қызығушылығын арттыру, мамандық туралы танымдарын кеңейтуді ескерген.
Ақпараттық желілер және кітапхана
Оқу үдерісі кезінде мамандық бойынша білім алушыларды компьютермен
қамтамасыз ету қанағаттанарлық дәрежеде. Орта есеппен мамандықтың әр білім
алушысыға 1 компьютерден тиеді. Барлық білім алушыларға ғаламтор желісі қол жетімді.
Колледж кітапханасы 06130100- «Бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері
бойынша)» мамандығы білім алушыларына кез келген қажетті әдебиеттермен жұмыс
істеуге мүмкіндік береді.Теориялық білімді жетілдіру үшін оқу және оқу – әдістемелік
оқулықтармен қамтамасыз етілген.
Білім алушылардың өзбетінше ізденіс жұмыстарымен айналысу үшін 350 орындық
оқу залы, «КАБИС» автоматтандырылған картотекалы қызмет көрсету жүйесі, түрлі
ақпарат құралдарымен жабдықталған.
Оқу кабинеттерінде оқытушылар дайындаған пәндер бойынша слайд түрінде
жасалған презентациялар, электронды оқулықтар, әдістемелік нұсқаулар жинақталған.
06130100- «Бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)» мамандығы бойынша
кітапханадағы барлық кітаптар жинағы 25876 кітаппен қамтылған.
Білім алушылардың білім деңгейі
Оқу процесін ұйымдастыратын негізгі құжаттар болып: жұмыс оқу жоспары,
жекелеген пәндер мен практика түрлеріне дайындалатын жұмыс бағдарламасы ж әне
күнтізбелік-тақырыптық жоспар және 1 курстар үшін кредиттік технология бойынша
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силлабус болып табылады. Жұмыс жоспары оқу процесін басқаратын оқу кестесі мен оқу
жоспарынан, оқу пәндері тізбесінен, оның өтілетін мерзімі мен сағаттар санынан,
оқытылудың бірізділігін, сабақтың түрлері мен аралық аттестация мен қортынды
аттестация, бақылау түрлерінен тұрады
Оқу процесін бақылау жоспарлар мен бағдарламаларды толық жүзеге асыруды
қамтамасыз етеді:
-оқу процесінің жылдық кестесі теориялық оқу, емтихан сессиясы, практика
түрлері мен мерзімі, демалыс уақыттарын көрсетеді;
-бір жылға құрылған күнтізбелік-тақырыптық жоспар немее силлабус;
-оқу сабақтарының басталу және аяқталу уақытын анықтайтын күн реті;
-оқу жылы басталмас бұрын оқу-әдістемелік бөлім дайындаған сабақ өтетін
аудиториялар тізімі.
Өтілген пәндер бойынша теориялық оқу журналы толтырылады. Онда теориялы қ,
зертханалық-практикалық сабақтар, бағалар, өтілген тақырыптар күнтізбелік-тақырыптық
жоспарға сәйкес толытырылған. Теориялық оқу журналдарын бөлім меңгерушілері,
директордың орынбасарлары үнемі тексеріп, қадағалап отырады.
Оқу жоспарлары мен бағдарламалар мазмұнын бақылау берілетін теориялық
материалдар, оны бекітуге арналған практикалық дағдыларын толықтыратын
зертханалық-практикалық сабақтар болашақ маманның өзі таңдаған кәсібі бойынша
тиімді құрал болуға тиіс және бітіруші маман практикалық қызметінде үлкен сұраныс қа
ие болатындай бағытта дайындалуы тиіс.
Бірлестік отырысында емтихан, мемлекеттік емтихан өткізу реті, түрі, құқы қты қнормативтік құжаттар туралы мәселелер қарастырылған. Топ тәлімгерлері, оқытушылар
жыл бойы білім алушылардың білім сапасын, пәнге деген қызығушылығын аны қтау ж әне
педагогикалық тәжірибесін дамыту мақсатында өзара сабаққа қатысқан. Оның
нәтижелері өзара сабаққа қатысу журналында тіркелген.
Мамандық бойынша ағымдағы бақылау пәндер бойынша оқу бағдарламасында
көрсетілген міндетті бақылау жұмыстарын тексеру арқылы жүзеге асырылған. Ба қылау
жұмысы күндізгі бөлім бойынша жазбаша, сырттай бөлімде 4 нұсқадан (әр нұсқада 25
сұрақтан) жеке тапсырмалар бойынша өткізілген.
Білім алушылардың аралық аттестаттаудан өткізудің пәндер тізбесі мен нысаны
мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарға сәйкес құрылған оқу кестесіне жүгіне
отырып құрылған күнтізбелік жоспар негізінде жүзеге асқан.
Білім алушылардың курстық жобаларды орындау үшін пәндер бірлестігінде
әдістемелік көмекші құрал жасалынып, соның негізінде қабылданған.
Білім алушыларды емтихан нысанында аралық аттестаттаудан өткізу үшін емтихан
билеттері, емтихан кезінде пайдалануға рұқсат берілген көрнекі құралдар, нормативтік
құжаттар дайындалған. Жазбаша емтихан жұмыстары мөртабан қойылған қағаздарда
орындалған. Білімді бағалау бес балдық жүйе бойынша жүзеге асырылған.
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Ғылыми- зерттеу жұмыстары
Жыл сайын колледжде дәстүрлі түрде оқытушылар мен білім алушылар арасында
ғылыми-практикалық конференциясы өткізілді 2020-2021 оқу жылында Қазақстан
Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған ғылыми-практикалық онлайн
конференция өткізеді. Ғылыми-практикалық конференцияның атты -“Ғылым мен
білімдегі іргелі және қолданбалы зерттеулер”. Жауапты «Экономика ж әне
Бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)» пәндер бірлестігінің оқытушысы
Малайсарова К.Н..
Малайсарова К. Н. 3.09.2020 жылы «Talap» коммерциялық емес акционерлік
қоғамы, оқу тренингтік орталығынан «Педагогтердің ІТ-құзіреттіліктерін дамыту және
жетілдіру» тақырыбында 36 сағат көлемінде қашықтықтан біліктілік арттыру курсынан
өткендн растайтын сертификат алды.
Исимсартова Б. М. 2020- 2021 оқу жылы Қазақстан Республикасы «IT TALAP»
коммерциялық емес акционерлік қоғамы Оқу- тренингтік орталығында «Педагогтердің
ИТ- құзіреттілігтерін дамыту және жетілдіру» тақырыбында курсттан өтіп 02.09.2020
күні сертификат алды.
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ «Педагогикалық шеберлік орталығы» әзірлеген
ҚР орта білім мазмұнын жаңарту аясында «Информатика» жалпы білім беру п әнінен
колледж оқытушыларының біліктілігін арттыру білім беру бағдарламасы бойынша онлайн
курсын аяқтап 16.10.2020 күні сертификат алды.
«Ustaz tilegi» республикалық ғылыми- әдістемелік орталығы ұйымдастырған Ұстаздар
аттестация кезінде негізгі шарттары мен қағидаларын білу мақсатында республикалы қ
онлайн конференциясына қатысып 29.10.2020 сертификат алды.
«Ustaz tilegi» республикалық ғылыми- әдістемелік орталығы ұйымдастырған
Республикалық «Үздік педагог» ұстаздар арасындағы олимпиадасының
2-дәрежелі жеңімпазы атанып 22.09.2020 күні дипломмен марапатталды.
Ағылшын тілі білімімді жетілдіру мақсатында «Nazar EDUCTION» орталы ғында 2- айлы қ
курс оқып 20.10.2020 күні сертификат алды.
2021 жылы маусым айы бойынша Республикалық қосымша білім беру барысында
ұйымдастырылған «Үздік педагог» онлайн олимпиадасына қатысып сертфикат ие болды.
Мұратбек Х. Ә.18.12.2020 Желтоқсан айында өткізілген Республикалық
Информатика Блиц-турниріне Алматы қаласы, Еуразия аграрлық колледжі информатика
мұғалімі-Мұратбек Халима Әуезханқызы сертификатпен марапатталды. «Elab.Asia»
Цифрлық Академиясы әдістемесімен жасалған педагогтердің біліктілігін арттыру
барғдарламасы бойынша «Киберпедагогика және қазіргі шындықтың сын-қатерлері» атты
біліктіліктілікті арттыру онлайн курсын аяқтап, 18.04.2021 күні сертификат алды.
«Ustaz
tilegi»
республикалық
ғылымиәдістемелік
ұйымдастырғанРеспубликалық
«Информатика»
пәнінен
ұстаздар
олимпиадасына қатысып,сертификатпен марапатталды..

орталығы
арасындағы

«Білім шыңы қоғамдық бірестігінің» ұйымдастырылуымен өткен Кәсіби деңгейі
жоғары және шығармашыл талантты педагогтар арасында ұйымдастырылған «Пән
Олимпиадасының Үздік Педагогы – 2021» атты Республикалық Олимпиаданың белсенді
қатысушысы ретінде сертификат алды.
17.02.2021ж. Алматы қаласы «IT иннавационный технический» колледж
ұйымдастырған «INTC CONF 2021» «Сандық білім: жаңа уақыт, жаңа шешімдер»
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тақырыбы бойынша Халықаралық
қатысып, тәжірибе жинады.

Ғылыми-Практикалық

онлайн

конференция ға

Айдарқұл
М. Ә.18.12.2020 Желтоқсан айында өткізілген Республикалық
Информатика Блиц-турниріне Алматы қаласы, Еуразия аграрлық колледжі информатика
мұғалімі-Мұратбек Халима Әуезханқызы сертификатпен марапатталды. «Elab.Asia»
Цифрлық Академиясы әдістемесімен жасалған педагогтердің біліктілігін арттыру
барғдарламасы бойынша «Киберпедагогика және қазіргі шындықтың сын-қатерлері» атты
біліктіліктілікті арттыру онлайн курсын аяқтап, 18.04.2021 күні сертификат алды.
Бірлестік оқытушылары сабақты әдістемелік қамтамасыз ету үшін қажетті жаңа
ғылыми-әдістемелік оқулықтар мен материалдар жинақтатып ОӘК жинауға ықпал еткен.
Оқытушылар үнемі өз білімдерін жетілдіру жұмыстарының негізгі түрі ретінде
білім жетілдіру курстарынан өтіп отырған.
Кәсіби практика
06130100- «Бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)» мамандығынан оқу
практикасы колледжде арнайы жабдықталған зертханалық компьютер кабинеттерінде
өтеді. Ал өндірістік және диплом алды практикаларын Алматы қаласы Наурызбай
әкімшілігінде, КазНАУ, РГП на ПХВ «Архив», ТОО «NURIDDIN» мекемелерінде,
мектептерде, банктерде келісім-шартқа отырады немесе өндіріс орны сұранысы бойынша
келісім-хат негізінде өтеді. Ол үшін осы мекеме басшылары алдын-ала берген келім-хат
бойынша екі тараптық келісім-шартқа отырып, колледж директорының бұйрығы бойынша
білім алушылар практика өтуге жіберіледі. Білім алушылар қолына қажетті нұсқаулы қ
әдістемелік көмекші құралдар, тапсыратын есеп үлгілері беріледі. Практика соңында
жетекші білім алушылардан есеп құжаттарын толық қабылдап, бағалайды.
Колледж жоғары оқу орындарымен, ғылыми-зерттеу институттарымен, өндірістік
орындар мен мекемелермен тығыз байланыста бола отырып, басшыларын дипломды қ
жобаларға пікір беруге, біліктілік комиссиясында жұмыс жасауға тартады.
Мұндай байланыс маман дайындауда өндіріс пен ғылым жетістіктерін қатар ұстай
отырып оқу процесіне ғылым мен алдыңғы қатарлы тәжірибелерді енгізуге ықпалын
тигізеді.
Оқу-өндірістік практикасы басында тәжірибе жетекшілері тарапынан білім
алушыларға кеңес беріліп, қауіпсіздік шараларымен таныстырылған. Жетекшілер
практика кестесімен таныстырылып, бірлестік отырысында тәжірибе жұмысын қарастыру,
бекіту мәселелері қарастырылған. Практика жұмысының тұрақты, мезгілінде орындалуы
үшін топтармен төменгі тізім бойынша кеңестер жүргізілген:
-

Технологиялық және диплом алды практика бойынша (тәжірибенің бұл түрінің
ерекшелігі , білім алушыға болашақта беретін пайдасы);
- практика бойынша есеп беру, жеке жоспар, күнделік толтыру мәселелері;
- оқу праткикасы мәселелері т.б
Оқу-өндірістік практиканың білім алушылардың мамандыққа деген қызығушылығын
арттыра отырып, бітірушілердің еңбекпен қамту сұранысы өскен.
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06130100-«Бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)» мамандығы
бітірушілерінің еңбекпен қамтылуы

Бітірген
жылы

Бітірушілер
саны

Еңбекпен
қамтылуы

Әскер
қатарында

Жоғары
оқу
орында

Еңбекпен
қамтылмаған

2017 - 2018

7

41

1

1

1

2018 - 2019

7

4

-

2

1

2019 - 2020

6

3

1

1

1

2020 - 2021

25

18

-

5

2
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15.4. 07130100- Электр жабдықтары (түрлері және салалары бойынша) мамандығы
Өзін-өзі аттестаттау нәтижесі бойынша
АНЫҚТАМА
07130100- Электр жабдықтары (түрлері және салалары бойынша) мамандығы
бойынша 2001 жылдан бері Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі
Техникалық және кәсіптік білім беретін Жалпыға міндетті білім беру стандарты негізінде
мамандар дайындалуда. Колледжде мамандық бойынша ақылы-келісім шарт негізінде
қазақ және орыс тілінде мамандар әзірлейді.
07130100- Электр жабдықтары (түрлері және салалары бойынша) мамандығы,
4S07130103- Техник –электрик біліктілігі берілген Мемлекеттік лицензия 2019 жылы 25
желтоқсанда SА сериясымен № 0224 шектеусіз мерзімге берілген.
Қазіргі таңда нарықтық экономикада сұранысқа ие, 07130100- Электр жабдықтары
(түрлері және салалары бойынша) мамандығы, 4S07130103- Техник –электрик біліктілігі
бойынша бәсекеге қабілетті мамандар даярлауда.
Мамандықтың кәсіптік қызметінің басты нысаны:
 электр қондырғылары және электр энергиясын қабылдағыштар;
 электр желілері;
 ауыл шаруашылық техникаларының автоматтандырылған жүйелері;
 монтаждау; жөндеу; пайдалану; техникалық қызмет көрсетуді және электр
қондырғылары мен электр энергиясын қабылдағыштардың ақауларын
анықтаудың, электр желілерінің, ауыл шаруашылық техникаларының
автоматтандырылған жүйелерінің технологиялық процестері;
 электр энергиясын берудің технологиялық процестері;
 ауыл шаруашылық ұйымдарының мамандандырылған бөлімшелерінің
жұмыстарын ұйымдастыру және басқару;
Нормативтік оқу мерзімі:
Негізгі орта білім базасы негізінде - 3 жыл 10 ай;
Жалпы орта білім базасы негізінде - 2 жыл 10 ай;07130100- Электр жабдықтары (түрлері және салалары бойынша) мамандығы,
біліктілігі 4S07130103- Техник –электрик бітірген білім алушылар Елімізде ауыл
шаруашылығының тұтынушыларына және тұрғындарына энергияны өндіруге, жеткізуге,
таратуға және тұтынуға жағдай жасауға бағытталған техникалық іс-шараларды жүзеге
асыруда – «техник-электриктердің» үлесі зор.
Ауыл шаруашылық тұтынушыларда (электр қондырғылары, электр энергиясын
қабылдағыштар, электр желілері) және ауыл шаруашылық техникаларының
автоматтандырылған жүйелерінде электр шаруашылығының сапалы жұмыс істеуін
қамтамасыз ету бойынша жұмыстарды ұйымдастыру және орындау,кәсіптік қызметтің
тиісті негізгі түрлеріне арнайы құзыреттілігін меңгеретін мамандық.
07130100- Электр жабдықтары (түрлері және салалары бойынша) мамандығы,
біліктілігі 4S07130103- Техник –электрик маманына қажетті кәсіби қасиеттер:
 ұқыптылық, ықыластылық
 мақсаттылық,
 өз бетімен шешім қабылдай алу,
 жауапкершілік,
 тапжылмайтындылық және тәуелсіз (өз пікірінің болуы).
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07130100- Электр жабдықтары (түрлері және салалары бойынша) мамандығы,
біліктілігі 4S07130103- Техник –электрик бойынша атқаратын кәсіби қызметтері: электр жабдықтарға техникалық қызмет көрсетуді, оның профилактикалық
тексеруді және жөндеуді жүзеге асыру;
монтаждау, жинау, өткізгіштер және осыған ұқсас электротехникалық сызбасын дайындау және әзірлеу;
электр жабдықтар мен жүйелерді дұрыс пайдалануды бақылау,
жабдықтардың жұмыс істеуінде ақаулар және бас тарту себептерін анықтау
мен оларды жою;
электр жабдықтарын мен құрылғыларын пайдаланатын қызметкерлерге
оларды пайдалану тәртібі туралы нұсқау беру;
Мамандық бойынша білім алушыларды қабылдау жалпы білім негізінде күндізгі
және сырттай нысанда жүзеге асырылады.
Кадрлар әлеуетіне талдау
Мамандыққа білім беретін педагогтардың базалық білімдері сәйкес келеді.
Олардың арасында ғылым кандидаты- 3 , жоғары санатты -1 оқытушы, 2- санатта-2
оқытушы, 2 - аға оқытушы бар.
Оқытушылар Жүргізетін пәндері
дың аты-жөні
Мамбетов
Мадияр
Бактиярович

Сызу, Дипломалды практикасы,
Танысу (практ), Дәнекерлеуші
(прак), Электромонтаждау ФП,
Автокад бағдарламасы

Туыл
ған
күні
06.03.
1991

Мұхан
Арайлым

А/ш электрмен жабдықтау, А/ш
20.07.
агрегаттарын
1996
электроқлгдырғыларының электр
жабдығы, Электротехникалық
материалдар, Өнеркәсіп
электроника негіздері,
Электроника негізіндегі
электротехника,
Ауылшаруашылық электр
жабдықтарын дайындау,
пайдалану және жөндеу,
Электрлік жарықтандыру,
Электр машина бойынша, Электр
қуатының дәстүрлі емес
көздерінің негізі,
Электростанциялар, Байланыс
техникасы бойынша

Сейткерим
Жандос
Кадіржанұлы

Электрлік
машиналар
мен 20.12.
аппараттар, Электроника және 1993
электротехника,
Элетротехниканың
теориялық
негіздері,
Электр
қуатының
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Білімі

жоғарғы
ҚазҰАУ
,
магистр
КазНИТ
У
им.К.И.
Сатпаев
а,2017
,
магистр

ЕТУ,201
8
,
магистр

Санаты
Экспертпедагог

Еңбек
өтілі
8

1
1
санаттағы
оқытушы

1
санаттағы
оқытушы

2

дәстүрлі емес көздерінің негізі,
Электрлік
машиналар
мен
трансформаторлар,Электрожетек
,Ауыл
шаруашылығы
жабдықтарын
дайындау,
пайдалану
және
жөндеу,
Электрлік жарықтандыру
Толық педагогикалық жүктемеде қызмет жасағандары: Мамбетов М, Мұхан А,
Сейткерим Ж, Сайлаубеков Қ.Б., Ерденқызы А., Самсаев М. Б., Толбаев А. А., Кадирова
А.У., Оханов Е. Л., Курпенов Б.К; Демесова С.Т. сағаттық көлемде қызмет атқарған.
Мамандыққа жалпы және арнайы пәндерден беретін оқытушылардың кадрлар
даярлау көрсеткіші
№

Көрсеткіштері

Саны

кадрлық әлеуеті
Барлық оқытушылардың саны:
Штаттық және сағат бойынша:
- Жоғары, бірінші біліктілік:
-ғылым докторы
- ғылым кандидаты, магистр
- қадірлі атақ:
Өндірістік оқыту шебері:
Негізі білімі жоқ оқытушылар:
Оқытушылардың жастарының көрсеткіші:
- 30 қа деиін
- 30 жастан - 45 қа дейін
- 45 жастан - 60 қа дейін
- 60 тан жоғары
Педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін
жетілдіру курсынан өткендер.

Оқу-жылы
20172018

20182019

20192020

20202021

20212022

20
6/30%
8/40
-

20
6/30%
8/40
-

25
8/32%
2/8%
12/48%
-

31
12/33%
1/3%
20/56%
-

29
8/24%
2/6%
12/36%
-

7
7
4
2

8
6
4
2

9
9
4
3

10
12
6
3

12
13
3
1

7/35%

5/25% 6/24% 9/30% 12/36%

Оқытушылар республикалық, қалалық біліктілікті арттыру орталықтарында
біліктілігін арттырады. Оқу жылының басында оқытушылардың біліктілігін арттыру
курстарынан өту кестесі жасалып, оқытылатын пәннің ерекшелігіне сәйкес келетін
курстарға педагогтарды жіберу туралы бұйрық шығарылады. Біліктілікті арттыру
курстарынан өткеннен кейін оқытушылар алған білімдерін оқу үрдісінде қолданады, бұл
оқыту сапасын жақсартуға ықпал етеді, сабақ өткізуде инновациялық технологияларды
енгізеді. Біліктілікті арттырудан өткен соң әдістемелік кабинетке және кадрлар бөліміне
оқытушылармен оқуды растайтын куәліктер мен сертификаттар беріледі және
оқытушылармен алмасу үшін семинар өткізеді
Мамандық оқытушыларының біліктілік көтеру курсынан өту кестесі
Аты-жөні
2017-2018
Самсаев Муса Жоғары № 355

2018-2019

2019-2020
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2020-2021

2021-2022

09.06.2010 Білім
департаменті.
Балмаханович
Н-3а,
10.06.2010 ААК
2 кат. № 4
протокол,
№ 242
а,19.03.2010. ААК
Кадирова
Күәлік №5,
Акнур
05.11.2010
Усеновна
Сертификат №
0156623
17.02.10 31.03.2010 ж.
1. Астана, BILIMORKENIETY
«Үздік педагог2018»
2. г.Алматы,2018
Мамбетов
Департамент
Мадияр
образование
3.ТОО ,Образоват
ельный центр
«Жулдыз

Күәлік
№1174,
14.02.2012
ҚКББИ

Сертификат
№ Х0084629
«Ұстаз
тілегі» ,
Сертификат
«Talap»
педагогтерді
ң ITқұзіреттілігі
н дамыту
және
жетілдіру

Сейткерим
Жандос

Мұхан
Арайлым
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Сертификат
№ 454 «Білім
әлемі»,
Сертификат
«Место и
роль
молодежи в
инновационн
ом развитий
проффессион
альной
подготовки
специалистов
»,
Сертификат
№ 241852 от
30.09.2021
Педагогтерді
ң цифрлық
құзіреттілігін
дамыту
Сертификат
№ 240417 от
30.09.2021
Педагогтерді
ң цифрлық
құзіреттілігін

дамыту

Білім алушылар құрамы
07130100- Электр жабдықтары (түрлері және салалары бойынша) мамандығы
бойынша есептілік мерзіміндегі білім алушылар құрамы:
Бюджет топтар
Оқу
1 курс
барлығы 2 курс
Бар- 3 курс
Бар- 4курс
Баржылы
лығы
лығы
лығы
к/о р/о
к/о р/о
к/о р/о
к/о р/о
201725
25
2018
201825
25
24
24
2019
201925
25
23
23
24
24
2020
202022
22
21
21
24
24
2021
202125
25
21
21
20
20
2022
07130100- Электр жабдықтары (түрлері және салалары бойынша) мамандығы
бойынша есептілік мерзіміндегі білім алушылар құрамы:
Ақылы топтар
Оқу
1 курс
барлығы 2 курс
Бар- 3 курс
Бар- 4курс
Баржылы
лығы
лығы
лығы
к/о р/о
к/о р/о
к/о р/о
к/о р/о
201715
10
13
38
2018
201811
10
21
2019
201915
8
23
2020
20204
4
2021
20214
4
2022

Оқу
жылы

Қашықтықтан оқыту бойынша білім алушылар құрамы
Онын ішінде
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
Бітірушілер
қ\т о\т қ\т о\т қ\т о\т
қ\т
о\т

2017-2018 15
2018-2019
2019-2020
2020-2021

10
9
5
5

18
7
6
4

43
16
11
9
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2021-2022

7

9

16

Мамандық білім алушылары келісім– шартта көрсетілген бағаға с әйкес т өлем
ақыларын сессияға дейін толығымен төлеп отырған.
Есепті кезеңде орта есеппен білім алушылар саны -72, оқу аума ғы ( барлы ғы 302,4
шаршы метр (оның ішінде мамандыққа берілгені 192 шаршы метр) санитарлы қ нормаға
сай келеді, яғни бір білім алушыға шаққанда- 4,2 шаршы метр. Орта есеппен 4-5 білім
алушыға- 1 оқытушыдан келеді.
Білім алушылардың білімі мен үлгерімі ай сайын өтетін пән бойынша аттестация,
міндетті бақылау жұмысының қорытындысы,тестілеу, емтихан және қорытынды
аттестация түрінде бағаланған.
Оқу-әдістемелік жұмыс
Жыл сайын мамандық бойынша стандарт негізінде оқу процесін жүргізуге қажетті
құжаттар дайындалған. Бекітілген оқу жұмыс құжаттары негізінде оқу процесін болашақ
маманға қойылатын стандарттағы талаптарға жауап беретіндей деңгейде әдістемелік
қамтамасыз ету жұмысы ұйымдастырылған.
Жұмыс жоспарындағы сағаттар саны мен типтік бағдарламадағы тақырыптарға
сәйкес құрылған жұмыс бағдарламасы мен күнтізбелік-тақырыптық жоспар пәндер
бірлестігі отырысында қаралып, директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасары бекітуімен
күнделікті оқу процесінде пайдаланылған. Пәндер бірлестігінде оқу процесін жүйелі
ұйымдастыру, болашақта бәсекеге қабілетті білімді маман дайындау мақсатында әрбір
оқытушы Оқу-әдістемелік кешенді өз пәндері бойынша жинақтаған.
07130100- Электр жабдықтары (түрлері және салалары бойынша) мамандығы
бойынша пәндер бірлестігінде бекітілген жоспар бойынша отырыс айына бір рет
өткізіледі. Пәндер бірлестігі оқытушылары үнемі оқыту процесін әдістемелік деңгейде
қамтамасыз ету мақсатында жұмыс жасап, пәндер бірлестігі отырысында қаралып,
бекітіледі:
 Күндізгі және сырттай бөлімі бітірушілері үшін дипломдық жұмысты орындауға
әдістемелік көмекші құрал;
 Жалпы кәсіптік және арнайы пәндер бойынша аралық аттестация билеттері мен
емтихан сұрақтары;
 Жалпы кәсіптік және арнайы пәндер бойынша аралық аттестацияға тест
тапсырмалары мен сұрақтары;
 Жалпы кәсіптік және арнайы пәндер бойынша ағымдық білім алушылар білімін
бақылауға арналған тест тапсырмалары;
 Жалпы кәсіптік және арнайы пәндер бойынша міндетті бақылау жұмысы
тапсырмалары, бірнеше нұсқада;
 Жалпы кәсіптік және арнайы пәндер бойынша күндізгі және сырттай бөлім үшін
бақылау және курстық жұмыстарын орындауға әдістемелік көмекші құрал;
 Мамандық бойынша ашық сабақтар мен тәрбие іс-шараларының жоспары;
 Жалпы кәсіптік және арнайы пәндер бойынша оқытушылар жинақтаған оқуәдістемелік кешен.
Жыл сайын колледжде өткізілетін дәстүрлі іс-шаралар пәндер бірлестігі онкүндігі,
әдістемелік-үйрету семинарлары, «Педагогикалық шеберлік мектебі», «Жас мамандар
мектебі» жұмыстарына оқытушылар атсалысқан. Жыл басында пәндер бірлестігінің
тақырыбы бекітіліп, оның негізінде әрбір оқытушы жеке өзіндік білім көтеру жоспарын
құрған.
Пәндер бірлестігінің әдістемелік проблемасы: «Оқу үрдісінде заманауи
педагогикалық технологияны қолдана отырып, білім алушылардың оқу-іскерлік қабілетін
дамыту».
311

Сонымен бірге колледжде жас мамандармен жұмысқа көп көңіл б өлінген. Жас
мамандар тәжірибелі оқытушылардың сабағына қатысады, тәжірибелі мамандар оларды ң
педагогикалық машықтарын қалыптастыру мақсатында кеңес беріп отырған. Сабақты
әдістемелік қамтамасыз ету үшін қажетті жаңа ғылыми-әдістемелік оқулықтар мен
материалдар жинақтатып ОӘК жинауға ықпал еткен. Сондай-ақ, оқытушылар өз
білімдерін көтеру жұмысын бірінші кезекке қояды, мәселен жаңа ғылыми әдебиеттермен
танысу, тәжірибе алмасу, өз білімін шыңдау, өзара сабаққа қатысу және оны талдау
машығын дамыту, жүргізетін пәні бойынша презентация дайындау т.б. құжаттар
дайындар, оны рәсімдеп отырған.
Әдістемелік нұсқаулары жасала отырып Әдістемелік бөлімнің ұсынған ашық сабақ
өткізу туралы Ережесін пайдалана отырып, оқытушылар ашық сабақтарын жыл басынан
құрылған кесте бойынша толық, мерзімінде орындаған.
Төменде есепті жыл барысында өткізілген ашық сабақтар саны (ашық сабақ
жоспарлары пәндер бірлестігінде жинақталған):
Типтері
1
2

Ашық сабақтар

20172018

20182019
5

5

Конференциялар

5

7

20202021
4

3

3

4

20212022
3
3

барлығы
25

6
6

2

20192020

16

4

Сур. 1. Ашық сабақтар.
Сарсенбайұлы Ш «Электротехниканың теориялық негіздері» пәні бойынша
«Электромагниттік индукция»,
Тленшиева А. «Ауылшаруашылы ғыны ң агрегаттары
және электр қуатының электр жабдықтары» пәні бойынша «Басқару және қорғау
аппараттары» , », Сейткерим Ж.К «Ауылшаруашылығын электрмен қамтамасыз ету» п әні
бойынша «Сымдар мен кабельдердің
жіктелуі » , Мамбетов М.Б «Электрлік
жарықтандыру» пәні бойынша «Электрлік монтаждау жұмыстары», Мұхамеди А
«Электротехника, микропроцестік техника және байланыс техникасы» пәні бойынша
«Тиристорлар»
, Мұхан А.Н «Электротехникалық материалдар» пәні бойынша
«Магниттік материалдардың негізгі сипаттамалары», Сейткерим Ж.К «Электрлік
машиналар мен аппараттар» пәні бойынша «Трасформаторладың құрылысы, түрлері
Оханов Е.Л. «Техникалық механика» пәні бойынша «Материалдарды созуға сынау,
Төлбаев Ә.Ә. «Сызу» пәнінен «Қосылыстардың түрлері», Сайлаубеков Қ. «Микро
машиналар конструкциясымен танысу», «Электроэнергетиканың қазіргі заманға сай
технологиялары» ЭА -1, 2,3 курс білім алушыаларымен мамандармен кездесу өткізді,
«Металдар технологиясы» пәнінен «Электродоғамен жұмыс» - Самсаев М.Б.,
«Техникалық механика негіздері» пәнінен«Материал кедергесінің негізгі ұгымдары» Оханов Е.Л., «Сызу» пәнінен «Геометриялық денелердің жазықтықпен қиылысуы» 312

Толбаев А.А., «Электротехника» пәнінен «Бір фазалы синхронды двигателдер, стартер
және генератор» - Ниязбаев Е..
«Құзыретті педагогтан құзыретті білім алушы» тақырыбында педагогикалық
оқуларға да пәндер бірлестігі оқытушылары белсене атсалысып, баяндамалар оқыған.
Педагогикалық оқулар қорытындысы бойынша жоғары белсенділік танытқаны,
үлкен жауапкершілігі үшін, педагогикалық проблемаларды талдауға белсене ой қозғау
салған оқытушылар мақтау қағазымен мараппатталған.
Педагогикалық сағат жүктемесі
Мамандықтың ОЖБ-ның оқу жұмысын жоспарлауды оқу жүктемесі мен бөлінген
штат шегінде директордың оқу жұмысы жөніндегі орынбасары жүзеге асырады.
Оқытушылардың оқу жүктемесін бөлу олардың біліктілігін, жұмыс тәжірибесін ескере
отырып жүргізіледі. Оқытушылардың педагогикалық жүктемесі бір оқу жылына
жоспарланып отырған оқу, оқу-әдістемелік, ғылыми-зерттеу, тәрбиелік қызмет түрлерінен
тұрады.
Толық ставкамен жұмыс істейтін штаттық оқытушы жүктемесінің орташа көлемі
оның оқу, оқу-әдістемелік, ғылыми-зерттеу, ұйымдастыру-әдістемелік, тәрбие және басқа
да жұмыс түрлерін орындауын ескере отырып 720 сағаттан 1080 сағатқа дейін құрайды.
ОЖБ-ның оқу жұмысының жылдық көлемін директор оқу жылына бекітілген нормативке,
ОЖБ штатына сүйене отырып және оқу жоспарларынан туындайтын оқу жұмысыны ң
барлық түрлерін орындау қажеттілігін ескере отырып бекітеді. Оқу жүктемесінің
орындалуы теориялық және практикалық оқытуды есепке алу журналында көрсетіледі
және ОК отырыстарында қаралады. Журналды толтыру сапасын, орындалған ж әне
журналда тіркелген жүктеменің толықтығы мен дұрыстығын оқу бөлімі, колледж
әкімшілігі тексереді.
Топтағы білім алушылардың білім деңгейіне, үлгеріміне сәйкес тапсырмалар
беріліп , сабақ жоспарында сабақ түрі, онда қолданылатын дидактикалық материалдар
көрсетіліп отырылған.
Жыл басында бірлестік төрайымы мамандық оқытушыларына санаты, ғылыми
дәрежесіне қарай, жартыжылдықты ескере отырып сағат жүктемесін бөлген. Нәтижесінде
әр оқытушы аптасына 4-8 сағаттан дәріс берген.
Сағат жүктемесінің орындалуы № 2 форма бойынша қадағаланып отырыл ған.
Мамандықтағы сабақ беру бірлестік мүшелерінің санатына, дипломдағы сәйкес
бөлінгендіктен, сабақ уақытылы, сапалы түрді жүргізілген. Жоғарғы санатты және
ғылыми дәрежелі оқытушылар мемлекеттік емтихан, соңғы курстарда берілетін пәндерден
дәріс берген.
Оқу- тәрбие жұмысы
Колледждің жылдық жоспары негізінде жыл сайын тәлімгері жоспары
құрылған.Мамандық тәлімгерлері топ құжаттары жиналған папка мен тәлімгер журналы
бойыша жұмыс атқарған. Жоспар бойынша іс-шаралар өткізіліп, сабақ кестесіне
енгізілген топ сағатында тәрбиелік бағыт бойынша жұмыс атқарылған.
07130100- Электр жабдықтары (түрлері және салалары бойынша) мамандығы
бойынша директор бекітуімен тәлімгерлер бекітілген:
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2017-2018 оқу жылында
Курс
1
2
3
Курс

Оқитын тілі

Тәлімгер

каз
М.Мамбетов
каз
К. Ибраимжанова
каз
К. Ибраимжанова
2018-2019 оқу жылында
Оқитын тілі

тәлімгер

1

каз

Қ. Сайлаубеков

2
3
4

каз
каз
каз

М.Мамбетов
К. Ибраимжанова
А. Тлеушиева

2019-2020 оқу жылында
Курс
1
2
3
4

Оқитын тілі
каз
каз
каз
каз

тәлімгер
А. Тирбосынова
Қ. Сайлаубеков
М.Мамбетов
М.Мамбетов

2020-2021 оқу жылында
Курс
2
2
3
4

Оқитын тілі
каз
каз
каз
каз

тәлімгер
Ж. Сейткерим
А. Тирбосынова
Ж. Сейткерим
М.Мамбетов

2021-2022 оқу жылында
Курс
1
3
3
4

Оқитын тілі
каз
каз
каз
каз

тәлімгер
А. Мұхан
А. Тирбосынова
Ж. Сейткерим
Ж. Сейткерим

Колледждің тәрбие жоспарымен сәйкестендіріле отырып құрылған жоспар
бойынша тәрбие жұмысы жыл бойы жүйелі басқарылған. Апта сайын топ са ғаты саба қ
кестесіне сәйкес өткізіліп, тәрбиелік іс-шаралар бағдарламасы құрылып, хаттамалар
толтырылған. Хаттамада сабаққа қатысу, білім алушылар тәртібі мен үлгерімі, о қу т өлем
ақысын уақытында төлеу мәселелері қарастырылған.
Білім алушылардың көп бөлігі ұл балалар болғандықтан құқықтық тәрбие беруге
ерекше көңіл бөлінген. Медеу аудандық ішкі істер қызметкерлерімен кездесу
ұйымдастырылған. Сонымен қатар колледжішілік іс-шараларды ұйымдастыру мәселелері,
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ата-аналармен жұмыс жүргізілген. Колледж ұйымдастырған іс-шараларға білім алушылар
жыл бойы белсене араласқан. Мамандық білім алушылары колледждің «Трансформерлер»
үйірмесінің мүшелері болып, ғылыми конференциялар мен байқау, ашық тәрбие
сағаттарының қатысушылары болған. Спорттық жарыстар, мини-футбол, волейболды ң
мүшелері болып, колледж атынан аталған жарыстарға қатысып, 1-2 орын иеленген.
Мамандық білім алушыларының ашық тәрбие сағаттары: «Құрметте ата –анаңды» Сайлаубеков К.Б., « Қозы Көрпеш-Баянсұлу »- Ерденқызы А., «Тәуелсіздік – ансаған
арман, жол жеткен мұрат» - Кадирова А.У., «КВН қорытынды кеші» ЭжА -1,2,3
курстарымен қорытынды кеш. Сонымен бірге 3 курс білім алушылары «Ж үзден жүйрік –
мыңнан тұлпар», 1 курс білім алушылары «Үздік топ» байқауларына қатысып, ж үлделі
орындарға ие болған. 9 желтоқсан 2011 жылы оқытушы Сайлаубеков Қ.Б. и Ерденқызы А.
«Үздік тәлімгер» шығармашылық байқауына қатысып, Сайлаубеков Қ.Б. «Үздік
тәлімгер», Ерденқызы А «Өнерлі тәлімгер» номинациясын иеленген.

Сур-2. Ашық тәрбие сағаты

Оқу-материалдық базасы
Есепті кезеңде оқу аумағы 302,4 шаршы метр (оның ішінде мамандыққа берілгені
192 шаршы метр) санитарлық нормаға сай келеді, яғни бір білім алушы ға шаққанда- 4,2
шаршы метрді құрайды.
Мамандық бойынша оқыту сапасын арттыру үшін оқытушылар материалдықтехникалық базада оқытудың инновациялық әдістерін кеңінен қолданады: оқузертханалық кабинеттер және басқа да мамандандырылған Үй-жайлар қажетті
жабдықтармен қамтамасыз етілген және пәндер бойынша оқу процесін ұйымдастыруға
қойылатын талаптарға сәйкес келеді, жабдықтар жақсы және жеткілікті дәрежеде оқу
процесін, сондай-ақ білім алушылардың зерттеу жұмыстарын қолдайды. Барлық оқу
орындарында ТОҚ, тарату материалдары, ОӘК, Көрнекі құралдар, демонстрациялық
слайдтар, плакаттар, электрондық оқулықтар бар. Барлық кабинеттер мен зертханалар оқу
жиһаздарымен, компьютерлермен жабдықталған, № 356 кабинетте проектор бар, дербес
компьютерлерде зертханалық жұмыстар жабдықталған компьютерлік сыныптарда - №641
кабинеттерде жүргізіледі.

315

Сур.3. Зертханалық практикалық сабақтар.
Барлық зертханаларда, оқу шеберханаларында, оқу кабинеттерінде өз паспорттары,
қауіпсіздік техникасы ережелері, өрт сөндіру құралдары (өрт сөндіргіштер), сондай-ақ
зардап шеккендерге алғашқы көмек көрсетуге арналған дәрі қобдишалары болады.

Сур.4. Зертханалық стендтер
07130100- Электр жабдықтары (түрлері және салалары бойынша) мамандығы
бойынша төмендегі оқу кабинеттері мен зертханаларда оқу процесі ұйымдастырылады:
қ/с Оқу жоспарына сәйкес оқу пәні
Арнайы аудитория,
Оқытуға қолдану
атауы
кабинет, зертхана,
формасы
шеберхана атаулары (жекеменшік,
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(саны, кв.м.)
1

Электрлік машинлар мен аппараттар

2

Электр энергеияларының дәстүрлі
емес көздері негіздері

3

Электротехника және электрлік
өлшеулердің теориялық негіздері

4

Автоматика негіздері

6 ғимрат, 637 –
Электрлік машинлар
мен аппараттар; 50
кв.м.
6 ғимрат, 663 –
Электр
энергеияларының
дәстүрлі емес
көздері негіздері;
42 кв.м.
6 ғимрат, 678 –
Электротехника
және электрлік
өлшеулердің
теориялық негіздері;
50 кв.м.
6 ғимрат, 615 –
Автоматика
негіздері; 50 кв.м.

оперативті басқару,
жалға алу)
жалғаалынған

Оқу кабинеттері мен «Трансформер» (жетекшісі Мұхан А.) үйірме жұмысыны ң
жоспарлары пәндер бірлестігінің бірінші отырысында қарастырылып, бекітілген және
жыл бойы жұмыс жоспар бойынша жүзеге асырылған.
Оқу кабинеттерінің жоспарында ұйымдастыру жұмыстары, кабинетті жабды қтау
жұмыстары, арнайы пән бойынша оқу-әдістемелік жабдықталуы қамтылған. Ал, үйірме
жұмысы жоспарын құруда оның басты мақсаттары мен міндеттері негізге ала отырып,
арнайы пән бойынша білімдерін кеңейту және мамандығына қызығушылы ғын арттыру,
мамандық туралы танымдарын кеңейтуді ескерген.
07130100- Электр жабдықтары (түрлері және салалары бойынша) мамандықтың
кабинеттеріндегі құрал-жабдықтар
№
Атауы
Тип, марка,
Саны (дана)
ГОСТ
Стендтар
1
Стенд №1 жұмыс орындау үшін
1
1.
Электрлік машиналар мен аппараттар
2.
Электроника және электротехника

Стенд №2
1.
Төмендеткіш
трансформатор-220/110
кВ
2.
Өтпелі оқшаулағыштар
3.
Асинхрондық қозғалтқышты магнииті
жүргізгішпен іске қосу

2

Дәстүрлі
емес

Плакаттар, үлгілер, таблицалар
Оқу-әдістемелік құжаттар анықтамасы
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1

60

3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Оқулық:"Электрооборудование
и
автоматизация с /х агрегатов и установок "
Оқу-әдістемелік кешен: "Электрооборудование
и автоматизация с /х агрегатов, установок и
нетрадиционных источников энергий"

30
10

Оқулық:
"Электротехнологические
оборудование"
Типовая инструкция обслуживание и ремонта
ВЛ напряжением
0,38-20 КВ
"Электрические машины"

25

ПТЭ и ПТБ
ПУЭ РК

20
20

Автомат ВА
Автотрансформатор
Амперметр
Автомат
Вольт метр
Дуговая ртутная лампа
Контактор
Клещи токоизмерительные
Когти монтерские
Ст. оборудование
Ст. оборудование
Магнитные пускатели
Поле предохранитель
Диэлектрические перчатки
Диэлектр. коврик
Автомат
Вентилятор
Вентилятор
Щит освещения
Электрический счетчик
Электрические двигатели
Электрические двигатели
Ящик силовой
Ящик
Светорегулятор
Счетчик
Дифференциальные защиты
Фотореле
Тестер
Светильник
Светильник
Графопроектор
Осциллограф
Предохранители
Предохранители

25
25

Құрал-жабдықтар

ВА
ЛАТР
NP96
ЭКФ
NP-72-96
ДРЛ250
CJ24-100
Тип 20-17
КЭВ
СФО
ПМ-12

ВА-88
ВО-06-300
ВР-80-75
ЩУРН-1-12
СО-4411
АДМ-71-А4
АДМ-71-82
ЯРВ-100
ЯБПВ4-1
диммер
СА-4У
УЗО-АД
FMKO3
М 93А
РКУ 02250004
Арктрик 2*36
Н-313
ППН-35 УХЛЗ
ПН2-250УЗ
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7
1
16
3
16
1
2
6
2
1
1
2
2
6
2
1
1
1
1
2
3
2
1
1
8
3
8
1
3
1
1
1
1
2
2

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Выключатели
Розетки
Патрон фарфор
Провод
Пояс предохранительный
Реле контроля фаз
Отвертка тестер
Пассатижи
Кусачки
Длинногубцы
Набор отверток
Вентиляторы
Вентилятор
От. оборудование
От. оборудование

"ХИТ" ВА
"ХИТ"РА
Е-27
АППВ
лента

ВР 80-75
ВО 06-300
КЭВ
СФО

25
23
30
300М
2
1
6
6
6
6
6
1
1
1
1

Оқу зертханалары мен шеберханалары
07130100- Электр жабдықтары (түрлері және салалары бойынша) мамандықтың
оқу жоспары бойынша қарастырылған арнайы оқу кабинеттері, зертханалар және
шеберханалар туралы мәлімет:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4

Оқу жоспары бойынша қарастырылған
Зертханалар
Электротехника және автоматтандыру негіздері
Каб 637, корпус 6
Автокөлік құрылғысы
Каб 625, корпус 6
Автокөліктің электр жабдықтары
Каб 627, корпус 6
Техникалық қызмет көрсету, Автокөлік жөндеу
Каб 698, корпус 6
Информатика және есептеу техникасы
Каб 354, корпус 3
Электротехниканың теориялық негіздері
Каб 678, корпус 6
Инженерлік сызба негіздері
Каб 650, корпус 6
Электротехникалық электрлік өлшемдер
Каб 356, корпус 3
Электрмен жабдықтау
Каб 674 А, корпус 6
Еңбекті қорғау
Каб 684, корпус 6
Шеберхана
Слесарлық
Механиккалық
Оқу корпусы
«Агротехсервис»
Дәнекерлеу
Электромонтаждау

«Агротехсервис» шеберханасында жабдықталған құрал-жабдықтар: механикалық,
слесарлық, темір соққыш, жинақтау, дәнекерлеу және машиналарға қызмет көрсету мен
диагностика қоятын пост.
Теориялық және практикалық сабақтарды жүргізу үшін кабинеттер санитарлықгигиеналық талаптарға сәйкес келеді.
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Сур.5 Практикалық-зертханалық сабақтар
Оқу процесінің ақпараттық және оқулықтармен қамтамасыз етілуі
Колледж кітапханасы білім алушыларды оқу және әдістемелік құралдармен
мамандық бойынша толық қамтамасыз етеді. Білім алушылардың өз бетінше
тапсырмаларды және ғылыми ізденіс жұмыстарымен айналысуларына ақпаратты қ
материалдармен қамтамасыз ете алады.
Білім алушыларының 2017-2018 оқу жылында оқу, оқу-әдістемелік және ғылыми
әдебиеттермен қамтамасыз етілуі.
Оқу жылы
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022

барлығы

контингент

581
447
486
462
517

581
447
486
462
517

Бір білім
алушыны
қамтамасыз етілуі
150
245
266
422
450

Білім алушылардың білім сапасын бағалау жүйесі
07130100- Электр жабдықтары (түрлері және салалары бойынша) бойынша
мамандар дайындау Қазақстан Республикасының техникалық және кәсіптік білім беретін
стандарты мен типтік оқу жоспары мен типтік бағдарламасы негізінде жүргізілген.
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Мамандықтың арнайы пәндер бойынша 2009 жылғы Типтік оқу бағдарламасы негізінде
құрылған жұмыс бағдарламасы мен күнтізбелік-тақырыптық жоспар негізінде оқу процесі
ұйымдастырылған. Оқу сабақтары сабақ кестесіне сәйкес бір ауысымда өтеді.
Оқу процесін ұйымдастыратын негізгі құжаттар болып: оқу жұмыс жоспары,
жекелеген пәндер мен практика түрлеріне дайындалатын жұмыс бағдарламасы ж әне
күнтізбелік-тақырыптық жоспар болып табылады. Жұмыс жоспары оқу процесін
басқаратын оқу кестесі мен оқу жоспарынан, оқу пәндері тізбесінен, оның өтілетін
мерзімі мен сағаттар санынан, оқытылудың бірізділігін, сабақтың түрлері мен аралы қ
аттестация мен қортынды аттестация, бақылау түрлерінен тұрады.
Оқу процесін бақылау жоспарлар мен бағдарламаларды толық жүзеге асыруды
қамтамасыз етеді:
-оқу процесінің жылдық кестесі теориялық оқу, емтихан сессиясы, практика
түрлері мен мерзімі, демалыс уақыттарын көрсетеді;
-бір жылға құрылған күнтізбелік-тақырыптық жоспар;
-оқу сабақтарының басталу және аяқталу уақытын анықтайтын күн реті;
-оқу жылы басталмас бұрын оқу-әдістемелік бөлім дайындаған сабақ өтетін
аудиториялар тізімі.
Оқу жоспарлары мен бағдарламалар мазмұнын бақылау берілетін теориялық
материалдар, оны бекітуге арналған практикалық дағдыларын толықтыратын
зертханалық-практикалық сабақтар болашақ маманның өзі таңдаған кәсібі бойынша
тиімді құрал болуға тиіс және бітіруші маман практикалық қызметінде үлкен сұраныс қа
ие болатындай бағытта дайындалуы тиіс.
Білім алушылардың сабаққа қатысуы мен үлгерімін бақылау үшін колледж ішілік
бақылау ұйымдастырылады және оны жүйелі басқаруға бағыт алады. Оқу кестесіне
сәйкес 16 сағат көлемінде пән бойынша ағымдық аттестация жүргізіледі, оны ң нәтижесі
аралық аттестация кезінде ескерілген. Емтихандар көпшілігінде күндізгі бөлімде ауызша
формада және сырттай бөлімде тест түрінде қабылданған. Емтихан сұрақтары алдын-ала
дайындалып білім алушыларға дайындық үшін таратылып отырылған, билеттер мен тест
сұрақтары 1 ай бұрын пәндер бірлестігі отырысында қарастырылып, директорды ң оқу-ісі
жөніндегі орынбасарына бекітуге ұсынылған.
Өтілген пәндер бойынша теориялық оқу журналы толтырылған. Онда теориялы қ,
зертханалық-практикалық сабақтар, бағалар, өтілген тақырыптар күнтізбелік-тақырыптық
жоспарға сәйкес толытырылған. Теориялық оқу журналдарын бөлім меңгерушілері мен
директордың орынбасарлары үнемі тексеріп, қадағалап отырған.
Білім алушылар үлгерімі талдауы
Білім алушылардың білім сапасы ағымдық, аралық, қорытынды аттестациялау
және міндетті бақылау жұмысы, курс жұмысы, дипломдық жобаларды орындау ар қылы
айқындалып отырылған.
Жылы
обучения
20172018
20182019
2019-

Курсы
1 курс
каз
1 курс
каз
2 курс
каз
1 курс

Білім
алушыла
р саны
25

Жалпы
үлгерім

5

Оның ішінде
%
4

100%

2

8%

17

68%

Білім
сапасы
%
76%

25

100%

4

16%

16

64%

80%

24

100%

3

12%

18

75%

87%

25

100%

1

4%

19

76%

80%
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%

2020

20202021

каз
2 курс
каз
3 курс
каз
2 курс
каз
3 курс
каз
4 курс
каз

23

100%

7

24

100%

5

22

100%

21

100%

24

100%

30%

13

56%

86%

20%

16

66%

87%

1

4%

12

54%

59%

2

9%

11

52%

95%

3

12%

19

79%

91%

Бітіруші топтар дипломдық жоба орындайды. Орындалған диплом жобаларын о қу
процесінде, өндіріс орындарында құрал ретінде пайдалануға болады.
Мемлекеттік қорытынды аттестаттау қорытындылары
Күндізгі бөлім бойынша
Оқу жылы
Бітіруші
бағалар
лер саны
«5»
«4»
«3»
шық
Үлгерім
паған
сапасы
дар
2020-2021
24
4
19
1
95,8%
2021-2022
Күндізгі бөлім бойынша
Оқу жылы

2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022

Бітіруші
лер саны
14
8
7
24
4

«5»

«4»

3
1
2
4

10
6
5
19

бағалар
«3»
шық
паған
дар
1
1
1
-

Үлгерім
сапасы
100%
100 %
100 %
95,8%

Қашықтықтан оқыту бөлімі бойынша
Оқу жылы

2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021

Бітіруші
лер саны
21
6
8
5

«5»

«4»

1
2
2
-

11
3
6
5
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бағалар
«3»
шық
паған
дар
9
1
-

Үлгерім
сапасы
100%
100 %
100 %
-

Мамандық бойынша курс жобалары оқу жоспарына сәйкес төмендегі пәндер
бойынша орындалған:
1. Ауыл шаруашылығы электрификациясы;
2. Электржабдықтары менауыл шаруашылығы агрегаттарын автоматтандыру,
энергия көздерінің дәстүрлі емес көздері;
3. Мекемелерде кәсіпкерлік қызметті ұйымдастырудағы маркетинг, менеджмент
негіздері
Курс жобасының бірінші тақырыптары жасалып ол пәндер бірлестігінде қаралып,
бекітіліп жетекшілерге бекітіледі. Курс жобаларын орындауға әдістемелік көмекші қүұрал
дайындалған, білім алушыларға қажетті материалдар колледж кітапханасында электронды
және картотекалық жүйеде қамтамасыз етілген. Бұл мәселелердің пәндер бірлестігінде
талданып, қаралғаны туралы хаттамалар бар. Сонымен бірге пәндер бірлестігі
отырысында төмендегі мәселелер де талданады:
- Болашақ маманның жеке басы мәдениеті, кәсіби сауаттылығын қалыптастыру,
шығармашылық белсенділігін арттыру мәселелері;
- Оқу процесіне инновациялық әдістерді енгізу;
- Таным әрекеттерін дамытуды күшейту;
- Оқу процесіне білім алушылардың кәсіптеріне қызығушылығын арттыратын
оқытудың белсенді әдістерін енгізу.
Ғылыми жұмыс
Жыл сайын колледжде өтетін конференцияға оқытушылар мен білім алушылар
өздерінің ғылыми жұмыстарымен баяндама жасайды. 2010-2011 оқу жылында
оқытушылар Төлбаев А.А., Ниязбаев Е., Ундербаев М .«Оқу-тәрбие процесіне
инновациялық технологияны енгізу» тақырыбындағы ғылыми конференцияға қатысып
баяндама оқыды.
«Шығармашылық ізденістен кәсіби қалыптасуға дейін» тақырыбында өткен
ғылыми-практикалық конференцияға 07130100- Электр жабдықтары (түрлері және
салалары бойынша)мамандығы бойынша 2 курс білім алушылары Шарипов Шамахун
(жетекшісі Сайлаубеков К.Б.) «Қуат үнемдегіш шамдар» тақырыбымен баяндама жасап, 1
орын, бірінші курс білім алушысы Отыншиев Бағнур, Сейтқазинов Алимжан (жетекшісі
Сайлаубеков К.Б.) «Күн батареялары» тақырыбында, Нұрқабеков Шыңғыс (жетекшісі
Ерденқызы А.) «Магнит энергиясын пайдалану» тақырыбында баяндама жасап, 2 орын
иеленді.
Колледж ішілік «Кәсіп үздігі» байқауында 07130100- Электр жабдықтары (түрлері
және салалары бойынша)мамандығы білім алушылары бірінші орын алды.
Осы мақсаттарға жету мақсатында оқытушылар жаңа ғылыми әдебиеттермен
танысып, жинақтап колледж ішінде өткен семинарларда баяндамалар оқыды:
«Оқытудың модульдік технологиясы»- Мамбетов М.
Тәжірибе алмасу мақсатында оқытушылар үнемі құрылған кесте бойынша өзара
сабаққа қатысып, оны талдаған. Оқытушылар оны жеке сабақ талдау журналында
тіркегені








Кәсіби практика және білім алушылардың еңбекпен қамтылуы
Мамандық бойынша оқу жоспарында төмендегі практика түрлері қарастырылған:
слесарлық практикасы;
жылу практикасы;
жылу практикасы;
оқу монтажды-демонтажды практикасы;
автомобилдерге техникалық қызмет көрсету бойынша оқу практикасы
технологиялық;
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Диплом алды.
Мамандық бойынша оқу практикалары № 6 корпустың «Полигонында»
жүргізілген.
Ал, технологиялық және дипломалды практикалары төмендегі кәсіпорындар мен
мекемелерде өтеді.
«КАЗНИИМСХА»
ТОО Торговый дом «Астана Моторс Алматы»
Студия Автотюнинга «WIZHAR»
ТОО «АЗИЯЭНЕРГО»
АО «Алатау жарық компаниясы»
ТОО «ZEUS GROUP»
«Sheber-Elеtktro»
Шеберханаларда жұмыс жасау үшін тиісті қолайлы орын жеткілікті. Практика
кезінде білім алушылар мамандықтары бойынша түрлі жұмыс ж үргізуге қажетті
машықтары мен дағдылары қалыптасады.

Сур-6. Өндірістік және диплом алдындағы тәжірибе.
Білім алушылар практика соңында есептері мен өндіріс орындарыны ң пікірлерін
тапсырған.
Технологиялық практикаға оқу-әдістемелік және бақылау практика жетекшісі мен
өндірістік практика бөлім меңгерушісі тарапынан жүргізілген.
Технологиялық практика кезінде білім алушылар күнделік толтырған. Сонымен
бірге практика соңында өндіріс орны білім алушыға мінездеме, пікір және есеп пен
орындаған жұмыстарына қол қойып, мөр басқан.
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Диплом алды практикасы осы өндіріс орындарында өтеді, онда дипломды қ
жобаның практикалық бөлімі үшін материал жинақталып орындалған.

ҚР
кеткендер

7
22
23
24

4
3
5
2

-

Еңбекпен
қамтылмағанда
р

Әскерге
шақыр

2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022

Жоғары
оқуға

жылы

Жалпы саны

Бітірушілердің еңбекпен қамтылуы кестесі

1
7
3
5

1
3
2
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Еңбекпен
қамтылғандар
1
9
13
17

15.5.















07161300- «Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және
пайдалану» мамандығы өзін-өзі аттестаттау нәтижесі бойынша
АНЫҚТАМА

Алматы қаласының білім басқармасы жанындағы Еуразия аграрлық колледжіеліміздің үздік колледждерінің қатарына кіретін беделді, жан-жақты, инновациялы қ білім
беру мекемесі. Онда 9 мамандық бойынша ел экономикасына үлес қосқан жо ғары білікті
мамандар оқиды. Біздің оқу орнымыз сапалы нәтижелер береді, оқыту, тәрбиелеу ж әне
дамыту саласында нақты жоспарлы схемаға ие.
07161300-«Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және
пайдалану»- бұл автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету және жөндеу
жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу.
Еңбек нарығындағы техникалық мамандықтарға сұраныс ағымдағы сұраныс пен
ұсыныстың арақатынасы болып табылады. Бүгінгі таңда колледждің білім беру
бағдарламаларына түскен студенттер үлкен сұранысқа ие, бұл біздің түлектерімізге
кәсіпорындардың жұмыс қолына қажеттілігін көрсетеді. Білім беру нарығында жоғары
білім алуға сұраныс көптеген факторлармен анықталады. Бұл қазіргі заманғы
материалдық-техникалық базаның негізі және инженерлік-педагогикалық кадрлардың
үлкен тәжірибесі.
07161300-«Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және
пайдалану»мамандығының артықшылықтары:
Еңбек нарығында мамандықтың қажеттілігі.
Тұрақты табыс •
Тұрмыста пайдалы дағдылар.
Мансаптық өсудің нақтылығы.
Кәсіби өсу біліктілікті тұрақты көтеру шеңберінде: неғұрлым күрделі және ауқымды
жұмыстарды орындау, жаңа бағыттар мен мамандықтарды игеру (мысалы, вулканизатор,
автоэлектрик және т. б.), автослесарь-әмбебап ретінде қалыптасуы. Карьера жолы
әкімшілік өсу желісі бойынша өтуі мүмкін: ауысым (учаске) шебері, техникалық
орталықтың басшысы, автомобильдерді сатудан кейінгі қызмет көрсету жөніндегі
директордың орынбасары, автоорталықтың директоры.
• Өз ісін ұйымдастыру. Бұл мансап жолы деп болжамдалады. Себебі білікті маман,
техник уақыт өте келе өзінің кәсіби тәжірибесін жинақтап және жеке бизнес- автосервис
ашып, шеберханада жөндеу жұмыстарын және автомобильге байланысты қызмет көрсету
немесе жеке тапсырыстар алып, клиенттермен жұмыс түрлерін ұйымдастыра алады.
Автомобиль көлігіне қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі техник келесі қызмет
түрлеріне дайындалуда:
Автокөлікке техникалық қызмет көрсету және жөндеу •
Автокөлікке техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру және
жүргізу.
Автокөлік құралдарын сақтау, пайдалану, техникалық қызмет көрсету және жөндеу
кезінде техникалық бақылауды жүзеге асыру.
Тораптар мен бөлшектерді жөндеудің технологиялық процестерін әзірлеу.
Орындаушылар ұжымының қызметін ұйымдастыру:
Автокөлікке техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын жоспарлау және
ұйымдастыру.
Орындаушылардың жұмыс сапасын бақылау және бағалау.
Автокөлікке техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын қауіпсіз жүргізуді
ұйымдастыру.
Білім беру қызметі Алматы қаласының Білім саласындағы бақылау
департаментінің, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім ж әне
ғылым саласындағы бақылау комитетінің 08.08.2017 жылғы № 213 бұйрығы негізінде
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жүзеге асырылады. Қазіргі уақытта колледжде білім және ғылым саласындағы Алматы
қаласы Экономика және бюджеттік жоспарлау департаментінің 2009 жылғы 4 наурызда ғы
лицензиясына ие. Техникалық және кәсіптік білім беру бағдарламалары бойынша білім
беру қызметін жүзеге асыру құқығына арналған тіркеу № 0101883, АА-5 (Қосымша 2)
Колледж білім беру қызметін 2001 жылдан бастап жүргізеді. 2017 жылғы 8 тамызда
колледж «Еуразиялық аграрлық колледжі» мекемесі болып аталды және № КZ
16LAA00009904 лицензия алды. Білім беру қызметімен айналысу үшін лицензияға
қосымшасы 13.04.2021 ж. №59 бұйрық негізінде кадрды даярлау бағыттарының атауы
өзгертілді.
2012 жылы колледж бес жылға мемлекеттік аттестациядан өтті, 2014 жылы
жоспарланған мемлекеттік аудиттен және 2019 жылғы 11-15 қараша аралығында
Еуразиялық аграрлық колледж Тәуелсіз Қазақстандық Аккредиттеу Орталығының
(ТҚАО) аккредиттеу процесінен өтті, 25.12.2019ж. бастап 24.12. 2024ж. дейін қолданылу
мерзімімен 5 жылға институционалдық және мамандандырылған аккредиттеу туралы
куәлік-растау алды, тіркеу нөмірі IA № 0049.
2021 жылы 22 шілдеде Қазақстан республикасы мемлекеттік техникалық реттеу
жүйесі «Каз Серт» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінен «Жүйенің сапа менеджменті»
сәйкестік сертификаты берілді (ЭҚЖК 85.32.1) Білім беру қызметіне қатысты ҚР СТ ІSО
9001-2016 (ІSО 9001: 2005). (Қосымша 2)
Ұйымдастырушылық-құқықтық қызметке байланысты, Еуразиялық аграрлық
колледжі мемлекеттік емес оқу орны болып табылады, колледж «Еуразиялы қ техникалы қ
университеті» мекемесімен 26.05.2021 жылғы № 21 негізінде оқу-өндірістік базасын
пайдаланады.
Колледжде мамандық бойынша ақылы-келісім шарт негізінде қазақ және орыс
тілінде мамандар әзірлейді.
Нормативтік оқу мерзімі:
Негізгі орта білім негізінде-3 жыл 10 ай;
Жалпы орта білім негізінде-2 жыл 10 ай.(2-қосымша)
Білім алушыларды мамандыққа қабылдау техникалық және кәсіптік білім берудің
кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдауды ң
үлгі ережесі негізінде жүзеге асырылады.
Кадрлар әлеуеті
07161300-«Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және
пайдалану» мамандығы бойынша білім беретін 27-штаттағы педагогттардың базалық
білімдері сәйкес келеді. білім беру бағдарламаларын орындау үшін біліктілік талаптарын
қамтамасыз етуге, оқытушылар құрамының кәсіби әлеуетін сақтауға, оқытушылардың
кәсіби уәждемесі мен мансаптық өсуін арттыру үшін жағдай жасауға, ұжымда жағымда
моральдық-психологиялық климатты қалыптастыруға бағытталған.
Кадрмен жұмыс жасау заманауи жағдайда кез келген ұйымның қызметіндегі
маңызды салалардың бірі болып табылады, өйткені тұрақты білікті кадрлар әлеуетінсіз
ұжым алдында тұрған міндеттерді орындауды қамтамасыз ету мүмкін емес.
Колледж ұжымын басқарудың стратегиялық мақсаты қызметкерлердің сандық және
сапалық құрамын жаңарту және сақтау үдерістерінің оңтайлы теңгерімін қамтамасыз ету,
колледждің барлық қызметкерлерінің ынтасы мен қызығушылығын арттыру болып
табылады.
Кадрлар саясаты колледж стратегиясының негізгі басымдықтарына сәйкес жүзеге
асырылады. Іріктеу ережесі ИПР баяндалған үлгілік біліктілік сипаттамалары (Қр БҒМ
және ҚР 13 шілдедегі 2009 ж. № 338 «Үлгілік біліктілік сипаттамаларын бекіту» туралы д
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Кадрларды іріктеу ББ қажеттіліктерін талдау негізінде жүзеге асырылады, оны ң
нәтижелері бойынша бос лауазымдарға орналасуға конкурс жарияланады.
07161300 – Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және
пайдалану мамандығы бойынша оқытушылар саны 31, оның ішінде:
Жоғары санатты - 6
Бірінші санатты- 5
Екінші санатты-4
Оқытушылардың сандық және сапалық құрамы
07161300 – Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және
пайдалану

Фамилия

Имя

Отчество

Сотрудник
[230]

Академическая,
ученая степень
[6798]

1

АБЕУОВА

АЙЖАН

САЛАМАТОВНА

штатный

магистр

2

АБИЛБЕКОВА

ЭЛЬВЕРА

МЕЙРАМБАЕВНА

штатный

магистр

3

АТЫМТАЕВА

БАХЫТ

ЕЛЕУКЕНОВНА

штатный

4

БАЙШАШЕВА

КАБИРА

УАПОВНА

штатный

магистр
не имеет
степени

5

БЕКБАЕВА

ВИНЕРА

КОШАНОВНА

6

ДӘРМЕШ

НАЗГҮЛ

МАҚАТҚЫЗЫ

штатный
внешнее
совмещение

7

ДЖУЗБАЕВ

ГАНИЖАН

БИДАЙБЕКОВИЧ

штатный

8

ДОСЖАНОВА

БОТАГОЗ

РАХМЕТУЛЛАЕВНА

штатный

9

ЕРМАНОВ

МУХТАР

МУХАМБЕТГАЛИЕВИЧ

10

ЖАМАЛБЕКОВ

УЛАН

САГЫНБЕКОВИЧ

штатный
внешнее
совмещение

11
1
2

ИБРАЕМЖАНОВА

КУЛЖАНАТ

АМАНОВНА

штатный

ИНКАРБАЕВА

ГУЛЬНАР

МУСАТАЕВНА

штатный

магистр
не имеет
степени
не имеет
степени

13

ИСАЕВА

АСЕЛЬ

БАЙБУЛАТОВНА

штатный

магистр

14

ИСИМСАРТОВА

БОТА

МУКАШОВНА

штатный

магистр

15

КЕРІМБАЙ

МАРХАБАТ

СЕРІКҚЫЗЫ

штатный

16

ҚОЖАН

НАЗЫМ

ҒАЗИЗҚЫЗЫ

штатный

17

МАЛАЙСАРОВА

КАЙЫРБУБИ

НУРСЫПАТОВНА

штатный

магистр
не имеет
степени
не имеет
степени

18

МАМБЕТОВ

МАДИЯР

БАКТИЯРБЕКОВИЧ

штатный

магистр

19

МАХАТОВА

ГУЛЬНАР

СЕЙДАХМЕТОВНА

штатный

магистр

20

МОЛДАБЕКОВА

АНАР

АНАРБЕКҚЫЗЫ

штатный

магистр
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доктор PhD
магистр
не имеет
степени
не имеет
степени
не имеет
степени

Категория
[198]
первая
категория
высшая
категория
без
категории
первая
категория
высшая
категория
без
категории
без
категории
высшая
категория
без
категории
без
категории
вторая
категория
высшая
категория
первая
категория
без
категории
вторая
категория
без
категории
вторая
категория
первая
категория
вторая
категория
вторая
категория

не имеет
степени
не имеет
степени
не имеет
степени
не имеет
степени

21

МҰРАТБЕК

ХАЛИМА

ӘУЕЗХАНҚЫЗЫ

штатный

22

МҰХАМЕТ

АЙМАН

СЕРІКҚЫЗЫ

штатный

23

НИЯЗБАЕВ

ЕРЖАН

БИСАКАНОВИЧ

штатный

24

НУРЫМОВА

ЖАННА

ТУЛЕГЕНОВНА

штатный

25

ОМАРОВА

МАРЖАН

ЖАКЫПОВНА

штатный

26

РАХИМОВА

БАЯН

АСКАРБЕКОВНА

штатный

магистр
не имеет
степени

27

РЫСДӘУЛЕТ

МАҚПАЛ

ДӘРМЕНҚЫЗЫ

штатный

магистр

28

ТИРБОСЫНОВА

АЙНУР

АДЫЛХАНОВНА

магистр

29

ТӨЛБАЕВ

ӘБДІКЕРІМ

ӘБЕУҰЛЫ

30

УНДИРБАЕВ

МАКУЛБЕК

СЕЙДАЗЫМУЛЫ

штатный
внешнее
совмещение
внешнее
совмещение

31

УТЕУЛИНОВА

ЛИМИРА

СОВЕТАЕВНА

штатный

магистр

кандидат наук
кандидат наук
не имеет
степени

без
категории
без
категории
вторая
категория
без
категории
первая
категория
высшая
категория
вторая
категория
вторая
категория
вторая
категория
вторая
категория
высшая
категория

14

канд

2

доктор

1

высшая

6

первая

5

Жалпы және арнайы пән беретін
оқытушылар бойынша көрсеткіш
№

Көрсеткіштері

Саны

кадрлық әлеуеті
Барлық оқытушылардың саны:
Штаттық және сағат бойынша:
- Жоғары, бірінші біліктілік:
-ғылым докторы
- ғылым кандидаты, магистр
- қадірлі атақ:
Өндірістік оқыту шебері:
Негізі білімі жоқ оқытушылар:
Оқытушылардың жастарының
көрсеткіші:
- 30 қа деиін

Оқу жылы
20172018

20182019

20
6/30%
8/40
-

20
25
31
6/30% 8/32% 11/35%
2/8%
1/3%
8/40 12/48% 16/52%
-

8
6
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7
6

20192020

9
10

20202021

8
12

20212022
29
8/24%
2/6%
12/36%
10
15

- 30 жастан - 45 қа дейін
4
5
4
7
3
- 45 жастан - 60 қа дейін
2
2
2
4
1
- 60 тан жоғары
Педагогикалық қызметкерлердің
7/35%
5/25% 6/24% 11/35% 12/36%
біліктілігін жетілдіру курсынан өткендер.
Осы мамандық бойынша білім беретін педагогтардың базалық білімдері сәйкес
келеді. Олардың арасында 2 – ғылым кандидаты, 1-доктор PhD, 5- оқытушы бірінші
санатта, 10 – екінші санатты оқытушы.
Сандық және сапалық құрам білім алушыларды даярлау бағыттарына сәйкес келеді,
лицензиялық талаптарға жауап береді және білім беру қызметінің кадрлық қамтамасыз
етілгендігін куәландырады.
Барлық оқытушылардың жоғары білімі, мамандығы бойынша жұмыс өтілі, базалық
білімінің ПЦК профиліне және оқытылатын пәндерге сәйкестігі бар.
Рекрутинг жүйесі негізінде кадрларды іріктеу мынадай тәртіппен іске асырылады:
ОЖБ штаттық кестесі қалыптастырылады, ББ бойынша білім алушыларды даярлау үшін
бос орындар саны айқындалады, бос орындардың болуы туралы ақпарат БАҚ арқылы
жарияланады, түйіндемелер қарастырылады. Колледж өз қызметкерлеріне жауапты,
оларға жұмыс үшін қолайлы жағдай жасайды.
Оқытушылар республикалық, қалалық біліктілікті арттыру орталы қтарында
біліктілігін арттырады. Оқу жылының басында оқытушылардың біліктілігін арттыру
курстарынан өту кестесі жасалып, оқытылатын пәннің ерекшелігіне сәйкес келетін
курстарға педагогтарды жіберу туралы бұйрық шығарылады. Біліктілікті арттыру
курстарынан өткеннен кейін оқытушылар алған білімдерін оқу үрдісінде қолданады, бұл
оқыту сапасын жақсартуға ықпал етеді, сабақ өткізуде инновациялық технологияларды
енгізеді. Біліктілікті арттырудан өткен соң әдістемелік кабинетке және кадрлар бөліміне
оқытушылармен оқуды растайтын куәліктер мен сертификаттар беріледі және
оқытушылармен алмасу үшін семинар өткізеді.
Білім жетілдіру курсын өту бойынша
Оқытушының
аты-жөні,тегі
1
Инкарбаева
Гулнар
Мусатаевна

2017-2018
2
-1 кат № 364,
8.06.2009г.
Білім
Басқармасы
-«Білім беру
саласының
озаты», диплом
-«Білім беру
жүйесіндегі
кәсіби
стандарттар»,
сертификат
№157398,
-Актуальные
методы
управления в
учебных
заведениях,

2018-2019

2019-2020

3
4
-«Трудовое
-«Еңбек
законадательст қауіпсіздігі
во» ,сертифика және
т,Центр
қорғау»,
повышения
сертиифика
квалификации» т №124
-«Аккредитаци -Куәлік
я организаций №0027145,
технического и жоғары
профессиональ дәрежелі
ного
санат,арна
образованияйы пәндер
императивы
оқытушыс
времени»,серти ы
фикат, НААР,г. Алматы
Модульдік-Диплом №ДП құзыреттілі
056, «Лучший
к негізінде
330

2020-2021

2021-2022

5
-Орта білім
беру мазмұнын
жаңарту
жағдайында
оқытудың
білімділік
нәтижелеріне
жету сапасын
бағалау
бойынша
оқытушының
кәсіби
құзыреттіліктер
ін дамыту.
Өрлеу БАҰО»,
Алматы
(сертификат
№0336767)

6
-«Подготовк
а
внутренних
аудиторов
систем
менеджмент
а качества в
соответстви
ис
требования
ми ISO
9001:2025»,
сертификат
№21.016.09
-«Үздік жыл
ұстазы»,дип
лом І
дәрежелі,се

сертификат №73
-«Использование
инновационных
образовательных
технологий в
учебном
процессе»,
сертификат
№УМЦ-Т/С 1040
-«Разработка
системы
тестового
контроля»,
сертификат
№ТЗ000303

Махатова
Гульнар
Сейдахметовна

-2 біліктілік
санаты, куәлік
№ 78,
-«Білім берудегі
жаңа
технологиялард
ы қолданудың
маңызы»,
сертификат,
№26,Алматы,
«Advance»
тілдер орталығы
-Сертификат,
Городская
педагогическая
конференция,
«Теоретические
и практические
аспекты
педагогической
деятельности в
современных
условиях

специалист2018»
-«Қазаөстанны
ң даму
моделі»,сертиф
икат, «Дана
жол»
-Портфолио
педагога и
учащегося в
свете
государственно
й программы
развития
образования в
РК на 20112020 гг.,
сертификат
№КСТZE02.08.02.2018
-«Арнайы
пәндар
оқытушыларын
ың кәсіби
құзыреттілігін
дамыту»,куәлік
№1172,ҚазҰА
У

әзірленген
білім
бағдарлама
ларын
енгізу
бойынша
аймақтық
семинарға
қатысқаны
үшін
берілді,
«Кәсіпқор»
Холдингі
КЕАҚ(серт
ификат)
-Аккедитеу
және білім
беру
сапасын
сараптау
бойынша
«ARQA»
тәуелсіз
агенттіктің
сарапшысы
,сертифика
т
№000082,Н
ұр-Сұлтан
-«Инновациялы қ
Аккедитеу
технологиялард және білім
ы пайдалана
беру
отырып білім
сапасын
сапасын
сараптау
көтеру
бойынша
тиімділігі»
«ARQA»
сертификат
тәуелсіз
№001118/уагенттіктің
007/2
сарапшысы
--Диплом
,
«Ғылым мен
сертификат
білімдегі іргелі №000086
және
-«АИТВ
қолданбалы
инфекцияс
зерттеулер»,ғы ынығ
лымимәселелері
практикалық
және оның
онлайналдын
конференция
алу»,
сертификат
№ 254
331

Международны
й эксперт по
аккредитации
№20/20КЕ 0039
KazSEE,
сертификат
№20/20 КЕ
0039
-«Педагогтерді
ң ІТ
құзыреттіліктер
ін дамыту
және
жетілдіру»
ТАLAP КЕАҚ

рия №84265487-23-98,
номинация
«Ұлы
педагог»
-«Ы.Алтынс
арин
мерекелік
алтын
медалі»,куә
лік, «Ұлы
тұлға»

-«Повышение
эффективности
организации
учебного
процесса в
колледжах при
модульнокомпетентност
ном подходе»
НЦОК, НурСултан,
сертификат
№НЦОК-7.03
- Диплом 1
орын, №
000809,
Республикалық
ұстаздар
арасындағы
«Үздік
педагог» атты
байқауына
жіберген

Педагогтерд
ің цифлық
құзырлығын
дамыту,
«Өрлеу
БАҰО»,
Алматы,
сертификат
№241297

Ундербаев
Макулбек
Сейдазимович

развития ТиПО :
проблемы,
решения,
эффективность»
-әИспользование
инновационных
образовательных
технологий в
учебном
процессе»,
сертификат
№УМЦ-Т/С1046,УМЦ
«Табыс»
-«Организация
образовательной
и научной
деятельности в
Учреждении
образования
«Белорусский
государственны
й аграрный
технический
университет»,
сертификат
-«Автотракторла
рдың
электрожабдықт
арына
диагностика
жасау және
жөндеу»
мультимедиялық
бағдарлама,
куәлік №2415,
ИС 006569

- -«Еңбек
қауіпсіздігі
және
қорғау»,
сертиифика
т №131

«Планирование
, праменение и
мониторинг
пастбищных
угодий для
обеспечения
устойчивой
продуктивност
и и
целостности
земель»,
сертификат
№112,Мичиган
университеті
-«Тұрғын үй
шаруашылығы
нда энергия
менеджменті,
энергия аудиті
және энергия
үнемдеу»,
сертификат
№0417

жұмысы үздік
деп танылғаны
үшін
-Диплом
«Ғылым мен
білімдегі іргелі
және
қолданбалы
зерттеулер»,ғы
лымипрактикалық
онлайнконференция

-«Педагоги
ческие
технологии
в системе
современно
го
образовани
я» КазНАУ
ИПК,
сертификат
№777
-«Практиче
ские
занятия по
аграрной
технике
(тракторна
я техника,
техника
для
обработки
почвы и
техника
для
применени
я средств
защиты
растений)»
DAS
HeмАЦ

Ниязбаев Ержан
Бисаканович

-Современные
методы на
примере
преподавания
дисциплины
-«Транспортны
е средства»
ТОО
332

«Транспорт
и
транспортна
я техника,
организация
перевозок и
логистика»
КазНАУ,

«ADVANCT»,
сертификат
№10

Атымтаева
Бахыт
Елеукеновна

-ҚР
Президент
сайлауды
өткізу
кезіндегі
сайлау
процессіні
ң
құқықтық
негіздері
және
сайлау
комиссияла
рының
жұмысын
ұйымдасты
ру»,
сертификат
№ДОТ
013516
-«Инновац
ионные
методы
применяем
ые для
повышения
качества
преподован
ия
предмета
технологии
»,
сертификат
№00519R0028/2

333

-ҚР Парламенті
Мәжілісінің
депутаттарын
сайлауды
өткізу
кезіндегі
сайлау
процессінің
құқықтық
негіздері және
сайлау
комиссияларын
ың жұмысын
ұйымдастыру» ,
сертификат
№ДОТ 102843
-«Педагогтарды
ң ІТ
құзыреттіліктер
ін дамыту
және
жетілдіру»,
сертификат ,
№18547, Талап
-Диплом 1
орын, №
000809,
Республикалық
ұстаздар
арасындағы
«Үздік
педагог» атты
байқауына
жіберген
жұмысы үздік
деп танылғаны
үшін
-«Современные
технологии
обучения в
системе
образования»,

ИПК,
Алматы,сер
тификат
№1085
-«Айрықша
еңбегі
үшін»
төсбелгісі,
ҚазҰАЗУ,
куәлік №24
-«Методика
–
преподаван
ия
технических
дисциплин
в условиях –
инновацион
ного
развития»,
сертификат
№ 214
«Организац
ия СРС в
условиях
кредитной
технологии
обучения»,
сертификат
№35/7
Педагогтерд
ің цифлық
құзырлығын
дамыту,
«Өрлеу
БАҰО»,серт
ификат
№238619
-«Білім
әлемі»,
Жаңаша
білім беру
мазмұнында
инновациял
ық
технологиял
арды
пайдалану
мақаласын
жариялаған,

сертификат
№35

Мамбетов
Мадияр
Бахтиярбекович

«Использование
инновационных
образовательных
технологий в
учебном
процессе»
Сертификат
№УМЦ-Т С1045

Халықаралық
Педагогика:
дәстүрлер және
инновация,
ұстаздар
арасында
олимпиадасы. 3
орын. Диплом.
10.09.2020ж.
-«Білім шыңы»
қоғамдық
бірлестік
«Қазақстан
ұлағатты
ұстаздарының
100 жаңа есімі»
Республикалық
жобасы.
Шымкент
қаласы, 2020
Төсбелгі, алғыс
хат
-Сертификат
«Повышение
эффективности
334

сертификат
№454
-«Жаңартыл
ған білім
аясында
«Жағашыл
ұстаз»
образы»,
сертификат
№ CRA018553
-Диплом
№455, 20212022 оқу
жылындағы
ерекше
жетістігі
үшін
Сертификат
за участие
на
Междунаро
дн. Научнопрактич.
Конференци
я

организации
учебного
процесса в
колледжах при
модульнокомпетентност
ном
подходе».72
часов

Білім алушылар құрамы
Бұл мамандық бойынша есептілік мерзіміндегі білім алушылар құрамы
төмендегі кестеде көрсетілген:
Жергілікті бюджет негізіндегі білім алушылардың контингенті
Оқу
жылы
20172018
20182019
20192020
20202021
20212022

1 курс
қ/т о/т
25
25

барл
ығы
25
25

25

25

20

20

2 курс
қ/т о/т

барл
ығы

25

25

24

24

25

3 курс
қ/т
о/т

барлы
ғы

24

24

24

24

25

4 курс
қ/т
о/т

24

24

24

24

Ақылы топтар
Оқу
1 курс
жылы
қ/т
о/т
2017-2018 14
2018-2019 15
2019-2020 18
2020-2021
2021-2022

барлығы

2 курс
қ/т
о/т
14
6
15
9

барлығы 3 курс
қ/т
о/т
18
13
6
8
8

барлығы

2 курс
қ/т
о/т
8

барлығы 3 курс
қ/т
о/т
6

барлығы

46
34
39
17
8

Қашықтықтан оқу бөлім
Оқу
1 курс
жылы
қ/т
о/т
2017-2018 15

барлығы

335

барл
ығы

34

2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022

8
2
6

6
5
3

14
7
9

Білім алушыларды қабылдау жалпы білім негізінде к үндізгі ж әне қашы қты қтан о қу
нысанда жүзеге асырылған. Оқу аумағын білім алушылар санына бөлгенде санитарлы қ
нормалар талаптарын орындайды. Жалпы кабинет аумағы 215 шаршы метрді , білім
алушы санына бөлгенде, бір балаға 5,5 шаршы метрді құрайды. Мамандық бойынша орта
есеппен 1 оқытушыға - 4 білім алушыдан келеді.
Білім алушылардың сабаққа қатысуы мен үлгерімін бақылау үшін колледж
ішілік бақылау ұйымдастырылған және оны жүйелі басқаруға бағыт алады. Оқу кестесіне
сәйкес 16 сағат көлемінде пән бойынша ағымдық аттестация жүргізілген, оны ң нәтижесі
аралық аттестация кезінде ескеріліп отырылған. Емтихандар көпшілігінде күндізгі
бөлімде ауызша формада және қашықтықтан оқу бөлімде тест түрінде қабылданады.
Емтихан сұрақтары алдын-ала дайындалып білім алушыларға дайынды қ үшін таратылып,
билеттер мен тест сұрақтары 1 ай бұрын пәндер бірлестігі отырысында қарастырылған.
Өтілген пәндер бойынша теориялық оқу журналы толтырылады. Онда теориялы қ,
зертханалық-практикалық сабақтар, бағалар, өтілген тақырыптар күнтізбелік-тақырыптық
жоспарға сәйкес толтырылған. Теориялық оқу журналдарын бөлім меңгерушілері мен
директордың орынбасарлары үнемі тексеріп, қадағалап отырған.
Білім алушылар үлгерімі талдауы
Білім алушылардың білім сапасы ағымдық, аралық, қорытынды аттестациялау
және міндетті бақылау жұмысы, курс жұмысы, дипломдық жобаларды орындау ар қылы
айқындалған.
Жылы
20172018
20182019
20192020

20202021

Курсы
1 курс
каз
1 курс
каз
2 курс
каз
2 курс
каз
3 курс
каз
1 курс
каз
3 курс
каз
4 курс
каз

Білім
алушылар
саны
25

Жалпы
үлгерім

5

Оның ішінде
%
4

100%

3

12%

17

68%

Білім
сапасы
%
80%

25

100%

2

8%

16

64%

72%

25

100%

3

12%

16

64%

76%

24

100%

3

12%

19

76%

96%

24

100%

4

16%

20

83%

100%

25

100%

-

-

18

72%

72%

24

100%

3

12%

16

66%

79%

24

100%

2

8%

12

50%

58%
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1201000 – Автомобиль көлігіне
техникалық қызмет көрсету, жөндеу
және пайдалану
30
20
10
0

1
1
2
2
3
1
курс курс курс курс курс курс
каз каз каз каз каз каз
2017 2018-2019
2019-2020
2018
Білім алушылар саны
Series4
Білім сапасы %

3
4
курс курс
каз каз
2020-2021

Жалпы үлгерім
Series5

Оның ішінде
Series6

Жылдар бойынша
мониторингтік көрсеткіштер
120
100
80
60
40
20
0

2017 - 2018

2018 - 2019

2019 - 2020

2020 - 2021

Ақылы және қашықтықтан оқыту бойынша көрсеткіштер
Білім
Жылы
Курсы алушылар
саны
1
6
2017-2018
2
13
3
13
1
13
2018-2019
2
7
3
11
1
9
2019-2020
2
8
3
3
1
2020-2021
2
6
3
6
2021-2022
1
-

Жалпы
үлгерім

5

Оның ішінде
%
4

100
93
72,2
81,2
100
100
70
100
43
75
86
-

2
2
1
2
1
1
1
1
1
-

33
14
5,5
12,5
9
10
14,3
14
14
-
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4
8
9
8
3
5
4
4
3
3
4
-

%

Білім сапасы %

40
57,4
50
55,5
43
49
40
48,2
43
43
57
-

100
71,4
55,5
68
43
58
50
62,5
43
67,5
71,4
-

2
3

-

-

-

-

-

-

07161300 – Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және
пайдалану
Білім
Оның ішінде
Жалпы
Жылы
Курсы
алушылар
5
%
4
%
үлгерім
саны
20171 курс
25
100%
3
12%
17
68%
2018
каз
1 курс
25
100%
2
8%
16
64%
каз
20182019
2 курс
25
100%
3
12%
16
64%
каз
2 курс
24
100%
3
12%
19
76%
каз
20192020
3 курс
24
100%
4
16%
20
83%
каз
1 курс
25
100%
18
72%
каз
3 курс
24
100%
3
12%
16
66%
2020каз
2021
4 курс
24
100%
2
8%
12
50%
каз

-

Білім
сапасы
%
80%
72%
76%
96%
100%
72%
79%
58%

Диплом жұмысын қорғау нәтижесі
Бітіруші курстар оқу жоспарына сәйкес дипломдық жоба қорғайды. Жалпы қорғалған
дипломдық жобалар мазмұны қазіргі таңдағы өзекті проблемаларды қозғай отырып,
практикалық мәнді және сауатты орындалғандықтан оны өндіріс орындарында
пайдалануға болады.
Диплом жобаларының нәтижесі таблицада көрсетілген (күндізгі бөлім):
2020-2021 оқу жылы
№

1

Мамандық

07161300 – Автомобиль
көлігіне
техникалық
қызмет көрсету, жөндеу
және пайдалану

барлы
ғы

24

Үлгерім көрсеткіштері
5
(өте жағсы)
6

бағалар
4
3
(жақсы)
(қанағат.)
16
2

келмег
ендер

Диплом жобаларының нәтижесі таблицада көрсетілген (қашықтықтан оқыту):
2020-2021 оқу жылы
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№

1

Мамандық

барлы
ғы

07161300 – Автомобиль
көлігіне
техникалық
қызмет көрсету, жөндеу
және пайдалану

2017-2018 ж.
саны

%
сапасы

15

100%

11

бағалар
4
3
(жақсы)
(қанағат.)
6
-

5
(өте жағсы)
-

7

2018-2019 ж.
саны

Үлгерім көрсеткіштері

2019-2020 ж.

%
сапасы

саны

100%

3

2020-2021 ж.

%
саны
сапасы
100%

6

%
сапас
ы
100%

келмег
ендер
1

2021-2022 ж.
саны

%
сапасы

Диплом жобаларын орындау барысында сонда да болса бірқатар ескертулерді
алдағы уақытта ескеруді қажет етеді:
- Диплом жобасының көркемделуі немесе рәсімделуі;
- Диплом жобаларының графикалық жұмыстарын орындауда компьютер
технологиясын пайдалану.
Қашықтықтан оқу бөлім
Мемлекеттік емтихандар
Емтихан реті
Оқу
Бітірушілер
бағалар
жылы
саны
«5» «4»
«3»
Шықпа
Үлгерім
ғандар
сапасы
Дипломдық
жобаны
қорғау

2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022

9

4

6
4
2

5

100%

6
4
2

100%
100%
100%

Жергілікті бюджет
Емтихан реті

Оқу жылы

Мемлекеттік емтихандар
Бітіруші
бағалар
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лер саны «5» «4» «3»

Диплом
жобасын
қорғау

Шықпа
ғандар

Үлгерім
сапасы

2017-2018

-

-

-

-

-

-

2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022

24

6

12

2

-

100%

Оқу-әдістемелік жұмыс











Мамандық бойынша пән бірлестігінің құзіреттілігі бекітілген іс номенклатурасы
бойынша (18 құжаттық папка және оның біреуі резервте) жұмыс атқарылған. Бірлестік
жұмыс жоспары тиісті құрылымдық кеңесте қарастырылып, оң қорытынды алғаннан
кейін, оқу ісі жөніндегі орынбасармен бекітілген. Оқу жұмыс бағдарламасы мен саба қ
жоспарлары типтік оқу бағдарламасына сәйкес әзірленген және ол әдістемелік кеңесте
қарастырылып, оқу ісі жөніндегі орынбасарының бекітуімен күнделікті оқу процесінде
пайдаланылған. Дайындалған оқу жұмыс құжаттары негізінде оқу процесін болашақ
маманға қойылатын стандарттағы талаптарға жауап беретіндей деңгейде әдістемелік
қамтамасыз ету жұмысы ұйымдастырылған.
Пән бойынша жұмыс бағдарламалары мен күнтізбелік жоспарлар оларды ң мазм ұны
мемлекеттік стандарт талаптарына сәйкес құрылған.
07161300-«Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану»
мамандығы бойынша пәндер бірлестігінде бекітілген жоспар бойынша отырыс айына бір
рет өткізілген.
Пәндер бірлестігі оқытушылары үнемі оқыту процесін әдістемелік де ңгейде
қамтамасыз ету мақсатында жұмыс жасап, олар пәндер бірлестігі отырысында қаралып,
бекітілген:
Күндізгі және сырттай бөлімі бітірушілері үшін дипломдық жұмысты орындауға
әдістемелік көмекші құрал;
Жалпы кәсіптік және арнайы пәндер бойынша аралық аттестация билеттері мен емтихан
сұрақтары әр семестр алдында бір ай бұрын дайындалған;
Жалпы кәсіптік және арнайы пәндер бойынша аралық аттестацияға тест тапсырмалары
мен сұрақтары әр семестр алдында бір ай бұрын дайындалған;
Жалпы кәсіптік және арнайы пәндер бойынша ағымдық білім алушылар білімін бақылауға
арналған тест тапсырмалары;
Жалпы кәсіптік және арнайы пәндер бойынша міндетті бақылау жұмысы тапсырмалары,
бірнеше нұсқада;
Жалпы кәсіптік және арнайы пәндер бойынша күндізгі және сырттай бөлім үшін ба қылау
және курстық жұмыстарын орындауға әдістемелік көмекші құрал;
Мамандық бойынша ашық сабақтар мен тәрбие іс-шараларының жоспары;
Жалпы кәсіптік және арнайы пәндер бойынша оқытушылар жинақтаған оқу-әдістемелік
кешен.
Пәндер бірлестігінде оқу процесін жүйелі ұйымдастыру, болашақта бәсекеге қабілетті
білімді маман дайындау мақсатында әрбір оқытушы Оқу-әдістемелік кешенді өз пәндері
бойынша жинақтаған.
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Жыл басында пәндер бірлестігінің тақырыбы бекітіліп, оның негізінде әрбір
оқытушы жеке өзіндік білім көтеру жоспарын құрған. Колледжде өткізілетін дәстүрлі ісшаралар: пәндер бірлестігі онкүндігі, әдістемелік-үйрету семинарлары, «Педагогикалық
шеберлік мектебі», «Жас мамандар мектебі» жұмыстарына оқытушылар белсене
араласып, баяндамалар оқылып отырылған.
Пәндер бірлестігінің әдістемелік проблемасы: «Оқу үрдісінде заманауи
педагогикалық технологияны қолдана отырып, білім алушылардың оқу-іскерлік қабілетін
дамыту». Осы проблемаға байланысты, бірлестік оқытушысы сабақты әдістемелік
құжаттармен қамтамасыз ету үшін қажетті жаңа ғылыми-әдістемелік оқулықтар мен
материалдар жинақтап, жеке оқу-әдістемелік кешен құрған.
Сондай-ақ, оқытушылар тарапынан жаңа ғылыми әдебиеттермен танысу, тәжірибе
алмасу, өз білімін шыңдау, өзара сабаққа қатысу және оны талдау машығын дамыту,
жүргізетін пәні бойынша презентация дайындау секілді әдістемелік жұмыстар жүргізілген.
Әдістемелік бөлімнің ұсынған ашық сабақ өткізу туралы Ережесін пайдалана
отырып, оқытушылар ашық сабақтарын жыл басынан құрылған кесте бойынша толық,
мерзімінде орындаған.
Есепті жыл барысында өткізілген ашық сабақтар тізімі:
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 барлығы
1 Ашық сабақтар
5
5
10
12
10
42
2 Конференциялар

3

2

1

3

4

Өткізілген ашық сабақтардың тақырыптары:
Махатова Г.С.- Автомобиль құрылысы пәнінен-«Трансмиссия, қызметі, түрлері,
доңғалақ формуласы, механикалық трансмиссияның схемасы», «Қозғалтқыштың
майлау жүйесі» Автомобильді жөндеу пәнінен- «Автомобильдің электрожабды қтарына
ТҚК және ағымды жөндеу жүргізу»,«Автокөліктерге ТҚК және
жөндеу
технологиясы»,Автокөлікке ТҚК пәнінен-«Арнайы жабдықтарға техникалық қызмет
көрсету»,Автокөлікті жөндеу пәнінен- «Жүйелерді, механизмдерді және бөлшектерді
жөндеу технологиясы»,«Техникалық механика» пәнінен «Материалдарды созуға сынау»
тақырыбында,
Төлбаев Ә.Ә. «Сызу» пәнінен «Қосылыстардың түрлері»,«Түзумен нүктенің
проекциясы», «Геометриялық денелердің жазықтықпен қиылысуы» тақырыптарында
ашық сабақтар.
Ниязбаев Е. Б. «Автомобиль құрылысы» пәнінен «Автомобильдің беріліс
қораптары», «Автомобильдер қозғалтқышы теориясы» пәнінен -«Жаңа қозғалтқыш
көздері»,«Электротехника» пәнінен- «Бір фазалы синхронды двигателдер, стартер және
генератор», Автомобильдердің қауіпсіздік конструкциясы пәнінен- «Автомобильдердің
бұрылғыштығы мен басқарылғыштығының
қозғалыс қауіпсіздігіне әсерінің
сипаттамасы»тақырыбында ашық сабақтар.
Инкарбаева Г.М., «Металдар технологиясы» пәнінен «Электродоғамен жұмыс»,
«Автомобиль құрылғысы» пәнінен «Қозғалтқыштың қоректендіру жүйесі» тақырыбында
ашық сабақтар.
Ундербаев М. «Автомобиль құрылғысы» пәнінен- «Рульдік механизмдердің
қосылыстардың мен берілістерінің құрылысы мен жұмысы», «Қозғалтқыштың майлау
жүйесі»,Автомобильдер мен қозғалтқыш теориясы пәнінен- «Қозғалтқыштардың
индикаторлық диаграммасы» тақырыбында ашық сабақтар
Атымтаева Б.Е.- «Қоршаған орта мен еңбекті қорғау» пәнінен- «Өрт қауіпсіздік
талаптары, қакуіпсіздік шараларын ұйымдастыру» тақырыбында «Ауылшаруашылық
өндіріс механизациясы» пәнінен- «Соқаның жалпы құрылысы мен түрлері» тақырыбында
ашық сабақтар
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Нурымова Ж.- Еңбек қорғау пәнінен- «Адамды электр тоғымен жара қаттанудан
қорғаудың техникалық құралдары» тақырыбында ашық сабаөтар өткізілді.
Мамбетов М.Б.-Электроника микропроцестік техника және байланыс техникасы
пәнінен-«Фотоэлектрлі жіне оптоэлектрлі құрылғыларды зерттеу»,
А. А. Копабаева
оқытушы - Самсаев М.Б., «Техникалы қ механика
негіздері»пәнінен «Бұралу мен сығылудың кедергесі» тақырыбында - Оханов Е.Л.,
«Сызу» пәнінен - Төлбаев А.А., «Жол қозғалысы ережелері» пәнінен «Жол жүру ережесі»
- Кадирова А.У., «Техникалық механика негіздері»пәнінен «Материал кедергесінің негізгі
ұгымдары» тақырыбында - Оханов Е.Л., «Сызу» пәнінен тақырыбында - Төлбаев А.А.,
Техникалық пәндер ПЦК цикл оқытушыларының жеке және әдістемелік жұмысын
жоспарлауды, оқытушылардың есептерін талдау мен талқылауды, пәндік онкүндікті,
үйірме жұмыстарын ұйымдастыруды және өткізуді жүзеге асырады, жеке жұмыс
жоспарларының жыл сайынғы орындалуын бақылайды (8-қосымша).

342

343

344

345

346
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ПЦК онкүндігі» кезіндегі ашық сабақ
Кәсіби практика кезінде мекемелермен жұмыс жоспары қарастырылып, мекеме
басшысымен мақұлданған.
07161300– «Автокөлікті жөндеу, пайдалану және техникалық қызмет көрсету»
мамандығы білім алушылары колледж қабырғасында өткен «Жүзден жүйрік –мыңнан
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тұлпар»
байқауына
қатысты. Пәндер бірлестігі оқытушылары колледжде
ұйымдастырылған әдістемелік семинарлар мен жәрмеңкеге қатысты.
Бітірушілер арасында өткен колледж ішілік байқау «Кәсіп үздігі» мамандық білім
алушылары қатысып, 3 орынға ие болды.
Тәжірибе алмасу мақсатында оқытушылар үнемі құрылған кесте бойынша өзара
сабаққа қатысады және оны талдайды. Оқытушылар оны жеке сабақ талдау журналында
тіркейді.
Педагогикалық сағат жүктемесі
Пәндерді бекіту туралы бұйрықтың негізінде ПБ оқу жүктемесі қалыптастырылады.
ПБ-ның педагогикалық жүктемесін жоспарлау сағат бойынша жүзеге асырылады және
жыл сайын 720, 1080 сағатты құрайды. Оқу жүктемесі директордың бұйрығына сәйкес
бөлінеді.
Оқытушылар қызметін оқу, әдістемелік, ғылыми-зерттеу және тәрбие жұмыстарын
қамтитын әр жылға арналған жеке жұмыс жоспарына сәйкес жүзеге асырады; әртүрлі
қызмет түрлері арасында жүктемені бөлу балансы сақталады
Оқытушылар тек ашық емес, дәстүрлі сабақтарда АКТ-ны қолдана отырып,
өздерінің әдістемелік әзірлемелерін белсенді түрде көрсетеді. Оқытушылар графикалық
және мәтіндік құжаттарды жасай алады, топтық құжаттарды, диагностиканы және т. б. өз
бетінше ресімдейді, электронды дидактикалық және педагогикалық бағдарламалық
құралдарды қолданады, Интернет желісінде ақпаратты іздеу дағдыларын,
мультимедиялық презентациялар құру бағдарламасын меңгерген, АКТ-ны пайдалана
отырып сабақтар жасай алады.
Жылдық педагогикалық жүктеме оқытушылардың санаттық дәрежелері мен
ғылыми атақтарына сәйкес берілген.
Болашақ мамандар дайындау сапасын арттыру мақсатында ғылыми дәрежесі бар
және тәжірибелі оқытушылар қамтамасыз етілген. Жыл басында бірлестік отырысында
оқытушылардың сағат жүктемесіне қарай, сабақ кестесі жасалған, орта есеппен оқытушы
күніне 6-8 сағат көлемінде дәріс берген. Сағат жүктемесінің орындалуы № 2 форма
бойынша қадағаланып отырылған. Мамандықтағы сабақ беру бірлестік мүшелерінің
санатына, дипломдағы сәйкес бөлінгендіктен, сабақ уақытылы, сапалы түрді жүргізілген.
Жоғарғы санатты және ғылыми дәрежелі оқытушылар мемлекеттік емтихан, со ңғы
курстарда берілетін пәндерден дәріс беріп, дипломдық жұмыстың жетекшілері секілді
қызмет атқарған.
Оқу кабинеттері мен «Шеберлер» үйірме жұмысының жоспарлары пәндер
бірлестігінің бірінші отырысында қарастырылып, бекітілген және жыл бойы жұмыс
жоспар бойынша жүзеге асырылған.
Оқу кабинеттерінің жоспарында ұйымдастыру жұмыстары, кабинетті жабды қтау
жұмыстары, арнайы пән бойынша оқу-әдістемелік жабдықталуы қамтылған. Ал, үйірме
жұмысы жоспарын құруда оның басты мақсаттары мен міндеттері негізге ала отырып,
арнайы пән бойынша білімдерін кеңейту және мамандығына қызығушылы ғын арттыру,
мамандық туралы танымдарын кеңейтуді ескерген.
«Агротехсервис» шеберханасында жабдықталған құрал-жабдықтар: механикалық,
слесарлық, темір соққыш, жинақтау, дәнекерлеу және машиналарға қызмет көрсету мен
диагностика қоятын пост
Теориялық және практикалық сабақтарды жүргізу үшін кабинеттер санитарлықгигиеналық талаптарға сәйкес келеді.
Оқу процесін ақпараттық және оқулықтармен қамтамасыз етілуі
Колледж кітапханасы білім алушыларды оқу және әдістемелік құралдармен
мамандық бойынша толық қамтамасыз етіледі. Білім алушылардың өз бетінше
тапсырмаларды және ғылыми ізденіс жұмыстарымен айналысуларына ақпаратты қ
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материалдармен қамтамасыз ете алады. Сонда да болса қазақ тіліндегі оқулы қтар
жеткіліксіз.
Оқу- тәрбие жұмысы
ББ құрылымы ғылыми-зерттеу, мәдени-шығармашылық, тәрбиелік бағыттар
бойынша байқауларға қатысу арқылы түрлі қызмет түрлерін жүзеге асыруға мүмкіндік
береді.

«Ең үздік мамандық» байқауына қатысу
07161300-Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және
пайдалану мамандығы бойынша білім алушылар колледждегі іс-шараларға белсенді
қатысады. ББ жаңартылуы жүйелі түрде жүргізіледі, бұл жұмыс берушілермен пәндер
тізімін талқылау арқылы қамтамасыз етіледі. Әр түрлі тілде оқитын білім алушылар ға ББ
меңгеруде тең мүмкіндіктер берілген: колледжде жеткілікті ақпараттық, материалды қ
ресурстар және кадрлық әлеуеті бар.
Колледждің жылдық жоспары негізінде жыл сайын тәлімгер жоспары құрылған.
Жоспар бойынша іс-шаралар өткізілген және сабақ кестесіне енгізіле отырып апта сайын
сынып сағаты өткен.
07161300 – «Автокөлікті жөндеу, пайдалану және техникалық қызмет көрсету»
мамандығы бойынша тәлімгерлер Махатова Г.С., Атымтаева Б.Е.,Ибраемжанова К.,
Колледждің тәрбие жоспарымен сәйкестендіріле отырып құрылған жоспар
бойынша тәрбие жұмысы жыл бойы жүйелі басқарылады. Апта сайын сынып сағаты сабақ
кестесіне сәйкес өткізілген. Онда тәрбиелік іс-шаралар өткізу оған қатысу, білім
алушылар тәртібі мен үлгерімі, оқу төлем ақысын уақытында төлеу секілді м әселелер
қарастырылған. Сонымен қатар ата-аналар жиналысы жылына 1-2 рет жүргізіліп,
құқықтық- патриоттық тәрбие беріге ереккше назар аударылған.
Әдістемелік нұсқаулары жасала отырып ашық тәрбие сағаттар өткізілген: «Алло,
біз таланттарды іздейміз», «Жақсы сөз – көңіл құлпын ашатын кілт», «Жол ережесін
білейік аман – есен жүрейік» - Алматы қаласы МАИ қызметкерлерімен кездесу, «Дін
ислам дінгегім» - имаммен кездесу, «Тәуелсіздік – ансаған арман, жол жеткен м ұрат», «Е ң
үздік мамандық» байқауы, «Қорытынды кеш»: техникалық пәндер бірлестігінің
онкүндігінің қорытындысы, «ЖҚТА – ғасыр індеті», «Біз болашақ инженер»,«Сәлем
сөздің басы – көңіл айнасы», «Достық түбі –адалдық»,«Білімді ұрпақ-ұлт
болашағы»,«Желтоқсан желі- тоңдырды мені»,«ЖҚТБ-ғасыр дерті», «Діні қуатты елдіңіргесі берік», «Рәміздерді құрметтеу-халықты құрметтеу», «жастар біздің блашағымыз»
Колледж ішілік іс-шараларға бірлестік оқытушылары мен білім алушылары жыл
бойы белсене атсалысқан: мәселен, бірінші курс арасында «СПИД»-ғасыр індеті» қалалық
эстафета, «Тәуелсіздік-тұғырым» ҚР Тәуелсіздік мерекесі, «Ән ұраны елімнің жүрегінде»
патриоттық әндер байқауы, «Кел Жана-жыл, Жана-жыл» мерекесі, «Қош келдің –Әз
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Наурыз», 9 май Жеңіс күніне арналған «Ұлы жеңіс –жаңғырығы», 1 курс білім алушылары
арасында «Қыз сыны», 1курс білім алушылары арасында «Жігіт султаны».
Сонымен бірге колледжде жас мамандармен жұмыс – тәлімгер жұмысына көп көңіл
бөлінеді. Жыл басынан тәлімгерлер жоспар құрады. Жас мамандар сабағына қатысады,
олардың педагогикалық машықтарын қалыптастыру мақсатында кеңес береді
07161300 – «Автокөлікті жөндеу, пайдалану және техникалық қызмет көрсету»
мамандығы бойынша оқу жоспарына сәйкес курстық жобалар төмендегі пәндер бойынша
орындалады:
4. Автокөліктерге техникалық қызмет көрсету
5. Автокөліктерді жөндеу
Курс жобасының бірінші тақырыптары жасалып ол пәндер бірлестігінде қаралып,
бекітіліп жетекшілерге бекітіледі. Курс жобаларын орындауға әдістемелік көмекші құрал
дайындалған, білім алушыларға қажетті материалдар колледж кітапханасында электронды
және картотекалық жүйеде қамтамасыз етілген. Бұл мәселелердің пәндер бірлестігінде
талданып, қаралғаны туралы хаттамалар бар. Сонымен бірге пәндер бірлестігі
отырысында төмендегі мәселелер де талданады:
- Болашақ маманның жеке басы мәдениеті, кәсіби сауаттылығын қалыптастыру,
шығармашылық белсенділігін арттыру мәселелері;
- Оқу процесіне инновациялық әдістерді енгізу;
- Таным әрекеттерін дамытуды күшейту;
- Оқу процесіне білім алушылардың кәсіптеріне қызығушылығын арттыратын
оқытудың белсенді әдістерін енгізу.
Осы мақсаттарға жету мақсатында оқытушылар жаңа ғылыми әдебиеттермен
танысып, жинақтап колледж ішінде өткен семинарларда баяндамалар оқыды:
*«Оқытушы жұмысындағы мониторингтік және рейтингтік көрсеткіштер» Инкарбаева Г.М.,«Оқытудың модульдік технологиясы» - Махатова Г.С., «Кредиттік
оқыту жүйесі» «Оқытудың жаңа әдіс-тәсілдерін меңгеру» Атымтаева Б.
Ғылыми жұмыс
Жыл сайын колледжде өтетін конференцияға оқытушылар мен білім алушылар өздерінің
ғылыми жұмыстарымен баяндама жасайды. 2010-2011 оқу жылында оқытушылар
Махатова Г., Атымтаева Б.Е.,Төльбаев А.А., Ниязбаев Е., Ундербаев М .«Оқу-тәрбие
процесіне инновациялық технологияны енгізу» тақырыбындағы ғылыми конференция ға
қатысып, баяндама оқыды.Әбдіғани Дастан - студент ТО-312 -Диплом ІІ дәрежелі, ҚР
тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған «Ғылым мен білімдегі әргелі ж әне қолданбалы
зерттеулер»
ғылыми-практикалық
онлайн-конференция
(жетекші
Махатова
Г.С.)Бахадиров Ұлықбек- студент ТО-212-сертификат,Региональная научно-практическая
конференция, Тема «Место и роль
молодежи
в инновационном
развитии
профессиональной подготовки специалистов» (жетекші Махатова Г.С).Шаңлақбаев Д.студент ТО-212-сертификат,Международная научно-практическая конференция, Тема:
«»Посвященной 30-летию Независимости Республики Казахстан: «современный
Казахстан: Реформы Образования и Науки» (жетекші-Атымтаева Б.Е.),Серік Әлібекстудент-ТО-212-сертификат, Региональная научно-практическая конференция, Тема
«Место и роль молодежи в инновационном развитии профессиональной подготовки
специалистов» (жетекші Атымтаева Б.Е.)
«Шығармашылық ізденістен кәсіби қалыптасуға дейін» тақырыбында өткен
ғылыми-практикалық конференцияға 07161300 – «Автокөлікті жөндеу, пайдалану және
техникалық қызмет көрсету»
мамандығы
2 курс білім алушысы Мукадами
Халил(жетекшісі Ниязбаев Е.)«Жеңіл автокөліктерінде газ баллонды аппараттарды
қолдану өзектілігі» тақырыбында баяндама жасап, 2 орын иеленді.2019жылы «Ғылым
мен білімдегі іргелі және қолданбалы зерттеулер» атты ғылыми-практикалы қ онлайнконференциясында ТО-312 топ білімгері Әбдіғани Дастан ІІ дәрежелі дипломмен
марапатталды. (жетекшісі Махатова Г.). 2021 жылы ҚР Тәуелсіздігінің 30 жылды ғына
351

орай «Білім мен ғылымның реформалары» атты халықаралық ғылыми-практикалы қ
конференцияға ТО-212 топ білімгері Шаңлақбаев Досымға сертификат берілді (жетекшісі
Атымтаева Б.Е.). Сонымен қатар, «Место и роль молодежи в инновационном развитии
профессиональной подготовки специалистов» тақырыбы бойынша аймақты қ ғылымипрактикаклық конференцияға қатысқандыры үшін ТО-212 топ білім алушылары Серік
Әлібек пен Бахадиров Ұлықбек сертификат алды (жетекшілері Атымтаева Б.Е., Махатова
Г.С.)
№№ Оқытушының
Мақалалар
Журналдар,
аты,тегі
конференциялар
1.
Инкарбаева Г.М.
Организация
«Жарқын болашақ»
самостоятельной
Республикалық
работы обучающихся
ғылыми-әдістемелік
в образовании в
журнал №10(40) 2020
условиях кредитной
жыл, Алматы
системы обучения
«Директордың үздік
орынбасары 2020»
атты
2

3

Ундербаев М.С.

Махатова Г.С.

Республикалық
байқауының
материалдары,2019

«Жүк тасымалдауда
ҚазҰАУ, Ізденістер,
мультимодальді жүйені нәтижелер, №1
пайдалану тиімділігі»
журнал,2017
Эффективность
использование
сжиженных
углеводородных газов
в автомобильных
двигательях
Обоснование
параметров и режимов
работы привода
фрезерного рабочего
органа
«Кітап-өмір ұстазы»

Ы.Алтынсарин
мұраты-бүгінгі күн
талабы
«Студенттерді
шығармашылыққа
тәрбиелеуде
инновациялық оқу
технологиясының
ықпалы»
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Международная
конференция, г.Прага
2018

Международная
конференция, г.Прага
2019

«ЖАРҚЫН
БОЛАШАҚ»
Республикалық
ғылыми-әдістемелік
журнал №10(40) 2020
жыл, Алматы
«Білім орда»
порталында
2021,РН0003605,
сертификат
Рес.ғыл-әдіс.журнал
Самғау №31.2020

«Тәуелсіздіктаймайтұғын тағым
бұл»

4.

Атымтаева Б.Е.

«Колледж
студенттерінің кәсіби
құзыреттілік
сапаларын
қалыптастырудың
педагогикалық
негіздері»
«Болашақ кәсіптік
мектеп мұғалімдерін
даярлауда
интерактивтік оқыту
ідістерін қолданудың
маңызы»
«Инновациялық
технологияларды оқу
үдерісіне қолдану»
«Жастарды
имандылыққа
тәрбиелеу-өзекті
мәселе»

«Критериалды бағалау
жүйесін қолдану
ерекшеліктері»

«Жарқын болашақ»
Республикалық
ғылыми-әдістемелік
журнал №10(40) 2020
жыл, Алматы
«Қазақстан ұстазы»,
Республикалық
ғылыми-әдістемелік
журнал №02 (99) 2021
жыл, Алматы
«Ұстаз тілегі»
республикалық
қылыми-ідңстемелік
сайтында
жарияланды,2021
«Қазақстан ұстазы»,
Республикалық
ғылыми-әдістемелік
журнал №09 (106) 2021
жыл, Алматы
Серік Алибек,
2 курс студенті
Аймақтық ғылымитәжірибелік
конференция, Алматы
темір жол көлігі
колледжі (ZOOM ), 2021
Қазақстан
Республикасы
Тәуелсіздігінің 30
жылдығына орай
"Қазіргі Қазақстан:
білім және ғылым
реформалары" атты
Халықаралық ғылымипрактикалық
конференция,ЕТУ,2021

Білім беру сапасын басқару жүйесі
Осы мамандық бойынша мамандар дайындау Қазақстан Республикасының
техникалық және кәсіптік білім беретін стандарты мен типтік оқу жоспары мен типтік
бағдарламасы негізінде жүргізіледі. Мамандықтың арнайы пәндер бойынша 2010 жылғы
Типтік оқу бағдарламасы негізінде құрылған жұмыс бағдарламасы мен күнтізбеліктақырыптық жоспар негізінде оқу процесі ұйымдастырылады. Оқу сабақтары сабақ
кестесіне сәйкес бір ауысымда өтеді.
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2013 жылы Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты мен типтік о қу
бағдарламасы және ТжКОББ ұйымдарының академиялық дербестігін ескере отырып,
кәсіптік стандарттар негізінде әзірленген мамандықтар бойынша үлгілік о қу
жоспарлары мен бағдарламаларын пайдаланылды. Жоба «Talap» КЕАҚ сайтында
орналастырылған. №553 бұйрық негізінде құрастырылған.
Оқу процесін ұйымдастыратын негізгі құжаттар болып: оқу жұмыс жоспары,
жекелеген пәндер мен практика түрлеріне дайындалатын жұмыс бағдарламасы ж әне
күнтізбелік-тақырыптық жоспар болып табылады. Жұмыс жоспары оқу процесін
басқаратын оқу кестесі мен оқу жоспарынан, оқу пәндері тізбесінен, оның өтілетін
мерзімі мен сағаттар санынан, оқытылудың бірізділігін, сабақтың түрлері мен аралы қ
аттестация мен қортынды аттестация, бақылау түрлерінен тұрады
Оқу процесін бақылау жоспарлар мен бағдарламаларды толық жүзеге асыруды
қамтамасыз етеді:
-оқу процесінің жылдық кестесі теориялық оқу, емтихан сессиясы, практика
түрлері мен мерзімі, демалыс уақыттарын көрсетеді;
-бір жылға құрылған күнтізбелік-тақырыптық жоспар;
-оқу сабақтарының басталу және аяқталу уақытын анықтайтын күн реті;
-оқу жылы басталмас бұрын оқу-әдістемелік бөлім дайындаған сабақ өтетін
аудиториялар тізімі.
Оқу жоспарлары мен бағдарламалар мазмұнын бақылау берілетін теориялық
материалдар, оны бекітуге арналған практикалық дағдыларын толықтыратын
зертханалық-практикалық сабақтар болашақ маманның өзі таңдаған кәсібі бойынша
тиімді құрал болуға тиіс және бітіруші маман практикалық қызметінде үлкен сұраныс қа
ие болатындай бағытта дайындалуы тиіс.
Оқу кабинеттері мен зертханалар
Мамандық бойынша оқыту сапасын арттыру үшін оқытушылар оқытуды ң
инновациялық әдістерін кеңінен қолданады. Зертханалық кабинеттер мен басқа да
мамандандырылған, қажетті жабдықтармен қамтамасыз етілген және пәндер бойынша
оқу процесін ұйымдастыруға қойылатын талаптарға сәйкес келеді. Оқу процесін, сондайақ білім алушылардың зерттеу жұмысын жеткілікті дәрежеде қолдайды. Барлы қ оқу
орындарында ТСО, тарату материалдары, ОӘК, көрнекі құралдар, демонстрациялық
слайдтар, плакаттар, электрондық оқулықтар бар. Барлық кабинеттер мен зертханалар оқу
жиһаздарымен, компьютерлермен жабдықталған, №337 кабинетте проектор бар, №
625,698Б,684 кабинеттерде зертханалық сабақтар жүргізіледі.
Барлық зертханаларда, оқу шеберханаларында, оқу кабинеттерінде өз паспорттары,
қауіпсіздік техникасы ережелері, өрт сөндіру құралдары (өрт сөндіргіштер), сондай-ақ
алғашқы көмек көрсетуге арналған дәрі қобдишалары бар.

Оқу аудиториялары
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07161300– «Автокөлікті жөндеу, пайдалану және техникалық қызмет көрсету»
мамандықтың оқу жоспары бойынша қарастырылған арнайы оқу кабинеттері, зертханалар
және шеберханалар туралы мәлімет:
№
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Оқу жоспары бойынша қарастырылған
Кабинеттер
Металдар технологиясы
6 ғимарат 630
Автокөлік құрылысы және техникалық оқыту
3 ғимарат 337
құралдары
Жол қозғалысы ережесі және қауіпсіздігі
6 ғимарат 698А
Инженерлік сызба негіздері
6 ғимарат 650
Электротехниканың теориялық негіздері
6 ғимарат 678
Автотрактор техникаларының құрылысы
6 ғимарат 609
Еңбек қорғау
6 ғимарат 696
Зертханалар
Ауылшаруашылық және орман шаруашылығын
6 ғимарат 684
механикаландыру
Автомобиль құралдарына техникалық қызмет
6 ғимарат 698Б
көрсету
Автотранспорт техникаларының энергетикалық
6 ғимарат 625
қондырғылыры
Электрмен монтаждау
5 ғимарат 524
Электрмен жабдықтау
6 ғимарат 674 А
Шеберханалар
Слесарлық
Станоктар
Оқу корпусы
Демонтажды-монтажды
«Агротехсервис»
Дәнекерлеу және медицина-қаңылтыр
Оқу гаражы

07161300 – «Автокөлікті жөндеу, пайдалану және техникалық қызмет көрсету»
мамандығы кабинеттеріндегі құрал-жабдықтар
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Аталуы
Трактор
Трактор
Дән жинайтын Комбайн
Соқа
Культиватор
Культиватор
Дән шашатын құрал
Дән шашатын құрал
Көшет отырғызатын машина
Культиватор
Жаңбыр жаудыратын құрылғы
Сцепка
Дән шашатын құрал
Дән шашатын құрал
Дәнді уландырғыш

Маркасы
МТЗ-82
ДТ-75М
СК-5
ПЛН-4-35
КПЭ-3,8
КРН-4,2
СЗС-2,1
СО-4,2
КСН-6А
КПГ-250
ДДН-70
СП-16
СУПН-8
СЗ-3,6
ПС-10
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Саны
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
2
1
1
3
1

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Тыңайтқыш шашатын құрал
Шашатын құрал
Косилка
Жатка
Стенд обкаточно-тормозной для двигателей
Стенд для испытания и регулировки топливной
аппаратуры
Стенд обкаточно-тормозной для пускового двигателя
Стенд для испытания и регулировки масленой
аппаратуры двигателей
Стенд для испытания и регулировки форсунок.
Прибор для проверки состояния плунжерной пары
Прибор для испытания нагнетательного клапана и его
седла
Прибор для испытания и регулировки форсунок
Моечная передвижная ванна
Топливный насос УТН в разрезе
Қозғалтқыш
Қозғалтқыш
Қозғалтқыш
Қозғалтқыш
Қозғалтқыш
Қозғалтқыш
Қозғалтқыш
Қозғалтқыш
Қозғалтқыш
КПП
КПП
КПП
Автокөлік макеті
Артқы белдік
Артқы белдік
Трансмиссия
Қозғалтқыш белдік
Қозғалтқыш белдік
КПП
Стартер макеті
Генератор макеті
Автомобилдіңэлектржабдықтарының стенді
Іштен жану қозғалтқышының макеті
Карбюратор қозғалтқышының іштен жану макеті
Тежегіш жүйесінің макеті
Макет гидронавесного оборудования трактора
Макет гидронавесного оборудования трактора
Ходовая часть гусеничного трактора
Дөңгелек табанды тракторлардың беріліс қораптары
Автомобилдің беріліс қораптары
Көтергіш макеті
Макет гидрораспределителя
Стенд проверки и регулировки развала и сходимости
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РОУ-6
ОВТ-1
КДП-4
ЖВН-6
КИ-1363В
КИ-921

1
1
2
1
1
1

КИ-1021
КИ-5278

1
1

КИ-3333
КИ-759
КИ-1086

1
1
1

КИ-562А
Д-240
ЗИЛ-130
ЗИЛ-157
Д-240
А-41
ГАЗ-52
ЗИЛ-130
ЯМЗ-238Б
Д-240
ЗМЗ-53
ЗИЛ-130
МТЗ-80
ЗИЛ-130
ЗИЛ-130
К-701
МТЗ-80
ЗИЛ-130
ГАЗ-53
К-701
СТ-130
Г-250
ГАЗ-53
Д-240
ГАЗ-53
ЗИЛ-130
МТЗ-82
ДТ-75М
ДТ-75М
МТЗ-80
ЗИЛ-130
НШ-32
Р-75
КИ-650

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

колес

Кәсіптік практика және білім алушылардың еңбекпен қамтылуы
Теориялық білімді бекіту және практикалық дағдылар мен машықтарды алу аясында
өндірістік технологиялық және диплом алдындағы практикадан өтеді. Практика базалары
әлеуметтік әріптестік туралы шарттар мен жеке шарттар негізінде жасалынған. Өндірістік
практика кезінде бақылауды мамандықтың жетекші оқытушылары және колледж
әкімшілігі жүзеге асырады+
Практикадан өтуді бақылау түрі-дифференциалды сынақ, практика бойынша есеп,
білім алушылардың практикадан өтуінің барлық кезеңдерін көрсетеді.
Кәсіпорындармен және жұмыс берушілермен ынтымақтастықта біріге отырып
жалпы кәсіптік және арнайы құзыреттер талқыланады. Тәжірибе нәтижесінде білім беру
үдерісін ұйымдастыру және ұстау мәселелері анықталады. Жұмыс берушілердің
ұсыныстары ОЖБ-ның педагогикалық қызметін жетілдіру үшін негіз болып табылады.
Әлеуметтік серіктестер ББ мен оқу бағдарламаларын бірлесіп әзірлеуге қатысады.
Кәсіби практианың мақсаты:
- нәтижеге бағытталған білім алушылардың теориялық білімін тереңдету, берілген
біліктілік бойынша кәсіби қызметті өз бетінше орындау үшін құзыреттілікті меңгеру;
- білім алушылардың кәсіби білім деңгейін арттыру, кәсіби біліктілік пен
лауазымдық нұсқаулықтарға сәйкес дағдыларды қалыптастыру.
Оқу жоспарында төмендегі практика түрлері қарастырылған:
 танысу;
 жылу;
 монтажды-демонтажды практикасы;
 механикалық практика;
 жұмысшы кәсібі бойынша практика;
 дәнекерлеу практикасы;
 техникалық қызмет көрсету және автокөліктерді жөндеу
 технологиялық;
 диплом алды практикасы.
Мамандық бойынша оқу пратикалары «Агротехсервис» шеберханасында өтеді, ал
өндірістік және дипломалды практикасы келісім-шартқа отырған өндіріс пен
кәсіпорындарда өтеді. Шеберханаларда жұмыс жасау үшін тиісті қолайлы орын
жеткілікті. Пратика кезінде білім алушылар мамандықтары бойынша түрлі ж ұмыс
жүргізуге қажетті машықтары мен дағдылары қалыптасады.
Кәсіптік практика тиісті ұйымдарда, жұмыс берушілермен шарт жасасып, жұмыс
орындарында өткізіледі және кәсіби құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталады.
Кәсіптік практиканың мерзімі мен мазмұны оқу жұмыс жоспарларымен және
бағдарламаларымен айқындалады.
Практикалық даярлық (жалпы кәсіптік және арнайы пәндер, білім беру ұйымы
айқындайтын пәндер бойынша зертханалық-практикалық сабақтар, өндірістік оқыту,
кәсіптік тәжірибе, курстық жобалау) міндетті оқытудың оқу уақытының жалпы көлемінің
кемінде 40%-ын құрайды.
Білім беру бағдарламасының мазмұны өзекті, қазіргі заманғы ғылыми-техникалық
әзірлемелер мен жетістіктерді ескере отырып құрастырылған.
Колледж соңғы нәтижелерді талдай отырып, білім беру бағдарламаларыны ң
сапасына үнемі мониторинг жүргізеді, оқу жоспарлары мен білім беру бағдарламаларына
түзетулер енгізеді, студенттердің, еңбек нарығы мен қоғамның қажеттіліктерін ескере
отырып, енгізілген өзгерістерді жұмыс берушілермен келіседі.
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Казіргі уақытта «Автокөліктерге техникалық қызмет көрсету жөндеу және
пайдалану» мамандығы бойынша төмендегі көрсетілген өндіріс пен кәсіпорындармен
келісім шарттар жасалған.
1.Алматы қ. №2 автобус паркі
2. ЖШС "Hyundau Auto Almaty»
3. ЖШС «ZEUS GROUP»
4. ЖШС «Cargo Hunter»
5. ЖШС «Fast Train»
6. Автосервис «Бастау ШК Кульмаханбетов»
7. АФ АҚ «Бипэк АВТО Казахстан»
8. ЖШС «Hyundai Auto»
9. ЖК «АБОДЗЕ ВАЛИ ФАРЗАЛИЕВИЧ»
10. ЖШС «Береке»
11.ЖШС «Бастау ЛТД»
Технологиялық пратикаға оқу-әдістемелік және бақылау практика жетекшісі мен
өндірістік практика бөлім меңгерушісі тарапынан жүргізіледі.
Технологиялық пратика кезінде білім алушылар күнделік жүргізеді. Сонымен бірге
практика соңында өндіріс орны білім алушыға мінездеме, пікір және есеп пен орындаған
жұмыстарына қол қойып, мөр басады.
Диплом алды практикасы осы өндіріс орындарында өтеді, онда дипломды қ
жобаның практикалық бөлімі үшін материал жинақталып орындалады.

Білім алушылар тәжірибе кезінде

Жоғары
оқуға

2017-2018
2018-2019
2019-2020

16
8
6

3
2
1

ҚР
кеткендер

Еңбекпен
қамтылмағандар

Әскерге
шақыр

Жылы

Жалпы саны

Бітірушілердің еңбекпен қамтылуы
Түлектерді жұмысқа орналастыру көрсеткіштерін талдау, әлеуетті және жұмыс
берушілер белгілеген жақындасу бойынша бөлімшенің оқу-өндірістік жұмысының негізгі
бағыттары тұрақты оң нәтижелер береді.

Еңбекпен
қамтылғандар

3
1

1
1
1

9
5
3
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2020-2021

30

4

4

2

20

15.6. 07310300- Жерге орналастыру мамандығының
Біліктілігі: 4S07310302- Техник –жерге орналастырушы
Өзін-өзі аттестаттау нәтижесі бойынша
АНЫҚТАМА
Жалпы мәлімет
07310300- Жерге орналастыру мамандығы бойынша колледжде 2002 жылдан бері
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі техникалық және кәсіптік білім
беретін жалпыға міндетті білім беру стандарты негізінде мамандар дайындалады.
07310300- Жерге орналастыру мамандығында жалпы білім бойынша ақылы-келісім
шарт негізінде (күндізгі және қашықтықтан нысанында) және жергілікті бюджет
негізінде мамандар әзірлейді.
Мамандыққа берілген Мемлекеттік лицензия 25.12.2019 жылы SA №0223 тіркеу
номерімен 24.12.2024 жылға дейін берілген.
07310300- Жерге орналастыру мамандығы бойынша оқытушылардың базалық
білімі дайындайтын мамандыққа сәйкес келеді.
Кадрлар әлеуетіне талдау
№

1
2
3

Аты-жөні

Акимжанова
Айгерім
Ұзаққызы
Кадирова Акнур
Усенқызы
Серикбаев
Курмангали

Бітірген оқу орны

Мамандығы

Еңбек өтілі
жалпы

пед.

санат
ы

ҚазҰАУ
2006-2010

Бакалавр
Жер кадастры

1

1

Аграрлық колледж,
КазҰАУ
2002-2005-2009
ҚазҰАУ

Бакалавр

8

8

2

Магистр

5

5

2
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9

Байболотович
Молжигитова
Динара
Кумарбекқызы
Құшыбек Саламат
Алияскарова
Мейрамгул
Кенесжановна
Жүмәсілова Ажар
Құсанқызы
Жаманкулов
Санжар Канатулы
Рузиева Дильназ

10

Кариева Аксулу

4
5
6
7
8

КазҰАУ
1998-2003

Магистр

7

7

-

ҚазҰУ
ҚазҰУ

Магистр
Магистр

2
20

2
3

-

ҚазҰАУ
2016-2020
ҚазҰАУ
2016-2020
ҚазҰАЗУ
2017-2021

Бакалавр

1

1

-

Бакалавр

1

1

-

ҚазҰАЗУ
2017-2021

Бакалавр

Бакалавр

11жылға жылға
дейінг дейінг
і
і
-

-

-

Оқытушылардың толық педагогикалық жүктемеде қызмет жасағандары:
Жүмәсілова А.Қ., Жаманкулов С.К., Рузиева Д., Кариева А., қалғаны сағатты қ көлемде
қызмет атқарған.
Мамандық бойынша жалпы және арнайы пәндерден беретін оқытушылардың
кадрлар даярлау көрсеткіші
№

Көрсеткіштері

1

Саны

2

3

Осы мамандықты жүргізетін штаттық
оқытушылардың саны:
Штаттық кесте бойынша оқытушылардың
жинағы:
- Бірінші, жоғары біліктілік:
- Негізі білімі жоқ оқытушылар:
- Мемлекттік тілде жүргізетін оқытушылар:
Оқытушылардың жастарының көрсеткіші:
- 30 ға дейін
- 30 жастан - 45 қа дейін
- 45 жастан - 60 қа дейін
- 60 тан жоғары

20172018

Оқу-жылы
2018- 2019- 20202019 2020 2021

20212022

4

5

6

7

8

2

2

3

3

4

1
-

1
-

1
-

-

-

1
1
-

1
1
-

2
1
-

3
-

4
-

07310300- Жерге орналастыру мамандығының оқытушылары, 4S07310302- Техник –
жерге орналастырушы біліктілігі білім беру бағдарламаларына толық сәйкес келеді.
Біліктілікті арттыру және жоғары педагогикалық шеберлік, ғылыми және әдістемелік
жетістіктер мен өз жұмысына берілгендік үшін оқытушыларды ынталандыру жүйесі бар.
Біліктілік деңгейін арттыру үшін оқытушылар жыл сайын мақалалар жариялайды,
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тәжірибелік, зертханалық және курстық жұмыстарға арналған нұсқаулықтарды
жаңартады, ғылыми-тәжірибелік семинарлар мен конференцияларды өткізеді. Барлық
әзірлемелер әдістемелік кеңесте қаралып, ПБ отырысында бекітілді.
Мамандық оқытушыларының біліктілік көтеру курсынан өту кестесі
Аты-жөні

Атауы
Сертификат №31
17.09.18-29.09.18

Серикбаев К.Б.

Акимжанова А.У.

Омарова Ш.Ж

Серикбаев К.Б.

Серикбаев К.Б.
Жаманкулов С.К.

Жүмәсілова А.Қ.
Кариева А.Қ
Рузиева Д

Мерзімі

Сертификат №32
17.09.18-29.09.18
«Возможности
ЭБСIPRBOOKS.Современные сервисы и
технологиидля эффективного выстроения
учебного процесса.Преимущества
сотрудничества с ГК IPRMEDIAдля
авторов»
Электронный учебник: «Новые
технологии в образовании».
Сертификат
№УМЦ-Т С-1043
«Использование инновационных
образовательных технологий в учебном
процессе
Сертификат №14
Сабақта студенттердің оқу белсенділігін
арттырудың әдіс-тәсілдері
IT 18279
«Педагогтердің IT – құзіреттіліктерін
дамыту және жетілдіру»
IT 18278
«Педагогтердің IT – құзіреттіліктерін
дамыту және жетілдіру»
№239099
«Педагогтердің цифрлық құзырлығын
дамыту»
№238799
«Педагогтердің цифрлық құзырлығын
дамыту»

13.02.2019

06.01.2019
04.01.2017-16.01.2017

20.10.2017-27.10.2017
02.09.2020

02.09.2020
29.09.2021
29.09.2021

Білім алушылар құрамы
Мамандық бойынша есептілік мерзіміндегі білім алушылар құрамы:
Оқу жылы

Жергілікті бюджет негізінде
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
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барлығы

2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022

25
25
25
25

Оқу жылы

Ақылы келісім шарт негізінде
1 курс
2 курс
3 курс

2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022

25
25
25

17
17
16
-

25
24

14
15
17
8
-

25

25
50
75
-

барлығы

16
14
14
14
8

47
46
47
22
8

Білім алушылардың үлгерім сапасы
Ағымдық, аралық аттестация қорытындысы және міндетті бақылау жұмысы, тест,
қорытынды аттестация нәтижелері бойынша білім алушылардың үлгерім сапалары
анықталып отырған:
Жергілікті бюджет негізінде
Оқу
жылы
2018 2019
2019 2020
2020 2021
2021 2022

Топтар

Білім
алушыла
р саны

Білім
сапасы
%

Оның ішінде

Жалпы
үлгерім

1 курс

25

100%

5
6

1 курс
2 курс
1 курс
2 курс
3 курс
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс

25
25
25
25
25
-

100%
100%
100%
100%
100%
-

5
12
8
5
11
-

%
24%

4
17

%
68%

96%

20%
48%
32%
20%
44%
-

18
13
17
10
12
-

72%
52%
68%
40%
48%
-

92%
100%
100%
60%
92%
-

Ақылы келісім шарт бөлім негізінде
Білім
Оның ішінде
Оқу
Жалпы
Топтар алушылар
5
%
4
жылы
үлгерім
саны
1 курс
15
87%
3
18%
10
2017 –
2 курс
14
100%
2
14,3%
6
2018
3 курс
16
94%
3
19%
10
1 курс
17
100%
3
18%
12
2018 2 курс
14
93,3%
3
21,4%
8
2019
3 курс
13
93%
2
15%
7
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%

Білім
сапасы %

58,5%
42,8%
62,2%
66%
51,6%
46%

76,5%
57,1%
81,2%
84%
73%
61%

2019 2020
2020 2021
2021 2022

1 курс
2 курс
3 курс
1 курс
2 курс
3 курс
1 курс
2 курс
3 курс

7
14
13
8
14
8

100%
92%
93%
100%
100%
-

1
3
4
1
3
-

14,2%
21%
28,5%
12,5%
23%
-

4
11
7
6
7
-

57,1%
71%
50,3%
75%
50%
-

85,7%
92%
78,6%
94%
73%
-

Оқу-әдістемелік жұмыс
Мамандық бойынша оқыту сапасын арттыру үшін оқытушылар материалды қтехникалық негізде оқытудың инновациялық әдістерін кеңінен қолданады: оқузертханалық кабинеттер және басқа да мамандандырылған кабинеттер қажетті
жабдықтармен қамтамасыз етілген және пәндер бойынша оқу процесін ұйымдастыруға
қойылатын талаптарға сай, құрал-жабдықтар оқу процесін жеткілікті деңгейде қолдайды
және білім алушылардың ғылыми-зерттеу жұмыстары.
Барлық қосымша курстар үшін күнтізбелік-тақырыптық жоспарлар құрылды,
оларды колледж директорының оқу ісі жөніндегі орынбасары бекітеді.
Оқытушылар оқу процесін әдістемелік тұрғыда жоғары дәрежеде қамтамасыз ету
үшін көмекші құралдар дайындаған:
 Күндізгі және сырттай бөлімі бітірушілері үшін дипломдық жұмысты орындауға
әдістемелік көмекші құрал;
 Жалпы кәсіптік және арнайы пәндер бойынша аралық аттестация билеттері мен
емтихан сұрақтары, тест тапсырмалары мен сұрақтары әр семестр алдында бір ай бұрын
дайындалған;
 Жалпы кәсіптік және арнайы пәндер бойынша ағымдық білім алушылар білімін
бақылауға арналған тест тапсырмалары;
 Жалпы кәсіптік және арнайы пәндер бойынша міндетті бақылау жұмысы
тапсырмалары, бірнеше нұсқада;
 Жалпы кәсіптік және арнайы пәндер бойынша күндізгі және сырттай бөлім үшін
бақылау және курстық жұмыстарын орындауға әдістемелік көмекші құрал;
 Мамандық бойынша ашық сабақтар мен тәрбие іс-шараларының жоспары;
 Жалпы кәсіптік және арнайы пәндер бойынша оқытушылар жинақтаған оқуәдістемелік кешен.
Пәндер бірлестігінің әдістемелік тақырыбы: Білім алушылардың кәсіби
құзіреттілігін қалыптастырудың технологиялары, әдіс - тәсілдері.
Оқу жылында оқытушылар тақырып бойынша білімдерін, сабақты ң сапасын
анықтау, нормативтік құжаттардың талаптарын орындау мақсатында ашық сабақтар
өткізеді, сондықтан сапаны қамтамасыз ету саясаты оқу іс-әрекетінде көрініс табады.
Ашық сабақтар нәтижесінде колледж оқытушылары арасында таратылатын ең
жақсы әдістер, сабақтарды өткізу формалары анықталды. Оқу жылының соңында ПБ
оқытушыларды оқу, әдістемелік және тәрбие жұмысында бағалайды.

Әдістемелік нұсқаулары жасала отырып ашық тәрбие сағаттар өткізілген:
2017-2018
2018202020212019-2020
2019
2021
2022
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барлығы

1
2









Ашық сабақтар
Конференциялар
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Жекелеген пәндер бойынша өткізілген ашық сабақтар жоспары дайындалып, кесте
бойынша мерзімінде өткізілген, жоспары пәндер бірлестігінде сақталған:
Құшыбек С., «Жаңа ақпараттық технология» пәні «Автоматтандыру құралдарына шолу»
тақырыбында,
Жүмәсілова А.Қ. «Геодезиядағы ақпараттық технология» пәнінен «ГАЖ құрамы,
жіктелуі, олардың типтері» тақырыбында
Жаманкулов С.К., «ФП Жер ресурстарын басқару» пәнінен «Жер ресурстарын басқару
әдістері» тақырыбында,
Рузиева Д.Р. «Геодезия» пәнінен «План, карта және профиль» тақырыбында,
Кариева А.Ә. «Жерге орналастыруды жобалау» пәнінен «Жерге орналастыруды жобалау
ұстанымдары»тақырыбында,
Жүмәсілова А.Қ. «Жер қатынастарын реттеу және жер кадастры» пәнінен «Жерді
зерттеудің түрлері» тақырыбында,
Жүмәсілова А.Қ. «Фотограмметрия» пәнінен «Аэрофототүсірістерді дешифрлеу»
тақырыбында, т.б.
Педагогикалық оқулар қорытындысы бойынша жоғары белсенділік танытқаны,
педагогикалық проблемаларды талдауға белсене ой қозғау салғандары үшін, оқытушылар
мақтау қағазымен марапатталған.
Оқу жұмыс жоспарына сәйкес білім алушылар «Жерге орналастыруды жобалау»,
«Жерге орналастыру экономикасы және оны ұйымдастыру» пәндерінен курсты қ жұмыс
жоспарланғандықтан, курс жұмысын орындау үшін білім алушылар әдістемелік көмекпен
қамтамасыз етілген. Курс жұмысы мазмұнында білім алушыға тапсырма берілген,
жоспары мен мазмұны, негізгі бөлімдер мен практикалық бөлім және қорытындыдан
тұрады. Курс жұмысы оқу процесі кестесіне сәйкес қорғау жасалып, бағалары сынақ
кітапшасы мен теориялық оқу журналына түсірілген.
Оқу сабақтарын өткізуде оқытушылар дидактикалық материалдар, ТОҚ
пайдаланып, ол білім алушылардың арнайы пәндер бойынша білімін кеңейтуге ж әне
теорияны практикалық әрекеттерге ұштастыруға ықпал еткен.

2017-2018
1520

Педагогикалық сағат жүктемесі
Мамандыққа берілген оқу жүктемесі
2018-2019
2019-2020
2020-2021
1685
1133
4231

2021-2022
4605

Топтағы білім алушылардың білім деңгейіне, үлгеріміне сәйкес тапсырмалар
беріліп, сабақ жоспарында сабақ түрі, онда қолданылатын дидактикалық материалдар
көрсетіліп отырылған.
Жыл басында бірлестік төрайымы мамандық оқытушыларына санаты, ғылыми
дәрежесіне қарай, жартыжылдықты ескере отырып сағат жүктемесін бөлген. Нәтижесінде
әр оқытушы аптасына 4-6 сағаттан дәріс берген.
Оқу-тәрбие жұмысы
Мамандық бойынша тәлімгер жұмысына көп көңіл бөлінген. Жыл басында
директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары тәрбие жұмысы бойынша нормативтікқұқықтық құжаттарды беріп отырған.
Жыл басында білім алушылар колледждің ішкі тәртіп ережелері, қауіпсіздік
шараларымен таныстырылып, өзін-өзі басқару ұйымының мүшесі болу үшін сауалнамалар
беріліп отырылған. Колледждің жылдық жоспары негізінде іс-шаралар өткізіген және
сабақ кестесіне енгізіле отырып апта сайын топ сағаты өтілген.
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Жалпы жыл бойына өткізілген топ сағаттарының тақырыптары:
1 қыркүйек Білім күніне арналған «Елдің асыл тірегі – Ата заң», Кариева А.Ә.
Қарттар күніне орай «Қарттарым - қазынам», Жаманкулов С.Қ.
Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына орай «Абай мұрасы – халық ұлағаты», Жүмәсілова
А.Қ.
Тұңғыш Президент күніне арналған «Елбасы – ел мақтанышы», Рузиева Д.Р.
«Біздің ата – бабаларымыздың мұрасын сақтаймыз және көбейтеміз», АкимжановаА.У.
«Мұқағали мәңгілік ғұмыр», Жүмәсілова А.Қ.,
«COVID 2019» Жаманкулов С.К.,
«Салт – дәстүр – ұлттық тәрбие негізі», Рузиева Д.Р. т.с.с
2017-2021 жылдар аралығында мамандық білім алушылары колледж ішілік
ұйымдастырылған іс-шараларға белсене араласқан:
 Колледжішілік «Дарындар - 2021» байқауы, ІІ орын Иемберген Мадияр,
 Колледжішілік «Күз ханшайымы мен күз ханзадасы» байқауында «Инста жұп»,
«Өнерлі жұп» номинация иегерлері Колтаева З., Бақыт Б.,
 Қазақстан тарихы пәні бойынша «Жеңімпаз» атты олимпиада жеңімпазы
Исақожа Д.,
 Республикалық «Бейбіт күн жасасын әлемде» балалар мен жасөспірімдер
арасындағы өнер байқауының «Көркем сөз» жанры бойынша І орын иегері Матенқызы
Ж.,
 Республикалық «Бейбіт күн жасасын әлемде» балалар мен жасөспірімдер
арасындағы өнер байқауының «Көркем сөз» жанры бойынша ІІ орын иегері Кенжеғали Ә.,
 Колледжішілік «Күз ханзадасы мен күз ханшайымы» байқауының жеңімпазы
және «Көрермен көзайымы» номинациясының иегері Көшербай Б., Батырхан А., т.с.с.
Колледждің тәрбие жұмысын деңгейін көтеру, тәлімгерлердің белсенділігін
арттыру мақсатында жыл сайын әр түрлі байқаулар ұйымдастырылады. 2020 жылы
арнайы пәндер оқытушысы Жүмәсілова А.Қ. Алматы облысы бойынша «Үздік педагог»
ұстаздар арасында олимпиадасының жеңімпазы атанып, Алматы облысы бойынша
Педагогика: дәстүрлер және инновация ұстаздар арасындағы олимпиаданың ІІ дәрежелі
жеңімпазы болды. Республикалық «Үздік педагог» ұстаздар арасындағы олимпиаданың ІІІ
дәреже иегері Жаманкулов С.К. атанды.
Мамандық бойынша «Жер ресурстарын басқару», «Жер мониторингі», «ZemKad»
үйірмесі қызмет атқарып, білім алушылар апта сайын жоспар бойынша сабақтан тыс
уақытта қатысып отырған.
Оқу-материалдық базасы
Мамандыққа берілген жалпы оқу аумағының көлемі барлығы 224 шаршы метр,
оның ішінде мамандықтың аумағы 189 шаршы метр, бір білім алушы ға ша ққанда- 4
шаршы метр. санитарлық нормаға сай келеді.
07310300- Жерге орналастыру мамандығы бойынша төмендегі оқу кабинеттері
мен зертханаларда оқу процесі ұйымдастырылады:
№

Оқу жоспарына сәйкес оқу пәні атауы

1
2

Фотограмметрия және
дешифрирлеутүсірілімдері
Геодезия

3

Жерге орналастыруды жобалау

Арнайы аудитория, кабинет,
зертхана, шеберхана атаулары
(саны, кв.м.)
1 ғимарат, 132 Фотограмметрия; 42 кв.м.
3 ғимарат, 341 -Геодезия;
50 кв.м.
1 ғимарат, 130 - Жерге
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орналастыруды жобалау; 55
кв.м.
4
Геодезиядағы ақпараттық технология
1 ғимарат, 05 -Геоақпараттық
жүйе; 42 кв.м.
Оқу – лабораториялық жалпы білім беретін кабинеттерді қосқанда стандартта
берілген талаптарға сай берілген. Оқу кабинеттері мен үйірме жұмысыны ң жоспарлары
пәндер бірлестігінің бірінші отырысында қарастырылып, бекітілген және жыл бойы
жұмыс жоспар бойынша жүзеге асырылған.
Оқу кабинеттерінің жоспарында ұйымдастыру жұмыстары, кабинетті жабды қтау
жұмыстары, арнайы пән бойынша оқу-әдістемелік жабдықталуы қамтылған.
Ал, үйірме жұмысы жоспарын құруда оның басты мақсаттары мен міндеттері
негізге ала отырып, арнайы пән бойынша білімдерін кеңейту және маманды ғына
қызығушылығын арттыру, мамандық туралы танымдарын кеңейтуді ескерген.
Қауіпсіздік шаралары мен өрт қауіпсіздігін алдын-алу мақсатында білім
алушыларға кеңес беріліп, оқу қабаттарында өрттің алдын-алатын құрылғылар
орнатылған.
Дене тәрбиесі сабағы спорт зал мен спорт алаңында өткізіледі. Білім алушыларға
абонемент, оқу залы, электронды оқу залы қызмет жасайды. Оқу-әдістемелік және
ғылыми әдебиеттер саны бір білім алушыға 98 дананы құрайды. Дәріс өткізетін,
зертханалық-практикалық сабақтар өткізетін аудиториялар саны жеткілікті.
Зертханалық аудиторияларда оқу-ғылыми құралдармен жабдықталған және олар
сабақты қазіргі заман талаптарына сай ұйымдастыруға мүмкіндік берілген.Олар кабинет
паспортында тізімделген. Оқу ғимаратында білім алушылар тамақтанатын 60 орынды қ
асхана пайдаланылады. Білім алушылар денсаулығына байланысты колледж мед.
орталығына жүгінген. Оларға жыл бойы қызмет тегін көрсетілген.
Барлық кабинеттер практикалық және зертханалық сабақтар жүргізу үшін тиісті
дидактикалық, әдістемелік, қажетті техникалық құрал-жабдықтармен жабдықталған.
Олардың тізімі кабинет паспортында тізімделген.
Оқу процесінің ақпараттық және оқулықтармен қамтамасыз етілуі
Колледж кітапханасы білім алушыларды оқу және әдістемелік құралдармен
мамандық бойынша толық қамтамасыз етіледі. Білім алушылардың өз бетінше
тапсырмаларды және ғылыми ізденіс жұмыстарымен айналысуларына ақпаратты қ
материалдармен қамтамасыз ете алады. Колледжің ресми сайтында электронды кітапхана
үлкен қолданыста. Оған барлық модуль енгізілген: кітап тарату (штрих кодты пайдалану
арқылы), оқу процесін кітаппен қамтамасыз ету, штрих кодтау технологиясы, оқырмандар
картотекасы.
Білім алушылардың білім сапасын бағалау жүйесі
Аталмыш мамандық бойынша мамандар дайындау Қазақстан Республикасының
техникалық және кәсіптік білім беретін стандарты мен типтік оқу жоспары мен типтік
бағдарламасы негізінде жүргізілген. Мамандықтың арнайы пәндер бойынша 2009 жылғы
Типтік оқу бағдарламасы негізінде құрылған жұмыс бағдарламасы мен күнтізбеліктақырыптық жоспар негізінде оқу процесі ұйымдастырылған. Оқу сабақтары сабақ
кестесіне сәйкес бір ауысымда өткен.
Оқу процесін ұйымдастыратын негізгі құжаттар: оқу жұмыс жоспары, жекелеген
пәндер мен практика түрлеріне дайындалатын жұмыс бағдарламасы және күнтізбеліктақырыптық жоспар.
Жұмыс жоспары оқу процесін басқаратын оқу кестесі мен оқу жоспарынан, оқу
пәндері тізбесінен, оның өтілетін мерзімі мен сағаттар санынан, оқытылудың бірізділігін,
сабақтың түрлері мен аралық аттестация мен қорытынды аттестация, бақылау түрлерінен
тұрған.
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Оқу процесін бақылау жоспарлар мен бағдарламаларды толық жүзеге асыруды
қамтамасыз еткен:
-оқу процесінің жылдық кестесі теориялық оқу, емтихан сессиясы, практика
түрлері мен мерзімі, демалыс уақыттарын көрсетеді;
-бір жылға құрылған күнтізбелік-тақырыптық жоспар;
-оқу сабақтарының басталу және аяқталу уақытын анықтайтын күн реті;
-оқу жылы басталмас бұрын оқу-әдістемелік бөлім дайындаған сабақ өтетін
аудиториялар тізімі.
Оқу жоспарлары мен бағдарламалар мазмұнын бақылау берілетін теориялық
материалдар, оны бекітуге арналған практикалық дағдыларын толықтыратын
зертханалық-практикалық сабақтар болашақ маманның өзі таңдаған кәсібі бойынша
тиімді құрал болуға тиіс және бітіруші маман практикалық қызметінде үлкен сұраныс қа
ие болатындай бағытта дайындалуы тиіс.
Білім алушылардың сабаққа қатысуы мен үлгерімін бақылау үшін колледж ішілік
бақылау ұйымдастырылған. Емтихандар көпшілігінде ауызша формада және тест түрінде
қабылданады. Емтихан сұрақтары алдын-ала дайындалып білім алушыларға дайынды қ
үшін таратылады, билеттер мен тест сұрақтары 1 ай бұрын пәндер бірлестігі отырысында
қарастырылып, директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасарына бекітуге ұсынылған.
Бірлестік төрайымы, әкімшілік, басқа да оқытушылар білім алушыларды ң білім сапасын,
пән оқытушысының білім беру деңгейін тексеру, тәжірибе алмасу мақсатында сабақтарға
қатынасып отырған. Оның нәтижелерін рәсімдеп отырған.
Білім алушылардың үлгерім сапасы
Ақылы келісім – шарт негізінде мемлекеттік қорытынды аттестаттау
қорытындылары
Оқу жылы

Бітіруші
лер саны

«5»

«4»

2017-2018
2018-2019
2019-2020

16
13
13

5
4
4

8
9
9

2020-2021

14

3

2021-2022

-

-

бағалар
«3»
шық
паған
дар
3
-

Үлгерім
сапасы

-

-

100%
100%
100%

11

-

-

100%

-

-

-

-

Қашықтықтан оқыту бөлімі
Оқу жылы

2017-2018
2018-2019

Емтихан реті

1
2
1
2

Мемлекеттік емтихандар
Бітірушілер
Бағалар
саны
«5» «4» «3» Шықпа
ғандар
10
7
3
10
4
6
4
4
4

367

4

-

-

Үлгерім
сапасы
100%
100%
100%
100%

2019-2020
2020-2021
2021-2022









1
2
1
2

4
4
3
3

1
-

4
4
2
4

1

-

-

-

2

-

-

-

-

-

100%
100%
100%
100%

-

-

-

-

Ғылыми жұмыс
Жыл сайын колледжде өтетін конференцияға оқытушылар мен білім алушылар
өздерінің ғылыми жұмыстар бойынша баяндамалар және журналдарға мақала шығарған:
«Гүлстан» Республикалық ғылыми-танымдық, көпшілік журналы, «Жерді пайдалану ж әне
жерге орналастыруды, қорғауды мемлекеттік бақылау жұмыстарын ұйымдастыру»
Серикбаев Қ.Б.
Возможности преподавателей использования информационных технологий в учебном
процессе. Докладчик – Серикбаев К.Б.
«XIV Глобальные науки и инновации 2021: Центральная Азия» международный научнопрактический журнал, «Эффективность оценки использования земель в отраслях
плодоовощеводства в южных районах Казахстана» Рузиева Д.Р., Кариева А.Ә.,
«Bilim.Gylym.Innovatsia» республикалық ғылыми – әдістемелік интернет журналында
«Сәулесі бар Наурызда таңғы үміттің» тақырыбында мақала, Жүмәсілова А.Қ.,
«XII GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2021: CENTRAL ASIA» international
scientific-ptactical journal «Земельные преобразования в республике Казахстан в условиях
рыночных отношений» мақала Жүмәсілова А.Қ.
Пәндер бірлестігі оқытушылары Тәуелсіз бағалау сапасы үшін мамандық бойынша
тест дайындауға қатысқан:
 Техникалық және кәсіптік білім беру саласы бойынша «1511000 – Жерге
орналастыру» мамандығынан «Түсірілімдерді фотограмметриялаужәне дешифрлеу»
пәнінен оқу құралы авторлар құрамымен дайындалған Б.Бектанов, Акимжанова А.У.
 Техникалық және кәсіптік білім беру саласы бойынша «1511000 –
Жергеорналастыру» мамандығынан «Жерге орналастыру бойынша сызу практикумы»
пәнінен оқу құралы авторлар құрамымен К.А.Есімова, Б.Е.Дабылова, Акимжанова А.У.
 «Фотограмметрия» пәні бойынша тәжірибелік жұмыстарды орындау әдістемелік
нұсқаулығы Акимжанова А.У
 «Геодезия» пәні бойынша тәжірибелік жұмыстарды орындау әдістемелік
нұсқаулығы Серикбаев К.Б
 «Жер қатынастары мен жер кадастрын реттеу». пәні бойынша бақылау
жұмыстарын орындау әдістемелік нұсқаулығы Акимжанова А.У
 «Жерге орналастыруды жобалау» курстық жұмыстарды орындау бойынша
әдістемелік нұсқаулық. Серикбаев К.Б
 «Жерге орналастыруды ұйымдастыру және экономика» пәні бойынша курсты қ
жұмыстарды орындау бойынша әдістемелік нұсқаулық Алияскарова М.
Кәсіби практика
Мамандық бойынша оқу практикасы колледж зертханаларында өтсе, өндірістік ж әне
диплом алды пратикалары келісім шарт бойынша ТОО «КазГеоКостракшн», НОР РГП
«Жер қатынастары бөлімі», РГП Жер қатынастары, «Жер ресурстарын басқару» Есік қ.,
ҚМУ Алматы қаласының жер қатынастары басқармасы, «Бақыт-Жер» ЖШС, Қаскелең
қаласы, Алматы қаласы, Еңбекшіқазақ ауданының жер қатынастарында өткен.
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Шеберханаларда жұмыс жасау үшін тиісті қолайлы орын жеткілікті. Практика кезінде
білім алушылар мамандықтары бойынша түрлі жұмыс жүргізуге қажетті машы қтары мен
дағдылары қалыптасқан.
Осы мамандық бойынша оқу жоспарында төмендегі практика түрлері
қарастырылған:
оқу практикасы
топырақтану;
теодолитті түсірілім;
нивелирлеу;
жаңа ақпараттық технология;
фотограмметрия;
жобаны шынайы қалпына ауыстыру бойынша.
өндірістік- технологиялық практикасы.
диплом алды практикасы
Білім алушылар практика басында тиісті құжаттармен танысып, қауіпсіздік
шараларымен танысқан. Күнделіктерге мен практика соңында есептері практика
жетекшісіне тапсырылып, өндіріс орындарының пікірлері мен бағалары алынған.
Топтағы бірнеше білім алушы мекеменің шақыруымен, алдын ала анықтама әкелу арқылы
практиканы басқа мекемелерде өткен. Технологиялық және диплом алды практиканы ң
өтілуін практика бойынша меңгеруші мен жетекшілер тексеріп отырған.
Технологиялық пратикаға оқу-әдістемелік және бақылау практика жетекшісі мен
өндірістік практика бөлім меңгерушісі тарапынан жүргізіледі.
Технологиялық пратика кезінде білім алушылар күнделік жүргізеді. Сонымен
бірге практика соңында өндіріс орны білім алушыға мінездеме, пікір және есеп пен
орындаған жұмыстарына қол қойып, мөр басады.
Әр тәжірибенің
соңында білім алушылар есептер дайындайды, тексеру
жұмыстарын жүргізеді, олар әдістемелік кеңестің отырыстарында талданады және
талқыланады.
Педагогикалық
кеңестердің
отырыстарында
арнайы
пәндер
оқытушыларының кәсіби тәжірибенің тиімділігі туралы есептері тыңдалады және
ұсыныстар жасалады. Бұл форма кемшіліктерді, олқылықтарды, заңдылы қтарды ж әне
теориялық оқыту мазмұны, оның әдістері, өндірістік оқыту мен кәсіби тәжірибе
арасындағы байланыстарды анықтауға мүмкіндік береді, бұл қателіктерге жол бермейді,
болашақта бағдарламаның мазмұнына түзетулер енгізеді.
Диплом алды практикасы осы өндіріс орындарында өтеді, онда дипломды қ
жобаның практикалық бөлімі үшін материал жинақталып орындалады.
1511000 – «Жерге орналастыру» мамандығы бітірушілерінің еңбекпен қамтылуы
Бітірген
жылы

2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022





Барлығы
бітіруші
лер саны
16
13
13
14
-

Еңбекке
орналас
қаны
10
8
6
7
-

Әскер
қатарында
1
1
2
-

Жоғары оқу
орнына
түскендер
2
2
2
3
-

Еңбекпен
қамтылмағандар

Шешім:
Оқу-тәрбие процесінде Мемлекеттік жалпыға білім беру стандарты
орындалған.
Барлық пәндер бойынша типтік және жұмыс бағдарламалары бар.
Оқу үрдісіне жаңа тәсілдерді енгізу бойынша белсенді жұмыстар атқарылады.
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3
2
5
2
талаптары






Кемшіліктер мен ескертулер:
Мемлекеттік тілдегі оқулықтардың жеткіліксіздігі (техникалық сөздіктер, глоссарийлер)
Тәжірибелі оқытушылардың жоқтығы
Ұсыныс:
Курстық жұмысты орындауға дайындалған әдістемелік көмекші құралға өзгертулер
енгізу, яғни, берілген ескертуге байланысты таблицаларға талдау жасау, қорытынды мен
ұсыныстар жасауға түсінік беру.
Арнайы пәндер бойынша қазіргі талаптар мен ұсыныстарды ескере отырып, ОӘК
электронды нұсқасын дайындауды жетілдіру.

15.7. 08110100- «Агрономия» мамандығының
Өзін-өзі аттестаттау нәтижесі бойынша
АНЫҚТАМА
Жалпы мәлімет
08110100- «Агрономия» мамандығы бойынша 2001 жылдан бері Қазақсатан
Республикасы Білім және ғылым министрлігі Техникалық және кәсіптік білім беретін
Жалпыға міндетті білім беру стандарты негізінде мамандар дайындалуда. Колледжде
мамандық бойынша ақылы-келісім шарт негізінде қазақ және орыс тілінде мамандар
әзірлейді.
Мамандыққа берілген Мемлекеттік лицензия 2019 жылы 25 желтоқсанда SА №
0228жарамды уақыты: 24 желтоқсан 2024 ж
Мамандық бойынша білім алушыларды қабылдау жалпы білім негізінде күндізгі
және сырттай нысанда жүзеге асырылады. Бұл мамандық бойынша есептілік мерзіміндегі
білім алушылар құрамы төмендегі таблицада көрсетілген:
Кадрлар әлеуеті
Осы мамандық бойынша білім беретін педагогтардың базалық білімдері сәйкес
келеді. Олардың арасында сапалық құрамына келетін болсақ, 2- ауыл шаруашылығы
ғылымдары кандидаты, 1 – биология ғылымдары кандидаты, 1- аға о қытушы, 1- бірінші
санатты оқытушы,1- агроном магистрі,1- биолог бакалавры қызмет атқарады.

қ/с Аты-жөні

Бітірген оқу орны мамандығы

1

АбдихалыковаА.А.

ҚазҰАУ
1995- Эколог
2000-2004 ж.ж.

2

АбдыхалыковаА.А.

3

Жамангараева А.Н.

ЖенПИ
1963-1968 ж.
СХИ
1990-1995ж.

4

ЕлшибаевА.

5

Койшибаева Г.А.

КазГОСХИ
1968-1972
ТарГУ

Еңбек өтілі

санаты

жалпы пед
10
7

1

Химик-биолог

42

42

Ғалым
агроном,
агрохимикпочвовед
Учённый
агроном
Биолог

12

5

50

37

5

1
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Аға
оқытушы

а/ш.ғ.к.

6

МаденоваП.С.

7

Ошакбаева
Жулдыз
Орынтайкызы
РустемоваМ.Т.

8
9

10
11

12
13

14

2001-2005ж.
КГУ
им. Кирова
1975-1980
КазГАУ
1994-1999г.

ҚазҰАУ
2005-2009ж.
Шинибекова А.А.
КазҰАУ
2006-2010
КазМУ
(магистратура)
2010-2011
Батырханова Ә.О
КазҰАУ
2002-2007
Бейсенов Б.Ж
СПб МАУ 20122016
(магистратура)
СПб МАУ 20162018
Рахымбек Ә.Ж
Мирас
Университеті
2014-2018
Құланбай Қ.Ж
КазҰАУ
19972002
(магистратура)
КазҰАУ
20022003
Койшыбаев Азамат Семипалатински
Марденович
й ГУ имени
Шакарима
1999-2003
квалификация
менеджер
животноводства,
2003-2006 гг.
Очная
аспирантура по
специальности
06.02.01 –
Разведение,
селекция,
генетика и
воспроизводство

Оқу жылы

Химик,
преп. химии

31

17

а/ш.ғ.к.
доцент

Почвовед
агрохимик

11

3

Б.ғ.к.

Агроном

2

1

Бакалавр

Хим.тех1
иянеорг.веществ

1

Бакалавр

Агроном

11

11

Магистр

Агроном

3

1

Магистр

Биология

2

1

Бакалавр

Агроном
Қолданбалы
экология

19

14

а/.ш.ғ.к

Зоотхения

14

14

а/.ш.ғ.к

Күндізгі бөлім білім алушыларының құрамы
Онын ішінде
Барлығы
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Бітіру
шілер

1 курсқа
қабылданған
дар
қ\т
о\т
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021

16
23
17
7

16
16
-

2 курс
қ\т

о\т

7
10
-

3 курс
қ\т

о\т

7
7

6
6

Сырттай бөлім білім алушыларының құрамы
Оқу жылы

Онын ішінде

Барлығы
1 курсқа
қабылданған
дар
қ\т
о\т

2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022

7
10
3
4
4

-

Бітіру
шілер

2 курс
қ\т
4
4
1
2
2

о\т

3 курс
қ\т

о\т

3
6
2
2
2

3
6
2
2
2

Мамандық оқытушыларының біліктілік көтеру курсынан өту кестесі
Аты-жөні
Куланбай Каламкас
Жанабеккызы

Бейсенов Бейімбет
Жарылқапұлы

Бейсенов Бейімбет
Жарылқапұлы

Сертификат №23
03-14.08.2020 г

03-14.08.2020 г

Сертификат №24
03-14.08.2020 г

03-14.08.2020 г

Сертификат №11
12.10.2021

12.10.2021

Оқу-әдістемелік жұмыс
Жыл сайын мамандық бойынша стандарт негізінде оқу процесін жүргізуге қажетті
құжаттар дайындалады. Дайындалған оқу жұмыс құжаттары негізінде оқу процесін
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болашақ маманға қойылатын стандарттағы талаптарға жауап беретіндей деңгейде
әдістемелік қамтамасыз ету жұмысы ұйымдастырылады.
Жұмыс жоспарындағы сағаттар саны мен типтік бағдарламадағы тақырыптарға
сәйкес құрылған жұмыс бағдарламасы мен күнтізбелік-тақырыптық жоспар пәндер
бірлестігі отырысында қаралып, бекітіліп директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасары
бекітуімен күнделікті оқу процесінде пайдаланылады. Пәндер бірлестігінде оқу процесін
жүйелі ұйымдастыру, болашақта бәсекеге қабілетті білімді маман дайындау мақсатында
әрбір оқытушы Оқу-әдістемелік кешенді өз пәндері бойынша жинақтайды.
Оқытушылар оқу процесін әдістемелік тұрғыда жоғары дәрежеде қамтамасыз ету үшін
көмекші құралдар дайындайды:
08110100- «Агрономия»мамандығынан Қортынды Мемлекеттік аттестация үшін арнайы
пәндер мен экономикалық пәндерден өтетін кешенді емтихан сұрақтары мен билеттерін
дайындайды;
Ағымдық аттестация үшін тест сұрақтарын және аралық аттестация үшін емтихан
сұрақтары мен билеттерін семестр алдынан дайындайды;
Жұмыс жоспарына сәйкес міндетті бақылау жұмысы тапсырмалары мен оларды
орындауға көмекші құралдар дайындап пәндер бірлестігі отырысында бекітіледі;
Арнайы пәндерден сырттай бөлім үшін бақылау жұмысын орындауға әдістемелік көмекші
құрал дайындалды;
Ашық сабақтар жоспары және өткізу, тәрбие іс-шаралары жоспарлары және өткізу
жұмыстары жоспар бойынша өткізілген;
Курс жұмысы тақырыптары дайындалып жыл басында жетекшілері тағайындал ған, ол
пәндер бірлестігі отырысында бекітілген. Курс жұмысын орындауға әдістемелік көмекші
құрал дайындалған. Білім алушылар оқу процесінде пайдаланады.
Оқу-әдістемелік кешенді пәндер бірлестігінің әрбір оқытушы жинақтаған, онда оқу
процесіне қажетті материалдар толықтырылған.
Пәндер бірлестігінде жоспар бойынша айына бір рет отырыс өтеді, осы отырыста
әдістемелік құралдар қарастырылып, талданып, бекітіледі.
Жыл сайын колледжде өткізілетін дәстүрлі іс-шаралар пәндер бірлестігі онкүндігі,
әдістемелік-үйрету семинарлары, «Педагогикалық шеберлік мектебі», «Жас мамандар
мектебі» жұмыстарына оқытушылар белсене араласады.
Жыл басында колледждің әдістемелік проблемасы төңірегінде құрылған пәндер
бірлестігі тақырыбын негізге ала отырып, әрбір оқытушы өзінің білім жетілдіру
мақсатында жеке тақырыбын таңдайды, жұмыс жоспарын құрады.
Сонымен бірге колледжде жас мамандармен жұмыс – тәлімгер жұмысына көп көңіл
бөлінеді. Жыл басынан тәлімгерлер жоспар құрады. Жас мамандар сабағына қатысады,
олардың педагогикалық машықтарын қалыптастыру мақсатында кеңес береді. Сабақты
әдістемелік қамтамасыз ету үшін қажетті жаңа ғылыми-әдістемелік оқулықтар мен
материалдар жинақтатып ОӘК жинауға ықпал етеді.
Еңбек жолын колледж қабырғасында бастаған барлық педагог оқытушылар өз
білімдерін көтеру жұмысын бірінші кезекке қояды, мәселен жаңа ғылыми әдебиеттермен
танысу, тәжірибе алмасу, өз білімін шыңдау, өзара сабаққа қатысу және оны талдау
машығын дамыту, жүргізетін пәні бойынша презентация дайындау.
Оқу жоспарына сәйкес «Өсімдіктану», «Агробизнесті ұйымдастыру» пәндерінен
курстық жұмыс қарастырылған.
Курс жұмысы мазмұнында тапсырмалар, жоспар және мазмұны қарастылады. Курс
жұмысын орындауға әдістемелік құрал дайындалған, білім алушылар жұмысты орындау
кезінде негізінен осы әдістемелік құралға сүйене отырып орындайды. Курс теориялы қ
және есептеу бөлімдерінен тұрады.
Педагогикалық сағат жүктемесі
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Пәндерді бекіту туралы бұйрықтың негізінде ПБ оқу жүктемесі қалыптастырылады.
ПБ-ның педагогикалық жүктемесін жоспарлау сағат бойынша жүзеге асырылды және
жыл сайын 1134 сағатты құрайды. Оқу жүктемесі директордың бұйрығына сәйкес
бөлінеді.
Мамандықтың материалдық-техникалық қамтамасыздандырылуы
08110100 - «Агрономия» мамандығы бойынша оқу процесін материалды қтехникалық базамен қамтамасыздандыру қанағаттанарлық:
№ 449 – Агрометрология зертханасы
№ 453 – Топырақты агрофизиологиялық зерттеу зерханасы
№ 448 – Топырақтану және геология
Оқу кабинеттер арнайы пәндер бойынша қажетті үлгі стендалармен, дидактикалық
материалдармен, ғылыми журналдармен, қосымша әдебиеттермен жабдықталған.
Теориялық оқу сабақтарын жүргізуге арналған әдістемелік көмекші құралдар қоры
жинақталып, білім алушылар оқу барысында пайдалануға ыңғайлы тізім жасалған.
Міндетті бақылау жұмыстарын орындау мен сырттай бөлім білім алушылары
бақылау жұмысын орындауға көмекші құралдар дайындалған.
Кабинеттердің жоспары пәндер бірлестігінің бірінші отырысында қарастырылып,
бекітіледі. Кабинет жұмысының жоспарында барлық ұсынылған бөлімдер көрсетілген:
ұйымдастырушылық кезең, кабинеттерді құралдармен жабдықтау жұмысы, оқуәдістемелік жұмысы, оқытушының жеке өзіндік жұмысы және жеке біліктіліктілікті
көтеру. Үйірменің және кабинеттің жоспары құрастырылғанда мақсаты мен міндеті
көрсетіледі.
Оқу процесін ақпараттық және оқулықтармен қамтамасыз етілуі
Колледж кітапханасы білім алушыларды оқу және әдістемелік құралдармен
мамандық бойынша толық қамтамасыз етіледі. Білім алушылардың өз бетінше
тапсырмаларды және ғылыми ізденіс жұмыстарымен айналысуларына ақпаратты қ
материалдармен қамтамасыз ете алады. 08110100 - «Агрономия» мамандығы бойынша
мемлекеттік тілде оқу құралдары саны жеткілікті.
Білім алушылардың үлгерім сапасы
08110100-«Агрономия» мамандығы бойынша мамандар дайындау Қазақстан
Республикасының техникалық және кәсіптік білім беретін стандарты мен типтік оқу
жоспары мен типтік бағдарламасы негізінде жүргізіледі. Мамандықтың арнайы пәндер
бойынша 2009 жылғы Типтік оқу бағдарламасы негізінде құрылған жұмыс бағдарламасы
мен күнтізбелік-тақырыптық жоспар негізінде оқу процесі ұйымдастырылады. Оқу
сабақтары сабақ кестесіне сәйкес бір ауысымда өтеді.
Білім алушылардың білім сапасы ағымдық, аралық, қорытынды аттестациялау
және міндетті бақылау жұмысы, тестілеу, қорытынды аттестациялау арқылы жүзеге
асқан.
Білім
Курсы алушылар
саны
1
8
2017-2018
2
3
1
9
2018-2019
2
6
3
Жылы

08110100-Агрономия
Оның ішінде
Жалпы
5
%
4
үлгерім
80
94
100
-

2
2
1
374

18
14
16,6
-

5
11
3
-

%

Білім сапасы %

52
62
50
-

70
76
66,6
--

1
2
3
1
2
3
1
2
3

2019-2020
2020-2021
2021-2022

6
6
6
-

100
86
86
-

1
2
1
-

17
28,6
-

4
2
--

66
28,6
-

14
-

5
-

72
-

83
57,2
86
-

Ақылы келісім–шарт негізінде мемлекеттік қорытынды аттестаттау
қорытындылары
Күндізгі бөлім
Оқу жылы

Емтихан реті

2017-2018

1
2
1

2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022

2
1
2
1
2

6
6
6
6

2
2
2
2

2
2
4
4

2
2
-

1

-

-

-

-

2

-

-

-

-

Сыртқы бөлім
Емтихан реті

2017-2018
2018-2019

Оқу
жылы

1
2
1

Мемлекеттік емтихандар
Бітірушілер
Бағалар
саны
«5» «4» «3» Шықпа
ғандар
-

Мемлекеттік емтихандар
Бітірушілер
Бағалар
саны
«5» «4»
«3»
Шықпа
ғандар
3
3
6

1
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3
3
5

-

-

Үлгерім
сапасы
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Үлгерім
сапасы
100%
100%

2019-2020
2020-2021
2021 2022

2

6

1

5

-

-

100%

1
2
1
2
1
2

2
2
2
2
-

-

2
2
2
2
-

-

-

100%
100%
100%

Оқу процесін ұйымдастыратын негізгі құжаттар болып: оқу жұмыс жоспары,
жекелеген пәндер мен практика түрлеріне дайындалатын жұмыс бағдарламасы ж әне
күнтізбелік-тақырыптық жоспар болып табылады. Жұмыс жоспары оқу процесін
басқаратын оқу кестесі мен оқу жоспарынан, оқу пәндері тізбесінен, оның өтілетін
мерзімі мен сағаттар санынан, оқытылудың бірізділігін, сабақтың түрлері мен аралы қ
аттестация мен қортынды аттестация, бақылау түрлерінен тұрады
Оқу процесін бақылау жоспарлар мен бағдарламаларды толық жүзеге асыруды
қамтамасыз етеді:
-оқу процесінің жылдық кестесі теориялық оқу, емтихан сессиясы, практика
түрлері мен мерзімі, демалыс уақыттарын көрсетеді;
-бір жылға құрылған күнтізбелік-тақырыптық жоспар;
-оқу сабақтарының басталу және аяқталу уақытын анықтайтын күн реті;
-оқу жылы басталмас бұрын оқу-әдістемелік бөлім дайындаған сабақ өтетін
аудиториялар тізімі.
Оқу жоспарлары мен бағдарламалар мазмұнын бақылау берілетін теориялық
материалдар, оны бекітуге арналған практикалық дағдыларын толықтыратын
зертханалық-практикалық сабақтар болашақ маманның өзі таңдаған кәсібі бойынша
тиімді құрал болуға тиіс және бітіруші маман практикалық қызметінде үлкен сұраныс қа
ие болатындай бағытта дайындалуы тиіс.
Білім алушылардың сабаққа қатысуы мен үлгерімін бақылау үшін колледж ішілік
бақылау ұйымдастырылады және оны жүйелі басқаруға бағыт алады. Оқу кестесіне
сәйкес 16 сағат көлемінде пән бойынша ағымдық аттестация жүргізіледі, оны ң нәтижесі
аралық аттестация кезінде ескеріледі. Емтихандар көпшілігінде ауызша формада және
тест түрінде қабылданады. Емтихан сұрақтары алдын-ала дайындалып білім алушылар ға
дайындық үшін таратылады, билеттер мен тест сұрақтары 1 ай бұрын пәндер бірлестігі
отырысында қарастырылып, директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасарына бекітуге
ұсынылады.
Өтілген пәндер бойынша теориялық оқу журналы толтырылады. Онда теориялы қ,
зертханалық-практикалық сабақтар, бағалар, өтілген тақырыптар күнтізбелік-тақырыптық
жоспарға сәйкес толытырылған. Теориялық оқу журналдарын бөлім меңгерушілері.
Директордың орынбасарлары үнемі тексеріп, қадағалап отырады.
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15.8. 08210100-«Орман шаруашылығы» мамандығының
Біліктілігі 4S08210104- «Техник- орман патологі»
Өзін-өзі аттестаттау нәтижесібойынша
АНЫҚТАМА
Жалпы мәлімет
1508000- «Орман шаруашылығы, бақ-саябақты және ландшафты құрылыстар (түрлері
бойынша)» мамандығы «1508063-Техник-технолог» біліктілігі бойынша 2001 жылдан бері
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Техникалық және кәсіптік білім
беретін Жалпыға міндетті білім беру стандарты негізінде мамандар дайындалуда.
Колледжде мамандық бойынша ақылы-келісім шарт негізінде және жергілікті бюджет
негізінде қазақ орыс тілінде мамандар әзірлейді. Мамандыққа берілген Мемлекеттік
лицензия 2009 жылы 3 сәуірде АА-5 сериясымен № 0101883 шектеусіз мерзімге берілген
1508000- «Орман шаруашылығы, бақ-саябақты және ландшафты құрылыстар (түрлері
бойынша)» мамандығы «1508063-Техник-технолог» біліктілігі берілген Мемлекеттік
лицензия 2019 жылы 25 желтоқсанда SА сериясымен № 0225 шектеусіз мерзімге
берілген. Қазіргі таңда нарықтық экономикада сұранысқа ие, 08210100-«Орман
шаруашылығы» 4S08210104- «Техник- орман патологі» біліктілігі бойынша бәсекеге
қабілетті мамандар даярлауда.
Мамандықтың кәсіптік қызметінің басты нысаны:
•

инвентаризация жұмыстары қалада;

•

көшеттерді отырғызу;

•

көпжылдық және біржылдық өсімдіктер;

«Орман шаруашылығы» мамандығын бітірген білім алушылар:
анықтамалық нүкте;
есту қабілеті;
жауапкершілік;
тәуелсіз;
Нормативтік оқу мерзімі:
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Негізгі орта білім базасы негізінде - 3 жыл 10 ай;
Жалпы орта білім базасы негізінде - 2 жыл 10 ай;Кадрлар әлеуетіне талдау
08210100-«Орман шаруашылығы» мамандық бойынша білім беретін педагогтардың
базалық білімі дайындайтын мамандыққа сәйкес келеді. Олардың арасында 1- ғылым
докторы, 2 оқытушы магистр, 1 оқытушы бакалавр оқытушылар қызмет атқарады.
№
1
2
3
4

Аты-жөні
Абаева Курманкул
Толеутаевна
Абаева Айгерим
Даригуловна
Омарова Динара
Асылхановна
Оразтай Жазерке
Қайратқызы

Бітірген оқу
орны
ҚазАШИ
1979-1985
КазҰАУ
2007-2013
КазҰАУ
2004-2010
КазҰАУ
2017-2021

Біліктілігі
э.ғ.д.

Еңбек өтілімі
Жалпы педагог
35
27

Санаты
-

магистр

7

7

2

магистр

4

4

-

бакалавр

1

1

-

Оқытушылары үнемі өз білімдерін жетілдіру мақсатында Республикалық, қалалық
конференцияларға білім жетілдіру курстарына өтеді. Курстарды өткеннен кейін өз
білімдерін сабақта қолданылады. Білім жетілдіру курстарынан сертификат, дипломдар
білім алған куәліктер беріледі.
Оқытушылардың білім жетілдіру төменгі тізімде:
Абаева К.Т.
1.
2.
3.

Семинар «Электронный учебник: новые технологии в образовании» Алматы
қаласы 06.02.2019ж.
Сертификат «Система обеспечения качества образования» 30.01.2020
Сертификат « Применение ГИС- технологий в лесном хозяйстве» с 17 по 29
февраля 2020 года

4.
Сертификат системный практический курс: «Использование информационнокоммуникационных технологий в учебном процессе» с 1 по 13 июня 2020 года Рег. Номер
№ 10
5. « Современные методы преподавания лесных ресурсов, селекции и
лесовоспроизводства с применением статистики » с 10 по 22 августа 2020 года
Регистрационный номер: № ПК/ЕО/ 0264
6. Сертификат « Менеджмент образовательной организации для руководителей» с 13-30
октября 2020 года Рег. № 236
7. Сертификат « Системы менеджмента противодействия коррупции» 03.05.2021 года
Абаева А.Д.
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1. Сертификат «Использование инновационных образовательных технологий в учебном
процессе» с 4 января- по 17 января 2017 года
2. Сертификат «Білім берудегі жаңа технологияларды қолданудың маңыздылығы» 13-17
ақпан 2017 год. Тіркеу номері № 65
3. Сертификат « Сабақта студенттердің оқу белсенділігін арттырудың әдіс-тәсілдері»
20.10.2017-27.10.2017 ж
4. Сертификат «Actual Problems of Sustainable DeveLopment in Forestry Complex» 16-17
ноября 2018
5. Сертификат «Становление и развитие науки по защите и карантину растений в
Республики Казахстан» 6 декабрь 2018
6. Сертификат « Базовые знания современного садоводства» 2018 год
7. Сертификат « Обрезка плодовых деревьев и профилактические мероприятия по защите
растений в весений период» 15.03.2019 год
8. Сертификат « Защита садов от вредителей и болезней в осение и зимний период» 2019
год
9. Сертификат с 8- по 22 января 2020 года «Повышение эффективности организации
учебного процесса в колледжах модульно-компетентностном подходе»
10. «Повышение эффективности организации учебного процесса в колледжах при
модульно-компетентностном подходе» 08-22.01.2020 ж.
Омарова Д.А.
1.

Прошла курс повышение квалификации на тему «Развитие цифровых компетенций
педагогов» 30.09.2021
2.
Грамота «Бір өлең- бір елдің мұрасындай» байқауда
Оразтай Ж.Қ.
1. Сертификат «Проблемы исследования и преподавания гуманитарных дисциплин в
современных условиях» 14 октября 2021 года
Мамандық білім алушылары келісім– шартта көрсетілген бағаға сәйкес төлем а қыларын
сессияға дейін толығымен төлеп отырған. Есепті кезеңде орта есеппен күндізгі білім
алушылар саны -30, оқу аумағы ( барлығы 168 шаршы метр) санитарлық нормаға сай
келеді, яғни бір білім алушыға шаққанда- 5,6 шаршы метр. Орта есеппен 4 білім алушы ға1 оқытушыдан келеді.
Жергілікті бюджет негізіндегі 2021-2022 оқу жылындағы білім алушылардың
контингенті
№ Мамандықтар

1 курс
к/о

Барлығы
р/о

2 курс
к/о

Барлығы
р/о

3 курс
к/о

Барлығы

р/о

1 Лпх
25
22
47
Білім алушылардың есепті жылдағы контингенті сырттай бөлім бойынша төмендегі
таблицада келтірілген:
Оқу

1 курс

барлығы 2 курс
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Бар-

3 курс

Бар-

Бар-

жылы
20172018
20182019
20192020
20202021
20212022

лығы

к/о
11

лығы

р/о

лығы

к/о р/о
15

к/о р/о
10

15

11

10

36

16

14

9

39

15

7

10

32

49

9

7

58

36

201

Оқу
жылы
20172018
20182019
20192020
20202021
20212022

В том числе
3 курс
4 курс
қ\т о\т қ\т о\т

1 курс
қ\ о\
т
т
15

2 курс
қ\ о\
т
т
39

Бітірушілер саны

47

-

-

-

101

22

59

43

-

-

-

124

35

41

-

-

-

76

20

33

42

-

-

-

95

18

43

44

-

-

-
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08210100-«Орман шаруашылығы»
Білім
Жылы
Курсы алушылар
саны
1
15
2017-2018
2
10
3
11
1
15
2018-2019
2
10
3
6
1
8
2019-2020
2
10
3
9
1
9
2020-2021
2
7
3
9
1
2021-2022
2
9

5

Оның ішінде
%
4

2
2
1
2
2
1
2
2
1
1
2

13
20
9
13
20
17
20
22
11
14
22,2

-

-

Жалпы
үлгерім
93
100
90
100
91
61
88
80
100
96
100
90
380

%

Білім сапасы %

9
8
8
8
4
3
5
5
6
3
5
3

65
80
70
54
41
44
74
50
69
33,3
71
33,3

78
100
79
67
61
61
74
70
91
49,2
87,5
70

-

-

-

3
7
08210100-«Орман шаруашылығы» мамандығының білімалушылары оқу ақысын келісім–
шартта көрсетілген бағаға сәйкес төлем ақыларын сессияға дейін толығымен төлеп
отырған. Есепті кезеңде орта есеппен білім алушылар саны -72, оқу аумағы ( барлығы
302,4 шаршы метр (оның ішінде мамандыққа берілгені 192 шаршы метр) санитарлық
нормаға сай келеді, яғни бір білім алушыға шаққанда- 4,2 шаршы метр. Орта есеппен 4-5
білім алушыға- 1 оқытушыдан келеді. Білім алушылардың білімі мен үлгерімі ай сайын
өтетін пән бойынша аттестация, міндетті бақылау жұмысының қорытындысы,тестілеу,
емтихан және қорытынды аттестация түрінде бағаланған.

Оқу-әдістемелік жұмыс
Жыл сайын мамандық бойынша стандарт негізінде оқу процесін жүргізуге қажетті
құжаттар дайындалған. Құжаттар оқу жұмыс құжаттары негізінде оқу процесін болашақ
маманға қойылатын стандарттағы талаптарға жауап беретіндей деңгейде әдістемелік
қамтамасыз ету жұмысы ұйымдастырылған.
Жұмыс жоспарындағы сағаттар саны мен типтік бағдарламадағы тақырыптарға сәйкес
құрылған жұмыс бағдарламасы мен күнтізбелік-тақырыптық жоспар пәндер бірлестігі
отырысында қаралып, директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасары бекітуімен күнделікті
оқу процесінде пайдаланылып отырылған. Пәндер бірлестігінде оқу процесін жүйелі
ұйымдастыру, болашақта бәсекеге қабілетті білімді маман дайындау мақсатында әрбір
оқытушы Оқу-әдістемелік кешенді өз пәндері бойынша жинақтаған.
08210100-«Орман шаруашылығы» мамандығы бойынша пәндер бірлестігінде бекітілген
жоспар бойынша отырыс айына бір рет өткізілген. Пәндер бірлестігі оқытушылары үнемі
оқыту процесін әдістемелік деңгейде қамтамасыз ету мақсатында жұмыс жасаған және
олар пәндер бірлестігі отырысында қаралып, бекітілген:
•
Күндізгі және сырттай бөлімі бітірушілері үшін дипломдық жұмысты орындауға
әдістемелік көмекші құрал;
•
Жалпы кәсіптік және арнайы пәндер бойынша аралық аттестация билеттері мен
емтихан сұрақтары;
•
Жалпы кәсіптік және арнайы пәндер бойынша аралық аттестацияға тест
тапсырмалары мен сұрақтары;
•
Жалпы кәсіптік және арнайы пәндер бойынша ағымдық білім алушылар білімін
бақылауға арналған тест тапсырмалары;
•
Жалпы кәсіптік және арнайы пәндер бойынша міндетті бақылау жұмысы
тапсырмалары, бірнеше нұсқада;
•
Жалпы кәсіптік және арнайы пәндер бойынша күндізгі және сырттай бөлім үшін
бақылау және курстық жұмыстарын орындауға әдістемелік көмекші құралдар;
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•

Мамандық бойынша ашық сабақтар мен тәрбие іс-шараларының жоспары;

•
Жалпы кәсіптік және арнайы пәндер бойынша оқытушылар жинақтаған оқуәдістемелік кешен.
Пәндер бірлестігінің әдістемелік проблемасы: «Орман шаруашылығына геоақпараттық
технологияны енгізу».
Сабақты әдістемелік жағынан қамтамасыз ету үшін қажетті жаңа ғылыми-әдістемелік
оқулықтар мен материалдар жинақтатып ОӘК жинауға ықпал етеді.
Әрбір оқытушы жинақтаған әдістемелік құжаттарын жинақтап портфолия жасаған.
Жыл соңында презентация арқылы оны қорғап отырған.
Колледжде дәстүрлі түрде өткізілетін іс-шаралар пәндер бірлестігі онкүндігі, әдістемелікүйрету семинарлары, «Жасыл желек» үйірмесі, жұмыстарына оқытушылар
баяндамаларымен бірге ашық сабақтарын көрсеткен. Жыл басында пәндер бірлестігінің
тақырыбы бекітіліп, оның негізінде әрбір оқытушы жеке өзіндік білім көтеру жоспарын
құрған.
Ашық сабақтар жыл басынан құрылған кесте бойынша толық, мерзімінде орындалған.
Төменде есепті жыл барысында өткізілген ашық сабақтар саны:
Тізім

1

2017- 20182018 2019

Ашық сабақтар

1
1

2

20192020
4

1

20202021

20212022

1

1

барлығы
5

1

Конференциялар

1
1

-

1

1

1

4

-

Оқу жылында өткізілген ашық сабақтардың тақырыптары:
1
Конференция «Ақпаратты коммуникативтік технология арқылы кәсіби құзыретін
жоғарылату және бәсекелестік қабілетін қалыптастыру» Абаева А.Д.
2. Конференция «Мир моей професси» Абаева А.Д.
3. Конференция «Методическая ярмарка» Абаева А.Д.
4.Ашық сабақ «Бау-саябақтық құрылысы» пәнінен « Гүлзардың композициясы»
тақырыбында оқытушы Абаева А.Д.
5. Ашық сабақ «Орманды қорғау және сақтау» пәнінен «Құмырсқа илеуін орналастыру
және қорғау» тақырыбында оқытушы Омарова Д.А.
6.Халықаралық конференция «Заманауи үлгідегі гуманитарлық зерттеу мен білім беру
мәселелері» тақырыбында оқытушы Оразтай Ж. Қ.
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Колледжде пәндер бірлестігі арасында Әдістемелік жұмыстар Жәрмеңкесінде
мамандық оқытушылары педагогикалық-әдістемелік жұмыстарының нәтижелерін
көрсетіп, ақпараттық-танымдық құралдармен таныстырған. Оқу жұмыс жоспарына сәйкес
білім алушылар «Орманға баға қою және орманды орналастыру», «Орман өсіру
технологиясы», «Жасыл сүрек шаруашылығының экономикасы» пәнінен курс жұмысын
орындайды. Курс жұмысын орындау үшін білім алушылар әдістемелік көмекпен
қамтамасыз етілген. Курс жұмысы мазмұнында білім алушыға тапсырма берілген,
жоспары мен мазмұны, негізгі бөлімдер мен практикалық бөлім және қорытындыдан
тұрады. Курс жұмысы оқу процесі кестесіне сәйкес қорғалып, бағалары сынақ кітапшасы
мен теориялық оқу журналына түсірілген.
Топтағы білім алушылардың білім деңгейіне, үлгеріміне сәйкес тапсырмалар тест
тапсырмалар беріліп, сабақ жоспарында сабақ түрі, онда қолданылатын дидактикалық
материалдар көрсетіліп отырылған.
Оқу-тәрбие жұмысы
Колледждің жылдық жоспары негізінде жыл сайын тәлімгерлер жоспары құрылған.
Жоспар бойынша іс-шаралар өткізілген және сабақ кестесіне енгізіле отырып апта сайын
топ сағаты өткен.
1. 10 қаңтар 2019 жылы «100 нақты қадам- Ұлт жоспары» Тастанов Дилшат Лпх-101
тобының білім алушы Тастанов Дилшат екі тілде баяндама жасап оқыды.
2. «Өз елімнің рәміздерін құрмет тұтам» Ызғарбек Алмас Лпх-101 тобының білім
алушысы
3. «Күз ханзадасы мен күзханшайымы-2019» байқауда Лпх-101 тобының білім алушысы
Ұлықбекұлы Ерзат өз өнерімен қатысып, марапатталды
4. «Менің досым кім?» тақырыпта Садыков Дияр Лпх-101 тобыны ң білім алушысы Эссе
дайындады
5. «Дәрумендер-денсаулық кепілі» тақырыбында тәрбие сағаты өткізілді. Лпх-101
тобымен
Қалалық және колледждің іс шаралар
№
1

2

3

Аты жөні білім алушылардың
Іс шаралар
2019-2020 оқу жылы
«Орман шаруашылығы, бақ-саябақты және ландшафт 2020 жылы «Абай мұрасы»
құрылыстары» мамандығының Лпх-110 тобының 1- атты
Республикалық
курс студенті Қапан Гүлназ
балалар мен жасөспірімдер
арасындағы байқау «Көркем
сөз» жанрында 1 орын
«Орман шаруашылығы, бақ-саябақты және ландшафт 2020 жылы 9 мамыр «Жеңіс
құрылыстары» мамандығының Лпх-110 тобының 1- туы желбіре» байқауында
курс студенті Ем Александра
«Аспапта ойнау» жанрында
Диплом 1орын
2020-2021 оқу жылы
«Орман шаруашылығы, бақ-саябақты және ландшафт «ӨНЕРГЕ
ҚАНАТ
құрылыстары» мамандығының Лпх-210 тобының 2- ҚАҚҚАНДАР»
II
курс студенті Ем Александра
Республикалық
өнер
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4

2021-2022 оқу жылы
2021 жыл қараша. ЛПХ-110. Иемберген Мадияр

5

2021 жыл Лпх-310 Серік Нурдаулет Бақытжанұлы

байқауына қатысып,
өз
өнерімен
даралангған
ерекше талант иесі «Аспапта
ойнау»
номинациясы
бойынша БАС ЖҮЛДЕ
ЕАК дарындар байқауы.
Диплом 2 орын – дарынды
әнші
Диплом «Бір өлең –бір елдің
мұрасындай» «Көркем сөз»
номинациясы бойынша 1
орын

Оқу-материалдық базасы
Мамандарды дайындауда 08210100-«Орман шаруашылығы» мамандығының оқу процесі
№ 1 ғимараттың оқу кабинеттерінде № 3 ғимараттың оқу кабинеттерінде № 5 ғимараттың
оқу кабинеттерінде өтеді:
қ/с
1
2
3
4

Оқу жоспарына сәйкес оқу пәні атауы
Орман өсіру технологиясы
Орманшылық негіздері
Жасыл сүрек экономикасы
Орман пайдалану технологиясы

Арнайы аудитория, кабинет,
зертхана, шеберхана
атаулары (саны, кв.м.)
1 ғимарат, 115 55 кв.м.
3 ғимарат, 354 – 50 кв.м.
1 ғимарат, 158 42 кв.м.
1 ғимарат, 160-03 –Орман
пайдалану; 55 кв.м.

Барлық аудитория ТжКБ стандарты талаптарына сай жабдықталған. Барлық аудиториялар
өнім өндіру, орман өнімдерін өсіру, кептіргіш шкафтар, электр өлшеу құралдары,
өлшеуіш вилкаларымен стендалар көркемделген.
Сондай-ақ, кабинеттерде орман
таксациясы құралдары, интерактивті тақта орнатылған. Барлық оқу кабинеттері толы қ
жөндеу жұмысынан өткен, қазіргі уақытта зертханалық-практикалық сабақтарға қажетті
жаңа құрал-жабдықтармен толықтырылуда.
Барлық кабинеттер практикалық және зертханалық сабақтар жүргізу үшін тиісті
дидактикалық, әдістемелік, қажетті техникалық құрал-жабдықтармен жабдықталған.
Олардың тізімі кабинет паспортында тізімделген.
Оқу кабинеттері мен «Жасыл желек» үйірме жұмысының жоспарлары пәндер
бірлестігінің бірінші отырысында қарастырылып, бекітілген және жыл бойы жұмыс
жоспар бойынша жүзеге асырылған.
Оқу кабинеттерінің жоспарында ұйымдастыру жұмыстары, кабинетті жабдықтау
жұмыстары, арнайы пән бойынша оқу-әдістемелік жабдықталуы қамтылған. Ал, үйірме
жұмысы жоспарын құруда оның басты мақсаттары мен міндеттері негізге ала отырып,
арнайы пән бойынша білімдерін кеңейту және мамандығына қызығушылы ғын арттыру,
мамандық туралы танымдарын кеңейтуді ескерген.
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Қауіпсіздік шаралары мен өрт қауіпсіздігін алдын-алу мақсатында білім алушыларға
кеңес беріліп, оқу қабатында өрттің алдын-алатын құрылғылар орнатылған.
Дене тәрбиесі сабағы спорт зал мен спорт алаңында өткізіледі. Білім алушылар ға
абонемент, оқу залы, электронды оқу залы қызмет жасайды.
Д әріс өткізетін,
зертханалық-практикалық сабақтар өткізетін аудиториялар саны жеткілікті.
Оқу процесінің ақпараттық және оқулықтармен қамтамасыз етілуі
Колледж кітапханасы мамандық білім алушыларын оқу және әдістемелік құралдармен
толық қамтамасыз етуде. Білім алушылардың өз бетінше тапсырмаларды және ғылыми
ізденіс жұмыстарымен айналысуларына ақпараттық материалдармен қамтамасыз ете
алады.
Жыл басында мамандық оқытушылары кітапханашыларға білім алушыларға беретін
рефераттар, қосымша жұмыс тақырыптар тізімін берген. Нәтижесінде біл ім алушылар
тақырыппен кітапханаға келгенде, берілген тапсырманың жауаьын алатын кітаптар тізімі
берілген.
Білім алушылардың білім сапасын бағалау жүйесі
Осы мамандық бойынша мамандар дайындау Қазақстан Республикасының техникалық
және кәсіптік білім беретін стандарты мен типтік оқу жоспары мен типтік бағдарламасы
негізінде жүргізіледі. Мамандықтың арнайы пәндер бойынша 2009 жылғы Типтік оқу
бағдарламасы негізінде құрылған жұмыс бағдарламасы мен күнтізбелік-тақырыптық
жоспар негізінде оқу процесі ұйымдастырылған. Оқу сабақтары сабақ кестесіне сәйкес бір
ауысымда өткен.
Оқу процесін ұйымдастыратын негізгі құжаттар болып: оқу жұмыс жоспары, жекелеген
пәндер мен практика түрлеріне дайындалатын жұмыс бағдарламасы және күнтізбеліктақырыптық жоспар болып табылады. Жұмыс жоспары оқу процесін басқаратын оқу
кестесі мен оқу жоспарынан, оқу пәндері тізбесінен, оның өтілетін мерзімі мен сағаттар
санынан, оқытылудың бірізділігін, сабақтың түрлері мен аралық аттестация мен
қортынды аттестация, бақылау түрлерінен тұрады.
Оқу процесін бақылау жоспарлар мен бағдарламаларды толық жүзеге асыруды
қамтамасыз етеді:
-оқу процесінің жылдық кестесі теориялық оқу, емтихан сессиясы, практика түрлері мен
мерзімі, демалыс уақыттарын көрсетеді;
-бір жылға құрылған күнтізбелік-тақырыптық жоспар;
-оқу сабақтарының басталу және аяқталу уақытын анықтайтын күн реті;
-оқу жылы басталмас бұрын оқу-әдістемелік бөлім дайындаған сабақ өтетін аудиториялар
тізімі.
Білім алушылардың сабаққа қатысуы мен үлгерімін бақылау үшін колледж ішілік
бақылау ұйымдастырылған және оны жүйелі басқаруға бағыт алады. Оқу кестесіне сәйкес
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16 сағат көлемінде пән бойынша ағымдық аттестация жүргізілген, оның нәтижесі аралық
аттестация кезінде ескеріледі. Емтихандар көпшілігінде ауызша формада және тест
түрінде қабылданады. Емтихан сұрақтары алдын-ала дайындалып білім алушыларға
дайындық үшін таратылады, билеттер мен тест сұрақтары 1 ай бұрын пәндер бірлестігі
отырысында қарастырылып, директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасарына бекітуге
ұсынылған.
Өтілген пәндер бойынша теориялық оқу журналы толтырылған. Онда теориялық,
зертханалық-практикалық сабақтар, бағалар, өтілген тақырыптар күнтізбелік-тақырыптық
жоспарға сәйкес толытырылған. Теориялық оқу журналдарын бөлім меңгерушілері,
директордың орынбасарлары үнемі тексеріп, қадағалап отырған.
Білім алушылардың білім деңгейі
Білім алушыларды аралық аттестаттаудан өткізу үшін емтихан билеттері, емтихан кезінде
пайдалануға рұқсат берілген көрнекі құралдар, нормативтік құжаттар дайындалған.
Жазбаша емтихан жұмыстары мөртабан қойылған қағаздарда орындалған. Білімді бағалау
бес балдық жүйе бойынша жүзеге асырылған.
Қорытынды мемлекеттік аттестаттауды ұйымдастыру және өткізу үшін директор
бұйрығымен аттестаттау комиссиясы құрылған. Комиссия төрағасы мамандық бойынша
өндіріс саласының білікті маманы болып тағайындалған.
Білім алушылардың білім сапасы ағымдық, аралық, қорытынды аттестациялау және
міндетті бақылау жұмысы, тестілеу, қорытынды аттестациялау арқылы жүзеге асқан.
08210100-«Орман шаруашылығы»
Жылы

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Білім
Курсы алушылар
саны

Оның ішінде

Жалпы
үлгерім

5

%

4

%

Білім сапасы %

1

10

77

2

13

7

56

69

2

10

100

2

20

8

80

100

3

12

100

2

17

8

66,6

83,3

1

14

93,3

2

13

8

54

67

2

9

82

2

18

4

36,3

54,5

3

6

61

1

17

3

44

61

1

8

88

-

-

5

74

74

2

10

100

2

20

5

50

70

3

9

100

2

22

6

69

91

1

9

96

1

11

3

33,3

49,2

386

2

7

100

1

14

5

71

87,5

3

9

90

2

22,2

3

33,3

70

2

9

-

-

-

-

-

-

3

7

-

-

-

-

-

-

1
2021-2022

Кәсіби практика
Колледжде жұмыс жоспарына сәйкес мамандық бойынша білім алушылар о қу, өндірістік
және дипломалды практиканың түрлерін өткен.
Практиканы ұйымдастыру және өткізу білім алушылардың өндірістік практикасын
ұйымдастыру Ережесіне сәйкес ұйымдастырылған. Осы мақсатты жүзеге асыруда жыл
сайын практика жетекшілері жұмыс бағдарламасы мен күнтізбелік-тақырыпты қ жоспарды
дайындаған.
Осы мамандық бойынша оқу жоспарында төмендегі практика түрлері қарастырылған:
№
1
кур
с

2
кур
с

3
кур
с

Практика түрлері
Оқу практикасы:
- Мамандыққа кіріспе
- Өсімдіктану өсімдіктер физиологиясы негіздерімен
- Топырақтану гидротехникалық мелиорация
негіздерімен
- Ландшафттік құрылыста машиналар және
механизмдер
- Геодезия бойынша
Практика түрлері
- орманға баға қою және орманды орналастыру
бойынша
- орманды сақтау және қорғау бойынша
- декоративті дендрология бойынша
- бау-саябақтық құрылыс және шаруашылық
бойынша
Жасыл сүрек шаруашылығы экономикасы
- қалалық саябағының композициясы бойынша
-орманшылық негіздері
- жұмысшы кәсібі бойынша
сәулеттік графика және көгалдандыру нысандарын
ландшафттік жобалау бойынша
Өндірістік технологиялық
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Производственная технологическая
Диплом алды өндірістік
Производственная преддипломная

Білім алушылар оқу тәжірибесін аталған мекемелерде
08210100-«Орм
ан
шаруашылығы»

1. РГКП «Казахское лесоустроительное предприятие»
2.Селекционный центр
3. Чарынский национальный парк
4. «Иле-Алатауский национальный парк»

Оқу практикасы арнайы пәндер бойынша жабдықталған зертханаларда оқу процесі
кестесіне сәйкес өткізілген. Оқу практикасы соңында білім алушылар мен практика
жетекшілері практика барысы туралы жазбаша формада есеп берген.
Өндірістік және диплом алды практикасы келісім-шарт негізінде РГКП Алматы
селекциалық орталығында өткізілген.
08210100-«Орман шаруашылығы» мамандығы бітірушілерінің еңбекпен қамтылу

Жоғарғ
ы
орнын
а
түскен

Жұмыспен
қамтылмаған

Әскер

Жоғарғы
орнына
түскен

жыл

Жалпы
бітірушілер

Бітірушілер тобының жұмыспен қамтылуы

Жұмыспен
қамтылған

2017-2018

-

-

-

-

-

-

2018-2019

6

-

-

-

1

1

2019-2020

9

2

-

1

1

6

2020-2021

9

-

-

-

-

7

2021-2022

7

-

-

-

-

-
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15.9. 0841100- «Ветеринария» мамандығының
Мемлекеттік аттестация нәтижесі туралы анықтама.
1. Мамандықтың жалпы сипаттамасы.
Еуразия аграрлық колледжінде Қазақстан Республикасының 05-2000
Азаматтық кодексіне сәйкес 08410100 – «Ветеринария» мамандығы бойынша
«Бастауыш және орта кәсіптік білім классификаторы» 2001 жылдан бастап,
Қазақстан Республикасының 05-2008 Азаматтық кодексіне сәйкес
«Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімні ң к әсіптер мен
мамандықтар классификаторы» 08410100 – «Ветеринария» мамандығы
бойынша 2010 жылдан бастап жүргізлуде.
Күндізгі оқу нысаны бөліміне студенттерді қабылдау орта жалпы білім
беру базасында жүзеге асырылады. Оқыту мемлекеттік және орыс тілдерінде
жүргізіледі. Есеп беру кезеңіндегі студенттер контингенті 1-кестеде
көрсетілген.
Жылдар бойынша студенттер континенті:
Оқу жылдары
Барлығы
Студенттер континенті
оның ішінде
мемл. тілде
орыс
күнд. сырт.оқу
тілінде бөлім бөлімі.
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022

233
180
162
178
203

181
109
95
96
96

52
71
67
82
107

233
180
162
178
203

08410100 – «Ветеринария» мамандығының ұйымдастыру-құқықтық қызметі
—
Қазақстан
Республикасының
Конституциясына,
Қазақстан
Республикасының «Білім туралы» Заңына, Қазақстан Республикасында ғы
ТжКБ дамытудың мемлекеттік бағдарламасына негізделген, ТжКБ бойынша
кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын үлгілік ережелер, техникалық
және кәсіптік білім беру саласындағы қолданыстағы заңнамалық және
нормативтік актілер , мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартыны ң
талаптары.
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Оқу процесінің әртүрлі бағыттары бойынша ветеринариялық пәндердің ПСК
жұмысы істер номенклатурасымен реттеледі.Мұғалімдердің функционалдық
міндеттері лауазымдық нұсқаулықтармен анықталады.
Оқу процесі 2009 жылы 08410100 – «Ветеринария» мамандығы бойынша
техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік білім беру стандарты
және үлгілік оқу жоспарлары негізінде жасалған оқу жоспарларына сәйкес
ұйымдастырылған.Барлық пәндер бойынша типтік оқу жоспарлары негізінде
оқу жоспарлары мен күнтізбелік-тақырыптық жоспарлар құрылып, ПҚК
отырыстарында қаралып, бекітілді.
Студенттердің өндірістік тәжірибеден өтуін бақылау үшін кесте жасалған.
Бақылауды оқу орнының практика меңгерушілері мен практикалық базалар
бөлімшелерінің өкілдері жүзеге асырады
Оқу және өндірістік тәжірибенің барлық түрлері үшін жұмыс
бағдарламалары мен КТП әзірленді.
Өндірістік практикаға кіріспес бұрын әр топта ұйымдастыру жиналысы
өткізіледі, онда практиканың мақсаттары мен міндеттері түсіндіріледі, әр
студентке тапсырмалар, практика бағдарламасы, күнделік есептерінің
нысандары, оқу-әдістемелік нұсқаулары бар құжаттамалар жинағы және
оларды басқару бойынша әдістемелік ұсыныстар беріледі. БҚ меңгерушісі
практика жетекшілерімен жүйелі түрде тақырыптық кеңестер өткізеді және
кәсіпорындарда, өндірістік оқытуды ұйымдастыруда туындайтын мәселелер
талқыланады, бухгалтерлік және есеп беру құжаттамасын жүргізу бойынша
әдістемелік ұсыныстар беріледі.
2. Кадрлық потенциалды сараптау.
Аттестациядан өтетін мамандық бойынша пәндер оқытушылардың сандық
және сапалық құрамы оқу жұмыс жоспарына сәйкес қалыптастырылады.
Кадрлық ресурстарды талдау техникалық және кәсіптік білім беретін білім
беру ұйымдарының қызметіне қойылатын біліктілік талаптарының
орындалғанын көрсетті. Барлық оқытушылардың оқытатын пәндер бейіні
мен оқыту бағытына сәйкес негізгі білімі бар. Арнайы пәндер бойынша
сабақтарды ғылыми дәрежесі және жұмыс тәжірибесі әртүрлі 25 оқытушы
жүргізеді.
08410100 - «Ветеринария»

1

Абдуллаева
Карлыгаш
Тойлыбаевна

Жоғарғы оқу орны

Бірлестігі
бойынша
атауы

пән

Қазақ
Ұлттық Ветеринария
Аграрлық
университеті
2017ж., ЖБ-Б №
390

Еңбек
өтілі

2

санаты
педагог

Аты-жөні

жалпы

қ/с

2

магистр

0008284, магистр
2

Қазақ
Ұлттық Ветеринария
Ахаева
Дана Аграрлық
Нурдаулетовна
университеті, 2017
ж., ЖБ № 0008294,

1

1

магистр

3

Ахметова Гульнази Алматы
Даулетхановна
зооветеринарлық
институт, 1992 ж.

Ветеринария

17

17

биологиялық
ғылым кандидаты

4

Кабиевна Гульнар Алматы
АкушерствоАубакировна
зооветеринарлық
гинекология
институт 19.06.1984
№302320
малдәрігер

37

14

екінші категория

5

Бердалина Акнур КазНАУ,2011
Жакыпгереевна

Ветеринария

6

6

магистр

7

Бредихина Елена КазНАУ,2017,
Ветеринария
Константиновна
КазНАУ
2019
(магистратура)

7

2

магистр

8

Джулушева
Гулистан
Юсуповна

Ветеринария

41

41

екінші категория

9

Джунусова Райхан КазНАУ 2000-2005
Жексенбаевна

Цитология,
гистология

21

16

екінші категория,
магистр

10

Мауланов
Амангелды
Заманович

Алматы
Патологическа 40
зооветеринарлық
я анатомия и
институт 24.06.1981 физиология
№201991

29

ветеринарлық
ғылым кандидаты,
профессор, екінші
категория

11

Әли
Серікқызы

12

Жалгабаева Жанат КазГУ
1996 Ветеринария
Жумабековна
КазНАУ
магистратура 2008

СОПСИ
им.В.В,Куйбышева,
1989

Назым КазНАУ,2018

Ветеринария

391

3

3

25

12

магистр

13

Жылкышыбаева
Меруерт
Мэликовна

14

КазГАУ,2000

Ветеринария

26

11

биологиялық
ғылым кандидаты,
екінші категория

Омарбекова Уржан Алматы
Жакатевна
зооветеринарлық
институт
25.07.
1980
№034855
малдәрігер

Эпизоотология
с
микробиологие
й

30

21

ветеринарлық
ғылым кандидаты ,
профессор, бірінші
категория

15

Ильяс
Қанатқызы

Ветеринария

1
жыл
ға
дейі
н

1
жы
лға
де
йін

16

Тлеуалиева Турсын Алматы
Методы
Ерназаровна
зооветеринарлық
клинических
институт
23.07. иследовании
1982
№864259
малдәрігер

39

39

биологиялық
ғылым магистрі,
екінші категория

17

Усмангалива
Сымбат
Суттинбаевна

Қазақ
Ұлттық Патологическа 14
Аграрлық
я анатомия и
университеті
ЖБ физиология
№0264499
1.07.2002
ветеринарлық
санитария

14

ветеринарлық
ғылым кандидаты,
2 категория

18

Маркина Гульнара Қазақ
Ұлттық Ветеринария
Бахитжановна
Аграрлық
университеті 1992ж.

34

5

19

Матенова Назерке Қазақ
Ұлттық Ветеринария
Матеновна
Аграрлық
университеті,
01
шілде 2017 ж., ЖБ
№ 0008294, магистр

2

2

магистр

20

Маханбетұлы
Нұрсұлтан

КазНАУ 2018ж.
Ветеринария
КазНАУ 2020ж.
магистр

2

1

магистр

21

Мұхаметжанова
Айнұр
Әнуарбекқызы

КазНАУ,2018ж.

до 1 до магистр
года 1
год
а

22

Мұхаметқалиев
Айдар Қайратұлы

бакалавр
2018ж.,

Зере КазНАУ,2018

Ветеринария

КазНАУ Ветеринария
КазНАУ
392

3

2

магистр

магистратура
2020ж.
23

Онгаркулова
Айгуль
Ердилдаевна

КазНАУ,2011ж.

Ветеринария

24

Оспанғали
Дінмұхамет
Сүттібайұлы

КазНАУ
2008- Ветеринария
2013ж.
КазНАУ
магистратура 20132015ж.

25

Саримбекова Сауле КазГУ им. Кирова
Нургалиевна

Ветеринария

6

6

магистр

12

7

магистр

39

39

магистр,
категория

екінші

Барлық оқытушылар ғылыми жұмыстармен айналысады және ғылыми
еңбектері бар, кейбіреулерінің патенттері мен өнертабыстары бар.
1513000- «Ветеринария» мамандығы бойынша мамандарды дайындау кезінде
педагогикалық ұжымның кәсіби деңгейі мамандыққа сәйкес келеді. Барлық
оқытылатын пәндер ақпараттық білім беру ресурстарымен қамтамасыз
етілген. Сабақ беретін барлық мұғалімдердің біліктілік деңгейі жоғарылайды
және білім берушілер мынадай курстарды тыңдады:
- білім беру жүйесіне халықаралық стандарттарды енгізу туралы;
- пәндердің ерекшеліктерін ескере отырып, интерактивті тақтаны қолдану
әдістемесін меңгеру.
3. Оқу-материалдық базаның күйі.
08410100-Ветеринария мамандығының базасы ҚазҰАУ-дың №10 корпусы,
анатомия және физиология, ветеринариялық санитария, латын тілі, генетика,
цитология, ветеринариялық-санитариялық сараптама кабинеттері бар.
Зертханалық және тәжірибелік сабақтар жабдықталған зертханаларда
өткізіледі.
«Айболит» ветеринарлық клиникасы, «Антиген» АЭС» ЖШС,
республикалық ветеринариялық зертхананың Алматы филиалының
ветеринарлар бірлестігі практикалық оқу және кәсіптік тәжірибе базасы
болып табылады.
Колледж студенттерінің оқу процесін ақпараттандырудың негізгі
бағыттары:
-ақпараттық білім берудің тиімді заманауи педагогикалық технологияларын
іздестіру және оқу процесіне енгізу;
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-білім беру мақсатындағы бағдарламалық-әдістемелік әзірлемелерді жүйелеу
және жоспарлау;
- студенттер мен мұғалімдердің ақпараттық мәдениеттілігін қалыптастыру.
Колледж оқытушылары өздерінің бағдарламалық өнімдерін жасау бойынша
айтарлықтай жұмыстар атқаруда. Негізінен слайд-презентациялар,
әдістемелік нұсқаулар барысында программалар әзірленуде.
Колледж оқытушылары сабақта интерактивті тақтаны белсенді
пайдаланады. Сабақта интерактивті тақтамен жұмыс істеудің әртүрлі әдістері
қолданылады:
- дәстүрлі пернетақта мен тінтуірді қолданбай, компьютерді компьютердің
өзінен қашықтықта тұрып басқару;
- слайдтың негізгі тұстарын электронды қарындашпен бөліп көрсету арқылы
слайд-презентацияларды пайдалану.
Теориялық сабақтарды жүргізу үшін оқу-әдістемелік әдебиеттер бар,
олардың саны бір студентке 46 бірлікті құрайды, бұл Білім беру қызметін
лицензиялау ережесінде белгіленген біліктілік талаптарына сәйкес келеді.
Колледждің материалдық-техникалық және оқу-ақпараттық базасы үнемі
дамып тұрады. «08410100 – Ветеринария» мамандығы бойынша сабақтарды
өткізу кезінде санитарлық-гигиеналық нормалар сақталады, студенттер мен
қызметкерлердің денсаулығын сақтау деңгейі белгіленген талаптарға сай.
Дәріс залдары мен зертханалық-практикалық сабақтардың саны жеткілікті.Зертханалық кабинеттерде сабақты заманауи деңгейде өткізуге
мүмкіндік беретін оқу және ғылыми жабдықтар бар. Тірі, сау және ауру
ауылшаруашылық малдары бар зертханалық база да бар.
Осылайша, колледжде осы мамандық бойынша оқу үдерісін ұйымдастыруға
қажетті жағдай жасалған. Колледждің материалдық-техникалық және оқуақпараттық базасын одан әрі дамыту үшін алғышарттар бар.
4. Білім беру сапасын басқару жүйесі
Оқу процесінің мазмұны мен ұйымдастырылуын анықтайтын негізгі
құжаттарға мыналар жатады: жұмыс оқу жоспарлары, пәндер мен
практикалардың күнтізбелік-тақырыптық жоспарлары. Оқу жоспары
пәндердің тізбесін, оларды оқу мерзімін, мерзімі мен реттілігін, саба қтар мен
практика түрлерін, аралық және қорытынды аттестаттау нысандары мен
мерзімдерін, бақылау түрлерін қамтитын оқу процесінің кестесі мен
жоспарын қамтиды.
Оқу процесін бақылау жоспарлар мен бағдарламалардың толық және
сапалы орындалуын қамтамасыз ету мақсатында жүзеге асырылады және
мына ережелерге негізделеді:
-теориялық оқытудың, емтихандық сессиялар мен демалыстардың,
тәжірибелердің әртүрлі түрлерінің мерзімдерін белгілейтін оқу процесінің
жылдық кестесі;
- бір оқу курсына әзірленген оқу пәндерінің күнтізбелік-тақырыптық
жоспары;
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- оқу сабақтарының басталу және аяқталу уақытын анықтайтын күн тәртібі;
- оқу жылы басталғанға дейін оқу-әдістемелік бөліммен құрастырылған
кабинет фондының тізімі.
Оқу жоспарлары мен бағдарламаларының мазмұнын бақылау, ең
алдымен, игерілген практикалық дағдылармен бекітілген оқытылатын
теориялық материалдың оқу барысында таңдаған мамандығының тиімді
құралына айналуын, ал бітірушілердің оқу орындарында сұранысқа ие
болуын қамтамасыз етуге практикалық қызмет саласы бағытталған.
Сапа жүйесінің элементтері енгізілуде, студенттердің сабаққа
қатысуына
және
сабаққа
қатысуына
колледжішілік
бақылау
ұйымдастырылуда.Оқу процесінің кестесіне сәйкес әрбір пәннің бөлімдері
бойынша аттестациялау жүргізіледі, оның нәтижелері емтиханда ғы
қорытынды бақылау кезінде ескеріледі. Емтихандар ауызша, билеттер
системасы арқылы өткізіледі.
5. Оқу-әдістемелік жұмысы.
Оқу процесі Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
министрлігінің 04.05.2008 жылғы бұйрығымен бекітілген Техникалық және
кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарына сәйкес
жүзеге асырылады.Типтік оқу жоспарлары оқу жоспарында қарастырылған
барлық пәндер үшін қол жетімді. Оқу-тәрбие үдерісі оқу процесінің
кестесімен қатаң бақыланады.
Теориялық және практикалық сабақтардың оқу журналдарында
студенттердің үлгерімі мен сабаққа қатысуының нәтижелері жазылады.
Жұмыс оқу жоспарлары мен бағдарламаларының мазмұны, оқу
үдерісін әдістемелік қамтамасыз ету, оқу жүктемесінің шекті көлемі
мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының талаптарына сәйкес
келеді.
Күнтізбелік жоспарлар білім беру бағдарламаларының тақырыптық
және сандық мазмұнына сәйкес келеді.
Барлық күнтізбелік-тақырыптық жоспарлар мен жұмыс оқу
жоспарлары пәндік-циклдік комиссиялардың отырыстарында қаралды және
директордың ӨД жөніндегі орынбасарымен бекітілді. Студенттерді сапалы
дайындау мақсатында аудиториялар мен зертханаларда оқу-әдістемелік
кешендері аяқталды.
Ветеринариялық пәндердің пәндік-циклдік комиссиясы бекітілген
жоспар бойынша жұмыс істейді, және ай сайын отырыстар өткізіледі.
Отырыстарда мұғалімдердің тақырыптық жоспарлары, міндетті
сынақтарды орындау бойынша тапсырмалар мен әдістемелік нұсқаулар,
емтихан билеттері, тест тапсырмаларының нұсқалары және оқу процесін
жетілдіруге байланысты басқа да оқу-әдістемелік мәселелер қарастырылады.
Колледжді дамытудың 2017-2022 жылдарға арналған кешенді
жоспарына сәйкес ПЦК мұғалімдері өз жұмыстарында әртүрлі жаңа
технологияларды
пайдаланады:
интерактивті
технологиялар,
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мультимедиялық оқу құралдары, интеграцияланған технологиялар, табиғи
көрнекі жануарларды пайдалану (сау және зақымдалған ағзалары бар
консервіленген органдар).
Оқу үрдісінде оқушылардың танымдық іс-әрекетін арттыру және
ұйымдастыру, өздік жұмысын ұйымдастыру, студенттерді ғылыми-зерттеу
жұмыстарына тарту мақсатында жаңа педагогикалық технологиялар
енгізілуде. Оқытушылар біліктіліктерін құрылған кестеге сәйкес
республикалық деңгейде, кейбіреулері шетелде, көбінесе Ресейдің жоғары
оқу орындарында арттырады.
Барлық пәндер зертханалық және практикалық сабақтарды өткізуге
арналған заманауи әдістемелік нұсқаулармен, үлестірмелі материалдармен
және мультимедиялық демонстрациялық теориялық материалдармен
қамтамасыз етілген.
Қазіргі уақытта колледжде білім беру үдерісін қолданыстағы
әдістемелік қамтамасыз етуді жақсартуға және студенттердің кәсіби
білімдерін, дағдыларын және дағдыларын меңгеруіне көмектесетін,
осылайша белсенді қызығушылық тудыратын жаңа оқу-әдістемелік
әзірлемелерді, оқу-әдістемелік құралдарды жасауға үлкен көңіл бөлінуде.
Белгілі бір оқу пәнін оқып-үйренуге және сонымен бірге оқытушыларды ң
кәсіби-педагогикалық деңгейін көтеруге ықпал етілуде.
Барлық дерлік оқу пәндері бойынша оқытушылар оқу-әдістемелік
кешендерді әзірледі, олардың ішінде тек оқу жоспарлары мен күнтізбеліктақырыптық жоспарлар ғана емес, сонымен қатар зертханалық және
практикалық сабақтарды орындауға, пәннің жеке тақырыптары мен
тарауларын зерделеуге арналған әдістемелік ұсыныстар, ұсыныстар; аралық
аттестацияға дайындалуға арналған, оқылатын тараулар мен тақырыптар
бойынша дидактикалық, иллюстрациялық және үлестірмелі материалдар,
білімді бақылау құралдарды да әзірледі.
Арнайы циклдің барлық пәндері бойынша жұмыс оқу жоспарлары
әзірленді және бекітілді. Арнайы пәндер бойынша міндетті сынақтардың
нұсқалары әзірленді. Жоспар бойынша циклдік комиссия мүшелері ашық
сабақтар өткізіп, баяндамалар жасап, әдістемелік әзірлемелер жасайды.
Осы жағдайдың негізінде ашық сабақтарды өткізуге арналған
әдістемелік- дамыту әзірленді:

1
2
3
4

20172018
5

Ашық
сабақтар
Экскурсиялар 1
Барлығы
6

20182019
9

20192020
9

20202021
10

3
12

9

10
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Ашық сабақтар 2017-2018:
Усманғалиева С.С. 08.04.2018 ж Паразитология және инвазиялық аурулар,
Сабақтың тақырыбы «Жануарлар пироплазмидоздары»
Қабиева Г.А 08.04.2018 ж «Акушерлік, гинекология ж әне жануарларды ң
репродукциясы мұражайы» экскурсиясы.
Қойшыбаев А.М. 10.04.2018 ж Мал шаруашылы ғы, Сабақтың та қырыбы
«Ауыл шаруашылығы жануарларын өлшеу».
Тілеуалиева Т.Е. 11.04.2018 ж Клиникалық зертханалық зерттеу әдістері,
сабақтың тақырыбы «Клиникалық зерттеудің жауы түсіндері».
Жулушева Г.Ю. 11.04.2018 ж Ішкі жұқпалы емес аурулар, Сабақтың
тақырыбы «Өкпе ауру»
Омарбекова У.Ж. 18.04.2018 ж Эпизоотология микробиологиямен,
Сабақтың тақырыбы: «Ауруға қарсы шаралардың алдын алу».
Ашық сабақтар 2018-2019:
Қабиева Г.А 08.04.2019 ж «Акушерлік, гинекология ж әне жануарларды ң
репродукциясы мұражайы» экскурсиясы
Усманғалиева С.С. 08.04.2019 ж Паразитология және инвазиялық
аурулар, Сабақтың тақырыбы «Жануарлар пироплазмидоздары»
Саримбекова С.Н. 09.04.2019 ж Биологиялық химия клиникалық ж әне
биологиялық зерттеу әдістерімен, сабақтың тақырыбы «Белоктарға сапалық
реакциялар».
Жылқышыбаева М.М. 10.04.2019 ж «Анатомиялық мұражай»
экскурсиясы
Қойшыбаев А.М. 10.04.2019 ж Мал шаруашылығы, Сабақтың тақырыбы
«Ауыл
шаруашылығы
жануарларын
өлшеу»
Тілеуалиева Т.Е. 11.04.2019 ж Клиникалық зертханалы қ зерттеу әдістері,
сабақтың тақырыбы «Клиникалық зерттеудің жауы түсіндері».
Кобдикова Н.К. 11.04.2019 ж Фармакология токсикологиямен,
сабақтың тақырыбы «Инфузиялар, қайнатпалар, эмульсиялар жасау
технологиясы»
Жулушева Г.Ю. 11.04.2019 ж Ішкі жұқпалы емес аурулар, Сабақтың
тақырыбы «Өкпе ауру»
Маркина Г.Б. 12.04.2019 ж Клиникалық диагностикасы бар ішкі
инфекциялық емес аурулар, сабақ тақырыбы«Тыныс алу мүшелерінің
аурулары»
Мықтыбаева Р.Ж. 15.04.2019 ж «Ветеринария» факультетінің оқу-ғылыми
зертханасына, «Айболит» ветеринарлық клиникасына экскурсия.
Омарбекова У.Ж. 18.04.2019 ж Эпизоотология микробиологиямен,
Сабақтың тақырыбы: «Ауруға қарсы шаралардың алдын алу».
Құлманова А.А. 18.04.2019 ж Зоология, сабақтың тақырыбы
«Хордалылар типі. Сүйекті және шеміршекті балықтар класы».
Ашық сабақтар 2019-2020:
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Усманғалиева С.С. 08.04.2019 ж Паразитология және инвазиялы қ
аурулар, Сабақтың тақырыбы «Жануарлар пироплазмидоздары».
Саримбекова С.Н. 09.04.2019 ж Биологиялық химия клиникалық ж әне
биологиялық зерттеу әдістерімен, сабақтың тақырыбы «Белоктарға сапалық
реакциялар».
Құлманова А.А. 18.04.2019 ж Зоология, сабақтың тақырыбы
«Хордалылар типі. Сүйекті және шеміршекті балықтар класы».
Қойшыбаев А.М. 10.04.2019 ж Мал шаруашылығы, Сабақтың тақырыбы
«Ауыл шаруашылығы жануарларын өлшеу»
Тілеуалиева Т.Е. 11.04.2019 ж Клиникалық зертханалық зерттеу әдістері,
сабақтың тақырыбы «Клиникалық зерттеудің жауы түсіндері».
Кобдикова Н.К. 11.04.2019 ж Фармакология токсикологиямен, сабақтың
тақырыбы «Инфузиялар, қайнатпалар, эмульсиялар жасау технологиясы»
Жулушева Г.Ю. 11.04.2019 ж Ішкі жұқпалы емес аурулар, Сабақтың
тақырыбы «Өкпе ауру»
Маркина Г.Б. 12.04.2019 ж Клиникалық диагностикасы бар ішкі
инфекциялық емес аурулар, «Тыныс алу мүшелерінің аурулары»
Омарбекова У.Ж. 18.04.2019 ж Эпизоотология микробиологиямен,
Сабақтың тақырыбы: «Ауруға қарсы шаралардың алдын алу. Инфекциялық
ауруларды балау әдістері»
Ашық сабақтар 2020-2021:
Қабиева Г.А 08.04.2019 ж «Акушерлік, гинекология және жануарлардың
репродукциясы мұражайы» экскурсиясы
Усманғалиева С.С. 08.04.2019 ж Паразитология және инвазиялық
аурулар, Сабақтың тақырыбы «Жануарлар пироплазмидоздары».
Саримбекова С.Н. 09.04.2019 ж Биологиялық химия клиникалық ж әне
биологиялық зерттеу әдістерімен, сабақтың тақырыбы «Белоктарға сапалық
реакциялар».
Жылқышыбаева М.М. 10.04.2019 ж «Анатомиялық мұражай»
экскурсиясы
Қойшыбаев А.М. 10.04.2019 ж Мал шаруашылығы, Сабақтың тақырыбы
«Ауыл
шаруашылығы
жануарларын
өлшеу»
Тілеуалиева Т.Е. 11.04.2019 ж Клиникалық зертханалы қ зерттеу әдістері,
сабақтың тақырыбы «Клиникалық зерттеудің жауы түсіндері».
Кобдикова Н.К. 11.04.2019 ж Фармакология токсикологиямен, сабақтың
тақырыбы «Инфузиялар, қайнатпалар, эмульсиялар жасау технологиясы»
Жулушева Г.Ю. 11.04.2019 ж Ішкі жұқпалы емес аурулар, Сабақтың
тақырыбы «Өкпе ауру»
Оқу және ғылыми-зерттеу жұмыстары екі бөлім бойынша жоспарланған:
• оқытушылардың оқу-зерттеу жұмыстары;
•студенттердің
арнайы
білімдерін
тереңдету
жұмыстары.
Мұғалімдердің оқу-әдістемелік және ғылыми-зерттеу жұмыстары өз
деңгейінде
жүргізілуде.
Қазақстандық
басылымдарда
облыстық,
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республикалық көлемдегі публикациялар бар. Әдістемелік әзірлемелер
жинақтары, ПӘК оқытушыларының ұсыныстары бар. Мысалға:
• Молдағұлов А.М. «Жануарлар ішкі аурлары» Оқу құралы. Алматы, 2009ж.,
• Кобдикова Н.К. «Фитофармакология» Оқу құралы, Алматы, 2009 ж.,
• Жұмагелдиев А.А. «Радиоактивтілік өлшем бірліктері, доза ж әне с әулелену
дозасының жылдамдығы» Оқу құралы, Алматы, 2009 ж.
Лекторлардың
ғылыми
конференциялардағы
баяндамаларының
жарияланымдары бар:
• Мауланов А.З. «Ірі қара малдың лейкозы», «Ветеринария» журналы – 2012
ж., №2,
• Әбеуов Х.Б. «Хламедиоз» журналы Ветеринария, 2011 ж., № 6.
Жыл сайын конференциялар өткізіліп, оларға студенттер мен оқытушылар
ғылыми-зерттеу жұмыстарымен қатысады.
Үлгерімділікті талдау
Оқушылардың білім сапасы ағымдағы аттестация, міндетті емтихандар,
тестілеу, емтихандар арқылы бағаланады.
Жылы
обучения
20172018
20182019

20192020

20202021

Білім
алушыла
р саны
курс 50

Оның ішінде
5
%

4

%

100%

4

8%

29

58%

Білім
сапасы
%
66%

курс 50

100%

9

16%

36

72%

90%

курс 47

100%

8

14%

23

46%

62%

курс 50

100%

6

12%

40

80%

92%

курс 50

100%

19

38%

24

48%

86%

курс 46

100%

10

21%

32

69%

91%

курс 50

100%

8

16%

41

100%

100%

курс 50

100%

5

30%

39

78%

88%

курс 50

100%

15

30%

34

68%

98%

курс 46

100%

5

10%

32

64%

80%

Курсы
1
каз
1
каз
2
каз
1
каз
2
каз
3
каз
1
каз
2
каз
3
каз
4
каз

Жалпы
үлгерім

5. Тәрбие жұмысы
Маңызды педагогикалық міндеттердің бірі – адам тәрбиесі, мәдениетті,
әлеуметтік-бағдарлы тұлғаны тәрбиелеу мәселесі. Оқу жылының басында
«Ветеринария» мамандығына жауапты барлық кураторларға бірқатар
міндетті оқу іс-шараларын қамтитын төмендегідей бағыттар мен ұсыныстар
ұсынылды.
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1. Қазақ халқының және Қазақстан Республикасы халықтарының салтдәстүрлері мен әдет-ғұрыптарын құрметтеу.
2. Азаматтық пен қазақстандық патриотизмге тәрбиелеу.
3. Белсенді шығармашылық, түрлендіруші және пайдалы іс-әрекетке
қабілетті, өзін-өзі тануға, өзін-өзі реттеуге, өзін-өзі жүзеге асыруға
қажеттіліктері мен қабілеттері бар, рухани-адамгершілік, физикалық және
интеллектуалдық тұрғыдан жетілген тұлғаны дамыту.
4. Тәрбие жұмысының тиімділігін арттыру.
5. Оқушыларға салауатты өмір салты туралы білім беру, осы білімдерін
пайдалана білуге үйрету
6. Сабақта, сабақтан тыс уақытта және қосымша білім беру ж үйесінде
интеллектуалдық-танымдық іс-әрекетті жан-жақты ұйымдастыру арқылы
оқу-тәрбие жұмысына, білімге, ғылымға, ақыл-ой еңбегі адамдарына
эмоционалды жағымды қатынасты қалыптастыру.
Осыған байланысты циклдің тәрбие жұмысы білім беру
бағдарламасының Тұжырымдамасының негізгі ережелерін тереңдетуге,
зерделеуге және тәжірибеде қолдануға, студенттердің бойында Қазақстан
Республикасының мемлекеттік рәміздеріне деген сүйіспеншілік пен құрметті
тәрбиелеуге, сонымен қатар Қазақстан Республикасының Президенті
Н.Ә.Назарбаевтың студент, жастарға арналған үндеуіне бағытталған.
Топтарда барлық іс-шаралар қазақ және орыс тілдерінде өтті. Бұл тәсіл
жеке сараланған тәсілді қолдануға ықпал етеді және студентке
психологиялық-педагогикалық қолдау көрсетеді.
Сондықтан да ең маңызды әлеуметтік-педагогикалық міндеттердің бірі
– адам тәрбиесі, көп мәдениетті, әлеуметтік-бағдарлы тұлғаны тәрбиелеу
мәселесі.
Осылайша, 2017-2022 оқу жылына жоспарланған жұмыстар орындалып,
мерзімінде аяқталды. Атап айтқанда:
• Барлық топтарда топ және колледж белсенділерін сайлау кездесулері
өткізілді.
• Топтарда студенттерге сауалнама жүргізіліп, әлеуметтік төлқұжат жасалды.
• Топ кураторлары студенттердің сабаққа қатысуына күнделікті мониторинг
жүргізді, олардың сыртқы келбетін бақылап отырды.
• Сабаққа қатыспаған және пәндерден үлгермейтін студенттердің атааналарымен жүйелі түрде сұхбат жүргізілді.
• «Қауіп-қатер» тобы студенттерімен талқылау жүргізілді.
Жыл сайын 1 қыркүйекте студенттер Білім күніне арналған салтанатты
жиынға қатысты. Ветеринария топтарының кураторлары Конституция күніне,
Тіл күніне, Мұғалімдер күніне, Тәуелсіздік күніне, Балмаскарадқа және т.б
тәрбие сағаттар өткізді. Сондай-ақ, «Ветеринария» мамандығының
студенттері «Сәлеметсіз бе, біз таланттарды іздейміз», «Үздік мамандық»,
«Үздік топ» т.б байқаулардың белсенді қатысушылары. Студенттер куратор
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қадағалауымен М.Әуезов атындағы драма театры мен Ғ.Мүсірепов атындағы
жас көрермендер театрын тамашалады.
Салауатты өмір салтын қалыптастыру үшін оқушылар футбол, волейбол,
тоғызқұмалақ жарыстарына қатысады.
Оқу жылының басында колледждің жұмыс жоспарына сәйкес
студенттердің бойында ұлтаралық қарым-қатынас мәдениетін тәрбиелеу,
жеке тұлғаны қалыптастыру мақсатында спорт секциялары мен түрлі
қызығушылықтар бойынша үйірмелерге студенттерді тарту жұмыстары және
жан-жақты дамыған тұлға және дене дайындығы бойынша жұмыстар
жүргілілуде.
Барлық мұғалімдерде жұмыс жоспары, кестелері, студенттер тізімі бар. 20182019 жылдар аралығында мамандық студенттері колледж ішінде
ұйымдастырылған іс-шараларға белсенді түрде қатысады, осы жылдағы
студенттердің жетістіктері:
Жолдасова Жансая – ВН-1 курс дипломы 3 орын – Тұран университеті,
«Қазіргі заман: жаңа күзқарас» ғылыми-практикалық конференция, 2019 ж.,
сәуір.
Боранхан Асан-ВН-1 курс «Балауса Ғалым-100 есім» медалі, наурыз 2019
ж.
Боранхан Асан-ВН-1-курс дипломы 3 орын – Тұран университеті,
«Қазіргі заман ғылымы: жаңа күзқарас» ғылыми-практикалық конференция,
сәуір 2019 ж.
Шарашидзе Алладин-ВН-1 курс Медаль-1 орын, қалалық ММА жарысы
77 кг салмақта. 2019
2019-2020 жетістіктері:
Уляшева Влада ВН-115 қалалық сән байқауына қатысып, 2019 жылы 3
орынға ие болды.
Ермекбай Байдәулет ВН-114 «Күркемсүз» байқауы 2019 жылғы Гран-при
жүлдесін иеленді.
Сағымбаева Дилшат ВН-301 «21 Қасыр көшбасы» 1-дәрежелі диплом
және байқау медалін жеңіп алды, 2020 ж.
Мәжікен Әсем ВН-114 «Қазақстан жұлдыздары» байқауы 3 орын, 2020 ж.
Мәжікен Әсем ВН-114 «Абай онанабаевты 175 жылдығы» номинациясы
2020 жыл.
Жаманкулова Яна ВН-117 «Қазақстан жұлдыздары» 2-дәрежелі диплом.
«Экология менің көзіммен» 2020.
Абдыгалиева Разия ВН-214 Диплом 3 орын «Қазақстан жұлдыздары»
байқауы. «Абай Құнанабаевтың 175 жылдығы» номинациясы, 2020 ж.
2020-2021 жетістіктері:
Әбдіғалиева Разия ВН-214 «ӨНЕРГЕ ҚАНАТ ҚАҒАНДАР»
Республикалық өнер байқауына қатысып, «Күркем сөз» номинациялары
бойынша 2020 жылғы Гран-при жүлдесін жеңіп алды.
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Джаманкулова Яна ВН-217 «ӨНЕРГЕ ҚАНАТ ҚАҒАНДАР» Республикалық
өнер байқауына қатысып, «Бейнелеу өнері» номинациялары бойынша Гранпри, 2020 ж.
Сағат Абылай ВН-114 «Жас толқын» Балалар мен жасөспірімдер
арасындағы халықаралық шығармашылық байқаудан «Бейнелеу өнері»
номинациялары бойынша 1 орын, 2020 ж.
Плотникова София ВН-102 Республикалық «Қысқы шабыт» қашықтық
байқауының жеңімпазы. 1-дәрежелі диплом, 2020 ж.
Воробьева Анастасия ВН-118 «Бейбіт күн жасасын Әлемде» Ұлы
Жеңістің 76 жылдығына арналған дарынды балалар мен жасөспірімдер
арасында эссе байқауы, 1 орын, 2021 ж.
Коровина Валерия ВН-115 «Бейбіт күн жасасын Әлемде» Ұлы Жеңістің 76
жылдығына арналған дарынды балалар мен жасөспірімдер арасында эссе
байқауы, 2 орын, 2021 ж.
Бауаш Аруназ ВН-114 «Бірлігіміз жарасқан» Республикалық балалар мен
жасөспірімдер, мұғалімдер және дарынды суретшілер шығармашылық
байқауының «Бейне» номинациясы бойынша 1-орын дипломы, 2021 ж.
Сағат Абылай ВН-114 Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 76 жылдығына
арналған «Біз Жеңістің Шүберелеріміз» Республикалық қашықтық байқауы,
сертификат, 2021 ж
2021-2022 жетістіктері:
Дюсебаев Руслан, Чайбырова Диляра ВН-117 «Күз ханзадасы мен
ханшаймы» байқауының дипломы 3 орын, қазан 2021 ж.
Ахметов Санжар, Беганская Милена ВН-118 «Көз ханзадасы мен
ханшаймы» байқауы, «Байқау жұбы» дипломы, 2021 ж. қазан.
Калатушкина Милана ВН-117 ЕАК таланттар байқауы. Диплом 1 орын –
дарынды әнші, қазан 2021 ж.
Арыстанова Меруерт ВН-119 ЕАК таланттар байқауы. Диплом 3 орын –
дарынды әнші, қазан 2021 ж.
ВН-115 бишілер тобы ЕАК таланттар байқауы Диплом 1 орын – дарынды
бишілер, 2021 ж. қазан.
Төлеген Ақан ВН-115 ЕАК таланттар байқауы. Диплом 2 орын - 2021,
қазан. Яркина Карина, Чайбырова Диляра ВН-117 ЕАК таланттар бай қауы.
Диплом 1 орын – дарынды бишілер. ВН-219 EAK таланттар байқауында
бірінші орында тұр. Диплом 1 орын – дарынды әншілер, 2021 ж. Қазан.
ВН-217 Плотникова София «Бір əлеңі-бір елдің мұрасындай»
Республикалық дарынды балалар мен жасөспірімдер байқауы. Zanila Гранпри 2021 жылы. Рамиль Какенов ВН-217 ЕАК таланттар бай қауы. Диплом 1
орын – дарынды суретші, қазан 2021 ж.
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15.10. Жалпы гуманитарлық пәндер бірлестігінің
Өзін-өзі аттестаттау нәтижесі бойынша
АНЫҚТАМА
Жалпы гуманитарлық пәндер бірлестігінің жұмысы колледждің кешенді жоспар
мен оқу жұмыс жоспары негізінде құрылады.
Пәндер бірлестігінің мақсаты:
- білім беру процесін жетілдіру;
-Оқу-тәрбие процесінде дәстүрлі және дәстүрлі емес оқуыту формаларын
жетілдіру;
-Пәндер бірлестігі оқытушыларының біліктілік және кәсіби педагогикалық
шеберлігін үнемі жетілдіру.
Осы мақсаттарға жету үшін есептілік уақыт аралығында пәндер бірлестігінде
мынадай міндеттер шешілді: таңдаған кәсібіне деген қызығушылығын дамыту; Қазақстан
халқы дәстүрлері мен салтына қызығушылықтарын тұрақты қалыптастыру; білім
алушының еңбекке, патриоттық көзқарасын қалыптастыру, үлкенді құрметтеу және еліне
сүйіспеншілігін дамыту; пәндер бірлестігіне тиісті пәндер арқылы Техникалық және
кәсіптік білім беретін оқу орны білім алушыларының білім сапасын дамыту; ақпаратты қ
технологияны меңгерте отырып педагогтар біліктілігін көтеру.
Кадрлар әлеуетіне талдау
Пәндер бірлестігінде білім беретін педагогтардың базалық білімдері сәйкес келеді.
Олардың арасында 1-доцент, 1-жоғары санатты оқытушы, 2- бірінші санатты, 10-екінші
санатты оқытушылар қызмет атқарады.
қ/с Аты-жөні Қызм Білімі
сана Оқыта Еңбек өтілі
Біліктіл
еті
ты
тын
жа Мам
Педаг ігін
сабағы лп анды огикал жетілді
ру
ы
қ
ық
бойы
нша
1
2
3
6
7
8
9
10
11
13
1
Бекбаева
Дирек «ЖПИ»,19 Жоға Руский 29 29
29
НЦПК.«
Винера
тор
97
ры,
язык и
Өрлеу»
Кошановна
Жоғарғы
phD литера
Алматы
ҚазҰАУ
докт тура
18.02.20
phD
ор
20
доктор
2020 ж
2
Ботанова
ПБТ,
Алматы
Жоға Қазақ
39 39
39
Оразхан
оқыту университ рғы
тілі
Чокановна шы
еті, 1982
мен
әдебие
ті
3

Омирова
Жаннагүл
Рыскелдие
вна

ЖГП,
оқыту
шысы

Абай
атындағы
ҚазҰПУ,
2007

Жоға Филол
ры
огия
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7

7

7

2категори
я

4

Жақсыбек
Ж.А.

ЖГП,
оқыту
шысы

5

Сағынқұл
Жұлдыз
Дарынқыз
ы

ЖГП,
оқыту
шысы

6

Мұхамет
Айман
Серікқызы

ЖГП,
оқыту
шысы

7

Байшашева ЖГП,
Кабира
оқыту
Уаповна
шысы

8

Байрхина
Маралгул
Болатовна

9

Ускенбаев ЖГП,
а
Багила оқыту
Абеновна
шысы

10

Нуркасымо ЖГП,
ва
оқыту
Алмагуль
шысы
Кадыровна

ЖГП,
оқыту
шысы

ӘлФараби
атындағы
қазақ
ұлттық
университ
еті,2014
Абай
атындағы
ҚазҰПУ,
2018
ӘлФараби
атындағы
қазақ
ұлттық
университ
еті, 2021
ӘлФараби
атындағы
қазақ
ұлттық
университ
еті, 2019
Қыздар
педагогика
лық
институты
1977

Жоға
ры,
маги
стр

Қазақ
тілі
мен
әдебие
ті

2

2

2

НЦПК.«
Өрлеу»
Алматы
18.02.20
20

Жоға Қазақ
ры
тілі
мен
әдебие
ті

1

1

1

-

Жоға Қазақ
ры
тілі
мен
әдебие
ті

2

2

2

-

Жоға Орыс
ры
тілі
мен
әдебие
ті

44

27

27

НЦПК.«
Өрлеу»
Алматы
18.02.20
20

Орыс
тілі
мен
әдебие
ті

16

16

16

-

Жоға Орыс
ры
тілі
орыс
әдебие
ті

27

27

27

Жоға Орыс
ры
тілі
орыс
әдебие
ті

25

25

25

Қыздар Жоға
педагогика рғы
лық
институты
1985
Абай
атындағы
Қазақ
Ұлттық
Педагогик
алық
Университ
еті
Абай
атындағы
Қазақ
Ұлттық
Педагогик
алық
Университ
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еті
Алматы
педагогты
қ
шетел
тілдері
институты
, 1982
Қазақ
мемлекетті
к қыздар
педагогика
лық
университ
еті 2017
Абай
атындағы
ҚазҰПУ,
2018

11

Утебаева
Айнаш
Нығметовн
а

ЖГП,
оқыту
шысы

12

Керімбай
Мархабат
Серікқызы

ЖГП,
оқыту
шысы

13

Байділдә
Айым
Рысбекқыз
ы

ЖГП,
оқыту
шысы

14

Бегадилова
Альмина
Манапқыз
ы

ЖГП,
оқыту
шысы

Абай
атындағы
ҚазҰПУ,
2021

15

Дәрмеш
Назгүл
Мақатқыз
ы

ЖГП,
оқыту
шысы

16

Молдабеко ЖГП,
ва
Анар оқыту
Анарбекқы шысы
зы

17

Ысқақ
ЖГП,
Ләйла
оқыту
Кинязқызы шысы

М.Әуезов
атындағы
Оңтүстік
Қазақстан
мемлекетті
к
университ
еті, 2018
Орталық
Азия
университ
еті, 2020
Абай
атындағы
ҚазҰПУ,
2012,
ҚазҰАУ,2
017
Қазақ
мемлекетті
к
университ
еті,
2014(бакал
авр)
Қазақ

Жоға Неміс
ры
және
ағылш
ын тілі

38

7

10

НЦПК.«
Өрлеу»
Алматы
18.02.20
20

Жоға Шетел
ры
тілі
пәні

4

4

4

НЦПК.«
Өрлеу»
Алматы
18.02.20
20

Жоға Шетел 3
ры
тілі
және
екі
шетел
тілі
Жоға Шетел 1
ры
тілі
және
екі
шетел
тілі
Жоға Шетел 2
ры,
тілі, екі
маги шетел
стр
тілі

3

2

2категори
я,
2020 ж

1

1

-

2

2

№175,
19.09.20
21

Жоға Химия
ры,
маги
стр

10

6

6

НЦПК.«
Өрлеу»
Алматы
18.02.20
20

Жоға Химия
рғы,
маги
стр

5

5

5

-
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18

Тотхусқыз
ы
Бақытгүл

ЖГП,
оқыту
шысы

18

Нурдиллае ЖГП,
ва Динара оқыту
Исмаиловн шысы
а

19

Қожан
Назым
Ғазизқызы

ЖГП,
оқыту
шысы

20

Дукенов
Тажібек
Дарханұлы

ЖГП,
оқыту
шысы

мемлекетті
к
университ
еті,
2014(маги
стратура)
Қазақ
Ұлттық
қыздар
педагогика
лық
университ
еті
Абай
атындағы
ҚазҰПУ
2011
Қазақ
ұлттық
қыздар
педагогика
лық
университ
еті ,2016
И.Арабаев
а
атындағы
Қырғыз
мемлекетті
к
университ
еті , 2019
ӘлФараби
атындағы
қазақ
ұлттық
университ
еті ,2014
ҚазҰАУ,2
016
(магистрат
ура),
ҚазҰАУ,2
016
(магистрат
ура).

Жоға Химия
ры,
маги
стр

7

7

4

НЦПК.«
Өрлеу»
Алматы
10.11.20
20

Жоға Физика 3
ры
матема
тика

3

3

-

Жоға
ры,
маги
стр

6

6

НЦПК.«
Өрлеу»
Алматы
18.02.20
20

2

2

-

Физика 6
матема
тика

Жоға Матем
ры
атикал
ық
компь
ютерлі
к
моделд
еу
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2

21

Нусупбаев ЖГП,
а Толкын оқыту
Ғилымовна шысы

Абай
атындағы
ҚазҰПУ,
2019
(сырттай)

Жоға Матем
ры
атика

14

1

14

-

22

Рысдаулет
Мақпал
Дәрменқыз
ы

ЖГП,
оқыту
шысы

Жоға Матем
ры
атика,
инфор
матика

7

7

7

НЦПК.«
Өрлеу»
Алматы
18.02.20
20

23

Нуридинов
Асламбек

ЖГП,
оқыту
шысы

Жоға Ақпара 1
ры
ттық
жүйеле
р

1

1

-

24

Мұратбек
Халима
Әуезханқы
зы

ЖГП,
оқыту
шысы

Қазақ
ұлттық
қыздар
педагогика
лық
университ
еті 2014,
ҚазҰАУ,2
018
Қазақ
ұлттық
Аграрлық
зерттеу
университ
еті, 2021
Қазақ
ұлттық
аграрлық
университ
еті,2020

Жоға Ақпара 2
ры
ттық
жүйеле
р

2

2

-

25

Исимсарто
ва Бота

ЖГП,
оқыту
шысы

Қ.Сатпаев
ҚазҰТЗУ
2008,
ҚазҰАУ
2015

Жоға Ақпара 7
рғы
ттық
жүйеле
р

2

2

НЦПК.«
Өрлеу»
Алматы
18.02.20
20

26

Cадуақасо ЖГП,
в Жанибек оқыту
Қуанышқұ шысы
лы

Жоға Ақпара 1
ры
ттық
жүйеле
р

1

1

-

27

Ерғали
Дәулет
Асқарұлы

ЖГП,
оқыту
шысы

Жоға Ақпара 1
ры
ттық
жүйеле
р

1

1

-

28

Берікбай
Г.Б.

ЖГП,
оқыту
шысы

Қазақ
ұлттық
Аграрлық
зерттеу
университ
еті, 2021
Қазақ
ұлттық
Аграрлық
зерттеу
университ
еті, 2021
ҚазҰАУ
2017

Жоға Есепте 6
ры
у
техник
асы
және
бағдар
ламалы
қ
қамата
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6

2

НЦПК.«
Өрлеу»
Алматы
18.02.20
20

29

Айдарқұл
Мөлдір
Әлімқызы

ЖГП,
оқыту
шысы

ҚазҰАУ
2014

масыз
ету
Жоға Есепте 1
ры
у
техник
асы
және
бағдар
ламалы
қ
қамата
масыз
ету

1

1

-

Жалпы гуманитарлық пәндер бірлестігі оқытушыларының педагогикалық
біліктіліктерін жетілдіруі мен жетістіктері
Бекбаева В.К
Тәуелсіз Қазақстанның рухани және әлеуметтік дамуы жолында қол жеткен
табыстары және оның гүлденуіне қосқан зор үлесі үшін құрмет грамотасына ие болды.
25.09.2017ж. «Білім беру саласының озаты» дипломымен марапатталды.
31.03.2017 «Білім беру жүйесіндегі кәсіби стандарттар» бағдарламасы бойынша 12
сағаттық курстан өтті.
23-24.2017 ж. «Новый взгляд на систему образования» атты ғылыми-практикалы қ
конференциясына қатысты.
20.10.2017 ж «Seminar «Institutional research and its role in Academic institutions»
курсынан өтті.
12.11-24.11.2018 ж. «Инновациалық технологияларды пайдалана отырып, білім
сапасын көтеру тиімділігі» 72 сағаттық семинар курсына қатысты.
03.04.2018 ж. «Аккредитация организаций технического и профессионального
образование – императивы времени» курсына қатысты.
09.12.2018 «In Yili Normal University» семинар-тренингке қатысты.
22-24.05.2019 ж. «Innovations in minimization of natural and technological risks»
конференциясына қатысты.
14.01.2019 ж. «Применение электронных баз данных в научно-исследовательской
деятельности» семинарына қатысты.
26-27.10.2019 ж «Актуальные научные исследования в современном мире»
конференциясына қатысты.
2020 ж Ұлттық инновациялық ғылыми зерттеу орталығы «Bilim-Qrkenieti». Елбасы
Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық «Жылдың
үздік директоры-2020» Республикалық байқауға қатысты.
2020 ж. За организацию активного участия команды колледжа в Республиканском
Гранд турнире «Я-предприниматель» конкурсына қатысты.
НЦПК.«Өрлеу» Алматы 18.02.2020 өзінің педагогтік біліктілігін көтерді.
03.12.2020 ж. «Школа лидеров ТиПО: новые управленческие команды»
Томский техникум информационных технологий» педагогтік біліктілігін көтерді,
24 сағат.
03.11-10.12.2020 ж. «Школа лидеров ТиПО: новые управленческие команды» в
рамках программы «Менеджмент в образовании» педагогтік біліктілігін көтерді, 72 сағат.
03.09.2020 ж. Педагогтердің IT-құзіреттіліктерін дамыту және жетілдіру «Таlap»
КЕАҚ, 36 сағат.
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2020 ж. «Реализация балльно-рейтинговой системы оценки учебных результатов в
организациях технического и профессионального образования» Координационный
методический учебный центр отраслевого кластера подготовки и переподготовки и
сертификации специалистов индустрии туризма и гостеприимства при колледже
индустрии туризма и гостеприимства, 16 сағат. (Қосымша-1)
Ботанова О.Ч.
19.10.2017ж. Астана қаласында «Қазақ тілі мен әдебиет сабағында интерактивті
тақтаны қолданудың тиімділігі» республикалық конкурсына қатысты. «Технология
использования Интернета в учебно-воспитательном процессе» .
23.10-25.10.2017ж. Международный научно-исследовательский центр фольклористики
и культура КР Алматы қаласында өткен «Инновационные технологии в
профессиональном образовании» курсқа қатысты, 72 сағат.
Керімбай М.С.
13.10-15.11.2017 ж. «Ана тілі – тынысым» тақырыбында конкурсқа қатысып, «Тіл –
ең асыл құндылық» номинациясы берілді.
23.12.2020 «Желтоқсан» айында өткізілген Республикалық «Ағылшын тілі» блицтурнирі «Ұстаз тілегі» республикалық ғылыми-әдістемелік орталығы
22.12.2020 Республикалық «Үздік педагог» ұстаздар арасындағы олимпиадасының
жеңімпазы
«Орта білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында оқытудың білімдік нәтелеріне
жету сапасын бағалау бойынша оқытушының кәсіби құзыреттіліктерін дамыту» 80 сағат
«Өрлеу» БАҰО № 0336769 18.02.2020ж
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ «Педагогикалық шеберлік орталығы»
жекеменшік мекемесі әзірлеген Қазақстан Республикасында орта білім мазмұнын жаңарту
аясында «Ағылшын тілі» жалпы білім беру пәнінен колледж о қытушыларыны ң
біліктілігін арттыру білім беру бағдарламасы бойынша ұйымдастырылған 80 сағатты қ
біліктілікті арттыру курсы. 25.09.2020ж
2020 жылы қырқүйек айында «Talap» коммерциалық емес акционерлік қоғамы
Оқу-тренинг орталығында «Педагогтердің ІТ-құзыреттіліктерін дамыту және жетілдіру» (
36 сағ). (Қосымша-2)
Рысдәулет М.Д.
4.01-16.01.2017 Алматы қаласы «Формирование профессиональной компетенции
преподавателя русского языка и литературы в современных условиях» курсынан өтті, 72
сағат.
Утебаева А.Н.
01.11.2018 «Трудовое законадательство» курсына қатысты
20.10.2018 «Мнемотехнника как один из инновационных подходов в обучении
английскому языку» семинарына қатысты.
2019 Алматы қ. «Қалалық полилингвалдық» олимпиадаға қатысты.
03.12. 2020 «Особенности предметно-языкового интегрированного обучения CLIL»
олимпиадасына қатысты.
2020 жылы қырқүйек айында «Talap» коммерциалық емес акционерлік қоғамы
Оқу-тренинг орталығында «Педагогтердің ІТ-құзыреттіліктерін дамыту және жетілдіру» (
36 сағ)
НЦОК 72 сағат Нұр-Сұлтан қ. 08-22 .01.2020АО.НЦПК «Өрлеу»
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ «Педагогикалық шеберлік орталығы»
жекеменшік мекемесі әзірлеген Қазақстан Республикасында орта білім мазмұнын жаңарту
аясында «Ағылшын тілі» жалпы білім беру пәнінен колледж о қытушыларыны ң
біліктілігін арттыру білім беру бағдарламасы бойынша ұйымдастырылған 80 сағатты қ
біліктілікті арттыру курсы.
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25.09.2020ж «Орта білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында оқытудың білімдік
нәтижелеріне жету сапасын бағалау бойынша оқытушының кәсіби құзыреттіліктерін
дамыту» 80 сағат «Өрлеу» БАҰО № 0336769 18.02.2020ж. (Қосымша-3)
Исимсартова Б.М.
08-22 .01.2020 НЦОК 72 сағат Нұр-Сұлтан қ. АО.НЦПК «Өрлеу»
18.02.2020 80 сағат. 11.01.2020 КНУ имени Аль-Фараби ИПКИДО bilim-al а қпаратты қтанымдық порталы 11.01.2020 алғыс хат. UST Диплом 1 дәрежелі Халы қаралы қ
информатика пәнінен ұстаздар арасында олимпиада
Жаксыбек Ж.А.
08-22 .01.2020 НЦОК 72 сағат Нұр-Сұлтан қ. АО.НЦПК «Өрлеу» 18.02.20201. Bilimorkenieti Диплом ККО.
Молдабекова А.А.
17-27.09.2018 «Жаңартылған білім беру мазмұны бойынша оқытудағы жаңа әдістәсілдер» тақырыбында ұйымдастырылған 72-сағаттық біліктілікті арттыру курсына
қатысты. Алматы қаласы.
01.11.2018 «Трудовое законадательство» курсына қатысты.
08-22 .01.2020 НЦОК 72 сағат Нұр-Сұлтан қ. АО.НЦПК «Өрлеу»
02.09.2020 Педагогтердің IT-құзіреттіліктерін дамыту және жетілдіру «Таlap»
КЕАҚ, 36 сағат
25.09.2020 Химия в рамках обновления содержания среднего образования
Республики Казахстан АОО «Назарбаев интеллектуальные школы» Центр
педагогического мастерства, 80 сағат
08-22.01.2020 НЦОК -6.97 «Повысшение эффективности организации учебного
процесса в колледжах при модульно-компетентностном подходе» Нұрсұлтан қ, 72 сағат
13.03.2021 «Ұстаз тілегі» ғылыми-әдістемелік орталық ұйымдастырған
республикалық химия пәнінен ұстаздар арасындағы онлайн олимпиадасының жеңімпазы.
(Қосымша-4)
Қожан Н.Ғ
13.12.2017ж. «Интерактивные технологии Promethean» курсына қатысты.
2020 жылы қырқүйек айында «Talap» коммерциалық емес акционерлік қоғамы
Оқу-тренинг орталығында «Педагогтердің ІТ-құзыреттіліктерін дамыту және жетілдіру» (
36 сағ)
«Орта білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында оқытудың білімдік нәтижелеріне
жету сапасын бағалау бойынша оқытушының кәсіби құзыреттіліктерін дамыту» 80 сағат
«Өрлеу» БАҰО № 0336769 18.02.2020ж
25.09.2020 Химия в рамках обновления содержания среднего образования
Республики Казахстан АОО «Назарбаев интеллектуальные школы» Центр
педагогического мастерства, 80 сағат. (Қосымша-5)
Байділдә А.Р
08-22.01.2020 Нұр-Сұлтан қ. НЦОК 72 сағат
Білім өркениеті ұлттық инновациялық ғылыми –зерттеу орталығы 1 дәрежелі
Диплом «Үздік жас маман -2019» Медаль №031 Нұрс-Сұлтан 2019
Байшашева К.У.
20.10-27.10.2017 ж. «Білім берудегі жаңа технологияларды қолданудың маңызы»
тақырыбында ұйымдастырылған 72 сағаттық семинарға қатысты.
01.11.2018 «Трудовое законадательство» курсына қатысты.
08-22 .01.2020 Нұр-Сұлтан қ. НЦОК, 72 сағат
18.02.2020 АО.НЦПК «Өрлеу» ,80 сағат
05-19.04.2021 «Менеджмент высшей школы» біліктілігін арттыру курсынан өтті.
(Қосымша-6)
Берікбай Г.Б.
08-22.01.2020 Нұр-Сұлтан қ. НЦОК 72 сағат
410

18.02.2020 АО.НЦПК «Өрлеу» 80 сағат
ККО.Рес.олимпиада
для
учителей.28.04.20
Диплом
1степении
по
пред.«информатика»
Тотхусқызы Б
10.11.2020 «Қашықтықтан оқыту:сабақты әзірлеуден бастап білім беру процесін
ұйымдастыруға дейін» 10.11.2020 (40сағ) №6531408. Национальный центр повышения
квалификации «Өрлеу», 40 сағат
02.09.2020 Педагогтердің IT-құзіреттіліктерін дамыту және жетілдіру. «Таlap»
КЕАҚ, 36 сағат. (Қосымша-7)
Ысқақ Л.
02.09.2020 Педагогтердің IT-құзіреттіліктерін дамыту және жетілдіру. «Таlap»
КЕАҚ, 36 сағат
10.11.2020 «Қашықтықтан оқыту:сабақты әзірлеуден бастап білім беру процесін
ұйымдастыруға дейін» 10.11.2020 (40сағ) №6531717. Национальный центр повышения
квалификации «Өрлеу», 40 сағат.
09.11.2020 ж. «Преподавание химии в высших учебных заведениях
сельскохозяйственного направления для решения актуальных задач экологической и
биологической системы РК» курсынан өтті, 72 сағат. (Қосымша-8)
Дәрмеш Н.М.
2021 жылы «BILIM-ORKENIETI» Республикалық Қазақстан педагогтерінің
біліктілігін арттыру және қайта даярлау орталығының жаңартылған бағдарламасы
негізінде Ағылшын пәні бойынша «Білім берудегі менеджмент» тақырыбы бойынша
ұйымдастырылған 80 сағаттық біліктілікті арттыру курсына қатысты.
01 Маусым 2021 ж. “Ustaz tilegi” ғылыми-әдістемелік орталығы ұйымдастырған
Ағылшын тілі пәнінен ұстаздар арасындағы онлайн блиц-турнирдің 1-дәрежелі жеңімпазы
аттанды.
2021 ж. Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған “Ғылым
мен білімдегі іргелі және қолданбалы зерттеулер” атты ғылыми-практикалы қ онлайнконференциясына қатысты.
2021 ж. “Бейбіт күн жасасын әлемде” атты республикалық Ұлы Жеңістің 76
жылдығына арналған дарынды балалар мен жасөспірімдер арасындағы өнер байқауына
қатыстым. Балалар мен жасөспірімдерге білім мен тәрбие беріп, мәдени әрі патриотты қ
өнерге деген олардың құштарлығын арттыруда атқарған белсенділігім үшін Құрмет
грамотасымен марапатталды.
2021 ж. “Бейбіт күн жасасын әлемде” атты республикалық Ұлы Жеңістің 76
жылдығына арналған дарынды балалар мен жасөспірімдер арасындағы өнер байқауына
қатыстым. «Шығарма» номинациясы бойынша 1 орын жүлдегері аттанды.
31 Мамыр 2021 ж. “Ustaz tilegi” ғылыми-әдістемелік орталығы ұйымдастырған
Республикалық Ағылшын тілі пәнінен ұстаздар арасындағы онлайн олимпиадасының 3дәрежелі жеңімпазы аттанды.
Кәсіби деңгейі жоғары және шығармашыл талантты педагогтар арасында
ұйымдастырылған «Пән олимпиадасының үздік педагогі - 2021» атты республикалық
олимпиаданың белсенді қатысушысы Сертификатпен марапатталды.
31 Мамыр 2021 ж. “Ustaz tilegi” ғылыми-әдістемелік орталығы ұйымдастырған
Республикалық Ағылшын тілі пәнінен ұстаздар арасындағы онлайн олимпиадасының 3дәрежелі жеңімпазы аттанды.
16 Сәуір 2021 ж. “Ustaz tilegi” ғылыми-әдістемелік орталы ғы ұйымдастыр ған
Ағылшын тілі пәнінен ұстаздар арасындағы онлайн блиц-турнирдің 1-дәрежелі жеңімпазы
аттанды.
16 Сәуір 2021 ж. “Ustaz tilegi” ғылыми-әдістемелік орталы ғы ұйымдастыр ған
Облыстық Ағылшын тілі пәнінен ұстаздар арасындағы онлайн олимпиадасыны ң 2дәрежелі жеңімпазы болып марапатталды.
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2020 ж. Желтоқсан айында “Ustaz tilegi” ғылыми-әдістемелік орталығы
ұйымдастырған Халықаралық Ағылшын тілі пәнінен ұстаздар арасындағы
олимпиадасының 2-дәрежелі жеңімпазы болып марапатталды.
2020 ж. Қазан айында “Ustaz tilegi” ғылыми-әдістемелік орталығы ұйымдастырған
Республикалық «Педагогика және психология негіздері» Блиц-турнирінің 3-дәрежелі
жеңімпазы болып марапатталды.
2020 ж. Қазан айында “Ustaz tilegi” ғылыми-әдістемелік орталығы ұйымдастырған
Халықаралық Ағылшын тілі пәнінен ұстаздар арасындағы олимпиадасының 2-дәрежелі
жеңімпазы болып марапатталды.
2020 ж. Қазан айында “Ustaz tilegi” ғылыми-әдістемелік орталығы ұйымдастырған
Республикалық «Ағылшын тілі» Блиц-турнирінің 1-дәрежелі жеңімпазы болып
марапатталды. (Қосымша-9)
Мұхамет А.С.
Халықаралық Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен ұстаздар арасында олимпиадасының
3 дәрежелі жеңімпазы Білім беру сапасын басқару жүйесі.2020ж
18.11-22.11. 2021 «Білім шыңы» олимпиадасына қатысты
2021 «Қош келдің, Әз Наурыз» Республикалық байқауына қатысты.
30.09.2021-Педагогтердің цифрлық құзырлығын дамыту (Қосымша-10)
Мұратбек Х.Ә.
«Elab Asia» академиясы әдістемесімен жасалған педагогтердің біліктілігін арттыру
бағдарламасы бойынша 72 сағат көлемінде «Киберпедагогика және қазіргі шынды қты ң
сын-қатерлері» курсына қатысты.
IVХалықаралық білім саласы қызметкерлері мен мұғалімдерге арналған
педагогикалық олимпиадасына қатысты. (Қосымша-11)
Нурдинов А.
15.11.2021 ж. «Үздік презентация – 2021» колледжішілік конкурста «Ғылыми
өзектілік» номинациясы бойынша дипломмен марапатталды. (Қосымша-12)
Омирова Ж.Р.
НЦОК Нұр-Сұлтан қ. 08.01-22.01.2020 «Повышение эффективности организации
учебного процесса в колледжах при модульно- компетентностном подходе», 72 сағат.
Жалпы гуманитарлық пәндер бірлестігі бойынша мамандар дайындау Қазақстан
Республикасының техникалық және кәсіптік білім беретін стандарты мен типтік оқу
жоспары мен типтік бағдарламасы негізінде жүргізіледі. Жалпы гуманитарлық пәндер
бойынша 2020 жылғы Типтік оқу бағдарламасы негізінде құрылған жұмыс бағдарламасы
мен күнтізбелік-тақырыптық жоспар негізінде оқу процесі ұйымдастырылады. Оқу
сабақтары сабақ кестесіне сәйкес екі ауысымда өтеді.
Оқу процесін ұйымдастыратын негізгі құжаттар болып: силлабус, оқу жұмыс
жоспары, жекелеген пәндер түріне дайындалатын жұмыс бағдарламасы және күнтізбеліктақырыптық жоспар болып табылады. Жұмыс жоспары оқу процесін басқаратын о қу
кестесі мен оқу жоспарынан, оқу пәндері тізбесінен, оның өтілетін мерзімі мен сағаттар
санынан, оқытылудың бірізділігін, сабақтың түрлері мен аралық аттестация мен
қортынды аттестация, бақылау түрлерінен тұрады.
Оқу процесін бақылау жоспарлар мен бағдарламаларды толық жүзеге асыруды
қамтамасыз етеді:
-оқу процесінің жылдық кестесі теориялық оқу, емтихан сессиясы, практика
түрлері мен мерзімі, демалыс уақыттарын көрсетеді;
-бір жылға құрылған күнтізбелік-тақырыптық жоспар;
-оқу сабақтарының басталу және аяқталу уақытын анықтайтын күн реті;
-оқу жылы басталмас бұрын оқу-әдістемелік бөлім дайындаған сабақ өтетін
аудиториялар тізімі.
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Оқу жоспарлары мен бағдарламалар мазмұнын бақылау берілетін теориялық
материалдар, оны бекітуге арналған практикалық дағдыларын толықтыратын
зертханалық-практикалық сабақтар болашақ маманның өзі таңдаған кәсібі бойынша
тиімді құрал болуға тиіс және бітіруші маман практикалық қызметінде үлкен сұраныс қа
ие болатындай бағытта дайындалуы тиіс.
Білім алушылардың сабаққа қатысуы мен үлгерімін бақылау үшін колледж ішілік
бақылау ұйымдастырылады және оны жүйелі басқаруға бағыт алады. Оқу кестесіне
сәйкес 15 сағат көлемінде пән бойынша ағымдық аттестация жүргізіледі, оны ң нәтижесі
аралық аттестация кезінде ескеріледі. Емтихандар көпшілігінде ауызша формада және
тест түрінде қабылданады. Емтихан сұрақтары алдын-ала дайындалып білім алушылар ға
дайындық үшін таратылады, билеттер мен тест сұрақтары 1 ай бұрын пәндер бірлестігі
отырысында қарастырылып, директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасарына бекітуге
ұсынылады.
Өтілген пәндер бойынша теориялық оқу журналы толтырылады. Онда теориялы қ,
зертханалық-практикалық сабақтар, бағалар, өтілген тақырыптар күнтізбелік-тақырыптық
жоспарға сәйкес толытырылған. Теориялық оқу журналдарын бөлім меңгерушілері,
директордың орынбасарлары үнемі тексеріп, қадағалап отырады.
Оқу-әдістемелік жұмыс
Жыл сайын мамандық бойынша стандарт негізінде оқу процесін жүргізуге қажетті
құжаттар дайындалады. Дайындалған оқу жұмыс құжаттары негізінде оқу процесін
болашақ маманға қойылатын стандарттағы талаптарға жауап беретіндей деңгейде
әдістемелік қамтамасыз ету жұмысы ұйымдастырылады.
Жұмыс жоспарындағы сағаттар саны мен типтік бағдарламадағы тақырыптарға
сәйкес құрылған жұмыс бағдарламасы мен күнтізбелік-тақырыптық жоспар пәндер
бірлестігі отырысында қаралып, бекітіліп директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасары
бекітуімен күнделікті оқу процесінде пайдаланылады. Пәндер бірлестігінде оқу процесін
жүйелі ұйымдастыру, болашақта бәсекеге қабілетті білімді маман дайындау мақсатында
әрбір оқытушы Оқу-әдістемелік кешенді өз пәндері бойынша жинақтайды.
Оқытушылар оқу процесін әдістемелік тұрғыда жоғары дәрежеде қамтамасыз ету үшін
көмекші құралдар дайындайды:
Ағымдық аттестация үшін тест сұрақтарын және аралық аттестация үшін емтихан
сұрақтары мен билеттерін семестр алдынан дайындайды;
Жұмыс жоспарына сәйкес міндетті бақылау жұмысы тапсырмалары мен оларды
орындауға көмекші құралдар дайындап пәндер бірлестігі отырысында бекітіледі;
Жалпы гуманитарлық пәндер бірлестігі бойынша арнайы пәндерден сырттай б өлім үшін
бақылау жұмысын орындауға әдістемелік көмекші құрал дайындалды;
Жалпы гуманитарлық пәндер бірлестігі бойынша ашық сабақтар жоспары және өткізу,
тәрбие іс-шаралары жоспарлары және өткізу жұмыстары жоспар бойынша өткізілген;
Курс жұмысы тақырыптары дайындалып жыл басында жетекшілері тағайындал ған, ол
пәндер бірлестігі отырысында бекітілген. Курс жұмысын орындауға әдістемелік көмекші
құрал дайындалған. Білім алушылар оқу процесінде пайдаланады.
Жалпы гуманитарлық пәндер бірлестігі бойынша Оқу-әдістемелік кешенді пәндер
бірлестігінің әрбір оқытушы жинақтаған, онда оқу процесіне қажетті материалдар
толықтырылған.
Пәндер бірлестігінде жоспар бойынша айына бір рет отырыс өтеді, осы отырыста
әдістемелік құралдар қарастырылып, талданып, бекітіледі.
Жыл сайын колледжде өткізілетін дәстүрлі іс-шаралар пәндер бірлестігі онкүндігі,
әдістемелік-үйрету семинарлары, «Педагогикалық шеберлік мектебі», «Жас мамандар
мектебі» жұмыстарына оқытушылар белсене араласады.
Жалпы гуманитарлық пәндер бірлестігі тақырыбы: «Заман ағымына сай жеке
тұлғаға жан-жақты білім беру».
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Жыл басында колледждің әдістемелік проблемасы төңірегінде құрылған пәндер
бірлестігі тақырыбын негізге ала отырып, әрбір оқытушы өзінің білім жетілдіру
мақсатында жеке тақырыбын таңдайды, жұмыс жоспарын құрады.
Сонымен бірге колледжде жас мамандармен жұмыс – тәлімгер жұмысына көп көңіл
бөлінеді. Жыл басынан тәлімгерлер жоспар құрады. Жас мамандар сабағына қатысады,
олардың педагогикалық машықтарын қалыптастыру мақсатында кеңес береді. Сабақты
әдістемелік қамтамасыз ету үшін қажетті жаңа ғылыми-әдістемелік оқулықтар мен
материалдар жинақтатып ОӘК жинауға ықпал етеді.
Еңбек жолын колледж қабырғасында бастаған барлық педагог оқытушылар өз
білімдерін көтеру жұмысын бірінші кезекке қояды, мәселен жаңа ғылыми әдебиеттермен
танысу, тәжірибе алмасу, өз білімін шыңдау, өзара сабаққа қатысу және оны талдау
машығын дамыту, жүргізетін пәні бойынша презентация дайындау.
2018-2019 оқу жылында «Қазіргі заманғы ғылым: жаңа көзқарас» атты V
Республикалық ғылыми тәжірибелік конференцияда химия пәні оқытушысы Молдабекова
А.А. жоғарғы деңгейдегі жеңімпазды дайындағаны үшін марапатталды.
Сонымен қатар конференция жеңімпаздары 2-курс білім алушылары Боранхан
Асан, Жолдасова Жансая дипломмен марапаталды. (Қосымша-13)
2019-2020 оқу жылында 4-5.05.2020 ж. Информатика пәнінен олимпиадада 1
дәрежелі дипломмен Сейтхан Назерке ,
2 дәрежелі дипломмен Нартайұлы Иса
марапатталды.
25-29.04.20 Информатика пәні оқытушысы Берікбай Гулшат жетекшілігімен
Рес.дистанц.олимп «Информатика» Диплом 1 дәрежелімен марапатталды Имангалиева
Маргарита, Құрал Айдана.
2020-2021 оқу жылында “Ustaz tilegi” ғылыми-әдістемелік орталығы
ұйымдастырған онлайн блиц-турнирге ағылшын тілі пән оқытушысы Дәрмеш Назгүлдің
жетекшілігімен қатысқан білім алушылардың жетістіктері:
01 Маусым 2021 ж. “Ustaz tilegi” ғылыми-әдістемелік орталығы ұйымдастырған
Ағылшын тілі пәнінен студенттер арасындағы онлайн блиц-турнирде білім ж әне жо ғары
ойлау дағдысымен ерекшеленген білім алушы Ешмұрат Ерсұлтан Мырзабекұлы 2дәрежелі жеңімпазы аттанды.
31 Мамыр 2021 ж. “Ustaz tilegi” ғылыми-әдістемелік орталығы ұйымдастырған
Ағылшын тілі пәнінен студенттер арасындағы онлайн блиц-турнирде білім ж әне жо ғары
ойлау дағдысымен ерекшеленген білім алушы Шиндина Марина Павловна 3-дәрежелі
жеңімпазы аттанды.
16 Сәуір 2021 ж. “Ustaz tilegi” ғылыми-әдістемелік орталы ғы ұйымдастыр ған
Халықаралық Ағылшын тілі пәнінен студенттер арасындағы онлайн олимпиадада білім
алушы Төлеген Айым Саматқызы 2-дәрежелі жеңімпазы аттанды.
13 Сәуір 2021 ж. “Ustaz tilegi” ғылыми-әдістемелік орталы ғы ұйымдастыр ған
Ағылшын тілі пәнінен студенттер арасындағы онлайн блиц-турнирде білімі мен жо ғары
ойлау дағдысымен ерекшеленген білім алушы Воробьева Анастасия Александровна 1дәрежелі жеңімпазы аттанды.
13 Сәуір 2021 ж. “Ustaz tilegi” ғылыми-әдістемелік орталы ғы ұйымдастыр ған
Республикалық Ағылшын тілі пәнінен студенттер арасындағы онлайн олимпиада білім
алушы Рымқанов Алинұр 3-дәрежелі жеңімпазы болып марапатталды.
16 Сәуір 2021 ж. “Ustaz tilegi” ғылыми-әдістемелік орталы ғы ұйымдастыр ған
Ағылшын тілі пәнінен студенттер арасындағы онлайн блиц-турнирде білімі мен жо ғары
ойлау дағдысымен ерекшеленген білім алушы Асхатқызы Ақерке 1-дәрежелі жеңімпазы
болып марапатталды.
16 Сәуір 2021 ж. “Ustaz tilegi” ғылыми-әдістемелік орталы ғы ұйымдастыр ған
Ағылшын тілі пәнінен студенттер арасындағы онлайн блиц-турнирде білімі мен жо ғары
ойлау дағдысымен ерекшеленген білім алушы Мухаметов Алишер Максатович 1-д әрежелі
жеңімпазы болып марапатталды.
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2021 ж. Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған “Ғылым
мен білімдегі іргелі және қолданбалы зерттеулер” атты ғылыми-практикалы қ онлайнконференциясында білім алушы Котова Дарья 3-дәрежелі дипломмен марапатталды.
2021 ж. “Бейбіт күн жасасын әлемде” атты Республикалық Ұлы Жеңістің 76
жылдығына арналған дарынды балалар мен жасөспірімдер арасындағы өнер байқауында
«Шығарма» номинациясы бойынша студентім Рымқанов Алинұр 3 орын жүлдегері
аттанды.(Қосымша-14)
Сонымен қатар 29.10.2020 ж. Физика пәні оқытушысы Қожан Н.Ғ. жетекшілігімен
онлайн олимпиадада өзінің біліктілігімен көзге түскен Турлан Нурай 1-орын дипломымен
марапатталды. (Қосымша-15)
2021-2022 оқу жылындағы 25.11.2021 ж. «Дарындар» байқауында қазақ тілі мен
әдебиеті пәнінің оқытушысы Сағынқұл Ж.Д. жетекшілігімен Төлеген Ақан ән байқауынан
2-орын, Ілияс Айсұлу, Ходжахметқызы Аида, Айбол Еңлік, Садыркулова Аружан, Нұржан
Ақерке би сайысынан гран при иеленді. (Қосымша-16)
Сонымен қатар, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы Мұхамет А.С.
жетекшілігімен «Білім шыңы» атты оқушылар мен студенттерге арналған қашықты қтан
өткізілген Іхалықаралық пәндік олимпиадасынан жүлделі орындарға Қасымхан Саид,
Алдыбай Рамазан, Болат Саят, Әбдіманап Дәнеш, Тулентаева Жібек ие болды. ( Қосымша17)
Оқу кабинеттері мен үйірме жұмысының жоспарлары пәндер бірлестігінің бірінші
отырысында қарастырылып, бекітілген және жыл бойы жұмыс жоспар бойынша ж үзеге
асырылған.
Оқу кабинеттерінің жоспарында ұйымдастыру жұмыстары, кабинетті жабды қтау
жұмыстары, арнайы пән бойынша оқу-әдістемелік жабдықталуы қамтылған. Ал, үйірме
жұмысы жоспарын құруда оның басты мақсаттары мен міндеттері негізге ала отырып,
арнайы пән бойынша білімдерін кеңейту және мамандығына қызығушылы ғын арттыру,
мамандық туралы танымдарын кеңейтуді ескерген.
Оқу сабақтарын өткізуде жалпы гуманитарлық пәндер бірлестігі оқытушылары
дидактикалық материалдар, ТОҚ пайдаланады, ол білім алушылардың арнайы пәндер
бойынша білімін кеңейтуге және теорияны практикалық әрекеттерге ұштастыруға ықпал
етеді.
Әдістемелік бөлімнің ұсынған ашық сабақ өткізу туралы Ережесін пайдалан
отырып, оқытушылар ашық сабақтарын жыл басынан құрылған кесте бойынша толық,
мерзімінде орындаған.
18.10.2021 Оқытушы Ысқақ Ләйлә Химия пәнінен «Источники углеводородов. Нефть.
Переработка нефтепродуктов» .
19.10.2021 Оқытушы Мұратбек Халима Әуезханқызы информатика пәнінен «МS
PowerPoint бағдарламасы және оның негізгі мүмкіндіктері ».
20.10.2021 Оқытушы Нуридинов Асламбек
Информатика
пәнінен
«Деректер
қорының негіздері».
21.10.2021 Оқытушы Утебаева Айнаш Ныгметовна ағылшын тілі пәнінен «Analyzing
the advantages and disadvantages of befouls».
21.10.2021 Оқытушы Дәрмеш Назгүл Мақатқызы ағылшын тілі пәні»ен «Non-fictiontext.
Learners read a non-fiction text».
25.10.2021 Оқытушы Молдабекова Анар Анарбекқызы
химия пәнінен «Қанықпаған
көмірсутектер».
25.10.2021 Оқытушы Бегадилова Альмина Манапқызы ағылшын тілі пәнінен «The
function of the brain».
25.10.2021 Оқытушы Нусупбаева Толкын Гилымовна
математика
пәнінен
«Көбейткіштерге жіктеу әдісі арқылы бір айнымалысы бар көпмүше түбірлерін
табу. Безу теоремасы. Горнер схемасы»
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 26.10.2021 Оқытушы Байшашева Кабира Уаповна
орыс тілі пәнінен «Лексическое
значение слова. Фразеологизмы»
 26.10.2021 Оқытушы Қожан Назым Ғазизқызы физика пәнінен
«Идеал
газ.
Газдардың молекулалық-кинетикалық теорияның негізгі теңдеуі ».
 27.10.2021 Оқытушы Мұхамет Айман Серікқызы
қазақ әдебиеті пәнінен «Ахмет
Байтұрсынұлы – ұлт жанашыры».
 28.10.2021 Оқытушы Сағынқұл Жұлдыз Дарынқызы қазақ әдебиеті
пәнінен
«Т.Сұлтанбеков «Көшпелі алтын» ғылыми фантастикалық әңгіме»
Оқытушылар бір-бірінің сабақтарына белсенді қатысты және бұл олардың кәсіб и
біліктіліктерін дамытуға ықпал етсе, білім алушылардың оқуға қзығушылығын дамытады.
Өзара сабаққа қатысу пәндер бірлестігінде кесте бойынша жүйелі өтеді.
Сабаққа үлгермейтін немесе көп қалатын білім алушылар үшін қосымша кеңес
кестесі құрылған.
Оқу-тәрбие жұмысы
Колледждің жылдық жоспары негізінде жыл сайын жалпы гуманитарлық пәндер
бірлестігі бойынша тәлімгерлер жоспары құрылды. Жоспар бойынша іс-шаралар
өткізіледі және сабақ кестесіне енгізіле отырып апта сайын топ сағаты өтеді. Жалпы жыл
бойына өткізілген топ сағаттарының тақырыптары, мәселен: 2021-2022 оқу жылында
өткізілген іс-шаралар:
15.09.21 «ТІЛ МЕРЕЙІ – ЕЛ МЕРЕЙІ» атты тілдер мерекесіне орай мерекелік ісшара Бегадилова А.М., Мұхамет А.С., Сағынқұл Ж.Д.
21.10.2021 «Будущее Казахстана в наших руках» ашық тәрбие сағатын Бегадилова
А.М.
01.10.2021 «Қарттарым – асыл қазынам» тақырыпта қарттар күніне орай топ
сағатын Нуридинов А.;
27.10.2021 «Дәстүр мен ғұрып» атты ашық тәрбие сағатын Сағынқұл Жұлдыз
Дарынқызы
20.10.2021 «Біз Қазақстанның болашағымыз» атты ашық
тәрбие
сағатынан
Мұхамет А.С.;
19.10.2021 «30 лет день Независимости Казахстана» тәрбие сағыты Утебаева А. Н.
22.12.2021 «Тебе мой Казахстан, тебе воспеть хочу!» атты тәуелсіздік күніне орай
ұйымдастырылған мерекелік іс-шара Нуридинов А., Байшашева К.У.
Апта сайын топ сағаты сабақ кестесіне сәйкес өткізіледі. Онда сабаққа қатысу,
білім алушылар тәртібі мен үлгерімі бақылауға алынады. Сонымен қатар түрлі ісшараларды ұйымдастыру мәселелері, ата-аналармен жұмыс жүргізіледі.
Сонымен бірге топ білім алушыларымен мәдени демалыстар: театр
қойылымдарына бару, қала музейлерін аралау, саяхатқа шығу секілді іс-шаралар да
өткізіледі.
Материалдық-техникалық базасы
Сабақтар оқу-әдістемелік жабдықталған кабинеттерде өтеді:
528 – Кәсіби шет тілі;
526 – Қазақ тілі және мемлекеттік тілде іс жүргізу;
531 – Орыс тілі және әдебиеті
695 – Математика
686 – Механикалық және молекулалық физика
351 – Шетел тілі
313 – Компьютерлік класс
313, 531, 528, 526 кабинеттерде сабақтарда презентацияларды демонстрация
жасайтын проеторлар қойылған. Осы проекторлар арқылы пәндер бірлестігі оқытушылар
өз сабақтарында көрнекі ретінде белсенді қолданады. Әсіресе оқытушы Нуридинов
Асламбек, Ерғали Дәулет, Молдабекова Анар, Бегадилова Альмина, Байшашева Кабира,
Мұхамет Айман, Дәрмеш Назгүл, Мұратбек Халима, Сағынқұл Жұлдыз т.б.
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Оқу процесін ақпараттық және оқулықтармен қамтамасыз етілуі
Колледж кітапханасы білім алушыларды оқу және әдістемелік құралдармен
мамандық бойынша толық қамтамасыз етіледі. Білім алушылардың өз бетінше
тапсырмаларды және ғылыми ізденіс жұмыстарымен айналысуларына ақпаратты қ
материалдармен қамтамасыз ете алады. Жалпы гуманитарлық пәндер бірлестігі пәндері
бойынша мемлекеттік тілде оқу құралдары саны жеткілікті.
Жалпы гуманитарлық пәндер бірлестігі оқытушыларының педагогикалық
біліктіліктерін жетілдіруі мен жетістіктері (Қосымша 1-17)
Бекбаева В.К (Қосымша-1)
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Керімбай М.С.(Қосымша-2)

419

Утебаева А.Н. (Қосымша-3)

420

Молдабекова А.А.(Қосымша-4)

421

Қожан Н.Ғ(Қосымша-5)

Байшашева К.У.(Қосымша-6)

422

Тотхусқызы Б (Қосымша-7)

Ысқақ Л.(Қосымша-8)

423

Дәрмеш Н.М.(Қосымша-9)

424

425

Мұхамет А.С(Қосымша-10)

426

Мұратбек Х.Ә.(Қосымша-11)

Нуридинов А(Қосымша-12)

Қосымша-13

Оқытушылардың білім алушылармен жетістіктері

427

Қосымша-14

428

Қосымша-15

429

Қосымша-16

Қосымша-17
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Шешім:
2021-2022 оқу жылдарындағы жалпы гуманитарлық пәндер бірлестігі жұмысын
қанағаттанарлық деп есептеуге болады. Оқытушылар оқу-тәрбие процесіндегі өз
міндеттерін білімділікпен, ұйымдастырушылық қабілетпен өткізеді. Оқу жүктемелері мен
міндеттерін атқарады, оқу процесі қажетті әдістемелік құралдармен қамтамасыз етілген.
Ұсыныс:
Оқу-тәрбие
процесі
жұмысын
тиімді
ұйымдастыру
мақсатында:
1. ПОӘК қазіргі таңдағы сұраныстарын ескере отырып, электронды нұсқаларын
дайындау.
2. Алматы және Алматы облысы төңірегінде білім алушылар құрамын қалыптастыру
мақсатында кәсіптік бағдар беру жұмысын күшейту.
3. Жалпы гуманитарлық пәндер бойынша сырттай бөлім үшін жазылған бақылау жұмысын
орындауға әдістемелік көмекші құрал мазмұнын қайта қарау.
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15.11. «Жалпы әлеуметтік» пәндер бірлестігі
Өзін-өзі аттестаттау нәтижесі бойынша
АНЫҚТАМА
Колледждің оқу үрдісін бақылау жұмысының бағыттары:
- Мемлекеттік жалпыға білім беру стандартының талаптарын және үлгілік жұмыс
бағдарламалары ережелерін орындауды қамтамасыздандыру
-

Педагогикалық технологияны жаңарту

-

Білім мазмұнын жетілдіру

-

Оқу-тәрбие үрдісімен тиімді басқару

-

Модульді технологияны практикада қолдану

-

Білім алушылардың білімін бақылау және әдістемелік-оқу кешенін құрастыру

-

Педагогикалық қызметкерлердің жоғары кәсібі-педагогикалық шеберліктерімен
қамтамасыз ету

-

Оқытушылар мен білім алушылардың ғылыми-зерттеу жұмыстары

-

Педагогикалық тәжірибені тарату және жинақтау
Стратегиялық мақсат: Білім беру үрдісіне аса көңіл бөлу, кәсіптік мәселелерді
шеше алатындай болашақ мамандарды дайындау. Нарық жағдайында жеке тұлғаны кәсіби
мобильділікке және үнемі өзін – өзі дамыту мен өз білімін көтеруге дайындау.
Пән бірлестігінің тақырыбы: Оқу үрдісінде әлеуметтік пәндер интеграциясын
қолдана отырып, білім алушылардың білім сапасын арттыру.
Мақсаты: Әрбір білім алушының жеке дара қабілеттерін ескере
отырып, сапалы, білімді, бәсекеге қабілетті жеке тұлға қалыптастыруда
инновациялық – педагогикалық әдіс – тәсілдерді жүзеге асыру.
Міндеттері:
-

Үш тілді меңгерулеріне мүмкіндік жасау, тереңдетілген шет тілі мен арнайы
пәндерді ағылшын тілінде оқытуды ұйымдастыру

-

Арнайы пәндер бойынша оқулықтар мен электрондық оқу-әдістемелік кешендер
жасақтау

-

Білім алушы бойында өзін-өзі дамыту, өзін-өзі тәрбиелеу, өзін-өзі басқару, шешім
таба білу қабілеттерін қалыптастыру;

-

Оқытушылардың біліктілігін арттыру;
Оқытушыларды педагогикалық бағыттағы шығармашылық ізденіске тарту
Білім алушылардың рухани дүниесін байыта отырып, эстетикалық, адамгершілік,
азаматтық, ізгілік, инабаттылық тәрбие беру.
«Жалпы әлеуметтік» пәндер бірлестігінің оқытушылары

Пән бірлестігінің кадрлық әлеуеті
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Жалпы білімдік үлгілік бағдарламаға сай мамандықтар тарих, дене тәрбиесі,
биология, география, алғашқы әскери дайындық пәндері оқытушыларымен жинақталған.
Олардың арасында 2 оқытушы жоғарғы санатта, 2 оқытушы бірінші санатта, 3
оқытушы 2 санатта, 1 оқытушы бакалавр.
қ/ Аты-жөні
с

1
1
2

Қызм Білімі
еті

2
3
Әділаканов
Аян
Дәулеткелдіұлы
Касымов Мадияр
Сырымұлы
Джаманкеев Ермек штатт
ық
Конакпаевич
оқыт
ушы

Рахимова Баян
Аскарбекқызы

Абеуова
Айжан
Саламатовна

Джамалов Джалал
Джамалович

санат
ы

6

М.Х.Дул
ати
атындағ
ы Тараз
мемлеке
ттік
универс
итеті
ЖБ №
0141358
Физкуль
тура
институ
т, 1994
жыл
штатт Қазақ
ық
Ұлттық
оқыт Альушы
Фараби
атындағ
ы
универс
итет,
2003
жыл
сағатт Қазақ
ық
физкуль
оқыт тура
ушы
институ
ты
27.04.19
83
№86863
3 дене
шынықт

7

Оқытаты Еңбек өтілі
н сабағы жал Маманд
Педаг
пы
ық
огикал
бойынш ық
а
8
9
10
11

Жоғарғ Дене
ы
тәрбиесі
катиго
рия
Жоғар
ғы
катиг
ория,
Магис
тр

Географи
я

-

Дене
тәрбиесі
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19

1,9

1,9

36

35

35

36

36

36

Біліктіліг
ін
жетілдіру
13

-

-

ыру
және
спорт
мұғалімі
Омарова Айжан
Амиргалиевна
Тлеубаева
Сандугаш
Серикказиевна

штатт
ық
оқыт
ушы

Оспанова Эльмира
Бериковна

штат
ық
оқыт
ушы

Бейсеева Салтанат
Серикбаевна

штат
ық
оқыт
ушы

әльФараби
атындағ
ы
Қазақты
ң
мемлеке
ттік
ұлттық
универс
итеті
ЖБ-ІІ №
0029868
географ
ия
оқытуш
ысы
әлФараби
атындағ
ы Қазақ
ұлттық
универс
итеті
ЖБ №
0020950
01.07.20
09 тарих
бакалавр
әлФараби
атындағ
ы Қазақ
ұлттық
универс
итеті
ЖБ №
0683105
тарих,
құқық
және
экономи

жоғарғ
ы
білікті
лік

география

-

25

25

25

мәдениет
тану
саясаттан
у

1

1

1

құқық

6

6

6

434

-

Тирбосынова
Айнур
Адылхановна

Әбжаппарқызы
Райханкүл
Абилкаирова
Жансая
Муратбековна
Омарова Маржан
Жакыповна

Ерманов Мухтар
Мухамбетгалиев
ич

Ибраемжанова
Кулжанат
Амановна
6

Абилбекова
Эльвера
Мейрамбаева

штатт
ық
оқыт
ушы

ка
негіздері
пәндерін
ің
мұғалімі
Абай
2
биология
атындағ категор
ы Қазақ ия
ұлттық
педагоги
калық
универс
итеті
ЖБ №
0067619
биологи
я
и
экология

13

4

штатт
ық
оқыт
ушы

Тараз
институ
ты
Яссауи,
2011

Бірінші Өзін-өзі
катеор тану
ия

13

штатт
ық
оқыт
ушы

СанктПетерб
урский

-

НВП

32

Тарих,
Мәдениет
тану

8

8

8

философи
я

18

18

18

штатт
ық
оқыт
ушы
штатт
ық
оқыт
ушы

Академи
я
Ветерен
ария
1993
жыл
КазНП
екінші
ЖУ
Қазақ
ұлттық
универс
итет
1.07.200
3
№03558
04
Қазақст
ан
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13

4

13

5

-

-

5

-

тарихы
мұғалімі

Ғылыми-әдістемелік жұмыс
(біліктілік көтеру курстары, қалалық колледжішілік семинарлар)
Абеуова А.С
1. «Использование инновационных образовательных технологий в учебном процессе»
Сертификат №УМЦ-Т С-1039. Учебный ценр «Табыс» г.Алматы, С 4 ян по
16ян.2017 г,72часа.
2. Сабақта студенттердің оқу белсенділігін арттырудың әдіс-тәсілдері. 20.10.2017г.27.10.2017г. Языковый центр «Advance», г.Алматы
3. Сертификат «Повышение эффективности организации учебного процесса в
колледжах при модульно- компетентностном подходе».72 часов
Неправительственный центр оценки качества НЦОК Нұр-Сұлтан қ 08.01-22
.01.2020
4. Сертификат «Орта білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында оқытудың білімдік
нәтижелеріне жету сапасын бағалау бойынша оқытушының кәсіби
құзіреттіліктерін дамыту» 80 сағат. АО «Национальный центр повышения
квалификации НЦПК.«Өрлеу» Алматы 18.02.2020
Кошанова А.Д
1. «Использование инновационных образовательных технологий в учебном процессе»
Сертификат №УМЦ-Т С-1039. Учебный ценр «Табыс» г.Алматы, С 4 ян по
16ян.2017 г,72часа.
Омарова А.А.
1. «Формирование профессиональной компетенции преподавателя

психологии

в

современных условиях».Учебный ценр «Табыс» г.Алматы,
С 4 ян по 16ян.2017 г,72часа
2. Республиканский творческий конкурс Международного уровня
«Лучший психолог». 16.11.2017г. г.Астана- Диплом І степени
Тлеубаева С.С
1. Білім берудегі жаңа технологияларды қолданудың маңызы 20.10.2017г.27.10.2017г. Языковый центр «Advance», г.Алматы, Сертификат
2. Сертификат «Повышение эффективности организации учебного процесса в
колледжах
при
модульнокомпетентностном
подходе».72
часов
Неправительственный центр оценки качества НЦОК
Нұр-Сұлтан қ 08.0122 .01.2020
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3. Сертификат «Орта білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында оқытуды ң білімдік
нәтижелеріне

жету

сапасын

бағалау

бойынша

оқытушының

кәсіби

құзіреттіліктерін дамыту» 80 сағат АО «Национальный центр повышения
квалификации НЦПК.«Өрлеу» Алматы 18.02.2020
Тасимова Р.М
1. Сертификат «Повышение эффективности организации учебного процесса в
колледжах при модульно- компетентностном подходе».72 часов
АО
«Национальный центр повышения квалификации НЦПК.«Өрлеу Нұр-Сұлтан қ
08.01-22 .01.2020
Омарова М.Ж
1. Сертификат «Повышение эффективности организации учебного процесса в
колледжах
при
модульнокомпетентностном
подходе».72
часов.
1.Неправительственный центр оценки качества НЦОК
Нұр-Сұлтан қ 08.0122 .01.2020
2. Сертификат «Орта білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында оқытуды ң білімдік
нәтижелеріне

жету

сапасын

құзіреттіліктерін дамыту»

бағалау

бойынша

оқытушының

кәсіби

80 сағат АО «Национальный центр повышения

квалификации НЦПК.«Өрлеу» Алматы 18.02.2020
Омарбаева Ш.А
1. Сертификат «Повышение эффективности организации учебного процесса в
колледжах
при
модульнокомпетентностном
подходе».72
часов
Неправительственный центр оценки качества НЦОК
Нұр-Сұлтан қ 08.0122 .01.2020
Рахимова Б.А
2. Сертификат «Повышение эффективности организации учебного процесса в
колледжах
при
модульнокомпетентностном
подходе».72
часов
Неправительственный центр оценки качества НЦОК
Нұр-Сұлтан қ 08.0122 .01.2020
Абилбекова Эльвера Мейрамбаевна
1. Сертификат «Повышение эффективности организации учебного процесса в
колледжах
при
модульнокомпетентностном
подходе».72
часов
Неправительственный центр оценки качества НЦОК
Нұр-Сұлтан қ 08.0122 .01.2020
2. Сертификат «Орта білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында оқытуды ң білімдік
нәтижелеріне

жету

сапасын

құзіреттіліктерін дамыту»

бағалау

бойынша

оқытушының

кәсіби

80 сағат. АО «Национальный центр повышения

квалификации НЦПК.«Өрлеу» Алматы 18.02.2020
3. 2019 жылы- медаль жылдың үздік тарихшысы
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4. Реализация балльно-рейтинговой системы оценки учебных результатов в
организациях технического и профессионального образования, 1-қосымша
5. «Қазақстан тарих» жалпы білім беру пәнінен колледж оқытушыларының
біліктілігін арттыру білім беру бағдарламасы бойынша 80 академтялық сағат, 2қосымша
Ибраемжанова Кулжанат Амановна
3. Диплом "ҮЗДІК ПЕДАГОГ-2019" Нұр -Сұлтан, Диплом І дәрежелі
4. "Үздік класс жетекші" Ақтөбе қаласы, 2019 ж
5. Медаль "Зерделі ұстаз "20.06.2019 ж Ақтөбе қаласы
6. Грамота "Үздік Жас Маман -2019" "Шебер маман "
7. Сертификат «Повышение эффективности организации учебного процесса в колледжах
при модульно- компетентностном подходе».72 часов Неправительственный центр оценки
качества НЦОК Нұр-Сұлтан қ 08.01-22 .01.2020
8. Сертификат «Орта білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында оқытуды ң білімдік
нәтижелеріне жету сапасын бағалау бойынша оқытушының кәсіби құзіреттіліктерін
дамыту» 80 сағат АО «Национальный центр повышения квалификации НЦПК.« Өрлеу»
Алматы 18.02.2020
9. Педагогтардың ІТ-құзіреттіліктерін дамыту және жетілдіру тақырыбында 36 сағат
көлемінде қашықтықтан біліктілік арттыру курсы, 3-қосымша
10. «Қазақстан тарих» жалпы білім беру пәнінен колледж оқытушыларының біліктілігін
арттыру білім беру бағдарламасы бойынша 80 академтялық сағат , 4-қосымша
Утеулинова Лимира Советаевна
1. Жарқын болашақ ғылыми әдістемелік журнал, Марапатталады 5-қосымша
2. Республикалық ұстаздар арасында Үздік ұстаз атты байқауына қатысқаны үшін 1
орын Утеулинова Л.С. марапатталады, 6-қосымша
Тирбосынова Айнур Адылхановна
1. Мадақтама «Халықаралық педагогика және иновациялық технологиялар
академиясы», «биология пәні» 2017-2018 оқу жылы
2. Алғыс хат «Жыл оқытушысы 2018» 2018-2019 оқу жылы
3. Алғыс хат «Аграрлық сектор бойынша инновациялық технологиялар»
конференция
4. 1 дәрежелі диплом «педагогтың шыңармашылық шеберханасы», «халқым қандай
десең, салтымнан сынап біл»
5. 2020 жыл Астана, «Bilim-orkeniety» ұлттық инновациялық ғылыми- зерттеу
орталығы, Төсбелгі: «Үздік жас маман - 2018»
6. Сертификат «Повышение эффективности организации учебного процесса в
колледжах
при
модульнокомпетентностном
подходе».72
часов
Неправительственный центр оценки качества НЦОК
Нұр-Сұлтан қ 08.0122 .01.2020
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7. Сертификат «Орта білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында оқытудың білімдік
нәтижелеріне

жету

сапасын

құзіреттіліктерін дамыту»

бағалау

бойынша

оқытушының

кәсіби

80 сағат АО «Национальный центр повышения

квалификации НЦПК.«Өрлеу» Алматы 18.02.2020

8. «Биология» жалпы білім беру пәнінен колледж оқытушыларының біліктілігін
арттыру білім беру бағдарламасы бойынша 80 академтялық сағат, 7-қосымша
9. «Ғылым, Білім және технология» атты оқушылар мен студенттерге және жас
зерттеушілер мен жас ғалымдарға арналған V Халықаралық конференцияға
дайындағаны үшін марапатталады 2021 жыл, 8-қосымша
Дүйсенбаева Жұлдыз Аскарбековна
1. Педагогтардың ІТ-құзіреттіліктерін дамыту және жетілдіру тақырыбында 36 сағат
көлемінде қашықтықтан біліктілік арттыру курсы, 9-қосымша
Джузбаев Ганижан Бидайбекович
1. Педагогтардың ІТ-құзіреттіліктерін дамыту және жетілдіру тақырыбында 36 сағат
көлемінде қашықтықтан біліктілік арттыру курсы, 10-қосымша
Ерманов Мухтар Мухамбетгалиевич
1. Сертификат «Повышение эффективности организации учебного процесса в
колледжах
при
модульнокомпетентностном
подходе».72
часов
Неправительственный центр оценки качества НЦОК
Нұр-Сұлтан қ 08.0122 .01.2020
2. Медаль «Ұлттық қауіпсіздік қалқаны» 3 степени - 2007г.
3. Медаль «Ұлттық қауіпсіздік қалқаны» 2 степени - 2012г.
4. Методическая рекомендация «Воспрозводство и выращивание лошадей в частях ПС
КНБ РК»
5. Жас мамандарды қалыптастыруда сапалы бәләм, саналы тәрбие берудегі игілікті
істер мен ұстаздық жолындағы шығармашылық ізденісі және педагогикалық
шеберлігін жоғары деңгейде танытканы үшін марапатталады, 11-қосымша
Білім беру сапасын басқару жүйесі

2020-2021 оқу жылында
«Жалпы әлеуметтік» пәндер бірлестігінде
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі бекіткен №1
бұйрық, 2020 жылғы 15 шілдеде бекітілген оқу бағдарламасының негізінде
«Қазақстан тарихы», «Дүние жүзі тарихы», «Биология», «География», «Дене
тәрбиесі», «Алғашқы әскери дайындық» пәндерінен, оқу процесін жүргізуге
қажетті құжаттар: типтік бағдарламадағы тақырыптарға сәйкес құрылған
жұмыс бағдарламасы мен күнтізбелік-тақырыптық жоспар пәндер бірлестігі
отырысында қаралып, бекітіліп директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасары,
әдіскердің бекітуімен күнделікті оқу процесінде пайдаланылады. Пәндер
бірлестігінде оқу процесін жүйелі ұйымдастыру, болашақта бәсекеге қабілетті
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білімді маман дайындау мақсатында әрбір оқытушы Оқу-әдістемелік кешенді
өз пәндері бойынша жинақтатады.
- Жеке жоспар құрастыру жоспарға сәйкес жүргізілді. (барлық
оқытушылар)
- Аралық аттестация тест сұрақтары (Абилбекова Эльвера Мейрамбаевна,
Ибраемжанова Кулжанат Амановна)

Оқу процесін бақылау жоспарлар мен бағдарламаларды толық жүзеге асыруды
қамтамасыз етеді:
-оқу процесінің жылдық кестесі теориялық оқу, емтихан сессиясы, практика
түрлері мен мерзімі, демалыс уақыттарын көрсетеді;
-бір жылға құрылған күнтізбелік-тақырыптық жоспар;
-оқу сабақтарының басталу және аяқталу уақытын анықтайтын күн реті;
-оқу жылы басталмас бұрын оқу-әдістемелік бөлім дайындаған сабақ өтетін
аудиториялар тізімі.
Оқу жоспарлары мен бағдарламалар мазмұнын бақылау берілетін теориялық
материалдар, оны бекітуге арналған практикалық дағдыларын толықтыратын
зертханалық-практикалық сабақтар болашақ маманның өзі таңдаған кәсібі бойынша
тиімді құрал болуға тиіс және бітіруші маман практикалық қызметінде үлкен сұраныс қа
ие болатындай бағытта дайындалуы тиіс.
Емтихандар көпшілігінде ауызша формада және тест түрінде қабылданады.
Емтихан сұрақтары алдын-ала дайындалып білім алушыларға дайынды қ үшін
таратылады, билеттер мен тест сұрақтары 1 ай бұрын пәндер бірлестігі отырысында
қарастырылып, директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасарына бекітуге ұсынылады.
Өтілген пәндер бойынша теориялық оқу журналы толтырылады. Онда теориялы қ,
зертханалық-практикалық сабақтар, бағалар, өтілген тақырыптар күнтізбелік-тақырыптық
жоспарға сәйкес толытырылған. Теориялық оқу журналдарын бөлім меңгерушілері.
Директордың орынбасарлары үнемі тексеріп, қадағалап отырады.
Оқу-тәрбие жұмысы
2017-2018 жылы өткізілген іс-шаралар Джаманкеев Е.К. «Калашников жартылай
бөлшектеу және жинақтау» ашық сабақ 21.12.2017, «Тәуелсіздік тағылымы» Тлеубаева
С.С ашық тәрбие сағаты.
Омарбаева Ш.А «Елін сүйген, ел сүйген елбасы» ашы қ гр.ЖО-116, ЖО-216,
28.11.2019г., Дене шынықтыру пәні оқытушылары «Допты игеру әдістері» гр.ВН-214,
ЛПХ-110, 29.11.2019г., Омарова М.Ж. «Терроризм – адамзаттың қасіреті» гр.ВН-119,
03.12.2019г, «Саптық элементтер» Джаманкеев Е.К. 13.12.2019.
2020-2021 оқу жылында өткізілген іс-шаралар «Тәрбие дегеніміздің өзі, ең алдымен,
баланың сезімін оятып, әсершілдігін дамыту, сезімді тәрбиелеу - баланы қоғамдық мәні
бар, адамдарға жақсылық әкелетін қылық-қасиеттерден рахат, қуаныш табуға баулу
дегендей
топтардағы білім алушылармен тәрбие жұмыстарына ат салыса қатысты.
«Жалпы әлеуметтік» пәндер бірлестігі бойынша тәлімгерлер: ТО-312, ИС-311 топтары –
Ибраемжанова К.А., ВН-218 тобы- Утеулинова Л.С. ВН-315 тобы- Абилбекова Э.М. ВН119, ВН-219 топтары- Омарова М.Ж.
Колледждің жылдық жоспары негізінде жыл сайын «Жалпы әлеуметтік» пәндер
бірлестігі бойынша тәлімгерлер жоспары құрылды. Жоспар бойынша іс-шаралар
өткізіледі және сабақ кестесіне енгізіле отырып апта сайын сынып сағаты өтеді. Жалпы
жыл бойына өткізілген сынып сағаттарының тақырыптары, мәселен: 2020-2021 оқу
жылында өткізілген іс-шаралар: 03.12.2020 Zoom платформасы арқылы «День 1
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Президента» ашық тәрбие сағаты Дүйсенбаева Ж. А.; 04.12.2020 «Менің мамандығыма
қосқан улесім» Видео көрініс Утеулинова Л.С.; 07.12.2020 «Желтоқсан алауы тәуелсіздік
бастауы» сынып сағатын Омарова М.Ж.; 11.12.2020 «Тұғыры биік Тәуелсіздік»
Ибраемжанова К.А. ашық тәрбие сағатын өткізді.
Апта сайын сынып сағаты сабақ кестесіне сәйкес өткізіледі. Онда сабаққа қатысу,
білім алушылар тәртібі мен үлгерімі, оқу төлем ақысын уақытында төлеу ба қылау ға
алынады. Сонымен қатар түрлі іс-шараларды ұйымдастыру мәселелері, ата-аналармен
жұмыс жүргізіледі.
Материалдық-техникалық базасы
«Жалпы әлеуметтік» пәндер бірлестігіне 5-ші ғимараттан келесі оқу кабинеттері
бөлінді:
5/521 – Қазақстан тарихы және қоғамдық пәндер
5/523– Алғашқы әскери дайындық
5/529 – Самопознание
5/527 – Биология
Спорт зал
№

Наименование объекта

Общая
Полезная
Год
площадь,
площадь,
постройки
2
2
м
м
1
Спортзал УК6
727,5
1988
2
Спортзал УК6
576,5
1988
3
Спортзал УК3
239,0
1978
4
Зал бокса УК5
289,0
1978
5
Спортзал УК5
165,2
1978
6
Зал бокса УК10
195,2
1978
7
Зал аэробики Общ №1
76,2
1967
8
Стадион
9755
Итого
12023,6
521, кабинеттерде сабақтарда презентацияларды демонстрация жасайтын
проеторлар қойылған. Осы проекторлар арқылы пәндер бірлестігі оқытушылар өз
сабақтарында көрнекі ретінде белсенді қолданады.
Оқу процесін ақпараттық және оқулықтармен қамтамасыз етілуі
Колледж кітапханасы «Казақстан тарих», «Дүние жүзі тарихы»,
«Биология» , «География», «Алғашқы әскери дайындық», «Дене тәрбиесі»,
оқулықтары білім алушыларға кез келген қажетті әдебиеттермен жұмыс
істеуге мүмкіндік береді. Теориялық білімді жетілдіру үшін оқу және оқу –
әдістемелік оқулықтармен қамтамасыз етілген. Жаңартылған білім мазмұны
бойынша 2019 жылғы жаңартылған кітаптармен толықтырылған.
Жаңартылған білім мазмұны бойынша жаңартылған кітаптармен
қамтамасыз етілді.

Шешім:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021,
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оқу жылдарындағы «Жалпы

әлеуметтік»
пәндер бірлестігі жұмысын қанағаттанарлық деп есептеуге болады.
Оқытушылар оқу-тәрбие процесіндегі өз міндеттерін білімділікпен, ұйымдастырушылы қ
қабілетпен өткізеді. Оқу жүктемелері мен міндеттерін атқарады, оқу процесі қажетті
әдістемелік құралдармен қамтамасыз етілген.
Ұсыныс:
Оқу-тәрбие
процесі
жұмысын
тиімді
ұйымдастыру
мақсатында:
1. ОӘК қазіргі таңдағы сұраныстарын ескере отырып, электронды нұсқаларын дайындау.
2. Алматы және Алматы облысы төңірегінде білім алушылар
қалыптастыру мақсатында кәсіптік бағдар беру жұмысын күшейту
•

құрамын

Қоғамдық-гуманитарлық пәндер бойынша сырттай бөлім үшін жазылған бақылау
жұмысын орындауға әдістемелік көмекші құрал мазмұнын қайта қарау.

1-қосымша

2-қосымша

3-қосымша

4-қосымша

5-қосымша

6-қосымша
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7-қосымша

8-қосымша

9-қосымша

10-қосымша

11-қосымша
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16. Кемшіліктер мен ескертулер
Еуразиялық аграрлық колледждің қызметін және білім беру бағдарламаларын өзін-өзі
бағалаудың оң нәтижелерімен қатар бірқатар кемшіліктер де бар:
1. Оқытушылардың қажеттіліктеріне қарай семинарлар өткізу.
2. ПЦК онкүндігі жоғары санатты оқытушылар өткізетін «Шебер-класс» ашық
сабақтарынан басталуы керек.
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17. Қортынды және ұсыныстар
Еуразия аграрлық колледжі мен білім беру бағдарламаларының өзін-өзі бағалау
нәтижелері бойынша жұмысты талдау 29.11.2021 ж. 03.12.2021 жылға дейін білім сапасын
арттыру үшін мыналарды атап өткен жөн:
1. "Заманауи педагогикалық ақпараттық технологияларды интеграциялау және көптілді
білім беру элементтерін енгізу арқылы мамандардың кәсіби құзыреттілігін
қалыптастыру"мәселесі бойынша педагогикалық ұжымның жұмысын жалғастыру.
2. Дарынды білім алушылармен мақсатты жұмысты оданәрі жалғастыру.
3. Жинақтарда әдістемелік әзірлемелер мен ұсынымдарды шығару және жинақталған
материалдарды мерзімді басылымдарда жариялау жөніндегі жұмысты жалғастыру.
4. Қазіргі заманғы талаптар мен ұсынымдарды ескере отырып, ОӘК жетілдіру мақсатында
жалпы кәсіптік және арнайы пәндер бойынша ОӘК электрондық нұсқаларын жасау
бойынша жұмысты жалғастыру.
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1. Термины и определения
Дистанционные технологии - обучение, осуществляемое с использованием
информационно-коммуникационных технологий и телекоммуникаций при косвенном
(дистанционном) или неполном посредническом взаимодействии ученика и
преподавателя.
Образование-информация, нормы, применяемые в личной и профессиональной
деятельности.
Квалификация-уровень
подготовки
к
компетентному
осуществлению
определенного вида деятельности по полученной специальности.
Квалификация-официальное признание стоимости компетенций, дающих право на
рынок труда и дальнейшее образование, работу.
Компетентность-способность работника применять знания, умения и навыки в
профессиональной деятельности.
Образование представляет собой целенаправленный процесс организации
деятельности студентов и учащихся по овладению знаниями, умениями, компетенциями,
развитию способностей, опыту применения знаний в повседневной жизни и мотивации к
обучению на протяжении всей жизни.
Образовательная программа представляет собой единый комплекс основных
характеристик образования, включающий цели, результаты и содержание обучения,
организацию учебного процесса, методы и приемы их реализации, критерии оценки
результатов обучения.
Отраслевая рамка квалификаций-структурная характеристика признанной в
отрасли квалификации.
Профессиональное образование-это вид образования, направленный на получение
знаний,
умений
и
компетенций,
позволяющих
студентам
осуществлять
профессиональную деятельность в определенной области и (или) работать в определенной
профессии или специальности.
Профессиональный стандарт-стандарт, определяющий требования к уровню
квалификации, компетентности, содержанию, качеству и условиям труда в определенной
сфере профессиональной деятельности.
Профессиональная компетентность-это готовность и способность оперативно
реагировать в соответствии с требованиями трудовой сферы, методически и
самостоятельно решать задачи и проблемы, а также оценивать результаты своей
деятельности.
Самооценка-процесс внутренней оценки, проводимый учебным заведением, после
чего готовится отчет о самооценке.
Техническое и профессиональное образование-образование, направленное на
подготовку квалифицированных рабочих и специалистов среднего уровня.
Уровень квалификации-обобщенные требования к образованию, квалификации и
широкой компетенции работников, дифференцированные по параметрам сложности,
нестандартности трудовых действий, ответственности и самостоятельности.
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2. Условные знаки и сокращения
ГОСО РК - государственный общеобязательный стандарт образования Республики
Казахстан
ИГА-итоговая государственная аттестация
МОН РК-Министерство образования и науки Республики Казахстан
РК-Республика Казахстан
НМР-научно-методическая работа
РУП – рабочий учебный план
ГС РК-государственные стандарты Республики Казахстан
СМК– система менеджмента качества
ТиПО - техническое и профессиональное обучение
ТУП– типовой учебный план
УМК – учебно-методический комплекс
КТ-комплексное тестирование
ОП - образовательные программы
АС-аккредитационный совет
ОО-организация образования
ЕАК – Евразийский аграрный колледж
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3. Нормативные ссылки
№

Нормативные ссылки

1

Закон Республики Казахстан от 9 ноября 2004 г. № 603-II «О техническом регулировании».

2

Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года № 319-III.

3

Об аккредитации в области подтверждения соответствия. Закон Республики Казахстан от 5
июля 2008 года N 61-IV.

4

Об утверждении Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2025 года и
признании недействительными некоторых указов Президента Республики Казахстан.
Президент 636 Указ Президента Республики Казахстан от 15 февраля 2018 года.

5

Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 895 об
отмене некоторых постановлений Правительства Республики Казахстан.

6

Об утверждении государственных стандартов общеобязательного образования всех уровней.
Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 г. № 604.

7

Приказ Министра
образования и науки
Республики Казахстан от 11
сентября 2013 года № 369
«Об утверждении типовых
правил для типов
организаций технического и
профессионального,
послесреднего образования».

ПРИКАЗ МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН от 8 января 2016 г. № 12
О внесении изменений в приказ Министра образования
и науки Республики Казахстан от 11 сентября 2013 г. №
369.

8

Приказ Министра
образования и науки
Республики Казахстан от 13
марта 2012 года № 99.

О внесении изменений в приказ Министра образования
и науки Республики Казахстан от 13 марта 2012 года №
99. Приказ Министра образования и науки Республики
Казахстан от 8 августа 2014 года № 340.

9

Приказ Министра
образования и науки
Республики Казахстан от 20
января 2015 года № 19 «Об
утверждении Правил
перевода и восстановления
обучающихся по видам
организаций образования».

Приказ Министра образования и науки Республики
Казахстан от 5 октября 2015 года № 591 о внесении
изменений и дополнений в приказ Министра
образования и науки Республики Казахстан от 20
января 2015 года № 19.

10

С учетом потребностей рынка
труда, подготовка кадров с
техническим и
профессиональным,
послесредним, высшим и
послевузовским

О внесении изменений и дополнений в приказ
Министра образования и науки Республики Казахстан
от 29 января 2016 года № 122.
1) Приказ Министра образования и науки Республики
Казахстан от 15.11.2016 № 659.
2) Приказ Министра образования и науки Республики
5

образованием, подготовка
кадров высшего и (или)
послевузовского образования,
а также дошкольного
образования и обучения,
среднего образования.
утверждение правил
размещения
государственного
образовательного заказа на
образование. Приказ
Министра образования и
науки Республики Казахстан
от 29 января 2016 года № 122.

Казахстан от 29 сентября 2017 года № 490.
3) Приказ Министра образования и науки Республики
Казахстан от 28.05.2018 № 231.
4) Приказ Министра образования и науки Республики
Казахстан 31.10.2018 № 609.

11

Приказ Министра
образования и науки
Республики Казахстан от 15
июня 2015 года № 384 «Об
утверждении типовых
учебных планов и типовых
учебных программ по
специальностям технического
и профессионального
образования».

Приказ Министра образования и науки Республики
Казахстан от 22 января 2016 года № 72 «О внесении
изменений и дополнений в приказ Министра
образования и науки Республики Казахстан от 15 июня
2015 года № 384».
553

12

Трудовой кодекс РК 414-V от 23 ноября 2015 года.

13

Об утверждении правил педагогической этики. Министр образования и науки Республики
Казахстан 8 января 2016 г. № 9.

14

Приказ и.о. Министра
образования и науки
Республики Казахстан от 24
октября 2007 года № 506 «Об
утверждении Типовых правил
деятельности
Педагогического совета
организаций технического и
профессионального
образования, послесреднего
образования».

О внесении изменений в приказ и.о. Министра образования и
науки Республики Казахстан от 24 октября 2007 года № 506.
Приказ Министра образования и науки Республики
Казахстан от 12 ноября 2015 года № 643.

15

Указ Президента Республики
Казахстан от 1 марта 2016
года № 205 «Об утверждении
Государственной программы
развития образования и науки
Республики Казахстан на
2016-2019 годы».

Указ Президента Республики Казахстан от 29 октября 2018
года № 781 об отмене Указа Президента Республики
Казахстан от 1 марта 2016 года № 205.
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16

Приказ И.о. Министра
здравоохранения и
социального развития
Республики Казахстан от 31
июля 2015 года № 647 «Об
утверждении
общеобязательных
государственных стандартов
и типовых программ
профессионального обучения
по медицинским и
фармацевтическим
специальностям».

О внесении изменений и дополнений в приказ и.о. Министра
здравоохранения и социального развития Республики
Казахстан от 31 июля 2015 года № 647. Приказ Министра
здравоохранения и социального развития Республики
Казахстан от 29 июля 2016 года № 661.

17

Об утверждении Типовых
правил приема в
образовательные
организации, реализующие
образовательные программы
технического и
профессионального
образования. Постановление
Правительства РК от 19
января 2012 г. № 130

Об утверждении Типовых правил приема в образовательные
организации, реализующие образовательные программы
технического и профессионального образования. Приказ
Министра образования и науки Республики Казахстан от 18
октября 2018 г. № 578.

18

О внесении изменений и
дополнений в некоторые
решения Правительства
Республики Казахстан.
Постановление
Правительства РК от 12 мая
2016 г. № 288.

О внесении изменений в приказ и.о. Министра образования и
науки Республики Казахстан от 23 октября 2007 года № 502.
Приказ Министра образования и науки Республики
Казахстан от 29 августа 2016 года № 531.

19

Приказ Министра
образования и науки
Республики Казахстан от 21
января 2016 года № 50 «Об
утверждении Правил
организации дуального
обучения». Приказ Министра
образования и науки
Республики Казахстан от 11
сентября 2018 года № 455 о
внесении изменений в приказ
Министра образования и
науки Республики Казахстан
от 21 января 2016 года № 50.

Приказ Министра образования и науки Республики
Казахстан от 21 января 2016 года № 50 «Об утверждении
Правил организации дуального обучения». Приказ Министра
образования и науки Республики Казахстан от 11 сентября
2018 года № 455 о внесении изменений в приказ Министра
образования и науки Республики Казахстан от 21 января
2016 года № 50.

20

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2017 года № 553
«Об утверждении типовых учебных планов и типовых учебных программ по специальностям
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технического и профессионального образования».

21

Послание Президента Республики Казахстан от 31 января 2017 года. «Третье возрождение
Казахстана: глобальная конкурентоспособность»

22

Новые возможности развития
в условиях четвертой
промышленной революции.
Послание Президента
Республики Казахстан от 10
января 2018 года.

Повышение благосостояния казахстанцев: повышение
доходов и качества жизни Послание Президента Республики
Казахстан от 5 октября 2018 года.

23

Приказ Министра
образования и науки
Республики Казахстан от 27
января 2016 года № 83 «Об
утверждении правил и
условий аттестации учителей
и приравненных к ним лиц в
образовательных
учреждениях, реализующих
программы дошкольного
образования и обучения по
программам начального,
основного образования.
среднее и общее среднее
образование ». программы
общего среднего,
технического и
профессионального,
послесреднего, непрерывного
образования и специального
образования и другие
государственные служащие в
области образования и науки
"

О внесении изменений и дополнений в приказ Министра
образования и науки Республики Казахстан от 27 января
2016 года № 83. Приказ Министра образования и науки
Республики Казахстан от 29 июня 2018 г. № 316.

24

Приказ Министра
образования и науки
Республики Казахстан от 18
июня 2012 года № 281 «Об
утверждении уровня
профессиональной
подготовки и правил
повышения квалификации по
специальностям
(специальностям)».

О признании утратившими силу некоторых приказов
Министра образования и науки Республики Казахстан.
Приказ Министра образования и науки Республики
Казахстан от 6 сентября 2018 г. № 446.

25

Приказ Министра
образования и науки
Республики Казахстан от 18

О внесении изменений и дополнений в приказ Министра
образования и науки Республики Казахстан от 18 марта 2008
года № 125. Приказ Министра образования и науки
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марта 2008 года № 125 «Об
утверждении Типовых правил
текущего контроля
успеваемости студентов,
промежуточной и итоговой
аттестации».

Республики Казахстан от 25 сентября 2018 г. № 494.

26

Приказ Министра
образования и науки
Республики Казахстан от 13
июля 2009 года № 338 «Об
утверждении типовых
квалификационных
характеристик должностей
преподавателей и
приравненных к ним лиц».

О внесении изменений и дополнений в приказ Министра
образования и науки Республики Казахстан от 13 июля 2009
года № 338. Приказ Министра образования и науки
Республики Казахстан от 31 октября 2018 г. № 602.

27

Об утверждении Государственной программы развития производственной занятости
и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Постановление Правительства
Республики Казахстан от 13 ноября 2018 года № 746.

28

Постановление
Правительства Республики
Казахстан от 23 августа 2018
года № 513 «О внесении
изменений и дополнений в
постановление 513».
Постановление
Правительства РК от 24
декабря 2018 г. No 873.

29

Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 895 об
отмене некоторых постановлений Правительства Республики Казахстан.

30

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 6 апреля 2020 года № 130
«Об утверждении Перечня документов, обязательных для ведения педагогами организаций
среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, и их формы»

31

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 марта 2008 года № 125
«Об утверждении Типовых правил проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся для организаций среднего,
технического и профессионального, послесреднего образования»

32

Приказ и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан от 23 октября 2007 года №
502 «Об утверждении формы документов строгой отчетности, используемых организациями
образования в образовательной деятельности»

33

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 2 февраля 2016 года № 124
«Об утверждении критериев оценки организаций образования»

34

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 июня 2012 года № 281
«Об утверждении Правил оценки уровня профессиональной подготовленности и присвоения
квалификации по профессиям (специальностям) технического и обслуживающего труда»

Постановление Правительства Республики Казахстан от 23
августа 2018 года № 513 «О внесении изменений и
дополнений в постановление 513». Постановление
Правительства РК от 24 декабря 2018 г. No 873.
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Утратил силу приказом Министра образования и науки РК от 06.09.2018 № 446

35

Приказ и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 февраля 2015
года № 128 «Об утверждении Правил проведения обязательных медицинских осмотров»

36

Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 марта 2018 года № 126
«Об утверждении Санитарных правил «Санитарно – эпидемиологические требования к
организации и проведению санитарно – противоэпидемических, санитарно –
профилактических мероприятий по предупреждению инфекционных заболеваний»

37

Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года № 988 «Об
утверждении Государственной программы развития образования и науки Республики
Казахстан на 2020 - 2025 годы»

4. Общая характеристика организации образования
10

Негосударственное образовательное учреждение технического и профессионального
образования в целях определения уровня подготовки к государственной аттестации
Евразийского аграрного колледжа на педагогическом совете №2 от 29.11.21 г. приняло
решение о проведении «Самоаттестации» в колледже с 29.11.21 г. по 03.12.21 г.
В соответствии с подпунктом 21-2) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 27
июля 2007 года «Об образовании», приказом Министерства образования и науки
Республики Казахстан от 2 февраля 2016 года №124 «Об утверждении критериев оценки
организаций образования», приказом министра образования и науки РК от 26.07.2021
№366 для организации самоаттестации в соответствии с общими правилами и другими
нормативно-правовыми документами,. приказом создана внутриколледжная комиссия. В
его составе:
Председатель: Бекбаева В. К.-директор колледжа
Заместитель председателя: Инкарбаева Г. М.-заместитель директора по учебной
работе
Члены комиссии:
Мамбетов М-заместитель директора по научно-методической работе;
Досжанова Б. Р-заместитель директора по воспитательной работе;
Мусабекова Ж.-заведующая отделом кадров;
Исаева А. Б.-менеджер по качеству;
Абильбекова Э. М.-заведующая отделом по местному бюджету;
Атымтаева Б. Е. -председатель ПЦК «Технических дисциплин»;
Малайсарова К. Н. - преподаватель специальных дисциплин.
По итогам самоаттестации комиссия приняла следующее решение:
1. рабочие учебные программы, календарно-тематические планы, силабусы
разработаны в соответствии с требованиями государственного общеобязательного
стандарта технического и профессионального образования и содержанием рабочего плана.
2. качество подготовки выпускников по результатам промежуточной и итоговой
аттестации соответствует требованиям государственного общеобязательного стандарта
технического и профессионального образования и государственных минимумов
подготовки выпускников.
3. достаточная информационная база, используемая в учебном процессе.
4. качественный состав педагогических кадров соответствует требованиям.
5. процесс обучения обеспечен оборудованием.
6. организует деятельность всех отделов и объединений дисциплин в соответствии с
номенклатурой дел.
Результаты работы комиссии были рассмотрены на заседании при директоре №3
(06.12.2021 г.) и принято решение о готовности к государственной аттестации и выработке
ряда предложений в период с 07.12.2021г. по 11.12.2021 г.
Состав комиссии в ходе проверки руководствовался следующими нормативноправовыми документами:
1. пп. 21-2) статьи 5 Закона Республики Казахстан «Об образовании» от 27.07.2007
г.);
2. Сборник нормативных правовых актов системы ТиПО
3.
Классификатор
специальностей
и
квалификаций
технического
и
профессионального, послесреднего образования (приказ МОН РК от 27 сентября 2018
№500);
4. Общие положения, введенные приказом министра образования и науки РК от
26.07.2021 №366 «Об утверждении критериев оценки организаций образования» по
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приказу Министерства образования и науки Республики Казахстан от 2 февраля 2016 года
№124;
5. Постановление Правительства Республики Казахстан» Об определении
лицензиаров в сфере образования " (21.11.2015 г., №934);
6. Приказы Министерства образования и науки Республики Казахстан;
7. Устав Колледжа;
8. Положения структурных подразделений.
По своей организационно-правовой форме Алматинский аграрный колледж является
негосударственным образовательным учреждением.
Образовательную деятельность колледж ведет с 2001 года. В 2007 году на основании
результатов комплексной оценки деятельности колледж признан прошедшим аттестацию
и аккредитован сроком на пять лет.
В настоящее время колледж имеет лицензию Управление экономики и бюджетного
планирования г.Алматы в сфере образования и науки от 03.04.2009г. регистрационный
№0101883, серия АА-5, не ограниченным сроком на право осуществления
образовательной деятельности по программам технического и профессионального
образования. (Приложения - 1)
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Колледж ведет образовательную деятельность с 2001 года. 8 августа 2017 года
колледж был переименован в учреждение "Евразийский аграрный колледж" и получил
лицензию № КZ 16LAA00009904. Приложение к лицензии на занятие образовательной
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деятельностью на основании приказа №59 от 13.04.2021 г. изменено наименование
направления подготовки кадров.
В 2012 году колледж прошел государственную аттестацию на пять лет,
запланированный в 2014 году государственный аудит и процесс аккредитации
Независимого казахстанского аккредитационного центра (НКЦА) Евразийского аграрного
колледжа с 11 по 15 ноября 2019 года, получил свидетельство-подтверждение об
институциональной и специализированной аккредитации сроком действия с 25.12.2019 г.
по 24.12.2024 г. на 5 лет, регистрационный номер IA № 0049. (Приложение 1.)
22 июля 2021 года от товарищества с ограниченной ответственностью «КазСерт»
системы технического регулирования Республики Казахстан выдан сертификат
соответствия «Системы менеджмента качества» (ОКЭД 85.32.1) касательно
образовательной деятельности СТ РК ІЅО 9001-2016 (ІЅО 9001: 2005). (Приложение 2)

22 июля 2021 года в системе государственного технического регулирования
Республики Казахстан выдан сертификат соответствия «Система менеджмента качества»
от общества с ограниченной ответственностью «Каз Серт» (ЭМП 85.32.1) СТ РК ISO
9001-2016 (ISO 9001: 2005) в отношении образовательной деятельности. (Приложение 3)
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В связи с организационно-правовой деятельностью Евразийский аграрный колледж
является негосударственным учебным заведением, колледж использует учебно15

производственную базу Евразийского технологического университета на основании
договора № 21 от 26.05.2021 года на право оперативного управления и имуществом
университета.
Евразийский аграрный колледж-это негосударственное учебное заведение
технического и профессионального образования в агропромышленном комплексе.
Основными факторами, определяющими потребности колледжа, являются современная
материально-техническая база, квалифицированные преподаватели и гибкие, мобильные
обучающиеся.
Руководствуясь планом нации Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева
«100 конкретных шагов» колледж функционирует на основе стратегического плана
развития Евразийского аграрного колледжа на 2021-2025 годы".
При реализации образовательной программы в колледже имеется соответствующая
современным требованиям учебная база для производства, учебные лаборатории,
общежития, столовые, кабинеты, читальный зал, спортивный комплекс.
На официальном сайте колледжа (www.agrarcollege.kz) имеется вся информация о
целях и задачах образовательных программ, а также о мероприятиях проводимых в
колледже. Слушатели, сотрудники и работодатели полностью обеспечены актуальной
информацией.
В рамках реализации Стратегии «Казахстан-2050» важной задачей колледжа
является совершенствовании образования, интеграция науки и практики, внедрение
инновационных
технологий,
повышение
конкурентоспособности
образования,
совершенствование образовательного процесса и формирование перспективных
творческих способностей преподавателя и ученика.
Организационно-правовая деятельность в колледже основывается на Конституции
Республики Казахстан, Законе Республики Казахстан «Об образовании», государственной
программе развития ТиПО в Республике Казахстан, типовых правилах реализации
профессиональной учебной программы типо, действующих законодательных и
нормативных актах в области технического и профессионального образования,
требованиях государственного образовательного стандарта.
Евразийский аграрный колледж, руководствуясь вышеуказанными документами,
осуществляет подготовку специалистов среднего звена в учебных заведениях
технического и профессионального образования с высокой квалификацией по следующим
специальностям и направлениям подготовки специалистов согласно коду 3. Срок
обучения по очной и дистанционной форме обучения 3г. 10 мес., 2г.10ай , 1г. 10 мес. На
базе основного и общего среднего образования.
Типовые учебные планы и учебные программы технического и профессионального
образования, учебные программы представлены по 9 специальностям. (Приложение 4)
04110100 - Учет и аудит
04120100 - Банковское и страховое дело
06130100 - Программное обеспечение ( по видам)
07130100 - Электрооборудование ( по видам и отраслям)
07161300 - Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного
транспорта
07310300 - Землеустройство
08110100 - Агрономия
08210100 - Лесное хозяйство (по видам)
08410100 - Ветеринария
В связи с постоянными изменениями рынка труда меняется потребность в кадрах с
точки зрения профессий, появляются новые специальности, меняются профессиональные
стандарты на виды трудовой деятельности. Необходимость подготовки кадров по ряду
специальностей может быть не актуальной в регионе, где на сегодняшний день какая-либо
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специальность не востребована среди населения, в связи с чем прием обучающихся в
колледже может быть сорван.
С 2018-2020 учебного года в связи с отсутствием приема обучающихся Евразийский
аграрный колледж приказом №180 от 24.12.2020 г. прекратил образовательную
деятельность по специальностям "0601000-стандартизация, метрология и сертификация",
"1514000-Экология и рациональное использование природных ресурсов", "0104000профессиональное обучение" (Приложение 4).

В соответствии с приказом №59 от 13.04.2021 г. Евразийскому аграрному колледжу
выдано новое приложение к лицензии на занятие образовательной деятельностью
(Приложение 5).
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Руководствуясь приказом МОН РК от 27 сентября 2018 №500, в настоящее время
процесс обучения обучающихся 1 курса осуществляется согласно вышеупомянутому
приложению:
№

Специальность

Квалификация

1

04110100- Учет и аудит

4S04110102- Бухгалтер

2

04120100 - Банковское и страховое
дело

4S04120103- Менеджер по банковским
операциям

3

06130100- Программное обеспечение
(по видам)

4S06130105- Техник информационных
систем

4

07130100- Электрооборудование

4S07130103 -Техник- электрик

( по видам и отраслям)
5

07161300- Техническое обслуживание,
ремонт и эксплуатация
автомобильного транспорта

4S07161304- Техник- механик

6

07310300 – Землеустройство

4S07310302- Техник-землеустроитель
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7

08110100- Агрономия

4S08110103- Агроном

8

08210100- Лесное хозяйство ( по
видам)

4S08210104- Техник-лесопатолог

9

08410100- Ветеринария

4S08410105- Ветеринарный фельдшер

Учебный процесс организуется по календарно-тематическому плану, Syllabus и
рабочей программе, составленной на основе рабочего плана, составленного с учетом
типовых учебных программ по специальностям и стандартам технического и
профессионального образования.
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5. Система управления колледжем и кадровый состав
В 2021-2022 учебном году учебно-воспитательный процесс колледжа организуется
под руководством следующих руководителей администрации. (Приложение 5).

Структура «Евразийского аграрного колледжа»
В соответствии со Стратегическим планом развития колледжа на 2021-2025 годы,
который рассматривается на педагогическом совете и действует в соответствии с
утвержденным планом на текущий учебный год. Управление колледжем осуществляется
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на заседаниях педагогического и методических советов. Сотрудники отдела в своей
работе руководствуются внутренними правилами колледжа и приказами директора
колледжа.
В колледже составляется годовой график внутреннего аудита качества образования.
Контроль качества колледжа оценивается внутренними экспертами.
Управление организацией мониторинга определяется на основе следующих данных:
внутренние аудиты (отчеты, акты), мониторинг качества образования (протокол
педагогического совета, внешние проверки (лицензирование, сертификация), результаты
сверки с лучшими достижениями в регионах (рейтинг учебных заведений в Алматы),
данные обратной связи (отзывы работодателей).
Колледж анализирует выявленные несоответствия. На основе анализа внутренний
аудит проводится в проблемных районах. Внутренний аудит проводится не реже 1 раза в
год. Сбор и проверка информации, относящейся к целям, объему и критериям аудита,
осуществляется с помощью соответствующих методов отбора и отбора проб.
Для определения уровня удовлетворенности обучающихся и сотрудников
проводятся встречи с директором, заместителями, различными формами анкетирования;
проводятся опросы и социологические опросы преподавателей, сотрудников и студентов.
Колледж контролирует и систематизирует информацию о результатах экзаменов,
государственной аттестации и других мероприятиях, что отражается в полугодовых и
годовых отчетах. В колледже сформирована оптимальная система выявления и
управления ответственными лицами. Функциональное распределение обязанностей между
управленцами охватывает все основные функции колледжа и позволяет успешно
реализовать стратегию его развития. Колледж определяет механизмы разрешения
противоречий интересов и отношений.
В целом, преподаватели, сотрудники и студенты колледжа - это единая команда.
Права и обязанности сторон определяются уставом колледжа, должностными
инструкциями, коллективным и индивидуальным договорами. Внутренние правила,
регламентирующие время работы и отдыха для коллектива и обучающихся, внешний вид,
требования к трудовой дисциплине и др.
Евразийский аграрный колледж функционирует по специальностям, утвержденным
комитетом по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки
Республики Казахстан, департаментом образования города Алматы (в соответствии со
статьей 9-1 Закона Республики Казахстан«О лицензировании»).
Осуществление учебно-методической работы колледжа осуществляется в
соответствии с государственным стандартом образования и науки Министерства
образования и науки Республики Казахстан, требованиями государственных
общеобязательных стандартов образования соответствующего уровня, утвержденных
приказом министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года
№604, приказом министра образования и науки Республики Казахстан от 21 января 2016
года № 50 «Об утверждении Правил организации дуального обучения», приказом
министра образования и науки Республики Казахстан от 29 января № 125 (с изменениями
от 06.06.2017 г.). 2016 «правила организации и проведения профессиональной практики и
правила определения организаций как основы практики», устав колледжа,
соответствующие нормативные документы.
Образовательная деятельность в колледже осуществляется по государственному
стандарту по государственному образовательному гранту и на платной основе. Основное
содержание программ среднего специального образования осуществляется с применением
типовых и учебных программ, разработанных учебно-методическими объединениями
(УМО) и утвержденных Министерством образования и науки Республики Казахстан.
Учебная деятельность в колледже осуществляется в соответствии с действующими
учебными планами и учебными планами.
22

Нормативные и образовательные документы, обеспечивающие профессиональное
образование по образовательным программам:
- типовые учебные планы и программы по специальностям
- рабочий учебный план
- силлабусы
- календарно-тематические планы
- учебно-методические комплексы
- методические указания.
Работа структурных подразделений в различных направлениях учебного процесса
колледжа регламентируется номенклатурой дел, положением о педагогическом совете,
внутренними правилами, кодексом чести обучающегося и преподавателя и др.
Функциональные
обязанности
профессорско-преподавательского
состава
определяются должностными инструкциями. (Приложение 7)
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Решения учредителя, решения педагогических советов, приказы и указания директора,
трудовые договоры, найм участков, необходимых для учебного процесса, обязанности
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работников колледжа рассматриваются как нормативный акт, непосредственное
руководство колледжем.
Структурные подразделения колледжа работают в соответствии со Стратегическим
планом развития колледжа на 2021-2025 годы, рассмотренным на педагогическом совете и
утвержденным планом на учебный год. За выполнением плана следят владельцы
процесса, начальники отделов за непрерывным совершенствованием сервиса. Управление
колледжем осуществляется на заседаниях педагогического и образовательного советов.
Сотрудники отдела в своей работе руководствуются внутренними правилами колледжа и
приказами директора колледжа.
Решения педагогических советов, приказы и указания директора, трудовые
договоры, найм отделов, необходимых для учебного процесса, обязанности работников
колледжа рассматриваются как нормативный акт, непосредственное руководство
колледжем.
Образовательный процесс структурных подразделений колледжа управляется
номенклатурой дел, положениями педагогического совета, кодексом чести и внутреннего
распорядка
преподавателей
и
обучающихся,
должностными
обязанностями
административного и преподавательского состава, определенными в соответствии с
должностными инструкциями.
В качестве нормативного акта непосредственного управления колледжем
учитываются решение учредителя, решение педагогического совета, распоряжения и
приказы директора, трудовые договоры, договор аренды площадей, необходимых для
ведения учебного процесса, должностные обязанности работников колледжа.
В колледже функционирует коллективная управляющая организация. Это
педагогический и методический совет, заседание при директоре.
В состав педагогического совета входит весь педагогический коллектив.
Педагогический совет проводится один раз в 2 месяца по плану, составленному с начала
года, решения принимаются и исполняются по приказу директора. На педагогическом
совете заслушиваются, анализируются результаты итоговой государственной аттестации,
работы объединения дисциплин о повышении качества учебной и воспитательной работы,
внесение изменений в план работы, семестровые и годовые отчеты руководителей
отделов. План педагогического совета выполнен и составлен протокол.
Вместе с тем методическая работа колледжа систематически контролируется
деятельностью методического отдела, методического совета, объединения дисциплин,
«школа педагогического мастерства», «школа молодых специалистов».
Руководит методической работой колледжа методический совет. Методический
совет проводится один раз в 2 месяца по плану, составленному с начала года, и ведется
протокол. Методический совет является консультативной организацией по учебнометодическим вопросам, возникающим в учебном процессе колледжа. В состав
методического совета входят заместители директора по учебной, научно-методической,
воспитательной работе, учебно-производственной работе, заведующие отделениями,
председатели объединений дисциплин и преподаватели.
Вопросы обеспечения учебного процесса учебно-методическими материалами
решаются методическим советом. На методическом совете рассматриваются важные
вопросы, связанные с учебным процессом и пути их реализации.
Также 1 раз в 2 месяца проводится заседание при директоре. В ней
рассматриваются вопросы совершенствования учебного процесса, контроля учебного
процесса, различные текущие вопросы и воспитательная работа, профориентационная
работа и др. По плану и протоколом внеочередных заседаний.
Данный сложившийся тип управления колледжем обеспечивает эффективные пути
взаимодействия структурных организаций, развивает деловое и творческое
сотрудничество. Доказательством этого является качество образования, участие
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обучающихся и преподавателей в различных конкурсах, конференциях, распространение
опыта использования новых технологий внутри коллектива, новая система оценки.
Внутреннее управление колледжем дисциплинировано и управляется следующими
правилами:
- Правила управления и ведения документов;
- Правила внутреннего распорядка;
- Правила управления колледжем;
- Положение о педагогическом совете;
- Положение методического совета;
- Правила организации профессиональной практики;
- Положение об объединении дисциплин алматинского аграрного колледжа;
- Правила организации конкурсов в объединении дисциплин;
- Положение наставников групп;
- Положение учебной части;
- Положение о дневном отделении;
- Положение о заочном отделении;
- Положение о службе диспетчера учебной части;
- Положение об организации конкурса "Лучший специалист";
- Положение о портфолио преподавателя;
- Положение об учебном кабинете;
- Положение о наставнике;
- Положение об Олимпиаде;
- Положение о научно-практической конференции;
- Правила организации методической недели молодых специалистов;
- Положение о Школе молодых специалистов;
- Положение о творческом кружке обучающихся;
- Правила открытого урока;
- Правила организации декады объединения дисциплин;
- Положение о методической ярмарке;
- Правила организации педагогического обучения по темам самообразования» от
компетентного преподавателя до компетентного обучающегося".
Основной источник обеспечения миссии колледжа-инженерно-педагогический
состав. В связи с этим колледж уделяет особое внимание процессам подбора и обучения
кадров. Подбор кадров в колледже основывается на анализе потребностей
образовательных программ. Кадровая политика осуществляется в соответствии с
основными приоритетами стратегии колледжа.
Административный состав колледжа
1.

Директор

2.

Заместитель по учебной
работе

3.

Заместитель по научно –
методической работе

4.

Заместитель по
воспитательной работе

5.

Заместитель по учебно-

Бекбаева Винера Кошановна,
Стаж работы в колледже 12 лет, педагогический
стаж 27 лет
Инкарбаева Гульнар Мусатаевна,
Стаж работы в колледже 15 лет, педагогический
стаж 27 лет
Мамбетов Мадияр Бахтиярбекович
Стаж работы в колледже 8 лет, педагогический стаж
8 лет
Досжанова Ботагоз Рахметуллаевна,
Стаж работы в колледже 8 лет, педагогический стаж
22 лет
Бейсенов Бейімбет Жарылқапұлы
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производственной работе
6.

Менеджер качества

7.

Заведующий дневным
отделением

8.

Заведующий дневным
отделением

9.

Заведующий отделением
дневного и дистанционного
обучения

Стаж работы в колледже 2 года, педагогический
стаж 2 года
Исаева Асель Байбулатовна
Стаж работы в колледже 7 лет, педагогический стаж
15 лет
Абилбекова Эльвера Мейрамбаевна,
Стаж работы в колледже 9 лет, педагогический стаж
16 лет
Қожан Назым Ғазизқызы
Стаж работы в колледже 3 года, педагогический
стаж 6 лет
Абеуова Айжан Саламатовна,
Стаж работы в колледже 8 лет, педагогический стаж
8 лет

Показатели кадрового потенциала колледжа
№

Показатель кадрового
потенциала

Всего преподавателей

Учебные года
2017-

2018-

2019-

2020-

2021-

2018

2019

2020

2021

2022

72

83

- Высшая, первая квалификация: 15/23% 15/23%

16/22%

10/32%

8/24%

-доктора наук

-

2/6%

2/6%

38/53%

14/45%

- кандидат наук, магистры

65

66

-

1/3%

32/49% 36/55%

89

12/36%

Мастер производственного
обучения:

-

-

-

-

-

Преподаватели, не имеющие
основного образования:

-

-

-

-

-

Показатель молодежи
преподавателей:
- до 30 лет

15/23% 12/18%

16/22%

12/39%

33/38%

- от 30 до 45 лет

18/28% 26/39%

29/40%

15/48%

23/26%

- от 45 до 60 лет

23/35% 17/26%

17/24%

3/10%

19/21%

- свыше 60 лет

9/14%

11/17%

10/14%

1/3%

14/15%

Прошли курсы повышения
квалификации педагогических
работников.

12/18% 45/63%

35/49%

50/60%

44/49%

В целом с начала года педагоги принимаются на работу по индивидуальному
договору.
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В 2021-2022 учебном году педагогический состав состоял из 89 преподавателя.
Средний возраст педагогического состава-43 года. Количество штатных преподавателей 53, их педагогическая часовая нагрузка составляет от 360 до 1080 часов. Часовая нагрузка
распределяется в зависимости от производственной необходимости с учетом ученой
степени, категории, опыта преподавателей. А их часовая нагрузка 35 преподавателей
составляет до 360 часов.
Из них - 14 преподавателей первой и высшей категорий, 3 доктора наук и 22
кандидата наук, что составляет 42% от качественного состава.
Базовое образование 91 преподавателя соответствует, из них 3 преподавателя
имеют докторское образование, 9 кандидатов наук и 37 преподавателей имеют
магистерское образование, 40 преподавателей имеют диплом бакалавра. Всем
преподавателям соответствуют базовые знания преподаваемых дисциплин.
Для организации управления процессом обучения на должном уровне для
преподавателей и администрации подготовлены следующие методические пособия:
- Методическое пособие для составления плана для преподавателей;
- Методическое пособие к выполнению контрольной работы для обучающихся по
специальностям;
- Методическое пособие по написанию рецензий на контрольную работу;
- Методическое пособие к проведению обязательной контрольной работы;
- Методическое пособие для системной организации процесса обучения в
колледже;
- Календарно-тематический план, методическое пособие по составлению
силлабуса;
- Методическое пособие к выполнению курсовых, дипломных работ.
Системно сформировано управление учебным заведением, которое позволяет
добиться успеха, создает условия для удовлетворения потребностей обучающихся:
- Подготовка и использование электронных учебников.
- Внедрение компьютерной программы, проверяющей качество обучения.
С момента образования Колледж готовит специалистов на казахском и русском
языках. 90% обучающихся по специальностям обучаются на казахском языке.
Для достижения стратегической цели развития Евразийский аграрный колледж
привлекает научно-педагогических работников КазНАИУ к работе по совершенствованию
стратегии развития колледжа. В колледже имеется опыт приглашения опытных
специалистов-практиков с многолетним педагогическим стажем, докторов и кандидатов
наук Казназу для проведения теоретических и практических занятий по специальным
дисциплинам: Койшыбаев А. М. - к. с. н., Ундербаев М. С. – к. т. н., Жылкышыбаева М.
М. – к. б.н., Омарбекова У. Ж. – к. в. н., Мыктыбаева Р. Ж. – к. в. н., Усмангалиева С. С. к. в. н.., Барахов Б. Б. – к. в. н., Мауланов А. З.-к. в. н., Кулманова Г. А.- к. с. н.
Кадровый состав соответствует уровню и профилю реализуемых образовательных
программ, квалификационным требованиям, предъявляемым к образовательной
деятельности и качественному составу инженерно-педагогических работников.
Квалификация преподавателей, их количественный состав соответствуют направлениям
подготовки специалистов, отвечают лицензионным требованиям. Квалификационные
требования к преподавательскому составу определены в должностных инструкциях,
положениях о подразделениях.
Систематически осуществляется прохождение педагогическими кадрами курсов
повышения квалификации. Это курсы повышения квалификации, участие в работе
краевого методического объединения, внутриколледжные семинары, участие в научнопрактических конференциях по специальностям, проведение практики мастеров, школа
молодых специалистов, школа педагогического мастерства, выступления на
педагогических советах, самообразование и т.д.
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В таблице ниже приведены сведения о количестве преподавателей, прошедших
курсы повышения квалификации в 2017-2021 уч.годы:
№
1
2
3
4
5

Уч.годы
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
(на конец декабря 2021г.)

Количество прошедших курсы повышения
квалификации
17
45
33
50
44

Кадровый состав соответствует уровню и профилю реализуемых образовательных
программ, квалификационным требованиям, предъявляемым к образовательной
деятельности и качественному составу инженерно-педагогических работников.
Квалификация преподавателей, их количественный состав соответствуют
направлениям подготовки специалистов, отвечают лицензионным требованиям.
Квалификационные требования к преподавательскому составу определены в
должностных инструкциях, положениях о подразделениях.
Количество сотрудников-соответствует базовому образованию 91 преподавателя, из
них 3 преподавателя имеют степень доктора наук, 9 кандидатов наук и 37 преподавателей
имеющие степень магистра, 40 преподавателей имеют диплом бакалавра. 100%
преподавателей имеют базовое образование.
Доля преподавателей, имеющих высшую квалификационную категорию-4; первую
квалификационную категорию-5; вторую квалификационную категорию – 22
преподавателя. Таким образом, учителя первой, второй и высшей категорий составляют
81,6%. (Приложение 12). Доля преподавателей со степенью кандидата наук и магистра
составляет 81,6%.
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6. Контингент обучающихся
Для профориентации были сняты видеоролики о колледже на государственном и
русском языках, выпущены рекламные баннеры и буклеты, в которых перечислены
документы с указанием специальностей, сроков обучения, дедлайнов. В целях
популяризации профессии преподаватели и студенты колледжа участвуют в
телепрограммах телеканалов «Казахстан» и «Хабар», публикуют материалы о
проводимых в колледже мероприятиях. (Приложение 13).
Прием в колледж осуществляется в соответствии с основными положениями
типовых правил приема в образовательные учреждения, реализующие образовательные
программы технического и профессионального образования приказом Министерства
образования и науки Республики Казахстан от 29 апреля 2019 года. № 77 (29 августа 2019
г. № 77). Согласно регламенту государственной услуги «Услуги в сфере технического и
профессионального образования», «Прием документов в организациях технического и
профессионального, послесреднего образования». На основании нормативных документов
разработано положение «О приемной комиссии колледжа».
Прием в колледж осуществляется в соответствии с государственной лицензией
KZ16LAA00009904 от 08.08.2017 на право ведения образовательной деятельности в сфере
технического и профессионального, послесреднего образования.
Профориентацию в школах области и района возглавляет специалист по
профориентации при организации начального образования. План профориентации
представлен в таблице 7.
Профориентационная работа
№
п/п
1.1
1.2
1.3

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Мероприятие

Срок
Ответственный
исполнения
1. Организационная работа
Назначение секретаря ОТК
Февраль
Директор
колледжа
Бекбаева В. К.
Создание приемной комиссии, апелляционной
Февраль
Директор
комиссии
колледжа
Бекбаева В. К.
Подготовка локальных актов к утверждению
Февраль
ответственный
педагогическим советом:
секретарь
- Правила приема в колледж на 2021 год
- Положение об апелляционной комиссии
- Положение о приемной комиссии
- Инструкция о приемной комиссии
Обсуждение результатов профориентации в 2021 Январь,
Заместитель по
году, выработка предложений по
февраль
учебной работе
совершенствованию.
Обсуждение на заседании приемной комиссии о Февраль
ответственный
порядке приема в колледж.
секретарь
Утверждение графика подачи документов
Март
ответственный
секретарь
Обсуждение результатов ОТК по приему
Март
Директор
документов в 2020 году, выработка предложений
колледжа
по совершенствованию.
Бекбаева В.К.
Установление оплаты за обучение по всем
Март
Директор
направлениям. Утверждено педагогическим
колледжа
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советом и наблюдательным советом.
1.9

2.1

Организация приема посетителей по приему в
колледж.

Бекбаева В. К.
В потоке

Ответственный
секретарь

2. Агитационная и профориентационная работа
роведение рекламных мероприятий на 2021 год
Февраль
Заместитель по
учебной работе

2.2

Оформление приемного стенда информационной Январь май
комиссии.

Ответственный
секретарь

2.3

Участие в ярмарках вакансий, проводимых
службой занятости.

Февраль
апрель

Заместитель по
учебной работе

2.4

Подготовка вступительного листа в колледж.

Февраль
июнь

Заместитель по
учебной работе

2.5

Программы Дней открытых дверей планирование

Февраль
март

Заместитель по
учебной работе

2.6

Проведение Дней открытых дверей для
поступающих в колледж.

Февраль
март

Заместитель по
учебной работе

3.1

3. Организация приема документов
Подготовка стенда, отражающего динамику
Июнь
обращений.

Ответственный
секретарь

3.2

Подготовка комплекта информационных
материалов для поддержки приема документов в
Технический секретариат.

Июнь

Ответственный
секретарь

3.3

Определение проходных и средних баллов,
подготовка протокола заседания ОКП по
рекомендации о зачислении и приказов о
зачислении на очное отделение

август

Ответственный
секретарь

3.4

Проведение заседаний приемной комиссии

Декабрь
январь

Ответственный
секретарь

3.5

Подготовка статистической информации.

Июнь
сентябрь

Ответственный
секретарь

3.6

Организация приема личных документов и
приема документов

По графику

Ответственный
секретарь

3.7

Ведение информационных записей о ходе сдачи
документов

В ходе
приема

Ответственный
секретарь

3.8

Организация рассмотрения жалоб и обращений
заявителей и их родителей

Постоянно

Ответственный
секретарь

4.1

4. Работа на завершаюшем этапе
Организация сдачи личных дел абитуриентов,
Август
поступивших в колледж
октябрь
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Ответственный
секретарь

4.2

Отчетность по работе приемной комиссии

Сентябрь
октябрь

Ответственный
секретарь

4.3

Передача документов в новый Секретариат
приемной комиссии

Ноябрь
декабрь

Ответственный
секретарь

Зачисление студентов на специальности (на базе среднего образования)
Учебные года
Специальности
1513000-Ветеринария

20172018
237

20182019
233

20192020
180

20202021
162

1201000-Техническое обслуживание, ремонт и
техническое обслуживание автотранспортных
средств

44

46

34

39

1518000-Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства

38

38

21

23

1305000 -Информационные системы (по
отраслям)

38

36

21

5

0516000- Финансы

31

13

20

18

0518000-Учет и аудит

15

18

13

17

1511000-Землеустройство

47

47

46

47

1508000-Лесное хозяйство, садово-парковое и
ландшафтное строительство

36

36

36

39

1502000-Агрономия

19

16

23

17

0601000 -Стандартизация, метрология и
сертификация

31

12

-

-

1514000 - Экология и рациональное
использование природных ресурсов

37

21

8

-

0104000-Профессиональное образование

5

5

-

-

578

521

402

367

Итого:

С момента поступления в колледж все этапы «жизненного цикла студентов»
определяются порядками: прием, перевод с курса на курс, промежуточная и итоговая
аттестация, стажировка, квалификация, отчисление и повторный прием.
Для информирования студентов об организации учебного процесса создан
информационный стенд, содержащий подготовленные документы: элементы
перспективного плана работы колледжа, расписание учебного процесса, расписание
занятий, элективное расписание.
Политика формирования контингента студентов принимается к лицам, осознанно
выбравшим специальность, при необходимости начисляются баллы по дисциплинам.
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Задания, представленные на экзаменах, разработаны в соответствии с требованиями
и содержанием учебной программы по математике, русскому (казахскому) языкам,
биологии, химии, базовой географии общего образования.
Информация о результатах приема будет доведена до сведения студентов очной
формы обучения через Egov и размещение на информационном стенде.
Профессиональная ориентация и формирование студентов осуществляется на основе
форм, методов и средств работы, продуманной системы профессионального отбора
кандидатов на специальности вуза.
Профориентация в школах города, области и района осуществляется в соответствии
с планом профориентации колледжа, разработанным и утвержденным в начале учебного
года.
Разработан план работы со школами и график участия школьников в днях открытых
дверей, в ходе которых была представлена программа колледжа: презентации
специальностей, экскурсии в колледж, выставки, мастер-классы, тренинги, анкеты.
Прием студентов (на базе основного среднего образования)

25

25

06130100Программное
обеспечение
(по видам)

2

1201000Техническое
обслуживание,
ремонт и
техническое
обслуживание
автотранспорт
ных средств

Всего

25

в

На платной основе

25

На основе гранта

25

2

в том числе

На платной основе

25

2020-2021

в том числе

На платной основе

25

На платной основе

25

в том числе

На основе гранта

1305000Информационн
ые системы

На основе гранта

1

Всего

в том числе

2019/2020

Всего

2018/2019

Всего

2017/2018

На основе гранта

Специальность

Всего

№

18

25

25

25

25

0716300Техническое
обслуживание,
ремонт и
эксплуатация
автомобильног
о транспорта

25

25

20

33

3

1518000Электрификац
ия и
автоматизация
сельского
хозяйства

25

25

25

25

25

25

07130100Электрооборуд
ование (по
видам)

4

1305000Ветеринария

25

50

50

94

50

44

106

50

56

134

50

84

08410100Ветеринария

5

185

1511000Землеустройст
во

25

25

25

25

43

25

18

07310300Землеустройст
во

6

25

1508000 Лесное
хозяйство,
садовопарковое и
ландшафтное
строительство

25

25

21

21

08210100Лесное
хозяйство (по
видам)

7

55

0518000 -Учет
и аудит

Всего

125

150

44

206

150

56

25

25

273

150

123

Таблица 1
Перевод и зачисление студентов в другие учебные заведения на 2017-2021 годы
(на базе основного среднего образования)
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20172018

Показатели

20182019

20192020

20202021

4

5

10

Перевод из других
учебных заведений

20212022

Всего
19

Переводе в другие
учебные заведения

-

Перевод с платного
отделения на основу
гранта

4

Перевод с гранта на
платное отделение

1

3

1

3

6

5

Отчисление

4

5
5

19

Академическая разница на перевод из других организаций образования не должна
превышать четырех академических дисциплин. При переводе студентов в другие
организации определяется академическая разница в дисциплинах рабочего учебного
плана, изучаемых ими на предыдущих этапах обучения.

Показатели

Перевод и зачисление студентов в другие учебные заведения
2017-2021 гг
20172018201920202021Всего
2018
2019
2020
2021
2022

Перевод из других
учебных заведений

22

37

15

Перевод в другие
учебные заведения

73

54

-

113

204

Прием (перевод) обучающихся из других организаций технического и
профессионального образования осуществляется в соответствии с «Правилами перевода и
реабилитации обучающихся по типам образовательной организации», утвержденными
Министром образования и науки Республики Казахстан в январе. 20, 2015 № 19
(прилагается Приложение 47 от 12 марта 2015 года).
Академическое отличие при переводе из других учебных заведений не должно
превышать четырех учебных дисциплин. При переводе студентов в другие организации
определяются академические различия по предметам рабочего учебного плана, которые
они изучали на предыдущих этапах обучения.
Студенты, успешно окончившие учебный год, переводятся с одной специальности
на другую. Студенты с академической задолженностью переводятся с курса на курс
условно. Студенты, не оплачивающие свои академические долги, будут отчислены из
колледжа.
В целях повышения качества обучения в колледже каждый преподаватель несет
ответственность за качество своих уроков, обеспечивает содержательный и научный
подход, организует внеклассные мероприятия для студентов (дополнительные уроки,
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работа со студентами с плохим расписанием, новый способ организации студенческие
стажировки
Промежуточная аттестация обучающихся в организациях технического и
профессионального, послесреднего образования проводится в соответствии с рабочими
учебными планами и программами, разработанными на основе Государственного
стандарта обязательного образования Республики Казахстан. Тесты проводятся перед
экзаменом.
Средние образовательные показатели студентов в 2017-2021 учебном году.
(на базе основного среднего образования)
Учебные годы
Успеваемость
Качество
Посещаемость
Средний
занятий
балл
2017-2018
100%
51,5%
83,3%
3,9
2018-2019
94,6%
61,5%
69%
3,7
2019-2020
96,2
72,3
70
4,1
2020-2021
93,3
72
82
4,2
Общее среднее
98,2%
55,2
75,5%
3,8
2017-2021 оқу жылындағы білім алушылардың орташа білім көрсеткіштері.
(орта білім негізінде)
Учебные годы

Успеваемость

Качество

2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
Общее среднее

100%
94,6%
96,2
93,3
98,2%

51,5%
61,5%
72,3
72
55,2

Посещаемость
занятий
83,3%
69%
70
82
75,5%

Средний
балл
3,9
3,7
4,1
4,2
3,8

Мониторинг дневного отделения за 2017-2021 годы
(на базе среднего образования)
Уровень знаний обучающихся за последние пять лет обучения (на базе основного
среднего образования) приведен в следующих таблицах.
Средние образовательные показатели обучающихся в 2020-2021 учебном году.
(на базе основного среднего образования)
Курс
Успеваемость
Качество
Посещаемость
Средний
занятий
балл
1 курс
99,6
93,4
92,3
4,35
2 курс
99,2
73,9
97,2
4,2
3 курс
4 курс
Общее среднее

99,4

83,6

94,7

4,3

Академическая разница на перевод из других организаций образования не должна
превышать четырех академических дисциплин. При переводе студентов в другие
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организации определяется академическая разница в дисциплинах рабочего учебного
плана, изучаемых ими на предыдущих этапах обучения.
16

16
14
12
10
8
6
4
2
0

7
4
2
0

1

0

1

2017-2018
2018-2019

Причины перевода в другие учебные заведения:
1. Смена места жительства;
2. самостоятельно;
3. Плата за обучение;
4. В зависимости от семьи.
Студенты, переведенные из других учебных заведений:
7 студентов в 2018-2019 учебном году;
Причины:
- Улучшение материально-технической базы колледжа;
- качественное обучение по специальностям.
Переведено с платного отделения на грант:
1 студент в 2017-2018 учебном году;
4 студента в 2018-2019 учебном году;
Причины:
Показатели качества и процедуры обучения
Из грантового отдела переведены в платный отдел:
1 студент в 2018-2019 учебном году
Причины: добровольно.
Студенты, успешно окончившие учебный год, переводятся с одной специальности
на другую. Студенты с академической задолженностью переводятся с курса на курс
условно. Студенты, не оплачивающие свои академические долги, будут отчислены из
колледжа.
В целях повышения качества обучения в колледже каждый преподаватель несет
ответственность за качество своих уроков, обеспечивает содержательный и научный
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подход, организует внеклассные мероприятия для студентов (дополнительные уроки,
работа со студентами с плохим расписанием, новый способ организации студенческие
стажировки
Промежуточная аттестация обучающихся в организациях технического и
профессионального, послесреднего образования проводится в соответствии с рабочими
учебными планами и программами, разработанными на основе Государственного
стандарта обязательного образования Республики Казахстан. Тесты проводятся перед
экзаменом.
Адресная помощь вновь поступившим студентам оказывается отделом образования
и руководителями групп колледжа.
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7. Учебно-методическая работа и педагогическая нагрузка
Колледж полностью обеспечен Государственным стандартом обязательного
образования
(2008,
2009)
и
Стандартным
учебным
планом
(2009,
2010,2012,2013,2015,2020) по всем 9 специальностям, проводимым по Государственной
лицензии.
Ежегодно на основании этих документов разрабатывается учебный план колледжа
по специальностям, в котором четко указывается график учебного процесса, количество
часов, порядок перевода в соответствии с очередностью дисциплин, обязательных тестов,
курсовой работы. , промежуточная и итоговая аттестации.
Учебный план для дистанционного обучения разработан в размере 20% для
общеобразовательных дисциплин, 30% для общепрофессиональных и специальных
дисциплин, а учебный процесс организован согласно графику.
Заместитель директора по учебной работе разрабатывает учебную программу на
основе обязательных образовательных стандартов и типовых учебных программ по
специальностям. Под руководством заместителя директора по научно-методической
работе и председателей ассоциации дисциплин разрабатывает рабочую программу,
календарно-тематический план, учебные планы и дневной план уроков на основе типовой
программы. Заместитель директора по научно-методической работе постоянно
контролирует качество рабочей программы, учебных планов, календарно-тематического
плана и суточного плана уроков, отсутствие отклонений от графика учебного процесса.
В ходе проверки было установлено, что указанные документы созданы в
соответствии с типовой учебной программой. В начале каждого семестра устанавливается
регулярное расписание и размещается на доске объявлений за неделю до начала урока с
одобрения заместителя директора по академическим вопросам.
Начало занятий в две смены в 8.00. Занятия проходят в утвержденных аудиториях, в
зависимости от специфики предмета. Основным документом, учитывающим учебную
работу, является теоретический журнал. Журнал заполняется согласно расписанию и
календарно-тематическому плану и программам. Процесс заполнения журнала находится
под контролем заведующих кафедрами и заместителя директора по учебной работе.
В соответствии с учебным планом по всем дисциплинам разработан учебнометодический комплекс.
Объем обязательного обучения не превышает 36-40 часов в неделю в соответствии с
методическими указаниями Министерства образования и науки Республики Казахстан и
требованиями Государственного общеобразовательного стандарта.
Текущая работа колледжа - это комплексный план воспитательной работы. Он
определяет миссию, цели и задачи управления учебным процессом в течение года.
Комплексный план включает планы всех руководителей отделов.
Кроме того, комплексный план предусматривает перспективу учебного процесса,
задачи, в которых указывается материально-техническое и учебное обеспечение.
Вопрос об исполнении годового плана рассматривается педагогическим советом,
методическим советом, и принимаются решения по устранению недостатков.
Анализируется годовой отчет колледжа об исполнении годового плана.Министерство
образования и науки Республики Казахстан поставило перед колледжами задачу
использовать эффективные способы подготовки конкурентоспособных специалистов в
области образования в соответствии с внутренним и зарубежным рынками, как ключевой
инструмент стратегических приоритетов в сфере высшего образования.
Контроль за выполнением учебной программы осуществляется в плане работы
объединения дисциплин, по мероприятиям, организованным по совершенствованию
учебного процесса, и через их контроль. При проверке содержания календарнотематического плана количество часов проверяется в соответствии с содержанием
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учебного плана и рабочей программы, разработанных в соответствии с Государственным
стандартом обязательного образования Республики Казахстан.
Рабочая программа строится на основе стандартной программы, в зависимости от
количества часов, и полностью покрывает содержание знаний, которые студент должен
освоить. Рабочая программа состоит из пояснительной записки, содержания часов,
содержания затронутых тем и набора знаний, которые студент должен знать,
самостоятельных рабочих заданий студента и списка литературы.
Для повышения качества обучения студентов были разработаны необходимые
методические пособия под руководством опытных преподавателей с учеными степенями
по объединению дисциплин.
Учебно-методическая работа колледжа основывается на Законе Республики
Казахстан «Об образовании». (Приложение 8)
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Рабочий учебный план составляется на весь период обучения и утверждается
директором колледжа. Колледж реализует стандартные учебные программы, а также
программы на основе практических программ. В колледже реализуются рекомендации по
разработке и внедрению новых образовательных программ,основанных на подходе
модульной компетенции, разработанных НБО «Кәсіпкер»,определяющих структуру
модульной образовательной программы,основные требования к модульному изучению
дисциплин.Важнейшие характеристики содержания экспериментальной образовательной
программы:прозрачность, внутренняя мобильность содержания и технологичская
адаптация образования (модульные программы),интеграция уровня образования и
специалист среднего специального уровня.
Мониторинг заключается в том, что качественный контроль учебного процесса
включает в себя текущую и промежуточную аттестацию контроля, завершаются уровнем
окончательной аттестации и направлены не только на обеспечение качества обучения, но
и на мониторинг реализации определенного объема академической работы.Для
эффективного управления учебными программами в колледже проводится традиционная
системная работа по сбору и анализу информации о деятельности колледжа.Объекты
оценки и экспертизы:
-документы,регламентирующие
учебный
процесс,
учебнометодическую,образовательную, производственную,образовательную и иную сферы;
-качество организации образовательного процесса;
-качественные педагогические кадры;
-материално-техническая база;
-учебно-методическое обеспечение образовательных программ;
-внедрение инновационных образовательных технологий в учебно-воспитателный
процесс;
-уровень развития компетенций студентов (основной и профессиональной).
Планирование и организация образовательной деятельности на основе
учебных программ и планов
Годовая нагрузка учителей распределяется в зависимости от учебной программы с
учетом их ученой степени и категории. На основании плана работы составляется
расписание занятий.
В среднем один учитель проводит 2-3 пары уроков в день, а каждая группа проводит
3-4 пары уроков в день (36-40 часов в неделю). Учителя, находящиеся в командировке по
состоянию здоровья или производственной необходимости, будут переведены в
специальный журнал.
В общеобразовательном процессе руководствуются требованиями нормативных
документов технических и профессиональных учебных заведений и Типовых правил.
В начале каждого семестра устанавливается регулярное расписание и размещается
на доске объявлений за неделю до начала урока с одобрения заместителя директора по
академическим вопросам.
Начало занятий в две смены в 8.00. Занятия проходят в утвержденных аудиториях, в
зависимости от специфики предмета. Основным документом, учитывающим учебную
работу, является теоретический журнал. Журнал заполняется согласно расписанию и
календарно-тематическому плану и программам. Процесс заполнения журнала находится
под контролем заведующих кафедрами и заместителя директора по учебной работе.
В соответствии с учебным планом по всем дисциплинам разработан учебнометодический комплекс.
Объем обязательного обучения не превышает 36-40 часов в неделю в соответствии с
методическими указаниями Министерства образования и науки Республики Казахстан и
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требованиями Государственного общеобразовательного стандарта.Текущая работа
колледжа - это комплексный план воспитательной работы. Он определяет миссию, цели и
задачи управления учебным процессом в течение года. Комплексный план включает
планы всех руководителей отделов.
Мониторинг учебной деятельности студентов осуществляется в соответствии с
учебной программой в форме дневной, текущей, промежуточной, выпускной по
специальностям. Осуществляется ежедневный мониторинг учебного процесса:
теоретические занятия проводятся по графику, соблюдению правил учебы и работы,
организации смены в колледже и др.
Если текущая аттестация составляет 16 часов, она проводится ежемесячно или раз в
два месяца. В его основе лежат теоретические знания студентов по выполнению
обязательных контрольных работ, задания к лабораторным и практическим занятиям и
результаты учебной практики.
Промежуточная аттестация принимается от студентов, сдавших обязательную
контрольную работу, курсовых, семестровых оценок и тестов студентов, прошедших
текущую аттестацию по специальностям. Промежуточный аттестационный график
разрабатывается руководителями кафедр в соответствии с учебной программой и
графиком обучения за 1 месяц до экзаменационной сессии и утверждается заместителем
директора по учебной работе.
Студенты, сдавшие все семестровые оценки и тесты для промежуточной аттестации
и внесшие плату за обучение, направляются на сессию приказом директора. Общая
промежуточная аттестация в колледже проводится в устной форме.Для этого учителяпредметники готовят и раздают экзаменационные вопросы, полностью охватывающие
материал для ученика, и оформляют билет. Билет рассматривается и утверждается на
заседании ассоциации дисциплин.
Для заочного контроля подготовлены тесты, состоящие из 100 вопросов и 4
вариантов. Согласно учебному плану, студент, который приезжает один раз в год на 40
дней согласно учебной программе, по окончании каждого теоретического курса устно
сдает промежуточные сертификаты.Рабочие учебные программы предмета (РУПП),
календарно-тематические планы (КТП) по дисциплинам, составлются преподавателями на
основании Типовых учебных программ предмета (ТУПП), рассматриваются на заседании
предметно-цикловой комиссии и утверждаются заместителем директора по учебной
работе. Материалы итоговой аттестации (ГАК, темы дипломных работ, экзаменационные
вопросы, комплексные экзаменацинонные вопросы, график консультации и защиты
дипломных работ), составляются преподавателями специальных дисциплин. При
составлении учебных планов и ОП обучения, учитывается влияние дисциплин на
формирование у студентов базовых и профессиональных компетенций, навыков и блоков
знаний. В рабочих учебных планах предусмотрена логическая последовательность
теоретического и практического обучения, концентрированная форма их проведения.
Форма и содержание контроля результатов освоения ОП приближены к условиям
профессиональной деятельности и позволяют оценить подготовленность студентов к
решению профессиональных задач. Эффективность и главный результат всех аспектов
деятельности образовательные программы, оцениваются трудоустройством выпускников.
Объем времени, отведенный на освоение
образовательные программы, и их
составляющих, достаточен для получения заявленных результатов.
В целях эффективного планирования учебного процесса в колледже используются
каскадные части образовательного планирования
Нормативный уровень данных
ГОСО РК

Типовой

учебный Типовая
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учебная Рабочий учебный план

план

программ

Дидактический уровень данных
Рабочая учебная программа

Календарно-тематический план

Уровень персональных данных
Расписание
студента

занятий Учебно-методический комплекс

Поурочный план

Реализация ОП обеспечивается на уровне учебных дисциплин созданием учебнометодического комплекса по предмету. В колледже разработаны учебно-методические
комплексы дисциплин специальностей (УМК). Содержание учебно-методического
комплекса (УМК), состоит из:
- ТУП предмета;
- РУП предмета;
- КТП предмета;
- перечня вопросов к экзаменам и зачетам,
- содержание тематики обязательных контрольных работ,
которые рассматриваются коллективом преподавателей на заседаниях ПЦК
специальности. После рассмотрения и согласования на педагогическом совете, РУП и
КТП утверждаются заместителем директора по УР. Перечень вопросов к экзаменам и
зачетам, содержание обязательных контрольных работ, тематика курсовых и дипломных
работ рассматриваются на текущем заседании ПЦК и утверждаются заместителем
директора по УР. УМК разрабатывается и собирается преподавателем в течение года.
График учебного процесса составляется на весь годовой учебный процесс в соответствии
с рабочим учебным планом.
Реализация факультативных занятий и консультаций.
Государственный общеобязательный стандарт технического и профессионального
образования (далее - ГОСО) разработан в соответствии с подпунктом 5-1) и статьей 56
статьи 5 Закона Республики Казахстан «Об образовании» и ориентирован на требования
к результатам обучения по уровень подготовки студентов, продолжительность обучения
по образовательным программам технического и профессионального образования.
Для разделения группы на две группы количество студентов в группе в городских
образовательных организациях составляет 24 и более человек.
1) казахский язык и литература в группах, где обучение не ведется на казахском
языке;
2) русский язык и литература в группах, где обучение не ведется на русском языке;
3) иностранный язык;
50

4) информатика;
5) на уроках физкультуры.
Консультации предоставляются как форма обучения, которая помогает студентам
освоить образовательную программу.
Дополнительное занятие - дополнительное обучение, не входящее в обязательную
подготовку, с целью углубления знаний, интересов и способностей студентов по
выбранной специальности. Планируется на 4 часа в неделю.
При реализации образовательных программ преподаются следующие базовые
модули:
1) развитие и улучшение физических свойств;
2) использование информационно-коммуникационных и цифровых технологий;
3) применение базовых знаний экономики и основ предпринимательства;
4) применение основ социальных наук для социализации и адаптации в обществе и
на рынке труда.Включены дополнительные базовые модули.
Включение модуля «Применение основ социальных наук для социализации и
адаптации в обществе и трудовых ресурсах» предусмотрено в образовательных
программах подготовки специалистов среднего звена.
По запросу организации ПОО базовые модули интегрируются в профессиональные
модули в зависимости от профиля специальности.
Организация
самостоятельно.

профессиональных

модулей

(дисциплин)

определяется

Кредит - количественное представление общего веса результатов обучения в
квалификации или отдельном компоненте квалификации;
Кредитно-модульная система - модель организации учебного процесса, основанная
на единстве модульной и кредитной технологий обучения;
Обязательный компонент - перечень дисциплин и (или) модулей, которые
необходимо освоить студентам;
- изучение общеобразовательных, общегуманитарных, социально-экономических,
общепрофессиональных, специальных дисциплин или общеобразовательных дисциплин,
базовых и профессиональных модулей;
- проводить лабораторные и практические занятия;
- профессиональная практика;
- выполнение курсовых и дипломных (письменных или практических) работ, если
иное не предусмотрено рабочим учебным планом и планом;
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- промежуточная и итоговая государственная аттестация.
Перечень и объем общеобразовательных дисциплин определялись с учетом
профиля специальности в области естествознания и математики.Обязательные
общеобразовательные предметы независимо от профиля: «Казахский язык» и «Казахская
литература», «Русский язык и литература» (для групп с казахским языком обучения),
«Русский язык» и «Русская литература», «Казахский язык и литература». »(обучение)
для групп на русском языке),« Иностранный язык »,« Математика »,« Информатика »,«
История Казахстана »,« Самопознание »,« Физическая культура »,« Начальная военнотехническая подготовка ».
В зависимости от профиля специальности организации ПОО выбрали два
предмета: повышенного и стандартного уровней подготовки.
К предметам продвинутого уровня естественных наук и математики относятся
«Физика», «Химия», «Биология», «География». «Всемирная история», «Биология»,
«География» входят в дисциплины стандартного уровня по данному направлению
профильной подготовки.
Общеобразовательные предметы преподаются на 1-2 курсах и интегрированы в
базовые и / или профессиональные модули.
Занятия по «Физическому воспитанию» являются обязательными и планируются
не менее 4 часов в неделю во время теоретической подготовки, в том числе 2 часа в
неделю за счет факультативных занятий или спортивных секций.
Занятия по базовой военно-технической подготовке в образовательных
учреждениях проводятся отдельно для девочек и мальчиков, в разделе «Основы
медицинского образования». Девочки не проходят практику в разделе «Основы военного
дела».
Организация учебного процесса по кредитно-модульной технологии обучения.
Организация учебного процесса в колледжах «О выполнении санитарноэпидемиологических и санитарно-профилактических мероприятий по профилактике
коронавирусной инфекции в образовательных учреждениях в 2021-2022 учебном году»
В соответствии с утвержденным постановлением от 25 августа 2021 г. № 36.
Он был разработан под руководством SES при разработке учебных планов и
программ по внедрению кредитно-модульной технологии обучения.
Объем учебной нагрузки студента измеряется кредитами ПОО. Тип кредита ПОО
интерпретируется как количественное представление общего веса квалификационных
результатов обучения и фактического веса результатов обучения, связанных с
квалификацией.
Количество обязательных образовательных кредитов по технологии зачетного
обучения:
- 240 кредитов на квалификацию специалиста среднего звена на базе основного
среднего образования,
- 120-180 кредитов на квалификацию специалиста среднего звена на базе общего
среднего образования.
Объем учебного времени для обязательного образования составляет 60 кредитов /
1440 часов в учебный год.
1 кредит равен 24 академическим часам, 1 академический час равен 45 минутам.
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Оценка успеваемости студентов осуществляется в соответствии с приказом
Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 марта 2008 года «Об
утверждении типовых правил текущего контроля успеваемости студентов,
промежуточной и итоговой государственной аттестации». 25125.Контрольные работы,
контрольные работы и курсовые проекты (работы) выполняются за счет учебного
времени, отведенного на изучение предмета и / или модуля, в период, отведенный для
промежуточных и / или выпускных экзаменов.
Перечень тестов в соответствии с учебной программой по общеобразовательным /
специальным дисциплинам и (или) модулями, базовыми модулями, а также курсовыми
проектами (работами), дифференцированные оценки / баллы с профессиональной
практики («отлично», «хорошо», » удовлетворительно »и« неудовлетворительно »).
Тесты основаны на текущих оценках успеваемости.
Во время промежуточной аттестации каждому студенту отводится не более 25
(двадцати пяти) минут на устный экзамен для выполнения заданий экзаменационных
билетов, на проведение письменного экзамена:
1) 6 астрономических часов на работу и (или) реферат;
2) 4 академических часа на тестирование;
3) 3 астрономических часа на подведение итогов;
4) 2 астрономических часа под диктовку.
Письменные (контрольные) экзаменационные работы выполняются на бумаге с
печатью колледжа.
Квалификационные экзамены проводятся в форме практических или
показательных экзаменов по каждой квалификации в учебно-производственных цехах,
лабораториях и учебных центрах колледжа и / или на производственных площадках
предприятий.При организации итоговой аттестации, в том числе в форме
демонстрационных экзаменов и / или выпускных экзаменов по общепрофессиональным и
специальным дисциплинам и / или модулям, либо реализации и защиты дипломного
проекта (работы) или выпускного экзамена по одному из специальных выполнение и
защита дисциплин и / или модулей.
Организация учебного процесса в рамках дуального обучения.
1) в соответствии с приказом Министра образования и науки Республики Казахстан
от 21 января 2016 года № 50 «Об утверждении Правил организации дуального
образования» расчет стажировки обучающихся по дуальному образованию;
2) Министр образования и науки Республики Казахстан от 28 января 2016 года №
93 «Типовой договор на оказание образовательных услуг дошкольным организациям,
среднему, техническому и профессиональному, послесреднему образованию,
техническому и профессиональному, почтовому. -среднее образование «Приказ« Об
утверждении форм типового договора на проведение профессиональной практики и
типового договора о дуальном обучении »внесен в приложение к договору о дуальном
обучении, с указанием сроков обучения и профессиональной практики студента. .
В соответствии с правилами организации дуального обучения (Приказ МОН РК от
21 января 2016 г. № 50) договор о дуальном обучении является документом,
подтверждающим трудоустройство студента.Министр 93 Министра образования и науки
Республики Казахстан от 28 января 2016 года. Согласно пункту 5 главы 2 приказа «Об
утверждении форм типового договора о дуальном обучении на второй год обучения»,
дополненного к обучению. соглашение.
После прохождения производственной практики и стажировки студенту
предоставляется приложение к соглашению о двойном обучении, которое студент
предоставляет при приеме на работу.
Это увеличит возможности трудоустройства выпускников колледжей.
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Расходы на дуальное образование, нормативное финансирование дошкольного
образования и обучения в расчете на душу населения, среднего, технического и
профессионального, послесреднего, а также высшего образования с учетом кредитной
технологии обучения, утвержденной Министром образования и науки Российской
Федерации. Республики Казахстан от 27 ноября 2017 года № 597 и организаций
технического и профессионального, послесреднего образования в соответствии с
методикой послевузовского образования.Основой дуального образования является
трехсторонний договор о дуальном образовании, зарегистрированный в реестре Палаты
предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен».
Педагогическая нагрузка преподавателей выполняется в полном объеме по
расписанию и контролируется заведующими отделениями. Преподаватели сдают свои
вычитанные часы по дисциплинам за месяц, заведующим отделениями. При сдаче
полугодового отчета, преподаватели показывают количество часов проведенных за
семестр. Выполнение общего объема годовой нагрузки рассматривается на последнем
заседании ПЦК и итоговом педагогическом совете колледжа.
Анализ выполнения годового плана рассматривается на заседаниях
Педагогического совета, Методического Совета, где вырабатываются мероприятия по
устранению выявленных недостатков. Итоги выполнения годового плана учебновоспитательного процесса отражаются в Годовом отчете колледжа.
В соответствии с поставленной перед колледжами Министерством образования и
науки РК задачей повышения эффективности деятельности и обеспечения
конкурентоспособностей на внешнем и внутреннем рынках образовательных услуг за счет
высокого качества образования выпускников, колледж строит свою деятельность на
приоритете качества, рассматриваемого не только как стратегическая цель в рамках
государства, но и как основное средство обеспечения жизнедеятельности и развития в
современных условиях.
Для реализации поставленной задачи в колледже ведется внутриколледжный
контроль, которой включает: контроль качества организации и планирования учебной и
учебно-методической работы, педагогической деятельности преподавательского состава,
результативности обучения.
Не менее одного раза в учебном году осушествляется контроль учебнометодической деятельности ПЦК. Наряду с этим преподаватели организуют
взаимопосещение занятий своих коллег, регулярно проводят открытые уроки с
обсуждением и. выявленные недостатки обсуждаются на методическом совете колледжа.
Формы и порядок проведения текущего, промежуточного и итогового контроля
знаний обучающихся в колледже соответствуют требованиям «Типовых правил
проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся», утверждённых Приказом Министра образования и науки Республики
Казахстан от 18 марта 2008 года N 125.
Текущий контроль знаний обучающихся в колледже организован в форме
ежемесячной аттестации, выполнения обязательных контрольных работ, проведения
зачетов по результатам лабораторно-практических занятий, учебных практик.
Контроль за выполнением планов учебной работы – в планах работы цикловых
комиссий отражаются мероприятия по совершенствованию учебно-воспитательного
процесса и контроля над ним. При обсуждении календарно-тематических планов ведётся
контроль за соответствием рабочих учебных планов, рабочих учебных программ ГОСО
РК.
Контроль за учебной деятельностью – согласно рабочим учебным планам по
специальностям проводятся ежедневный, ежемесячная аттестация, промежуточный,
итоговый контроль. Ежедневный контроль представляет собой проверку за ходом учебновоспитательного процесса: проведение занятий согласно расписанию, соблюдение
трудовой и учебной дисциплины, организация дежурства по колледжу и т.д.
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Ежемесячную аттестацию проводят по всем дисциплинам, куратором составляются
сводные ведомости и сдаются заведующим отделениями для анализа.
Контроль за качеством знаний обучающихся проводится планомерно на основе
«Графиков проведения экзаменационных сессий» и «Графиком контрольных срезов
знаний».
Методическим кабинетом сформирована база тестовых вопросов по
общеобразовательным и специальным дисциплинам, которая ежегодно пополняется.
За последние 3 года структура подготовки специалистов в колледже произошли как
качественные сдвиги, связанные с введением новых, более востребованных
специальностей аграрного сектора, форм обучения, так и количественные изменения,
касающиеся сроков обучения.
Учебно-методическая работа в колледже организуется в целях обеспечения
эффективности учебно-воспитательного процесса, качества подготовки специалистов,
конкурентоспособных на рынке труда в соответствии с Законом РК «Об образовании». В
своей деятельности колледж руководствуется Правилами организации и осуществления
учебно-методической работы, утвержденными Приказом Министра образования и науки
от 29 ноября 2007 года № 583.
Главными задачами методической работы в колледже являются:
 Эффективное управление учебно-воспитательным процессом;
 Обеспечение высокого педагогического и профессионального мастерства
педагогов;
 Внедрение инновационных элементов обучения, изучение и внедрение опыта
лучших педагогов;
 Совершенствование содержания образования;
 Создание УМК и контроля знаний.
Общее руководство методической работой осуществляется заместителем директора
по научно - методической работе колледжа.
Особое место отводится работе над единой методической проблемой «Внедрение
современных педагогических и информационно-коммуникативных технологий в целях
формирования педагогических компетенций преподавателей». На ее основе
преподаватели составляют личные творческие планы.
В колледже функционируют шесть предметно-цикловых комиссии (ПЦК).
Предметно-цикловые комиссии объединяют педагогов одной специальности или смежных
дисциплин.
Каждая цикловая комиссия имеет утвержденный план работы на каждый текущий
учебный год. Заседания комиссии планируются 1 раз в месяц, а также проводится по мере
необходимости и имеются все протоколы заседания. На заседаниях цикловых комиссий
обсуждаются рабочие учебные программы, календарно-тематические планы,
экзаменационные материалы (билеты, тесты), методические разработки по ЛПЗ и по
выполнению курсовых и дипломных проектов, а также тематику рефератов, курсовых и
дипломных работ,
проектов, открытых уроков и кураторских часов, конкурсов,
внеклассных мероприятий и т.д.
За последние три года методической службой колледжа были проведены
следующие мероприятия по наиболее актуальным темам:
- Деловая игра «Модель профессиональной компетентности педагога»
- обучающий семинар «Дидактические требования к современному уроку»;
- семинары-практикумы «Новые технологии в образовании, как средство
модернизации педагогического процесса»;
- научно-практические конференции «Мир моей профессии», «Исследовательская
деятельность в науке и технике глазами будущих специалистов», «От творческого поиска
к профессиональному становлению»;
- методическая ярмарка;
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- Презентация лучших уроков
- Образцовый учебный кабинет
- Лучший наставник
- Лучший педагог
- Лучший электронный учебник
- Лучший ПЦК
- Лучший видео-урок
- Неделя начинающего педагога.
Особое внимание уделяется проведению презентаций дисциплин. За период 20192022 года были проведены 64 открытых уроков и 45 презентация специальных дисциплин.
В колледже функционирует «Школа молодого педагога», которую посещают
начинающие и вновь прибывшие преподаватели. Занятия в этой школе проводят методист
и опытные преподаватели колледжа.
Особое внимание уделяется наставничеству. За каждым молодым педагогом
приказом директора закреплён наставник – опытный преподаватель. Разрабатывается
план наставничества, согласно которому ведётся методическая работа.
Все начинающие и вновь прибывшие преподаватели непосредственно в колледже
повышают квалификацию самообразованием, работая с новой педагогической
литературой, посещением молодыми педагогами уроков опытных преподавателей,
прошедших повышение квалификации. Повышению уровня педагогического мастерства
способствуют взаимопосещения уроков, проведение презентаций дисциплин.
Выявляя творческий потенциал преподавателя, изучая его опыт, создаётся
образовательная среда, в которой одни преподаватели получают необходимый им
передовой педагогический опыт, а другие - возможность самовыражения, раскрытия
профессионального и творческого потенциала. Создать необходимую среду помогают
такие формы методической работы, как открытые уроки аттестуемых преподавателей,
презентации дисциплин, проведение конкурсов «Учитель года», «Үздік тәлімгер»,
конкурсов предметно-цикловых комиссий, конкурсов по рабочим профессиям.
Эффективной формой выявления творчески работающих преподавателей является
организация «Недели начинающего преподавателя». Определяются формы участия в
мероприятии: открытые занятия, воспитательные мероприятия, презентации тем
самообразования и состояние УМК.
В целях формирования профессиональной компетентности будущих специалистов
важно создавать условия для развития познавательных и интеллектуальных способностей
обучающихся через различные формы внеклассной работы по дисциплинам.
Привычными для обучающихся колледжа стали такие традиционные формы
внеклассной работы, как проведение декад цикловых комиссии, конкурсов «Лучший по
профессии».
С целью активизации познавательной деятельности обучающихся, привлечения их
к научно-исследовательской и творческой деятельности, в колледже осуществляется
изучение и использование современных педагогических технологий и методов обучения.
В рамках повышения квалификации на методических семинарах, заседаниях
«Школа молодого педагога», «Школы начинающего педагога» были изучены:
- особенности инновационных технологий;
- кредитная технология;
- модульно технология;
- игровая технология.
Наряду с традиционными методами и технологиями обучения внедряются
следующие педагогические технологии:
• Способы использования мультимедийных технологий на уроках, по которым
работают учителя: Учитель информационных технологий Исимсартова Б.М.
• Организация творческой работы на уроках: Кожан Н.Г.
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• Формирование психолого-педагогической среды урока - как средство развития
личности студента: психолог колледжа Утеулинова Л.С.
• Формирование самооценки и перцептивных компетенций студентов: Инкарбаева
Г.М.
• Освоение методик интеллектуального развития студентов: Абдихалыкова А.А.
• Развитие у студентов навыков самостоятельной работы: Джулушева Г.Ю.
• Интеллектуальные игры - инструмент развития мыслительных способностей:
Атымтаева Б.Е.
• Междисциплинарная коммуникация формирует бизнес: Ибраэмжанова К.А.
• Критериальное оценивание - инновационная модель повышения качества
образования »Досжанова Б.
• В контексте духовного возрождения: «Повышение квалификации в руках
творческого учителя» Абдихалыкова А.
• «Разработка электронных учебников» Рысдаулет М., Берикбай Г.Преподаватели
колледжа принимают участие в составлении
учебно-методических указаний по
выполнению лабораторно-практических, контрольных, курсовых и дипломных работ, в
разработке воспитательных и учебно-методических мероприятий, активно работают над
созданием учебно-методических комплексов и разработок, электронных учебников.
План работы по обучению, составленный специалистами, основан на стандартах
специальностей, запросов и распоряжений предприятий о внесении в него дополнений
или изменений не было.
Большая часть учебно-методической работы колледжа ведется на государственном
языке, а при необходимости и на русском, так как 90% групп обучаются на казахском
языке.
Например, повестка колледжа, план учебной работы, недельная нагрузка,
комплексный план работы, различные учебные пособия по организации воспитательной
работы, собрания, семинары, протоколы и т. Д. Ведутся на государственном языке.
Наставнические советы, семинары, советы по профилактике правонарушений,
протоколы совета самоуправления, документы об образовательной деятельности,
юридические и нормативные стенды, оборудованные в здании колледжа, спроектированы
в соответствии с государственными требованиями.
Индивидуальная работа проводится со студентами с плохой посещаемостью и
неуспеваемостью, и родители уведомляются от имени колледжа. С целью повышения
интереса родителей и учащихся к своей профессии объясняется характер профессии в
современном обществе, способы самовыражения как специалиста.
Основным вопросом в подготовке конкурентоспособных специалистов является
методическое обеспечение тренировочного процесса. В связи с этим в 2017-2021 учебном
году преподаватели колледжа разработали учебные пособия, учебные пособия по своим
предметам и используют их с одобрения методического совета колледжа.Среди
преподавателей колледжа имеются авторы учебников, учебных пособий и практикумов:
- Абаева К.Т., Управление лесного хозяйства. Монография. 1508000-Лесное
хозяйство, лесоводство и ландшафтное строительство. - Алматы, 2008 г .;
- Молдагулов А.М. «Клиническая и прикладная диагностика», Алматы, Нур-Принт2009;
- Молдагулов А.М. «Внутренние болезни животных», Алматы-2010;
- Молдагулов А.М. «Фармакология», Алматы-2011;
- Саримбекова С.Н. «Биохимические методы исследования», Алматы - 2010 г .;
- Сагандыкова Д.Н., Мурсалимова Е.А. «Мастерская картографии», Астана-2010;
- Кобдикова Н.К. «Препараты для ветеринарии», Алматы, Копир и К-2010;
- Кобдикова Н.К. «Латинская клиническая и фармацевтическая терминология»,
Альмапринтмастер, 2011;
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- Сарсекова Д.Н., Лесное хозяйство. Учебник. 1508000 - Лесное хозяйство,
лесоводство и ландшафтное строительство. - Алматы, 2008 г.
- Ундербаев М.С. «Диагностика и ремонт электрооборудования тракторов» Алматы, 2016 г.
- Махатова Г.С. «Организация контейнерных грузовых перевозок и
автоматизированная система управления транспортом» - Алматы, 2013
Колледж тесно сотрудничает с Алматинским филиалом РНМЦ. Ежегодно
преподаватели колледжа участвуют в разработке тестов для проведения независимой
оценки качества и проводят актуализацию тестов по специальностям:
 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта
– Инкарбаева Г.М., Махатова Г.С., Атымтаева Б.Е.
 Ветеринария – Джулушева Гулистан Юсуповна.;
 Электрооборудование ( по видам и отраслям) – Мамбетов М.Б. и апробацию
учебных пособий по аграрным специальностям.
 Программное обеспечение (по видам) – Рысдаулет М.Д.
 Лесное хозяйство (по видам) – Абаева А.Д.
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8. Учебно-воспитательная работа
Воспитательная работа Евразийского аграрного колледжа строится на
«Концептуальных основах образования», утвержденных приказом Министерства
образования и науки Республики Казахстан от 15 апреля 2019 года №145.
Концептуальные рамки образования направлены на повышение образовательного
потенциала образовательного процесса, интеграцию обучения и воспитания, обновление
содержания и структуры образовательной методики на основе ценностей семейного
воспитания, а также интеграцию образовательные процессы в рамках национальной идеи
«Вечной страны».
Цель: Воспитать разностороннюю и гармонично развитую личность на основе
общечеловеческих и национальных ценностей.
Достижение цели достигается за счет решения следующих задач:
1. Формирование профессиональных качеств личности;
2.
Формирование
гражданско-патриотической
ситуации,
социальной
ответственности, забота о благополучии своей страны, вуза, окружающих людей;
3. Нравственное воспитание, результатом которого является усвоение
общечеловеческих нравственных норм, культура общения;
4. Стимулирование обучения студентов в системе культурных ценностей,
отражающих богатство человеческой культуры и культуры Родины;
5. Формирование положительного отношения к работе, развитие творческих
способностей;
6. Соблюдение норм коллективной жизни, основанных на уважении закона и прав
других;
7. Умение формировать здоровый образ жизни, физическое самосовершенствование
и развитие.
Обязанности:
1.Способствовать развитию политической культуры личности, формированию
гражданина и патриота, способного жить в новом демократическом обществе,
формировать в них готовность, правовое сознание, правовую культуру детей и молодежи
противостоять жестокости и насилию среди детей и молодежи. .
2. Создавать возможность формировать духовные, нравственные и этические
принципы человека, его нравственные качества и цели в сочетании с традициями и
нормами общественной жизни.
3. Способствовать ориентации личности на национальные и общечеловеческие
ценности, уважение к родному языку и культуре казахского народа, этносов и этносов,
проживающих в Республике Казахстан.
4. Содействовать воспитательной работе родителей в формировании личности
ребенка, повышать их психолого-педагогические компетенции, повышать роль
попечительских советов.
5. Содействовать созданию поликультурной среды в образовательных учреждениях,
формированию у личности навыков межкультурного поведения в обществе, развитию у
него готовности принимать, осваивать и оценивать эстетические объекты в искусстве и
действительности.
6. Формирование у человека отношения к труду, экономическому мышлению и
профессиональному
становлению
и
самореализации,
воспитание
активной
гражданственности в области охраны природы; создание условий для развития высокого
уровня экологической грамотности и культуры.
7.
Способствовать
формированию
мотивационного
пространства,
его
информационной культуры, обеспечивая развитие интеллектуального потенциала,
лидерства и таланта каждого человека.
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8.Создание пространства для успешного формирования навыков здорового образа
жизни, физического развития и психического здоровья, умения выявлять факторы,
наносящие вред здоровью.
Нормативной основой концептуальной основы образования являются следующие
стратегические документы Республики Казахстан:
- Конституция Республики Казахстан;
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 июля 2018 года № 460
об утверждении Государственной программы развития образования и науки в Республике
Казахстан на 2016 - 2019 годы.
- Казахстан о Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025
годы
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года № 986;
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 марта 2018 года № 124
об утверждении Государственной программы по противодействию религиозному
экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на 2018-2022 годы.
- Постановление Правительства РК от 30 января 2019 года бекіту 27 об
утверждении Дорожной карты на Год молодежи.
- План мероприятий на 2019 год по реализации программы «Духовное
возрождение». Премьер-Министр Республики Казахстан
- Приказ Министра от 20 мая 2019 г. № 86
Структура и основные направления воспитательной работы.
В 2017-2021 учебном году воспитательная работа со студентами велась по
следующим основным направлениям:
1. Гражданское, патриотическое, правовое и многокультурное образование.
Цель:
- Содействие в формировании способностей и готовности к действиям с учетом
государственных интересов Республики Казахстан, умения придерживаться своей
гражданской позиции, формирование уважения к законам и основным государственным
постановлениям.
- Студенты несут ответственность за свои поступки, долг, честь,
- развивать навыки самоуправления в контексте правового и правового выбора
мотивов правосудия.
Обязанности:
- Повышение способности оценивать исторические ценности страны.
- Формирование концепции национальной обороны и гражданского долга;
- Освоение прав и обязанностей гражданина Республики Казахстан;
- Формирование умения ориентироваться на международную ситуацию,
экономику, политику и культуру Казахстана; уметь применять полученные знания в своей
жизни;
- Отношение к судьбе Родины, ее прошлому, настоящему и будущему развить
чувство юмора.
2. Духовно-нравственное и национальное воспитание.
Цель: способствовать духовному и нравственному формированию учащихся,
развитию нравственных норм и правил посредством национального образования.
Задачи: научить уважать культуру разных национальностей - изучить их традиции и
обычаи; Демократия, понимание прав человека, верховенства закона и равенства в
построении подлинно демократического гражданского общества.
3.Художественно-эстетическое и духовное воспитание
Цель: создать условия для развития чуткости к красоте, восприятия окружающей
среды, хороших манер, интересов и потребностей,
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всестороннее развитие студентов, изучающих литературу своего народа, в гармонии
с мировой литературой.
Обязанности:
- Формирование эстетических знаний и культуры;
- Освоение эстетического и культурного наследия.
4. Семейное воспитание.
Цель: Всестороннее развитие взаимоотношений семьи и вуза, использование
отечественного образовательного опыта и семейных традиций в воспитании детей.
Обязанности:
- Развитие сотрудничества между родителями и руководителями групп;
- Привлекайте родителей к групповой работе и работе в колледже
5. Развитие интеллектуальных и лидерских качеств.
Задача: создать систему самоуправления студентов для развития лидерских качеств.
Обязанности:
- Вовлечение студентов в организацию комитета по делам молодежи колледжа;
- Участие в конференции, симпозиуме для студентов по развитию навыков
межкультурного общения, глобального мышления и толерантности к другим культурам;
- Организация фестивалей дружбы;
- Ежедневное информирование студентов о мировых новостях для расширения их
кругозора;
- Обучать принятию решений, публичным выступлениям, тайм-менеджменту;
В целях создания эффективной учебной среды и правил поведения проводятся
инструкции по дисциплинарной политике колледжа, кодексу учащихся, контролю
успеваемости, правилам колледжа и последствиям в случае нарушения. Для создания
сплоченного, дружного коллектива, а также здоровой конкуренции, соответствующего
возрасту общения и сотрудничества, заботы взрослых о молодых, помощи друг другу в
обучении, развития лидерских качеств.
Организация внутривузовских мероприятий, направленных на полное раскрытие
потенциала студентов (республиканские, спортивные, творческие, интеллектуальные и
другие соревнования)
6. Эколого-экономическое образование.
Цель:
- научить студентов понимать ценности природы как материального и духовного
источника общества;
- формирование бережного и осознанного отношения к окружающей среде как
неотъемлемому условию улучшения своего здоровья и качества жизни;
Обязанности:
- Навыки практического воздействия на окружающую среду в соответствии с
общечеловеческими нормами и моралью;
- Развитие навыков сосредоточения внимания на экологических проблемах
региона, страны и мира;
- Развитие исследовательских навыков.
7. Труд и профессиональное образование.
Цель: помочь студентам развить их отношение к работе, обучить их потребностям в
работе, учиться как основной форме студенческой работы и сформировать мотивацию для
выбранной ими профессии.
Обязанности:
Воспитание необходимых для профессиональной деятельности человеческих
качеств:
ответственности,
трудолюбия,
целеустремленности,
инициативности,
самостоятельности.
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Родители

Кураторы групп,
эдвайзеры

Обучающиеся

Евразийский аграрный
колледж

Для реализации концепции образования в колледже создана структура управления
воспитательной работой. Его особенность в том, что студенты рассматриваются
участниками образовательного процесса. Основную роль играют наставники. Также
студент может обратиться к другому специалисту для получения основного и
дополнительного образования, для решения социальных задач.
Система воспитательной работы в колледже
Большая часть обучающихся нашего колледжа социально ориентирована на среднее
звено общества. Поэтому при реализации программы воспитательной работы, во-первых,
мероприятия начинаются с процесса социальной поддержки обучающихся. Также,
начиная с адаптации в профессионально - образовательной среде, формирует культуру
самоуправления, образования, воспитания. Наряду с появлением творческих работ
воспитательный процесс всегда исследуется и корректируется, используются
инновационные технологии развития и воспитания. В последние годы система
студенческого самоуправления колледжа играет огромную роль в осуществлении
совместной работы. Управление воспитательным процессом осуществляется
заместителем директора по воспитательной работе.
Система работы руководителей групп
Руководители коллективов организуют свою работу с учетом интересов,
склонностей, состояния здоровья учеников, организуют олимпиады, творческие
соревнования и спортивные соревнования, всегда общаются с родителями. Одно из самых
передовых направлений в работе руководителей команд - использование интенсивных
сервисов. По реализации программы адаптации первокурсников к учебному процессу
проводится следующая работа:
- формирование здорового образа жизни, гражданско-патриотическое, духовнонравственное воспитание;
- В целях развития культурных ценностей посещение достопримечательностей
города, концертов, экскурсий по театрам и музеям.
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- Работа, направленная на празднование тематических встреч, выставок, выходных,
юбилеев.
Администрация и руководители групп контролировали участие учеников в
повседневных и внеклассных мероприятиях, а также работали с учениками и их
родителями, которые пропускали много уроков. Руководители групп также следят за
поведением учеников во время и после школы и дают советы по другим вопросам
адаптации в колледже. Сервисное письмо на руководителей групп Приложение №2.
Организационная работа
С целью организации управления учебным процессом директором колледжа
Бекбаевой В.К. утвержден план реализации воспитательного процесса с одобрения
заместителя директора по воспитательной работе Досжановой Б.Р.:
1. Учебный план руководителей групп - Приложение №3.
2. «План работы кураторского совета» - Приложение №4.
3. План студенческого самоуправления «Жас Отан» в рамках молодежного движения
«Жастаркз» - Приложение №5.
4. Программа антикоррупционной культуры - План работы клуба «Саналы Урпак» Приложение №6.
5. План реализации программы духовного возрождения - Приложение №7.
6. План работы педагога-психолога - Приложение №8.
7. План работы клуба «Улы Дала» - Приложение №9.
8. Рабочий план «Родительской школы» - Приложение №10.
9. План работы клуба «Открытое сердце» - Приложение №11.
10. План клуба «Саламатты Жастар» - Дополнение №12.
11. План развития волонтеров - Приложение №13.
12. План «Профилактика правонарушений» - Приложение №14.
13. План аптеки - Приложение №15.
14. Правила «Профилактики суицида» - Приложение №16.
15. План военно-патриотического клуба юного солдата - Приложение №17.
16. Рабочий план «Религиозный экстремизм и терроризм» - Приложение №18.
17. План круга «Отантану» - Приложение №18.
18. План кружка «Любители» - Приложение №19.
19. Рабочий план «Спортивные секции» - Приложение №20.
Разрабатывая концепцию воспитательной работы колледжа, был организован
семинар наставников с целью повышения квалификации руководителей групп, оказания
методической помощи молодым специалистам, использования инновационных
технологий в учебном процессе. Обновлены и созданы нормативно-правовые документы,
определяющие воспитательную работу. В частности, внутренние правила колледжа,
правила руководителей групп, правила Комитета по делам молодежи, кодекс совести
студентов и преподавателей, правила наркологической станции, правила клуба, правила
предупреждение преступности и др.
С целью формирования единого студенческого коллектива, отбора активистов
колледжа с организационными и объединяющими способностями проводились ежегодные
конкурсы «Таланты», «Лучшая группа», «Ищем таланты». Победителями стали участники
городских фестивалей и конкурсов.
Дважды в год проводилось собрание родителей по уставу колледжа и правилам
внутреннего распорядка, расписанию учебного процесса и обстановке в группе. Для
студентов созданы социальные документы.
В начале учебного года регистрация кружков, спортивных секций и предметных,
любительских кружков осуществлялась по желанию. Анкеты были заполнены для детейсирот и полусирот.
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В целях развития системы студенческого самоуправления в нашем колледже на
основе Государственной программы молодежной политики Республики Казахстан создан
Комитет по делам молодежи.В целях развития деятельности комитета на высоком уровне
ежемесячно проводились встречи мэра и Молодежного совета. Решением Совета избраны
председатель и заместитель председателя, члены Совета. На собраниях члены совета и
руководители групп рассматривали план молодежного комитета, запланированные
мероприятия, посещаемость групп и т. Д. обсудили вопросы. Студентам был выдан
сертификат Молодежного комитета, чтобы больше узнать о совете. В холле колледжа был
размещен стенд о Молодежном комитете на основе информации для студентов.
В результате внутривузовских выборов были избраны члены Совета студенческого
самоуправления.
Заместитель председателя молодежного совета

Председатель молодежного совета

Совет по профилактике
правонарушениии

совет по предоставлению
качественного образования

Пресс- центр

Совет

совет по
здоровому образу
жизни

Центр самодеятельности

Обучающиеся колледжа

С целью информирования обучающихся об учебно-воспитательной работе в
колледже на официальном сайте колледжа, на странице социальной сети Instagram были
опубликованы статьи:
№
Воспитательные мероприятия
Ссылка на публикацию
2017-2018уч.год
1

Торжественная линия ко Дню знаний в рамках патриотических Приложение №22
акций «Я патриот своей Родины», «Духовное возрождение»,
«Вечная страна».

2

Праздничная музыкальная программа «Язык-душа народа».

Приложение №23

3

Встреча с милицией Медеуского района по профилактике
правонарушений

Приложение №24

4

Конкурс чтения стихов из произведений Мукагали Макатаева

Приложение №25

5

Концертная программа в помощь пожилым людям 1 октября, в
День пожилого человека.

Приложение №26

6

6 октября - День бухгалтеров

Приложение №27
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7

Программа ко Дню учителя «Поклоны ученых и шахтеров».

Приложение №28

8

Конкурс «Осенний принц и Осенняя принцесса-2017».

Приложение №29

9

Праздничный вечер зачисления

Приложение №30

10

Открытый образовательный час «Госявление тенге»,
посвященный Дню национальной валюты.

Приложение №31

11

«Поддерживаем - Президента!» Книжная выставка,
посвященная творчеству Н.А. Назарбаева.

Приложение №32

12

Внутривузовский фестиваль «Дарын-2017».

Приложение №33

13

СПИД - болезнь века

Приложение №34

14

В честь Дня Независимости Республики Казахстан
«Независимость - основа страны!» праздничное мероприятие

Приложение №35

15
16

Городская книжная ярмарка
Конкурс Учитель года 2018

Приложение №36
Приложение №37

17

1 мая - фестиваль «На моей необъятной Родине - народы в
вечной дружбе», посвященный Дню единства народа
Казахстана.

Приложение №38

18

7 мая соревнования ко Дню защитника Отечества - футбол

Приложение №39

2018-2019 уч.год
19

Конкурс песни "Две звезды"

20

"Психологический тренинг" Портрет учителя.

21

Информация о Юфраме в рамках «Года
молодежи».

22

Презентация Года молодежи «Я люблю свою
страну».

23

Бизнес-тренинги. С Уланом Жармухамедовым

24

С новым годом

25

16 декабря - День Независимости

26

Встреча с директором компании по
65

https://www.instagram.com/p/
Bwv10vMnWlf/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/
eac_edu_kz/p/BuTJWCJHleL/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
BuTILFRHwEa/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
BuTHMdSn-oG/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/BsOI4JHl13/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/
eac_edu_kz/p/BsgXfedHcBC/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
BsDkOiZnr7L/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/
eac_edu_kz/p/Brb7NH6nC0k/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/

автоматизации Алматы Курмашевым.
27

Диктант о переходе на латиницу

28

Конкурс «Осенний принц и Осенняя принцесса 2018».

29

Конкурс талантов 2018

30

Соревнования по футболу на тему богатства
здоровья

31

Праздничный вечер «Учитель - великий
человек».

32

Праздничное мероприятие «Мои старики - мое
сокровище».

33
34

35
36
37
38
39

BqzRzXWHBAG/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/
eac_edu_kz/p/BqPV1dNn_iP/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
BptnXn1HVAd/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
BpthhLfHRzs/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
Bo_fzaZB7Yu/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
Botssc5Ant9/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
Botmn8dgn1f/?
utm_medium=share_sheet

2019-2020 уч.год
Насколько вы готовы к студенческой жизни?
https://www.instagram.com/p/
CEUkPqcl3Dd/?
utm_medium=share_sheet
Видео о специальностях колледжа
https://www.instagram.com/p/
CD_uGIElKOJ/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/
eac_edu_kz/p/CDrT952ngjn/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
CDeheRWHvdy/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
CCf2HQ7HrmM/?
utm_medium=share_sheet
Пусть Курбан Айт будет принят
https://www.instagram.com/p/
CDS9W1rnUDv/?
utm_medium=share_sheet
Как стать нашим учеником
https://www.instagram.com/
eac_edu_kz/p/CDQ_Kt8HyhJ/?
utm_medium=share_sheet
Вопросы по профориентации
https://www.instagram.com/
eac_edu_kz/p/CDCP_MPHYUu/?
utm_medium=share_sheet
«Свет в безветренную ночь» - видео об Абае
https://www.instagram.com/tv/
Кунанбаеве.
CBLttd6HOtF/?
utm_medium=share_sheet
Сертификат в честь Дня памяти жертв
https://www.instagram.com/p/
политических репрессий в контексте духовного
CBGTIZdn7K8/?
возрождения. Баситова Фатима. Супервайзер
utm_medium=share_sheet
66

Абильбекова Эльвира
40

Поздравление с Днем защиты детей 1 июня

41

Награды, посвященные 175-летию Абая
Кунанбаева «Звезды Казахстана».

42

"Флаг победы развевается" диплом Эм
Александра

43

Диплом «Мир на свете» - Канаткан Шолпан.

44

Диплом «Наследие Абая» Капан Гульназ.

45

Оповещение канала Ютьюй нашего колледжа

46

Вместе мы электрики

47

Список желаний - поздравление психологов и
педагогов с 1 мая.

48

"Теплые приветствия"

49

Стихи «Высшая цена благодарности».

50

«Великая победа без равных» Диплом
Джаманкулова Яна

51

Видеоролики на 7 мая, День защитника
Отечества

52

"Произведения Хан-Тенгри Мукагали"

53

Видео "Вечные башни страны" видео
67

https://www.instagram.com/tv/
CA4uecwniiy/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
CAzq9zZHNiV/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
CAxEdxbn2ke/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
CAVZQ7UnqFD/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
CAVWPwaH0es/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
CAGE4qfHbzd/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
CAGERxoHG8P/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/
eac_edu_kz/tv/B_wgJBQnb9t/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/tv/
B_sIWutHSj0/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
B_sHNcJnT7l/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/tv/
B_bo17_HQ1y/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
B_Z8roqH2NI/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/tv/
B_WY0IPHQd3/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/
eac_edu_kz/tv/B_WYitUHk1R/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/tv/
B_WXVx8H5wa/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/tv/
B_WWOoMHE0t/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/tv/Bji3cMnupE/?utm_medium=share_sheet

https://www.instagram.com/p/Bd3zHAn9bx/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/BWoGIHH5ad/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/BWfZ3jnxhK/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/BE5c9eHNEJ/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/BE5c9eHNEJ/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
B9W4nojH0tC/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
B8_GA81HPqE/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
B8toaiIn4gi/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
B8wGcx3nNjr/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/
eac_edu_kz/p/B8tpKI1HOkU/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
B8toaiIn4gi/?utm_medium=share_sheet

54

Горячий привет от родителей и учеников «Мы
вместе, мы дома»

55

Вызов «Дед пусть останется, пока не останется
скот»

56

Дистанционное обучение

57

8 марта С Днем красоты

58

Вечер поэзии "Хан-Тенгри" Мукагали Макатаев

59

Встреча с ветеранами афганской войны
задерживается

60

Спектакль «Если сможешь любить» в
Молодежном театре им. Г.Мусрепова.

61

Профилактическая лекция об эпидемии
https://www.instagram.com/p/
коронавируса, которая вызвала фурор в обществе B8OH_7GnLKH/?
utm_medium=share_sheet
Конкурс на предмет самопознания на тему
https://www.instagram.com/
«Мать Золотого Сердца».
eac_edu_kz/p/B7m5bYKH5_D/?
utm_medium=share_sheet
Конкурс на лучшее фото Алматы. Омаров
https://www.instagram.com/p/
Максат
B7m1wIeH5FO/?
utm_medium=share_sheet
Памятные фотографии с новогодней вечеринки
https://www.instagram.com/
«Счастья Вам желаем».
eac_edu_kz/p/B5_0PzVnPG7/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
B5_zObeHQ-Z/?
utm_medium=share_sheet
Поздно встретиться с яркими образами нашей
https://www.instagram.com/p/
независимости с мамой Алтынай Асановой.
B5p5BQgHMSj/?
utm_medium=share_sheet
«Сын страны, заботящийся о судьбах страны» ко https://www.instagram.com/
Дню Первого Президента.
eac_edu_kz/p/B5UbmZ6Hn7A/?
utm_medium=share_sheet
Конкурс "Родина" для Арт-Центра Адырна.
https://www.instagram.com/p/
B5UbaaEnMK1/?
utm_medium=share_sheet
68

62
63
64

65
66
67

68

2020-2021 уч.год
Грант «Поколения независимости»
https://www.instagram.com/p/
Представление соискателей.
CSGgdtmMLpv/?utm_medium=share_sheet

69

Объявление о профориентации

70

Когда меня нет, я горжусь своим родным
городом

71

Вниманию соискателей! видео по госзаказу

72

Видео на тему «Мой любимый куратор»

73

«Важная информация для поступающих»

74

Видео "Как вы ведете себя на публике?"

75

Презентация «Культура цветоводства».

76

Slide zumm на тему «Память жертв
политических репрессий».

https://www.instagram.com/p/
CQap5VmFPQb/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/eac_edu_kz/p/
CQXq1wrlO5G/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/eac_edu_kz/p/
CQXqi0FlJbC/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
CQQCZ8Gltyt/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
CQFmiAHFPdN/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
CQDUjw6lj1n/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/eac_edu_kz/p/
CP7ZWNol9tn/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/eac_edu_kz/p/
CPnADB-lzI-/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
CPznLrEFdQg/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
CPpqMkJlLJO/?utm_medium=share_sheet

77

Презентация «Терроризм - актуальная тема
сегодня».

https://www.instagram.com/eac_edu_kz/p/
CPa3YigFq51/?utm_medium=share_sheet

78

Слайд «Я горжусь своей профессией»

79

Онлайн-конкурс видео "Если ты силен, ты
будешь сильным"

https://www.instagram.com/p/
CPSGSsqF4lb/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
CPIDYwUFxK5/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
CPIF2bOlQAt/?utm_medium=share_sheet

80

Презентация «Религиозный экстремизм и
терроризм в Казахстане».

81

Научная конференция «Фундаментальные и
прикладные исследования в науке и
образовании», посвященная 30-летию нашей
независимости.

82

Видео о Евразийском аграрном колледже

83

Презентация «Профилактика преступности
среди несовершеннолетних».

84

Конкурс Mister EAC 2021

https://www.instagram.com/eac_edu_kz/p/
CPH75GAlWBU/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CPFpEtlR2b/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
CO7jX7qlkqs/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
CPFUpDTl21I/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/eac_edu_kz/p/
COzsmlTl0vv/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/eac_edu_kz/p/
COw7AOzlxAX/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/

69

COhdOFeFLjJ/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/COpcAfOlgh/?utm_medium=share_sheet

85

Памятные и поздравительные видеоролики
«9 мая - День Победы».

86

Праздничное поздравление «7 мая, День
защитника Отечества».

87

Презентация «Наркомания - болезнь
общества».

https://www.instagram.com/p/
COj4VOaF_k-/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
COedQgDlCjs/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
COfISx3FLDq/?utm_medium=share_sheet

88

Группа волонтеров «Давайте делать добро и
соревноваться».

https://www.instagram.com/eac_edu_kz/p/
COcQtl3FPFi/?utm_medium=share_sheet

89

Видеоролики «1 мая - День единства
народов Казахстана»

90

Поздравительный слайд «Моя Родина Казахстан».

https://www.instagram.com/p/
COVFORUFuaA/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/COU_PBFYV8/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/eac_edu_kz/p/
COVE50rlfAa/?utm_medium=share_sheet

91

Видео «Правила водной безопасности»

https://www.instagram.com/eac_edu_kz/p/
CORqnNkF4if/?utm_medium=share_sheet

92

Презентация «Профилактика беременности
на ранних сроках».

https://www.instagram.com/p/
COPEtHHlyr5/?utm_medium=share_sheet

93

Что такое EAC? Видео по теме

94

Слайд «Способы избежать коронавируса»

95

Интернет-республиканский конкурс «Мисс
колледж - 2021».

https://www.instagram.com/p/
COLMS9XlMcJ/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
COIr6Z1l4gC/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
CODIdWKl1Gg/?utm_medium=share_sheet

96

Слайд «Предупреждение преступности»

97

"Счастливого Рамадана"

98

Меморандум об уголовной ответственности
за ложное сообщение о террористическом
акте

https://www.instagram.com/p/
CNw4C2clTsJ/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
CNtZunxFsWS/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CNjp7IYF0V/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
CNpAnkGlVNW/?
utm_medium=share_sheet

99

Презентация на «Байконур - космодром»,
посвященная Дню космонавта.

https://www.instagram.com/eac_edu_kz/p/
CNkmLvtlbtA/?utm_medium=share_sheet

100

Преимущества и недостатки онлайнобучения

https://www.instagram.com/eac_edu_kz/p/
CNbrQ36l_wq/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
CNYBAN4lQ1M/?
utm_medium=share_sheet
70

101

102
103
104

https://www.instagram.com/p/
CNX7al9lgBa/?utm_medium=share_sheet
Презентация «Наши специальности»
https://www.instagram.com/p/
CNSwoh8Flyu/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
CNSsdGEFTeR/?utm_medium=share_sheet
«Выбор остается за вами».Слайд для
https://www.instagram.com/p/
абитуриентов
CNPGjM4FnM5/?
utm_medium=share_sheet
«Как правильно выбрать профессию?»
https://www.instagram.com/p/
презентация
CNMU1R4F4Gt/?
utm_medium=share_sheet
Больше знаний в книге, внимательно читайте https://www.instagram.com/p/CNKRY"слайд"
7lRG-/?utm_medium=share_sheet

105

22 марта - поздравительные ролики «Добро
пожаловать на Наурыз» в великий день
нации.

106

Видеотур по библиотеке «Библиотека глубины знаний».

https://www.instagram.com/eac_edu_kz/p/
CMl7UzxlWLe/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/tv/
CMl61kXlMjJ/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/eac_edu_kz/
tv/CMl6bXLlXh5/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/tv/
CMj73mQlUkU/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
CMj8l1IlCAp/?utm_medium=share_sheet

107

Десять дней ПБ «Экономические и
информационные системы».

https://www.instagram.com/tv/
CL3BCIHFVdN/?utm_medium=share_sheet

108

Презентации из жития Мукагали Макатаева
«По стопам великого поэта», «Никто не
может убить песню», «Из потомков мудрой
жизни»

109

Награды «Лучший режиссер года - Бекбаева
Венера Кошановна».

https://www.instagram.com/tv/
CLLkAu4lbuP/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/tv/
CLJDD85lmXB/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/tv/
CLJC6qEFs5s/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/tv/
CLJCpKdFd0I/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
CLJBqLOlh60/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
CJDSNJYlhIX/?utm_medium=share_sheet

110

Поздравления с праздником «Платформа
Независимости».

111

Ролики ко Дню Первого Президента 1
71

https://www.instagram.com/tv/
CIxnm_YFdwB/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
CIxnfnKFvAy/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/tv/
CIxnQ4xFqh1/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
CIsPRtFFc_A/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/tv/

декабря

CIYIqp_Fjos/?utm_medium=share_sheet

112

«Десять дней общих социальных наук»

113

Управление города образования. Телефон
доверия 77272623482

https://www.instagram.com/tv/
CIX6x7dF9fd/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CHPV7zl8HG/?utm_medium=share_sheet

114

Призы конкурса «Крылья искусства».

115

Награды конкурса «Мой учитель вырос».

116

Дипломные медали «Учитель - всегда
человек, достойный уважения».

117

Видео "Алматы в моем сердце"

118
119

https://www.instagram.com/tv/
CFMwKHtFmqx/?
utm_medium=share_sheet
2021-2022уч.год
Тогызкумалак и турнир по шахматным
https://www.instagram.com/p/
шашкам ко Дню Первого Президента
CXJLPcKMmQY/?
utm_medium=share_sheet
Победа ученика группы ЭО-113 Бексултана
https://www.instagram.com/p/
Рустемовича на Республиканских
CXILybuIy4u/?utm_medium=share_sheet
соревнованиях по дзюдо в Алматы в рамках
30-летия Независимости.

120

Работа кружка «Наши кружки».

121

1 декабря - Всемирный день борьбы со
СПИДом.

122

1 декабря - День Первого Президента.

123
124
125
126

https://www.instagram.com/p/
CGeufPAlhqa/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
CGWfq6aldIJ/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
CGCJG3YFAus/?utm_medium=share_sheet

https://www.instagram.com/tv/CWFLC8glci/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/tv/
CW496LzgsvR/?utm_medium=copy_link

https://www.instagram.com/tv/
CW490FHg2kG/?utm_medium=share_sheet
Премия конкурса «Таланты-2021».
https://www.instagram.com/p/
CWsvtfqsISo/?utm_medium=copy_link
«ВИЧ - это инфекция и ее профилактика»
https://www.instagram.com/p/
CWqBZqMIXOo/?utm_medium=copy_link
План конкурса «Таланты-2021»
https://www.instagram.com/p/
CWag1f6oKol/?utm_medium=copy_link
Поздравительное вручение 17 ноября, в День https://www.instagram.com/p/
студента.
CWXhLCIo_t9/?utm_medium=share_sheet

127

"Готовы ли вы стать студентомволонтером?" видео

128

«Волонтерство» - самый счастливый
человек, способный приносить радость
другим.

129

Анкета «Борьба с коррупцией»

https://www.instagram.com/p/
CWGNWQcFTxG/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/tv/
CWDGnuPAmLo/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
CV4jDSroCdI/?utm_medium=share_sheet
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130

Презентация «Сознательное поколение светлое будущее».

https://www.instagram.com/p/
CV1qwsFIBta/?utm_medium=share_sheet

131

Конкурс "Осенний принц и Осенняя
принцесса"

https://www.instagram.com/eac_edu_kz/p/
CViAq9OoXpF/?utm_medium=share_sheet

132

Гигиена - совокупность практических мер,
действий, занятий

https://www.instagram.com/p/
CVU1eXCo00O/?utm_medium=share_sheet

133

Психологическая поддержка - при адаптации

134

Увеличить "Подростковая наркомания"

135

Лекция «Предупреждение религиозного
экстремизма и терроризма».

https://www.instagram.com/p/
CVU1XChIiyn/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CVU1CkIobu/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/eac_edu_kz/p/
CVAIp1vsVxN/?utm_medium=share_sheet

136

Круглый стол с участковой милицией
Медеуского района на тему «Основная
задача профилактики правонарушений».

https://www.instagram.com/p/
CUsFqieMIIV/?utm_medium=share_sheet

137

Видео "Имя учителя"

138

Поздравления с Днем учителя

139

Памятная фотография из Центрального
музея «Одежда священна».

140

Клуб студенческого самоуправления
"Жастаркз"

https://www.instagram.com/p/
CUr_AnKgSy5/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
CUenUONsuc3/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
CUWZvqbolXM/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CUCXqHLNks/?utm_medium=share_sheet

141

Видео "Алматы в моем сердце"

142

Встреча "Алматы в моем сердце" в Коктебе.

143

«Достижения Независимости» Открытый
образовательный час в рамках 30-летия
Независимости Республики Казахстан.

https://www.instagram.com/eac_edu_kz/p/
CT7GHgWAjKZ/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/eac_edu_kz/p/
CT6yL96gMmi/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
CTe18oygM7k/?utm_medium=share_sheet

Ежегодно административная дежурство организуется в соответствии с
утвержденным расписанием колледжа. Совместно с заведующими кафедрами
контролировалась посещаемость студентов, проводились интервью с родителями и
родственниками. Студенты и преподаватели внесли весомый вклад в благоустройство
города, выращивание цветников и сосен перед колледжем. Уборочные дни были
организованы по пятницам.
Гражданское, патриотическое и правовое воспитание беру
Патриотическое воспитание - один из важнейших вопросов в стране сегодня. В
связи с этим, чтобы воспитывать в колледже уважение к государственной символике, все
мероприятия начинаются с гимна. Также во всех классах были вывешены
государственные символы и создан уголок «Символика Республики Казахстан».
Учебный процесс дает прекрасную возможность для патриотического воспитания
молодежи. Это связано с тем, что при изучении социальных и специальных дисциплин в
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его содержании учитывается патриотическая направленность. Особенно это направление
находит отражение во внешкольной образовательной деятельности со студентами.
Воспитание уважения к университету: групповые занятия по истории и традициям
колледжа, сбор документов, связанных с историей колледжа. Спортивные соревнования и
кружки стали в колледже традицией. По итогам мероприятия в рамках 30-летия нашей
независимости, «Достижения Независимости», «25 лет Конституции», «Независимость давняя мечта, сбывшаяся мечта!» праздничная акция «Мой первый президент», «Нет
коррупции!» образовательные часы, волонтерский клуб в рамках «Волонтерской
службы», фестиваля «Солидарность с моей Родиной - Казахстаном», «День Победы ветеран!» праздничные мероприятия и др.
Все студенты колледжа приняли участие в соревнованиях в Instagram и на сайте
нашего колледжа.
Уровень гражданственности и патриотизма студентов отразился на соревнованиях
«Джигит Султан», «Жас Арбаз» в мае 2017-2021 гг.Завершающие мероприятия стали
традицией колледжа: «День учителя», «Прием студентов», «Осенний принц и принцесса»,
«Таланты», «Лучшая группа», Международный женский день, март, День Победы, Новый
год.
Ежегодно в честь Дня Независимости Республики Казахстан 16 декабря, в декабре,
организуются открытые образовательные часы и видео в память. В нем рассказывается об
истории столиц до обретения независимости, истории происхождения символов,
презентациях, художественных выставках, 30-летних достижениях. Были исполнены
патриотические песни и песнопения, прошла выставка, почтили память декабрьских
жертв. Награжден за достижения студентов и сотрудников.
В целях проведения мероприятий по правовому просвещению и профилактике
правонарушений на начало учебного года был разработан годовой план с согласия
Медеуского РОВД и Центрального центра СПИД. Согласно плану, на танцевальной
вечеринке и развлекательных мероприятиях колледжа присутствовали сотрудники
полиции Медеу. Создан совет по предупреждению правонарушений и создан уголок. Он
содержит информацию о правах и обязанностях студентов колледжа и т. Д.
Предоставляется информация о направлении. С целью ознакомления руководителей групп
с Конвенцией о правах ребенка проводились групповые занятия и читался курс «Правила
жизни» для молодежи.Обсуждения проходили через встречи с сотрудниками
правоохранительных органов Медеуского района для обсуждения поведения студентов,
нарушивших правила Колледжа, и предотвращения правонарушений. Например, в
Евразийском аграрном колледже инспекторы Медеуского района АПБ УПБ майор
полиции Бексултанова Б.Б. и капитан полиции Сагадиева Ф.А. Со студентами колледжа
прошел круглый стол на тему «Профилактика преступности несовершеннолетних». Цель:
формирование развитой, социально активной, социально разносторонней личности. Здесь
мы обсуждаем виды правонарушений и статьи правонарушения. Студенты задавали
следующие вопросы:
1. Какова причина преступности несовершеннолетних?
2. В чем разница в правонарушении между несовершеннолетним и взрослым?
3. Мотивированы ли они преступностью или их воспитание неглубокое?
4. Как можно предотвратить преступность среди несовершеннолетних?
5. Чем заняться вечером или в свободное время?
6. Существуют ли в колледже пытки или запугивание?
На все вопросы ответили инспекторы.
В 2017-2021 учебном году проводились заседания Совета (всего 10 минут в год),
Совета по профилактике правонарушений, педагогических встреч предоставлялась
информация о работе наставников с учениками с плохим поведением, состоянии
внутреннего порядка в Колледж Медеуского района родителям оказана педагогическая,
моральная и правовая поддержка.
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Совета по предупреждению правонарушений
Духовно-нравственное и национальное воспитание
В колледже большое внимание уделяется духовному, нравственному и
эстетическому воспитанию. На первых уроках проводились опросы для определения
интересов и установок студентов. В зависимости от интересов студентов в колледже были
клубы и спортивные секции. Если в 2017 году в колледже было 4 клуба, то в прошлом
году их количество достигло 10.
№
Кружки и клубы
Руководители
Студенческое самоуправление «Жас Отан» Досжанова Б.Р. Старостат.
1
в рамках молодежного движения
«Жастаркз».

Президент Айпенова
Улбосын.

2

Клуб "Сознательное поколение"

Досжанова Ботагоз

3

Клуб «Улы Дала», кружок «Отантану».

Ибраимжанова Гульжанат

4

Клуб Открытого Сердца

Мухамет Айман, Жаманкулов
Санжар

5

Клуб «Волонтерская служба (волонтеры)».

Ерманов Мухтар

6

Военно-патриотический клуб «Жас Сарбаз»

Утеулинова Лимира

7

«Профилактика преступности»,
«Наркотик», «Предотвращение
самоубийств».

Жаманкулов Санжар

8

«Религиозный экстремизм и терроризм»

Ниязбеков Еламан, Исабек
Сейдуали

9

Кружок «Здоровая молодежь»

Нусипбаева Толкын

10

Кружок "Любители"

Атымтаева Бахыт

В целях предотвращения распространения вредоносных течений были проведены
лекции «Религиозный экстремизм и терроризм» и «Способы предотвращения
самоубийств», а также онлайн-конференция с представителями религий «Вера - основа
добра и просвещения».
Регулярно проводятся различные студенческие мероприятия. Например:
студенческое самоуправление «Жас Отан» в рамках молодежного движения «Жастаркз»,
видеоролик на тему «Алматы в моем сердце» «Таланты», праздничное мероприятие,
посвященное Дню языка народов Казахстана ». Тарби басы - тиль »,« Учитель - «Слуга
вечного света», «Лучшая группа», «Мисс Весна» и другие.
Все каникулы в колледже принимают участие многие известные поэты и писатели.
Студенты колледжа городской оперы имени Абая, М. Ауэзов, Лермонтов, Г.
Ежегодные посетители театров Мусрепова, городских выставок и музеев. Специально в
Центральном музее в Центральном музее прошел спектакль «Святая одежда - кимешек».
В 2017-2021 учебном году активные студенты участвовали в городских олимпиадах и
завоевали следующие награды:
№

ФИО, группа

Мероприятия
2017-2018 уч.год
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1

ЭА-101

Диплом 2 место. Конкурс колледжа «Опасная эпидемия,
профилактика - задача».

2

ЭА-201
Алдаберген Айдос

Диплом 1 место Научно-практическая конференция «От творческих
поисков - к повышению квалификации».

3

ИС-301
Берікқанова
Нұрқанат М. Р.

4

ЗУ-101

Диплом 2 место - Фестиваль «Дарын».

5

ТО-201. Қажымұқан Тлеумбет

Диплом 3 степени научно-практической конференции «Избранная
мной профессия».

6

ТО -201
Адамбаев Алишер

Благодарственное письмо декады Ассоциации технических
дисциплин

7

ТО-101

КазНТУ им. К. Сатпаева 8 студентов получили сертификаты
Республиканской олимпиады.

8

Учет и аудит-101

Сертификат 1 место «Лучшая группа 2018»

9

Финансы-101
Сатылған Адал
Тлеужан Аяжан
ИС-111

10

Д.

Қ.,

Диплом 1 степени городской конференции «Секрет выбора
профессии, ее роль в повышении современных требований».

2018-2019 уч.год
2 место Научно-практическая конференция
В рамках патриотической акции «Вечная страна» «Я патриот своей
Родины!» Республиканский творческий конкурс, 2 место.

11

Баймұхамет Бекзат Ерболұлы ЭА113

Республиканский художественный центр для детей и юношества
"Мереке" Конкурс творчества Атамекен, 1 место.

16

Обучающиеся 2 курса ЭА

Республиканская дистанционная олимпиада имени К. Сатпаева

17

Жолдасова Жансая- ВН-101

1 место - 2 ученика

18

Боранхан Асан- ВН-101

2 место - 3 студента

19

Боранхан Асан- ВН-101

Диплом 3-го места - Университет Туран, научно-практическая
конференция «Современная наука: новая перспектива», апрель 2019
г.

20

Караева Динара

Кровать "Ученый Балауса-100 имён", март 2019 г.Алматы.

21

Шарашидзе Алладин- ВН-1 курс

Диплом 3-го места - Университет Туран, научно-практическая
конференция «Современная наука: новая перспектива», апрель 2019
г.

22

Шаймұрат Әсел- ЭА-1 курс

Республиканский конкурс «Мой Казахстан», хореография, 2 место,
г.Алматы 2019.

23

Тлеужан Аяжан- ИС-1-курс

Медаль - 1 место, городские соревнования по смешанным
единоборствам в весе 77 кг.

24

Халыкова Жадыра- ИС-1-курс

Республиканский конкурс «Мой Казахстан», хореография, 2 место,
г.Алматы 2019.

25

ВН-115.Ульяшева Влада

2019-2020 уч.год
Республиканский конкурс «Мой Казахстан», хореография, 2 место,
г.Алматы 2019.

26

ВН-114. Ермекбай Байдулет

2019-2020 гг.

27

АЖ-311.

Участвовала в городском конкурсе моды и заняла 3 место.
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28

Танцевальная группа «Грация»

Гран-при в жанре «фантастика».

29

ВН-301 Сағымбаева Дилшат

диплом 2 место. «Мини футбол» в колледже

30

Қапан Гүлназ.

1 место в категории «Хореография».

31

Әділханов Ислам.

Награжден дипломом I степени и нагрудным знаком конкурса
«Лидер 21 века».

32

ИС-211. Қанатқан Шолпан

«Наследие Абая». Республиканские соревнования среди детей и
подростков. Жанр «художественного слова». 1-е место

33

Боранхан Асан

Диплом 1 степени. «75 лет Великой Победы»

34

ЛПХ-110. Ем Александра

Диплом 1 место. «Да будет мир на земле». В категории хореография

35

ИС-211.Қанатқан Шолпан

Диплом 1 место. «Нарисуем лето».

36

ВН-114.Мажикен Асем

Диплом 1 место. Конкурс "Размахивание флагом Победы". Жанр
«игра на музыкальном инструменте»

37

ВН-117. Джаманкулова Яна.

Диплом 2 место.«70 лет Великой Победе».

38

АЖ-211.Тойғұлова Камила

Диплом 3 место. Конкурс "Звезды Казахстана". Номинация «175 лет
Абая Кунанабаева».

39

ВН-214. Абдығалиева Разия

Диплом 2 степени. «Звезды Казахстана». «Экология моими
глазами»

40

Қасқатай Надира

Диплом 3 место. Конкурс "Звезды Казахстана". Номинация «175 лет
Абая Кунанабаева».

41

ВН-214. Абдығалиева Разия

42

ИС-211.Әділханов Ислам

Участие во II Республиканском художественном конкурсе
«КРЫЛЬЯ ИСКУССТВА» в номинации «Художественное слово».

43

ВН-217. Джаманкулова Яна

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ

44

ЛПХ-210. Ем Александра

Главный приз в номинации «Изобразительное искусство» получил
талантливый человек, принявший участие во II Республиканском
художественном конкурсе «КРЫЛЬЯ В ИСКУССТВО».

45

ИС-311. Қанатқан Шолпан

Участие во II Республиканском художественном конкурсе "WINGS
TO ART".

46

ВН-214. Мажикен Асем

Участие во II Республиканском художественном конкурсе «Крылья
искусству».

47

ИС-311. Тойғұлова Камила

Участие во II Республиканском художественном конкурсе "WINGS
TO ART".

48

ВН-118.Седых Михаил Валерьевич

Участие во II Республиканском художественном конкурсе "WINGS
TO ART".

49

ЗУ-116.КенжеғалиАсел

Республиканский конкурс творчества среди одаренных детей и
подростков «УЧИТЕЛЬ-УЛАГАТТЫМ» в номинации «Эстрадный
вокал».

50

ЕА-109.Вельянов Саят

Я МЕСТА

51

ЕА-109.Төлегенқызы Аяжан

Республиканский молодежный конкурс «АТАДАН МУРА» II

2020-2021уч.год
Участие во II Республиканском художественном конкурсе "WINGS
TO ART".

77

МЕСТО в жанре «Эстрадный вокал».
52

ВН-118.Воробьева Анастасия

Республиканский молодежный конкурс «АТАДАН МУРА» I место
в жанре «Шыгарма».
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Қыстаубаева Балгерім

Республиканский конкурс творчества среди одаренных детей и
подростков «УЧИТЕЛЬ-УЛАГАТТЫМ» в номинации «Работы».
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Келімбетова Несібелі

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ
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2021жыл. Ерғанатқызы Анель

Республиканский конкурс творчества среди одаренных детей и
подростков «УЧИТЕЛЬ-УЛАГАТТЫМ» в номинации
«Художественная речь».
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ВН-114. Сағат Абылай

Я МЕСТА

57

ВН-102. Плотникова София

МЕСТО в номинации «Видео» в международном творческом
конкурсе среди детей и подростков «Жас толкын».

58

ЕА-109. Ибраймхан Әйгерім

ГРАН-ПРИ в номинации «Работы» международного творческого
конкурса среди детей и подростков «Яс толкын».
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ЕА-109. Төлегенқызы Аяжан

К Республиканскому конкурсу «Выразительное чтение»,
организованному порталом интеллектуального образования
«Умение».Гран При
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ЕА-109.
Сабитұлы

Жуманов

Победитель Республиканских дистанционных соревнований
«Зимнее вдохновение». Диплом 1 степени.

61

ЕА-109.
Багисовна

Батыр

62

ЕА-109. Мубарек Амина Ринатқызы

Участвовал в республиканском Интернет-конкурсе «Будущее за
нами». Сертификат
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ЕА-109. Спанқұл Сәкен Серікұлы

Победитель республиканского конкурса сочинений «Образованное
поколение - опора независимости», посвященного 30-летию
независимости Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев
«Независимость - самое дорогое» среди учителей и учеников.
Диплом
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ЕА-109. Вельянов Саят Қайратұлы

Победитель республиканского конкурса сочинений «Образованное
поколение - опора независимости», посвященного 30-летию
независимости Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев
«Независимость - самое дорогое» среди учителей и учеников.
Диплом
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Рымқанов Алинур

Победитель республиканского конкурса сочинений «Образованное
поколение - опора независимости», посвященного 30-летию
независимости Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев
«Независимость - самое дорогое» среди учителей и
учеников.Диплом

66

ЖО-116. Матенқызы Жанерке

Победитель республиканского конкурса сочинений «Образованное
поколение - опора независимости», посвященного 30-летию
независимости Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев
«Независимость - самое дорогое» среди учителей и учеников.
Диплом

67

ЖО-116. Кенжеғали Әсел

Победитель республиканского конкурса сочинений «Образованное
поколение - опора независимости», посвященного 30-летию
независимости Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев
«Независимость - самое дорогое» среди учителей и учеников.

Мадияр
Айшабиби

В Республиканском Интернет-конкурсе «Будущее за нами» в
номинации «Конкурс работ». I степень. Диплом
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Диплом
68

Вн-118. Воробьева Анастасия

Творческий конкурс среди одаренных детей и подростков,
посвященный 76-летию Великой Победы республики, «Мир на
свете», III место. диплом

69

Вн-115. Коровина Валерия

Талантливый бал, посвященный 76-летию Великой
республиканской Победы «Мир на Земле»
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Вн-114. Бауаш Аруназ

Участие во II Республиканском художественном конкурсе "WINGS
TO ART".
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ВН-114. Сағат Абылай

Участие во II Республиканском художественном конкурсе
«КРЫЛЬЯ ИСКУССТВА» в номинации «Художественное слово».

72

ЕА-109. Мубарек Амина

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ

73

ЕА-109. Мубарек Амина

Главный приз в номинации «Изобразительное искусство» получил
талантливый человек, принявший участие во II Республиканском
художественном конкурсе «КРЫЛЬЯ В ИСКУССТВО».
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ЕА-109. Жуманов Мадияр

Участие во II Республиканском художественном конкурсе "WINGS
TO ART".
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ЕА-109. Мажикен Асем

Участие во II Республиканском художественном конкурсе «Крылья
искусству».
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ЭА-313. Райымкулов Момышбек

Участие во II Республиканском художественном конкурсе "WINGS
TO ART".
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ИС-111. Келімбетова Несібелі.

Участие во II Республиканском художественном конкурсе "WINGS
TO ART".

78

82

ВН-117.
Дюсебаев
Руслан,
Чайбырова Дильяра
ВН-118.
Ахметов
Санжар,
Беганская Милена
ЖО-101. Көшербаев Бақдаулет,
Батырхан Ақбота
ЖО-101. Көшербаев Бақдаулет,
Батырхан Ақбота
ВН-117. Калатушкина Милана

83

ЭО-113 тобы

Диплом зрительских симпатий

84

ВН-119. Арыстанова Меруерт.

Конкурс "Принц и принцесса осени".
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ВН-115 тобы бишілері

Диплом Гран-при

86

ВН-115. Төлеген Ақан

Конкурс талантов EAC. Главный приз диплома - талантливая
певица.
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Конкурс талантов EAC

88

ВН-117. Яркина Карина, Чайбырова
Дильяра
ВН-219 топпен

89

ЛПХ-110. Иемберген Мадияр

Конкурс талантов EAC. Диплом 3 место - талантливая певица.
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ЛПХ-310. Серік Нұрдаулет

Конкурс талантов EAC. Главный приз диплома - талантливые
танцоры.
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ВН-217. Плотникова София

Конкурс талантов EAC. Диплом 2 место -

79
80
81

2021-2022 уч.год
Конкурс "Принц и принцесса осени".
диплом-3 место
Конкурс "Принц и принцесса осени".
Пара дипломов
Конкурс "Принц и принцесса осени".

Диплом 1 место - Артистизм
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ЭО-113. Рүстемұлы Бексұлтан

Конкурс талантов EAC. Диплом 1 место - талантливые танцоры.

Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни
В Стратегии «Казахстан - 2030» большое внимание уделяется поддержанию
здорового образа жизни наших граждан, в том числе молодежи, ведь здоровье нации в
руках молодежи. Стратегия государства для достижения этой цели заключается в
следующем: профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.
В целях разработки и реализации программы «Здоровье» и формирования
здорового образа жизни работа спортивных секций работала по графику.
Ведется информационная работа по ЗОЖ, издаются санитарные бюллетени,
стенгазеты, плакаты. В течение года организована профилактическая работа по поводу
инфекционного «гриппа». В отчетные годы в Центре СПИД проводились встречи со
студентами-первокурсниками и врачом. Студенты дополнили свои знания о раке и
ответили на тесты.
Сотрудники колледжа пошли в Центр СПИДа для повышения по службе и
получения сертификатов о том, как бороться со СПИДом.
Он прочитал лекции на тему «Ранняя беременность», «Карантинная профилактика
и меры предосторожности», «Правила самолечения» среди студенток Республиканского
центра здоровья.
С начала года утвержден ежемесячный план профилактики ВИЧ / СПИДа в
колледже, организованы различные внеклассные мероприятия. В частности, создание
стенгазеты и буклетов на тему «Молодежь против ВИЧ / СПИДа», конкурс на написание и
написание стихов, открытые групповые часы по теме.Активисты студенческой эстафеты
города «Красная лента» провели акцию против ВИЧ / СПИДа, стигмы во всех
развлекательных заведениях, образовательных и других учреждениях Медеуского района.
В формировании здорового образа жизни «Международная борьба с ВИЧ /
СПИДом», «Наркомания - болезнь века!», «Курение - вредная привычка», «Вредные
вещества (алкоголь, отравление табаком)», «Спорт - это наш партнер по здоровью! "
Открытые образовательные часы проводились по следующим темам:
Студенты колледжа ежегодно проходили медицинский осмотр на предмет
профилактики опасных заболеваний.
В течение года представители Красного Креста обменивались мнениями и читали
лекции на темы «Безопасность на воде», «Способы защиты от стихийных бедствий».
Кроме того, контролировалось санитарное состояние аудиторий, общежитий,
утвержденных территорий и соблюдалась безопасность.
Студенты и преподаватели внесли весомый вклад в благоустройство города, рост
цветников и сосен перед колледжем во дворе нашего колледжа. Уборочные дни были
организованы по пятницам.
В колледже есть спортивные секции по волейболу, баскетболу, теннису и др. С
сентября по ноябрь пройдут комплексные спортивные соревнования по традиционной
осенней легкой атлетике, лыжным гонкам, баскетболу, волейболу, футболу,
шахматам.Команда колледжа принимала участие в играх по футболу, волейболу,
тогызкумалак и завоевывала призовые места, а все достижения публикуются в «зеркале
достижений».
Семейное воспитание
Общее собрание родителей колледжа проводится два раза в год (онлайн + оффлайн).
Составляется график родительских собраний, расписываются и обсуждаются вопросы. С
целью выявления неблагополучных семей, составления списка детей-сирот и повышения
их педагогических и психологических навыков проводится собеседование с родителями.
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Психологическая помощь школьникам и родителям, а также антикоррупционные и
анонимные офисы «Телефоны доверия», «Письма доверия». Руководители групп работали
в тесном сотрудничестве с родителями, писали письма родителям учеников, не
посещавших занятия, и приглашали их в администрацию колледжа. Кроме того, были
разработаны и распространены инструкции для кураторов «Как работать с родителями в
колледже», «Как проводить родительские собрания».
На родительском собрании родителям были даны рекомендации и проведены
опросы.
Методические советы по теме «Особенности подросткового возраста,
продолжительность жизни школьников на уроках», «Как уберечь детей от наркотиков?»,
Самоубийства.
При работе со студентами наставники используют такие приемы, как творчество,
ролевые игры, профессиональные игры, дискуссии, мини-лекции, сложные вопросы,
профессиональный опыт и командная работа. Родительское собрание Приложение №40
В начале учебного года проводится анкетирование первокурсников по результатам
профориентации.
С целью адаптации первокурсников колледж организует ознакомление с
внутренними правилами и уставом колледжа, действующими отделами, расписанием
библиотеки, инструкциями в читальном зале, подписками и каталогами.
Деятельность первокурсников в период адаптации психологической службы
направлена на психологическую поддержку первокурсников в колледже. Эта цель
достигается путем решения следующих задач:
1. Помощь первокурсникам в создании оптимальной психологической среды для
участия в учебном процессе.
2. Изучение процесса адаптации первокурсников.
3. Помощь кураторам в работе со студентами.
4. Психологическая помощь студентам в адаптации к условиям обучения в вузе,
развитие навыков быстрой адаптации к новым условиям.
5. Проведение психологической диагностики, определение степени отклонений,
проведение психолого-педагогических программ по созданию адаптивно-развивающей
среды. Направления:
Направление 1 Психологические исследования (психодиагностика)
Направление 2 - Психологическая коррекция и развивающая работа
Направление 3 - Психолого-профилактическая работа
Область 4 - Психологическое консультирование
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Направление 5 - Социально-диспетчерские службы. Улучшение психологических знаний

По результатам опроса 97% адаптированы, 2% умеренно адаптированы, 1% не
адаптированы. Были представлены результаты и проведено общение. (Таблица 2)

Результаты «Теста на темперамент»
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

17%

16%
12%
10%

Series1

Үрейшілік Фрустрация Агрессия

Икемсіздік

Результаты методики «Определение психологического состояния человека».
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Мониторинг
определение психологического и эмоционального состояния студентов колледжа
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

75%

Хал-жағдай

82%

Series1

60%

Белсенділік

Көңіл-күй

Тренинг «Жизнь, ты мне дорог» проводился со студентами с особыми
потребностями. Уметь раскрыть способности студентов, нуждающихся в специальной
подготовке, наладить хорошие отношения друг с другом. Научить разносторонности и
уверенности в своих силах. Коррекционно-развивающая работа проводилась с социально
незащищенными семьями и детьми, учащимися с особыми потребностями по
профилактике
правонарушений
и
безнадзорности,
«Сложные»,
«Рисковые»,
зарегистрированные студенты.
Проводилась работа с социально незащищенными семьями и детьми,
учащимися с особыми потребностями по профилактике правонарушений и
безнадзорности. Были зафиксированы педагогические и психологические особенности
поведения детей, поступивших на учёт в колледж, детей из неблагополучных семей.

Были проведены мероприятия с студентками колледжа «Ранняя беременность»,
«Ранняя беременность». Ранняя беременность, воспитание достоинством, целомудрием,
красотой и достоинством. Было сказано, что ошибки могут привести к психологической
травме, которая может привести к серьезным последствиям.
На собрании родителей был зачитан отчет «Образование начинается с семьи» и
дан обзор важной роли ребенка в жизни родителей.
С целью выявления суицидального поведения среди студентов были проведены
тесты и проведена воспитательная работа со студентами с уровнем тревожности.
Проведен тренинг по профилактике суицидов среди подростков. Создание позитивной
эмоциональной атмосферы среди студентов, понимание внутреннего сознания студентов,
предотвращение суицида, пробуждение жизненного энтузиазма. Состоялся доклад на тему
«Проблема самоубийств среди подростков».
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Чтобы отслеживать отношения между родителями и детьми, отдельных родителей
спрашивали: "Что вы знаете о своем ребенке?" Получена анкета по теме
На собрании родителей был зачитан отчет «Психологические особенности
суицидального поведения».
Проведен онлайн-семинар «Развитие навыков медицинских сестер
консультированию подростков и молодежи по вопросам репродуктивного здоровья».

по

Проведен круглый стол на тему «Я против наркотиков», и студенты получили
психологическую консультацию в ходе обмена мнениями по формированию здорового
образа жизни.В Центре СПИДа была прочитана лекция на тему «ВИЧ и его
профилактика». Цель: повысить осведомленность о ВИЧ и инфекциях, передаваемых
половым путем. В ходе лекции он задавал вопросы, волнующие студентов.
Студенты хорошо адаптированы к условиям колледжа и показывают хорошие
результаты в плане личностного и интеллектуального развития. Студенты, которые все
еще находятся в процессе адаптации, были проанализированы по каждой использованной
методике, были даны рекомендации на основе выявленных результатов, и была проведена
систематическая работа над рекомендациями. Результаты этого психологического
исследования были представлены руководителям групп и родителям, и были даны
рекомендации. В течение года проводилась коррекционно-развивающая работа со
студентами группы риска, зарегистрированными в колледже, получены результаты
психологических тренингов, анкетирования, тестов по профессиональной ориентации.
Группы планируют систему мероприятий, которые будут способствовать успешной
адаптации первокурсников: «Зачисление», «День здоровья», «День рождения группы»,
совместные экскурсии, поездки.

Приложения на воспитательную работу
Приложение №1 План воспитательной работы.
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Приложение № 2 служебная переписка-руководители групп
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Приложение№3 воспитательный план руководителей групп
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Приложение №4 «План работы совета кураторов»
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Приложение №5 план студенческого самоуправления«Жас Отан» в
рамках
молодежного
движения
«Zhastarkz»
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Приложение № 6 программа формирования антикоррупционной
культуры-клуб "Саналы ұрпақ" план работы
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Приложение № 7 план реализации программы Рухани жаңғыру
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Приложение № 8 план работы педагога-психолога
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Приложение № 9 план работы клуба "Ұлы дала"

«Ұлы дала» клубының
жүргізілетін жұмыс жоспары

Алматы 2021 ж
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Приложение № 10 План работы " Родительская школа "
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Приложение № 11 план работы клуба " Открытое сердце "

Приложение № 12 план КЛУБА» Саламатты жастар"
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Приложение № 13 план развития волонтерства
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Приложение № 14 план " профилактика правонарушений "
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Приложение № 15 план наркоконтроля
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Приложение №16 «профилактика суицида»
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Приложение №17. план военно-патриотического клуба "Жас сарбаз"
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Приложение № 18 план работы " религиозный экстермизм и
терроризм "
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Приложение № 19 план кружка " Отечество "
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Приложение № 20 план кружка " художественная самодеятельность "

108

Қосымша №21 «Спорттық секциялар» жұмыс жоспары
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Қосымша №22 «Мен өз елімнің патриотымын»
111

Қосымша №23 «Язык душа народа»

Қосымша №24 Құқық бұзушылықтың алдын алу бойынша Медеу
аудандың полицияларымен кездесу
112

Қосымша №25 Мұқағали Мақатаевтың шығармашылығынан өлең
жолдарын оқу сайысы

Қосымша №26 1 - қазан қарттар күні мерекесіне қарттарға көмек
концерттік бағдарлама
113

Қосымша№27 6 қазан – бухгалтерлер күні
114

Қосымша№28 Мұғалімдер мерекесіне арналған «Ғалым да, шахтерда бас
иетін» атты бағдарлама

Қосымша№29 «Күз ханзадасы мен күз ханшайымы-2017» байқауы
115

Қосымша №30 Студенттік қатарға қабылдау мерекелік кеші

116

Қосымша№31 Ұлттық валюта күніне орай «Тенге мемлекет келбеті»
ашық тәрбие сағаты
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Қосымша №32«Біз қолдаған –Елбасы!» Н.Ә.Назарбаев жазған
еңбектеріне байланысты кітап көрмесі

Қосымша №33 Колледжішілік фестиваль «Дарын-2017»

118

119

Қосымша №34 ЖҚТБ ғасыр дерті

Қосымша №35 Қазақстан Республикасы Тәуелсіздік күніне орай
«Тәуелсіздік ел-тұғыры!» мерекелік іс-шарасы

120

Қосымша №36 Қалалық кітап жәрмеңкесі

121

Қосымша №37 «Жыл оқытушысы-2018»

122

Қосымша №38 1 Мамыр – Қазақстан халқының ынтымақ күніне орай
«Кең байтақ Отанымда - Ұлттар мәңгі достықта» фестивалі

123

Қосымша №39 7 мамыр Отан қорғаушылар күніне жарыс - футбол

124

Қосымша №40 Ата аналар жиналысы
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9.Учебно-материальные активы
Финансовое обеспечение колледжа осуществляется на основании законодательства
Республики Казахстан и внутренних нормативных документов.
Распоряжения менеджера определяют круг должностных лиц, уполномоченных
подписывать финансовые банковские документы и принимать соответствующие
финансовые решения, заключать соглашения, оплачивать услуги и отправлять средства
для работы на третьих лиц.
В целях обеспечения эффективного использования финансовых ресурсов проводится
регулярный мониторинг использования финансовых ресурсов, отслеживается ход работ в
соответствии с утвержденным графиком, годовым отчетом подразделений колледжа о
выполненных работах и оказанных услугах. , планирование и реализация мероприятий.
Планирование финансово-хозяйственной деятельности Колледжа осуществляется в
соответствии с нормативными требованиями. Финансово-хозяйственная деятельность
осуществляется в рамках программ, реализуемых по государственному заказу, за счет
внебюджетных средств и за счет средств учредителей в соответствии с утвержденным
годовым планом развития. Колледж регулярно реализует утвержденные планы на
соответствующий финансовый год.
Источником финансирования является финансирование из государственного заказа,
доходы от оказания платных образовательных услуг.
Планируемые
мероприятия
направлены
на
повышение
экономической
эффективности колледжа.Основные направления обеспечения финансово-экономической
стабильности:
- укрепление доходной базы колледжа за счет увеличения количества студентов,
обучающихся за счет государственного заказа и соответственно доли бюджетного
финансирования;
- увеличить количество стажировок и курсов повышения квалификации;
- увеличить объем финансирования развития материальной базы;
- рост доходов от непрофильной деятельности;
- открытая квалификация по специальностям колледжа.
Колледж рассчитывает стоимость обучения на одного студента на следующий
учебный год с учетом всех затрат на учебный процесс.
Основными статьями расходной части бюджета колледжа являются фонд оплаты
труда, налоговые платежи, расходы на приобретение материалов и основных средств,
приобретение книг, коммунальных услуг, капитальный и текущий ремонт основных
средств и другие расходы.
В колледже действует «Учетная политика», разработанная в соответствии с Законом
Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» и
Международными стандартами финансовой отчетности. Это обеспечивает полностью
достоверную информацию для внутренних и внешних пользователей колледжа, а также
обеспечивает финансовую стабильность в экономической деятельности колледжа.
Основные показатели финансовой устойчивости колледжа:
- средняя стоимость обучения студентов колледжа;
- соблюдение баланса между ростом студенчества и удорожанием образовательных
услуг;
- Оплата труда сотрудников колледжа (администрации, преподавателей и
сотрудников образовательных учреждений). (Приложение 6.1)
Доходная часть бюджета колледжа состоит из финансовых доходов:
- государственный заказ;
- платные образовательные услуги.
В колледже открыт процесс выделения личных и бюджетных средств. Об основных
результатах сообщается коллективу на собраниях и педагогических советах.
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Использование средств направлено на достижение целей Миссии и колледжа по
созданию условий для повышения качества образовательной деятельности, т.е.
обновление, увеличение и поддержание материально-технической базы, а также закупка
материалов, оборудования, коммунальных услуг, содержание учебных и других
помещений и заработная плата сотрудников, налоги, стипендии и трансферты, льготы и
финансовая помощь студентам, а также - материальные вложения в человеческий капитал.
Колледж ведет автоматизированный учет по версии 8.3 программы «1С
Бухгалтерия» для образовательных учреждений Казахстана. Эта программа позволяет вам
вести синтетические и аналитические записи, хранить, дополнять и извлекать
информацию о деятельности по сбору в единой базе данных для всех типов затрат.
Бухгалтерская отчетность представляется в уполномоченный орган, Комитет по
статистике, Управление государственных доходов Медеуского района РГП до 31 марта
года, следующего за отчетным.
Ежемесячные, квартальные и годовые финансовые отчеты составляются исходя из
фактического исполнения бюджета.
Эффективность использования финансовых ресурсов оценивается по данным
отчетности.
Согласно отчету, средства, выделенные из бюджета в соответствии с госзаказом,
освоены полностью.
Финансово-хозяйственная деятельность (в тенге)
Название

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

2021г.

Все доходы: в том числе

964880000 138907740 175190000 227558220 195475000

Местный бюджет

10729000

44531740

82267000

120556220 116275000

Образовательная деятельность

10729000

44531740

8226700

120556220 116275000

Республиканский бюджет

-

-

Образовательная деятельность

-

-

85759000

94376000

92923000

107002000

79200000

85759000

94376000

9292300

107002000

79200000

Собственные средства
(внебюджетные)
Образовательная деятельност

Договоры со студентами заключаются с обеих сторон, а в присутствии заказчика все
три стороны имеют одинаковую юридическую силу на государственном и русском
языках. В контракте оговаривается возможность изменения платы за обучение в связи с
увеличением заработной платы учителей и платы за обучение. В таблице ниже указаны
размеры платы за обучение по дневным специальностям в отчетные годы.
№
п/п
1

Шифр

Специальность
Агрономия

20172018
140000

20182019
180000

1502000

2
2

0518000

Учет и аудит

140000

180000
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20192020
180000
150000

20202021
160000

20212022
180000

160000

190000

0516000

Финансы

150000

180000

180000

160000

190000

4

0601000

Стандартизация,
метрология и
сертификация

140000

180000

180000

160000

5

1513000

Ветеринария

150000

190000

160000

180000

6

0104000

Профессиональное
обучение

140000

180000

180000

160000

7

1305000

Информационные
системы

140000

160000

180000

160000

8

1514000

Экология и
рациональное
использование
природных ресурсов

140000

180000

160000

180000

9

1201000

1201000 - Техническое
обслуживание, ремонт
и эксплуатация
автотранспортных
средств

140000

180000

150000

160000

180000

10

1508000

Лесное хозяйство,
благоустройство
парковых парков

140000

180000

150000

160000

180000

11

1518000

Полная автоматизация
сельского хозяйства и
электрификация

140000

180000

150000

160000

180000

12

1511000

заочно

140000

180000

150000

160000

180000

3

В среднем 4,6% от общей стоимости обучения составляет аренда:
2017 г. - 235,9 тыс. Тенге -5%;
2018 г. - 261,9 тыс. Тенге - 4,8%;
2019 г. - 280,3 тыс. Тенге - 4,6%;
2020 г. - 125,0 тыс. Тенге - 8,2% к 1.06.2020 г.
В среднем 7% от общих затрат на коммунальные услуги, электричество, тепло
составляют:
2017 г. - 1478,9 тыс. Тенге;
2018 г. - 1478,9 тыс. Тенге.
2019 год - 6304,7 тыс. Тенге.
2020 год - 6409,7 тыс. Тенге.
Для укрепления материально-технической базы колледжа (комплектование
материалов, приобретение основных средств и др.) Были выделены:
- 2017 г. - 6674,9 тыс. Тенге или 28% от общей стоимости,
- 2018 г. - 23 301,8 тыс. Тенге (45%),
- 2019 г. - 22 842,9 тыс. Тенге (43%),
- 2020 г. - 5450,2 тыс. Тенге (18%).
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200000

180000

Сюда входят средства на пополнение книг, компьютерное оборудование, учебники и
оборудование, мебель, наглядные пособия и другое оборудование, необходимое для
учебных аудиторий и лабораторий.
В целях поддержания материальной базы колледжа ежегодно выделяются средства
на содержание. Эти затраты составляют:
- В 2017 году - 255,5 тыс. Тенге или 6%.
- В 2018 году на эти цели было израсходовано 780,0 тыс. Тенге, что составило 8,5%
от общей стоимости.
- на текущие расходы в 2019 году - 580,0 тыс. Тенге, что составляет 9% от общих
затрат.
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10.Учебные и научные лаборатории
Материально-техническая и образовательная информационная базы колледжа
постоянно обновляются и поддерживаются администрацией. Учебный корпус расположен
в Алматы по проспекту Абая, 8. Площадь используемого учебно-производственного
корпуса составляет 2200,1 кв.м, в том числе 16 учебных лабораторий, 1 мастерская и 42
кабинета, из них 8 компьютерных классов.
Евразийский колледж состоит из 20 основных корпусов, 8 из которых являются
учебно-лабораторными корпусами. Общая площадь всех помещений колледжа составляет
37074 кв.м. Учебно-лабораторные кабинеты и кабинеты составляют 61,4% от общей
площади.
В настоящее время 22854,9 кв.м. Аудитории, кабинеты и лаборатории для
теоретических и практических занятий, площадью 617,5 кв.м. Имеется учебноинформационный центр, 1 общежитие. 100 мест, спорткомплекс, спортивные сооружения
общей площадью 10 000 квадратных метров. стадион, актовый зал на 150 мест. В учебных
корпусах и общежитиях общей площадью 402,1 кв.м. находится медпункт, 2 столовые,
столовая на 30 человек. В колледже имеется библиотека площадью 415,6 квадратных
метра, 36,0 квадратных метра. читальный зал, 72.0 кв.м. Есть комната отдыха.
(Приложение 8)
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Соответствует требованиям к здоровью сотрудников и студентов колледжа,
соблюдает требования санитарно-гигиенических норм.
В учебном корпусе есть столовая на 60 учащихся и сотрудников.
Социальная защита студентов, организация досуга и медицинское обслуживание
осуществляется по специальной программе колледжа. Медицинская служба Алматинского
аграрного колледжа оказывает услуги на основании лицензии №1114017062 от
11.11.2014.По договору с «Городской студенческой поликлиникой» предоставляется
бесплатная медицинская помощь студентам за счет средств колледжа по оказанию услуг
по договору с медицинским центром «Биоритм».
Кроме того, уроки физкультуры составляют 600 кв.м. в спортзале и 8400 кв.м.
проводится на спортивной площадке. Здесь достаточно спортивного инвентаря (гантели,
беговые дорожки, мячи, волейбольные сетки, матрасы и т. Д.) Для улучшения здоровья и
физиологического состояния учащихся. Кроме того, есть фонд нормативных документов,
ежегодно студенты сдают президентский тест в соответствии с нормой.
Основные средства будут выделены из государственного и частного бюджетов на
капитальный ремонт учебных и исследовательских лабораторий, аудиторий и аудиторий
колледжей, а также на материально-техническое обеспечение.
Использование средств направлено на достижение целей Миссии и Колледжа по
созданию условий для повышения качества образовательной деятельности, т.е.
обновление, расширение и поддержание материально-технической базы, а также закупка
материалов, оборудования, коммунальных услуг, содержание аудиторий и общежитий и т.
д., заработная плата сотрудников, налоги, трансферты и льготы студентам и финансовая
помощь студентам и МПС, а также материальные вложения в человеческий
капитал.Результаты финансово-хозяйственной деятельности колледжа подтверждают, что
финансовая устойчивость растет, возможно усиление материально-технической базы
колледжа, внесение дополнительных выплат и создание различных форм поощрения
сотрудников колледжа.
Важным фактором обеспечения качества образования и устойчивого развития
колледжа является постоянное совершенствование материально-технической и
информационной базы. В колледже созданы все условия для обучения студентов,
проведения внеклассных мероприятий, конференций, круглых столов.
Колледжи, аудитории, аудитории - все в достаточной мере оснащено современной
техникой для организации учебного процесса.
№

Название объекта

Ед.изм.

1

Учебный корпус №1

2
3
4

5
6

кв.м.

Общая
площадь
1256,8

пр.Абая 8

Год
постройки
1935-80

Учебный корпус №3
В том числе:
- столовая
Учебный корпус №5

кв.м.

10222,3

пр.Абая 8

1939

кв.м.
кв.м.

261,4
2914,1

пр.Абая 8

1978

Учебный корпус №6,
В том числе:
- буфет (30 п/м)
- спортзал
- спортивный комплекс
Учебно-информационный
центр
Библиотека

кв.м.

8575,9

пр.Абая 8

1977

кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.

58,1
160
252,2
617,5

пр.Абая 8

1967-00

кв.м.

415,6

пр.Абая 8

1979-00
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Адрес

7

8

Общежитие №6
В том числе:
- медпункт
- столовая (30п/м)
- спортзал
- читальный зал
- комната отдыха

кв.м.

2892

кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.

72
82,6
36
36
72

Стадион

кв.м.

10000

Общая

кв.м.

36894

пр.Абая 8

1978

пр.Абая 8

1939

В том числе:
- площадь учебного корпуса - 22854,9 кв.м.
- общежитие - 1805,8 кв.м.
- прочие объекты - 2413,3 кв.м.
- стадион - 10000 кв.м.
11 марта 2019 года Колледж заключил договор с ТОО «Евразийский
технологический университет» на передачу следующего имущества сроком до 10 лет:
- Общая площадь 1635,6 кв. нежилые помещения. На 3 и 7 этажах учебного корпуса:
Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Толе би, 109Б, для проведения
образовательной деятельности.
Согласно санитарно-эпидемиологическим нормам, площадь комнаты на одного
студента в аудиториях образовательных учреждений составляет 4,2 квадратных метра на
одного студента, контингент соответствует этим требованиям.
Учебно-производственные цеха при колледже соответствуют СНиП. Состав учебнопроизводственных цехов и лабораторий, площадей, а также расстояния между
оборудованием, стендами, колоннами соответствуют нормам технологического
проектирования учебных корпусов.
Ежегодно к новому учебному году проводится ремонт и подготовка аудиторий.
Перед началом отопительного сезона система отопления готова к непрерывной работе
зимой. Все виды работ выполнены с сертификатом 100% готовности.
Руководство колледжа старается создать студентам благоприятные условия для
обучения. Здесь есть медпункт, оснащенный медикаментами, медицинским
оборудованием и мебелью для оказания первой помощи студентам и сотрудникам
колледжа.
Для реализации стратегического плана колледж имеет разнообразные технические
ресурсы: лабораторное оборудование, инструменты, механизмы, стенды, компьютерное и
другое компьютерное оборудование, информационные ресурсы библиотеки программное обеспечение, информационные технологии.
В рамках обучения в колледже работают учебные лаборатории, учебнопроизводственные мастерские по производственному обучению, соответствующие
государственным общеобразовательным стандартам в области технического и
профессионального образования.
В каждой группе за оборудование и инвентарь, безопасность отвечает
преподаватель, мастер производственного обучения. Кабинеты и лаборатории имеют
паспорта.В аудиториях колледжа имеется сборник основной и дополнительной
литературы, положения, наглядные пособия, задания для практических занятий и
самостоятельной работы по дисциплинам, практические задачи, методические указания по
выполнению дипломных проектов.
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Санитарное состояние комнат удовлетворительное, комнаты зеленые, аккуратные,
еженедельно проводится генеральная уборка. В офисах с компьютерами и языковым
оборудованием локальная сеть работает для повышения эффективности обучения и
обмена информацией, а также доступа к Интернету. Скорость передачи данных от 20 Мб /
с и выше.
10448,2 кв.м. для занятий физкультурой. Есть спортивные сооружения. На
спортивных площадках имеется более 16 видов спортивного инвентаря, в том числе:
теннисная рулетка - 12 штук, флаги - 60 штук, прыжки - 30 штук, ракетки для настольного
тенниса - 13 штук, гимнастические маты - 10 штук, баскетбольные кольца - 4 штуки. ,
сетка волейбольная - 2 штуки, борцовка - 1 штука, волейбол - 5 штук, баскетбол - 4 штуки,
футбольные мячи - 5 штук, шведские стенки - 4 штуки, турник - 12 штук, параллели - 2
штуки, беговая дорожка - 2 штуки, отверстие для прыжка - 2 шт.
Для первой военной подготовки оборудован специальный класс.
№ На втором этаже 10 учебных корпусов площадью 350 кв.м. Есть актовый зал.
Столовая колледжа расположена в учебном корпусе площадью 402,1 кв.м. Медицинский
персонал колледжа регулярно проверяет санитарное состояние столовой и качество
производимой в ней продукции.
№ Площадь 36 учебных мастерских, лабораторий и кабинетов в 3,6,10,11 учебных
корпусах и на территории колледжа составляет 22854,9 квадратных метра.
Учебный процесс осуществляется на достаточной материально-технической базе.
Помещения соответствуют всем необходимым санитарным, противопожарным,
социальным и бытовым потребностям учебных заведений. В целом состояние
материально-технической
базы
колледжа
соответствует
условиям
ведения
образовательной деятельности по специальностям и профессиям по лицензии, оснащение
учебного процесса позволяет студентам получить достаточный уровень образования.
План дальнейшего развития колледжа предусматривает модернизацию оборудования и
стендов при необходимости в соответствии с новыми образовательными программами и
квалификациями.
Регулярный мониторинг удовлетворенности студентов материально-техническим
оснащением колледжа.
В целом материальные, технические, информационные и библиотечные ресурсы,
используемые при организации учебно-воспитательного процесса, достаточны для
выполнения поставленной миссии, целей и задач и для удовлетворения требований
действующих программ. Материальная база постоянно совершенствуется, продолжается
модернизация и укрепление материально-технической базы. Большое внимание уделяется
дальнейшему оснащению колледжа современными технологиями, обеспечению
аудиторий, учебных лабораторий соответствующими учебными материалами,
высокоскоростной связи, доступу к материально-технической базе преподавателей и
студентов. Сочетание информационных, технических и материальных ресурсов
обеспечивает достаточное развитие учебного процесса.
Учебные заведения в настоящее время обеспечены специальным и лабораторным
оборудованием и современными учебными пособиями, отвечающими требованиям к
организации учебного процесса. Учебный процесс снабжен необходимым
инструментарием для проведения информационных, методических, лабораторных работ.
Есть возможности для закрепления теоретических знаний студентов и развития их
практических навыков и ловкости.
Занятия проходят в аудиториях по обязательным общепрофессиональным
дисциплинам и специальным дисциплинам. Каждый этаж учебного корпуса соответствует
требованиям пожарной безопасности.
Соответствует требованиям санитарных норм при разделении учебной зоны на
количество студентов.
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В план аудиторий включены организационные работы, оборудование аудиторий,
учебно-методическое оборудование по специальным предметам.
Аудитории и лабораторно-практические кабинеты ежегодно обновляются и
пополняются необходимым оборудованием. Этот фонд учебно-методических материалов
указан в паспорте кабинета.
№
1

Кабиент №

Название кабинета

Корпус 5 / 521

История Казахстана и общественные науки

Заведующие
К.Ибраемжанова

2

Корпус 5/ 528

Профессиональный иностранный язык

АУтебаева

3

Корпус 5 /526

Казахский язык и делопроизводство на
государственном языке

Мұхамет А

4

Корпус 6/695

Математика

Т.Нусупбаева

5

Корпус 6/664

Механическая и молекулярная физика

Н.Қожан

6

Корпус 5 /531

Русский язык и литература

К. Байшашева

7

Корпус 5 /523

Базовая военная подготовка

М. Ерманов

8

Корпус 5 /529

Самопознание

Л.Утеулинова

9

Корпус 5 /527

Биология

А.Тирбосынова

10

Корпус 3/ 350 А

Иностранный язык

Н.Дармеш

11
12
13

Корпус 6 /688
Корпус 6 /684
Корпус 3 /343

Психология и педагогика
Охрана труда
Программное обеспечение для
автоматизированных информационных систем

А.Абдигапбарова
М.Мамбетов
А.Нуридинов

14

Корпус 1 /07

Компьютерная геометрия и графика

Д.Ерғали

15

Корпус 1 /08

Моделирование производственных и
экономических процессов.

К.Малайсарова

16

Корпус 1 /09

Информационные ресурсы и компьютерные
системы

Ж. Садуақасов

17

Корпус 1

Программное обеспечение

Х.Мұратбек

18

Корпус 3 /313

Компьютерный класс

Х. Мұратбек

19

Корпус 3 /352

Финансы и кредит

Қошан А

20

Корпус 3 /318

Экономический анализ и анализ финансовой
отчетности

А. Исаева

21

Корпус 3 /314

Основы экономической теории

А.Мұхаметжанова

22

Корпус 3 /405

Бухгалтерский учет и финансовая отчетность

Б.Досжанова

23

Корпус 3 /401

Фонды организации

А.Исаева
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24

Корпус 4 /458

Агрохимия (лаборатория)

А. Молдабекова

25

Корпус 4 /435

Химия и аналитическая химия

Л.Ысқақ

26

Корпус 4 /413

Защита флоры и фауны

Г.Ғабдуманапқызы

27

Корпус 4 /417

Ботаника с основами физиологии

А.Рахымбек

28

Корпус 4 /455

Основы защиты почвы и общая геология

Б.Бейсенов

29

Корпус 1 /132

Фотограмметрия (лаборатория)

А.Кариева

30

Корпус 3 /341

Геодезия

А.Жумәсілова

31

Корпус 1 /130

Проектирование землеустройства (лаборатория)

С.Жаманкулов

32

Корпус 1 /05

Геоинформационная система

Д.Рузиева

33

Корпус 6 /696

Механизация сельского и лесного хозяйства
(лаборатория)

Г.Инкарбаева

34

Корпус 6 /650

Основы инженерных чертежей

М.Мамбетов

35

корпус 6 /678

Теоретические основы электротехники

А.Мұхан

36

Корпус 3 /337

Автомобильные конструкции и учебнотехнические средства

Г.Махатова

37

Корпус 6 /698 А

Правила дорожного движения и его безопасность

Б.Атымтаева

38

Корпус 6 /625

Энергетическое оборудование автомобилей
(лаборатория)

Е.Ниязбаев

39

Корпус 6 /698Б

Автосервис (лаборатория)

Е.Ниязбаев

40

Корпус 6 /609

Строительство тракторной техники

Г. Махатова

41
42
43

Корпус 3 /356
Корпус 6 /641
Корпус 5 /524

Теоретические основы электротехнических и
Электрические
машины и устройства
электрических измерений
Электромонтаж (лаборатория)

Ж.Сейткерим
М.Мамбетов
А.Атымтаева

44

Корпус 6 /603

Слесарная мастерская

Е.Ниязбаев

45

Корпус 6 /632

Электрическое освещение

А.Мұхан

46

Корпус 6 /674А

Источник питания (лабораторный)

Ж.Сейіткерім

47

Корпус 1 /115

Лесотехника (лаборатория)

К. Абаева

48

Корпус 1 /160-03

Лесной паобследование (лаборатория)

Ж. Оразтай

49

корпус 1 /158

Анатомия и физиология (лаборатория)

М.Байтасов

50

Корпус 3 /354

Эпизоотология, микробиология и вирусология

Д. Омарова
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(лаборатория)

51

корпус 3 /339

Клинические исследования

Г.Жулушева

52

Корпус 11 /115

История Казахстана и общественные науки

С.Усмангалиева

53

Корпус 11 /207

Профессиональный иностранный язык

А. Мауланов

54

Корпус 11 /214

Делопроизводство на казахском и
государственном языках.

Г.Маркина

55

Корпус 10 /02

Математика

М. Жылкышбаева

56

Корпус 10 /03

Механическая и молекулярная физика

А. Мұхаметжанова

57

Корпус 10 /04

Русский язык и литература

Р. Жунусова

58

Корпус 11 /242

Базовая военная подготовка

Г.Омарбекова

59

Корпус 11 /17

Самопознание

Т.Тлеуалиева
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11. Информационные ресурсы и библиотечный фонд
В колледже эффективно используется система информирования внутренних и
внешних заинтересованных сторон. Веб-сайт колледжа http://agrarcollege.kz/,
периодические издания, телевидение и социальные сети используются как средство
информирования заинтересованных сторон. Для повышения эффективности обратной
связи со студентами преподаватели колледжей широко используют систему онлайнобмена информацией через группы, созданные в мессенджере WhatsApp и на сайте
Edupage, что положительно влияет на учебный процесс с целью повышения
эффективности и удобства приложений.

Информирование общественности

Сайт колледжа
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Страница колледжа в facebook

Инстаграмм страница колледжа

Эффективным инструментом оценки работы вуза и его кафедр, а также МПК,
система управления является проведение опросов студентов и их удовлетворенности,
таких как: «Удовлетворенность студентов результатами обучения», «Удовлетворенность
преподавателей работой в колледже». ", и т.д.
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Результаты опроса обрабатываются в виде аналитической записки после
статистической обработки, а затем рассматриваются по рекомендации кураторов для
принятия решения. Результаты опросов и контрольных исследований показывают, что
уровень удовлетворенности ИП составляет 90% в зависимости от условий труда и труда в
колледже.
Более 83,4% студентов считают, что в колледже можно получить хорошее
престижное образование.
Классы и лаборатории оснащены компьютерами и мультимедийными средствами
для использования информационных технологий в процессе обучения и управления.
В колледже 85 компьютеров, в том числе ноутбуки, 20, в учебном процессе
используются 6 компьютерных классов. В колледже установлено 8 стационарных
мультимедийных проекторов и 8 интерактивных досок. На территории колледжа. В
первом корпусе есть сеть локальных залов, административные помещения подключены к
Интернету.
Наличие информационно-коммуникационного оборудования.
Наименование
2017-2018 2018-2019 2019-2020
2020-2021 2021-2022
Компьютеры

62

80

80

85

85

Интерактивные
доски

2

2

4

8

8

Тип подключения к Интернету - цифровая абонентская сеть, максимальная
передача данных через Интернет - 20 Мбит / с и выше.
Следующие компьютерные программы используются по определенным
дисциплинам и темам для обучения студентов:
• Операционная система MS Windows (XP, 7, 8, 8.1, 10);
• Программа MS Office для работы с информацией и документами;
• Редактирование изображений - Adobe Photoshop, Corel Draw;
• Языки программирования - Turbo Pascal, Borland Delphi;
• Программы для открытия архивных документов - WinRAR Archivers, WinZIP,
WinAPJ, WinZip;
• Антивирусные программы - Антивирус Касперского, Avira, Avast, Norton,
Dw.Web;
• Мультимедийное программное обеспечение - Frontpage, Acronis, Paragon;
• Интернет-браузеры - Google Chrome, Opera, Mozilla, Internet Explorer, Edge;
• Программы компьютерного тестирования Astra и Assists используются для знания
языка директора (есть база данных по каждому предмету).
Другое программное обеспечение, используемое учителями:
• Для открытия документов с поддержкой PDF - ABBYY FineReader, PDF Reader,
ABBYY Lingvo, DAEMON Tools, Foxit Reader, TrueConf;
• Обмен файлами - DownloadMaster, uTorrent;
• Программа для записи видео - SONY Vegas Pro;
• Конвертеры видео - Nero, DirectX 9.0.
В целях реализации программы «Цифровой Казахстан» в колледже установлен 1
компьютер с Интернетом на сайте egov.kz для самообслуживания студентов и
сотрудников, родителей и гостей колледжа. Группа консультантов была сформирована из
студентов и сотрудников колледжа, обладающих знаниями об использовании подписей
ЭЦП.Под руководством заместителя директора по воспитательной работе, директора ДВД
РК по противодействию коррупции 18 ноября 2015 года 410-V в соответствии с Законом
ЗРК.
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В целях обеспечения защиты прав студентов и сотрудников колледж принимает
меры по выявлению и устранению причин и условий, вызывающих коррупцию.Этот:
- соблюдение правил педагогической этики;
- Ежегодный социальный опрос «Учитель - глазами ученика»;
- бокс для студентов и сотрудников;
- проведение интервью и опросов среди заместителей директора, заведующих
отделами, руководителей групп и студентов;
- Размещение на официальном сайте колледжа действующих положений в системе
технического и профессионального образования, в том числе информации о
государственных услугах;
- назначение ассистентов для сдачи промежуточных сертификационных экзаменов
(это указывается в графике экзаменов), принятие итоговых сертификационных экзаменов
экзаменационной комиссией, состоящей из внешних заинтересованных сторон;
- Проведение групповых часов «Наши права - наши обязанности», «Закон и
коррупция», «Противодействие коррупции» с просмотром тематических видеороликов;
- проведение собраний, педагогических собраний по данной тематике;
- Обеспечение соблюдения административных процедур приема и рассмотрения
обращений родителей учащихся и учителей;
- обеспечение свободного передвижения директора, его заместителей, начальников
отделов.
В соответствии с расписанием колледж организует личный прием директора и
администрации для физических и юридических лиц. Ежедневно принимаются студенты,
преподаватели, сотрудники, родители, сотрудники всех кафедр.
Их доступ к административным руководителям, родителям, студентам
осуществляется через сайт колледжа - http://agrarcollege.kz/, где есть административные
телефоны, горячая линия, экстренная психологическая помощь.На сайте колледжа можно
получить всю необходимую информацию об образовательном процессе, структуре, МПК,
а также на сайте колледжа представлена информация о колледже через социальные сети
YouTube, facebook, twitter. В WhatsApp настроен групповой чат для мгновенного общения
кураторов и студентов. Актуальность публикуемой информации контролируется
администратором и модератором сайта.
Все вопросы, связанные с деятельностью колледжа, открыты и доступны.
Информационные стенды в корпусах №3 и №5 содержат расписание уроков, расписание
учебного процесса и необходимую информацию для студентов.
Личное обращение к руководству колледжа - это блог каждого, сайт колледжа и
т.д.

Библиотечный фонд.
В соответствии с законодательством Республики Казахстан библиотека колледжа
организует обслуживание студентов всех форм обучения и профессорскопреподавательского состава, эффективно используя имеющиеся материальные ресурсы
для обеспечения полноценного учебного процесса.
Задача
библиотечной
службы
колледжа
обеспечить
полноценное
функционирование образовательного процесса в колледже по формированию
интеллектуально развитой личности, высокопрофессионального своего дела.
Учебный процесс колледжа обеспечен специализированными учебниками,
компьютерной техникой, аудио- и видеоматериалами, наглядными и методическими
пособиями в соответствии с требованиями учебного плана по информационнометодическим и книжным специальностям колледжа.
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Основная задача библиотеки Евразийского аграрного колледжа - поддержка
образовательной работы путем предоставления информации, а также полное
удовлетворение потребностей студентов.
Название библиотеки

Общая площадь
библиотеки (кв. м.)

Библиотека
Евразийского
аграрного колледжа

415,6

Общие сведения о библиотеке
Количество мест в
Пункт
читальном зале
выдачи
книг
75

4

Общая площадь библиотеки составляет 415,6 квадратных метра, в читальных залах 75
посадочных мест. Студентов колледжа обслуживают 4 абонемента, 3 читальных зала,
электронный читальный зал. Абонентский и читальный залы расположены в учебных
корпусах №3 и №10.
№
1.

Основные показатели библиотеки
01.01.2021г.
392

Показатели
Количество читателей

2.

Количество посетителей

2806

3.

Презентация книги

4689

4.

Чтение

10

5.

Тираж

0,6

6.

Пребытие

6,1

7.

Предоставление книг

70

8.

Большинство работ

11

По состоянию на 1 января 2021 года книжный фонд библиотеки составляет 74 750
книг / 15 865 наименований, в том числе 47 973 экз. На государственном языке, 26 585 экз.
На русском и 192 экз. На английском.
Фонд учебной, методической и научной литературы - 77140 экз., В том числе 47484
экз. На казахском языке, 26464 экз. На русском языке, 192 экз. На английском языке, в том
числе 1169 электронных документов.
№
п/п
1.

Размер средств, направляемых на пополнение библиотечного фонда
Библиотечный
Годовое
Обновление,% Выделенные
фонд, экз.
приобретение,
средства
штук
01.01.2017г.
61120
169
5,0
140950
Года

2. 01.01.2018г.

64485

3394

5,2

3. 01.01.2019г.

67879

25

5,0

4. 01.01.2020г.

71277

3473

4,9

145

39250

5. 01.01.2021г.

74750

485

5,0

1098250

Фонд библиотеки состоит из учебных, учебно-методических, справочных и
периодических изданий. При формировании фонда учебниками библиотека
руководствуется приказом Министерства образования и науки Республики Казахстан от
18 июля 2003 г. №508 «Об утверждении Инструкции о создании библиотечного фонда
государственного образовательного учреждения. организация Республики Казахстан ».
Доля учебников в книжном фонде библиотеки составляет 59%, учебной и методической
литературы - 39%, художественной литературы - 0,8%, иностранных языков - 0,2%.
(Таблица 4).
Состав и структура библиотечного фонда на 01.01.2021 г.
Библиотечный
фонд

Удельный вес, %

Общее количество на складе

74750

100%

Учебники и учебные пособия

44214
28817

59%
38

15397
29734
18667
11067
610

20
39%
24
14
0,8%
0,6

Наименование

На казахском языке
На русском
Учебные пособия
На казахском языке
На русском
Вымысел
На казахском языке

489
121
192

На русском
На иностранном языке

0,2
0,2%

Обеспечение учебниками в учебных планах специальностей осуществляется путем
дополнения необходимых учебников и учебных пособий.
Обеспечение специальностей учебной, методической литературой

Кол-во книгообеспечением

Кол-во студентов

На иностр. языке

На русском языке

На казахском языке

В том числе фонд учебной, учебно-методической
литературой

Всего

Наименовании

Экз.

Года

Кітап қоры

01.01.2017 61120

15281

60634

36912

23621

11

568

84

01.01.2018

15418

63951

39494

24341

116

521

123

64485
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01.01.2019

67879

15563

67309

42124

25049

136

421

160

01.01.2020

71277

15712

70697

44780

25752

165

1122

63

01.01.2021

74750

15865

74140

47484

26464

192

1057

70

Обеспечение книгами по учебным планам специальностей осуществляется путем
пополнения библиотеки традиционными изданиями, а также электронными ресурсами, а
также предоставления доступа к полнотекстовым базам данных, электронным
библиотекам по профилю колледжа. У библиотеки есть собственный сайт на сайте
колледжа.
В библиотеке используется программа «КАБИС» - автоматизированная
библиотечно-информационная система, соответствующая международным стандартам. В
библиотеке действует электронный каталог (ЭК), который является основным
информационным ресурсом библиотеки, в котором представлена подробная информация
об учебниках, учебных пособиях, периодических изданиях на казахском, русском и
иностранных языках. Электронный каталог состоит из баз данных «Основной фонд»,
«Ретро-фонд», «Карточный указатель статей», «Электронная библиотека».
«Электронная библиотека» предоставляет пользователям и учителям коллекцию
современных информационных и образовательных ресурсов, а также электронные версии
учебников, учебных пособий и учебных пособий.
Создана база данных «Карточка читателя», в которой содержится информация о 392
студентах и преподавателях, которые получают / получают в электронном виде с
помощью штрих-кода. Доставка / прием электронных книг - это современная услуга,
которую библиотека предоставляет читателям.Библиотека имеет доступ к отечественной
базе данных: Республиканской межвузовской электронной библиотеке (РМЭБ),
информационно-правовой системе нормативных правовых актов Республики Казахстан
«Адилет», библиотеке Первого Президента Республики Казахстан - Лидера. нации.
В настоящее время ведутся работы по закупке отечественных электронных ресурсов.
Электронный читальный зал имеет 50 моноблоков, читальные залы оснащены
Интернетом, электронным каталогом и компьютером для работы с полнотекстовой базой
данных библиотеки.
Периодические издания также помогают предоставить студентам информацию,
необходимую им для учебного процесса и для удовлетворения их потребностей.
Периодические издания увеличивают количество выпусков и состав фонда,
удовлетворяют потребности читателей. (Таблица 6).

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Года
2017
2018
2019
2020
2021

Количество периодических изданий
Количество названий публикаций
Количество
копий
Журналдар
Газеттер
7
4
984
6
6
1392
21
13
1563
17
22
1602
11
5
1232

В этом году подготовлено 11 книжных выставок, посвященных главным юбилеям и
памятным датам Республики Казахстан.
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В настоящее время в библиотеке работает 1 человек с высшим библиотечным
образованием. Библиотекарь совершенствует свои навыки на семинарах и тренингах,
проводимых Методическим центром библиотек г. Алматы.
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12. Оценка знаний обучающихся
Прогресс-контроль осуществляется в соответствии с требованиями текущей,
промежуточной и итоговой аттестации.
Мониторинг знаний студентов проводился в соответствии с учебным планом в
виде ежемесячной аттестации, обязательного контроля, получения текущих контрольных
разделов в системе тестирования, сдачи тестов, экзаменов и защиты курсовых работ и
проектов. Контрольная работа на отделении дистанционного обучения осуществляется в
тестовой системе.
Перевод студентов с одного курса на другой рассматривается системой
коллективного самоуправления колледжа - Педагогическим советом и переводится
приказом директора.
Предусмотрена система оплаты за обучение. На платном отделении обучения с
учетом соответствующих документов по предложению наставников решением
педагогического совета предусмотрены скидки в размере 25% для 7 студентов и 10% для 8
студентов.
Прием студентов регулируется приказом Министерства образования и науки
Республики Казахстан от 8 июня 2009 года № 7278 «Типовые правила приема в
образовательные учреждения, реализующие программы профессиональной подготовки
послесреднего образования». Кроме того, разработаны правила приема в колледж,
основанные на Типовых правилах.
Документы приемной комиссии хранятся в соответствии с требованиями
номенклатуры дел и документы сохраняются полностью (протоколы заседаний приемной
комиссии, отчеты комиссии, тестовые материалы и др.).
Студенческое движение занесено в реестровую книгу приказом директора. Ведется
реестр приказов о приеме или переводе обучающихся из другого учебного заведения.
Кроме того, в соответствии с требованиями велся журнал регистрации и учета
дипломов. И копии этих документов делаются в соответствии с требованиями годовой
работы по архивному акту.
Личные документы студентов также велись в соответствии с установленными
требованиями, среди которых были заявления студентов, документы об образовании,
копия приказа о зачислении, медицинская справка 075, экзаменационный лист, лист
ответов или справка о результатах ЕНТ.
Итоговая государственная аттестация проводится в форме комплексной экспертизы
и защиты дипломного проекта в соответствии с Правилами итоговой аттестации
учреждений технического и профессионального образования Министерства образования и
науки Республики Казахстан.Выпускники специальностей выпускаются два раза в год по
срокам обучения: в марте (2 года 6 месяцев) и июне (1 год 10 месяцев, 2 года 10 месяцев).
Дипломы выдаются выпускникам колледжей по результатам независимой оценки
качества (EQA) и итоговой государственной сертификации.
В целях повышения качества обучения студентов, качества преподавания
дисциплин в учебном процессе колледжа принимаются эффективные и комплексные меры
по организации обучения.
Система внутреннего управления колледжа регулируется и управляется с целью
повышения качества учебного процесса посредством специально разработанных правил:
- Правила внутреннего распорядка;
- Правила организации профессиональной практики;
- Положение об Олимпийских играх;
- Положение о научно-практической конференции;
- Правила творческого кружка студентов.
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Его результаты или проблемы рассматриваются, анализируются и обобщаются в
соответствии с планом на заседаниях объединения дисциплин, ведомственных собраниях,
методических и педагогических советах.
Кроме того, в целях повышения качества обучения в процессе обучения
организуется использование интерактивных методов (организация уроков в форме
деловых игр, круглых столов, тренингов, дискуссий). Протоколы встреч, протокол
открытых уроков, анализ в журналах взаимного участия.В начале каждого семестра
преподавательский состав проводит дополнительную групповую и коллективную работу
со студентами, не успевающими посещать занятия и имеющими слабое здоровье в связи с
дополнительным здоровьем.
Формы текущей, промежуточной, итоговой аттестации рассматриваются в
объединении дисциплин, и решение принимается на заседании педагогического совета.
Уровень знаний студентов рассматривается педагогическим советом и переводится с
семестра на семестр приказом директора колледжа.
Уровень знаний обучающихся оценивается по пятибалльной шкале, а его контроль
организован в соответствии с Типовыми положениями Министерства образования и науки
Республики Казахстан. В следующей таблице приведены показатели качества обучения
студентов колледжа за отчетные годы:
Успеваемость студентов за последние три года (%):

Землеустройство

Лесное хозяйство, садовопарковое и ландшафтное
строительство

Электрификацияи
автоматизация сельского
хозяйства

Техническое обслуживание,
ремонт и эксплуатация
автотранспортных средств

Ветеринария

56 % 45,4%
69,8% 53,3%
93,7% 93 %

Информацтонные
системы

2018-2019
2019-2020
2020-2021

Финансы

Учет и аудит

По дневному отделению
Года

47,4%
51%
76,7%

61%
35,8%
50,5%

36%
59,6%
29%

22,7%
33,9%
45,4%

35,4%
51,5%
41.1%

48,2%
52,7%
38,3%
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Агрономия

Техническое обслуживание,
ремонт и эксплуатация
автотранспортных средств

Электрификацияи
автоматизация сельского
хозяйства

Лесное хозяйство, садовопарковое и ландшафтное
строительство

Землеустройство

Информацтонные
системы

Финансы

Учет и аудит

По дистанционному отделению
Года

2018-2019 53%
61,9%
61,1%
37,2%
32,5%
11,4%
59,4%
0%
2019-2020 75%
53,7%
43,5%
32,4%
34,4%
59,9%
67,8%
66,6%
2020-2021 86%
56%
100%
65,8%
74,2%
84%
68,4%
100%
Качество обучения студентов дневного отделения по специальностям представлено в
следующих таблицах.
0518000- «Учет и аудит»
Уч.года

2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022

Курс

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

Количество
выпускников
12
11
11
13
11
13

Общая
успеваемость
77
92
90
97
85

В том числе
5
2
2
3
2

%
17
17
23
15

4
10
5
8
7
9

Качество
образования
%
60
59
73
54
70

77
76
73
79
85

0516000- «Финансы»
Уч.года

2017-2018
2018-2019
2019-2020

Курс

1
2
1
2
1
2

Количество
выпускников
13 12
18
14

Общая
успеваемость
92,3
100
100
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В том числе
5
2
3
3

%
15,3
18
21,4

4
6
11
7

Качество
образования
%
46,2
71
50

61,5
89
71,4

1305000- «Информационные системы»
Уч.года

2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022

Курс

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Количество
выпускнико
в

Общая
успеваемость

5

В том числе
%
4
%

9
12
7
8
8
5
13
-

70
100
100
89
80
100
87
-

2
3
2
1
1
-

22,2
25
22,2
12,5
10
-

6
6
3
5
7
4
6
-

44,8
53
33,3
45,5
51
85
43
-

67
78
55,5
58
61
85
43
-

-

-

-

-

-

-

-

Качество
образования

1511000-«Землеустройство»
Уч.года

Курс

Количество
выпускнико

Общая
успеваемость
152

5

В том числе
%
4
%

Качество
образования

в
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021

2020-2021

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1

15
14
16
17
14
13
7
14
13
8
14
18

87
100
94
100
93,3
93
100
92
93
100
100
100

3
2
3
3
3
2
1
3
4
1
3
4

18
14,3
19
18
21,4
15
14,2
21
28,5
12,5
23
22

10
6
10
12
8
7
4
11
7
6
7
11

58,5
42,8
62,2
66
51,6
46
57,1
71
50,3
75
50
61

76,5
57,1
81,2
84
73
61
85,7
92
78,6
94
73
88

2

3

100

1

33

2

66

100

1513000-Ветеринария (с каз.яз. обучения)
Уч.года

2017-2018
2018-2019
2018-2019
2019-2020

2019-2020

Курс

1
2
3
1
2
3
1
1
2
3
1

Количество
Общая
В том числе
выпускнико успеваемост
5
%
4
%
в
ь
общее среднее образование
54
96
5
9
36
64
53
98
4
7,4 40
74
71
96
6
8,1 52
70,2
17
100
2
12
11
66
52
100
3
6
24
56
52
100
3
7,7 30
59,8
18
100
3
16
8
44
27
100
1
3,8 14
54
21
85
1
4,8 17
68
53
100
3
13
16
68,5
основное среднее образование
14
100
2
14
8
57

153

Качество
образования
73
81,4
78,3
78
62
67,5
61
67,3
72,5
81,5
71

2020-2021

2020-2021

2

12

1
2
3

44
30
19

100

3

25

6

50

75

31
14
12

62
47
63

68
46,5
63

1

88
3
6
100
2
7
95
основное среднее образование
27
100
4
14

16

59

74

2

14

100

4

28

8

57

85

3

11

100

2

18

5

45

63

1513000-Ветеринария (с рус.языком обучения)
Уч.года

20172018
20182019
20182019
20192020

2019-

Курс

Количество
выпускников

%

Качество
образования

1
2
3
1
2
3

17
18
12
29
15
18

66,3
66,7
50
68
59
50

83,3
72,2
58
82
72
60

1

26

42

73

1
2
3

28
28
15

14
19
11

54,9
57,1
72

62
64,2
85

17

30

61

1

42

Общая
В том числе
успеваемост
5
%
4
ь
общее среднее образование
100
3
17
12
100
1
5,5 12
100
1
8
6
100
4
14
20
88,8
2
13
9
95
3
10
7
основное среднее образование
100
8
18
11
89,2
92,8
100

2
2
2

7,1
7,1
13

основное среднее образование
100
9
16
154

2020
20202021

20202021

2
1
2
3

28
25
29
26

1
2
3

84
52
39

100
7
100
5
97
4
96,2
2
Негізгі орта білім
100
11
100
10
100
7

17
20
14
7,4

12
20
20
17

21
80
69
60,8

67
100
72
68,2

13
19
17

58
14
12

69
26
30

82
46
48

1508000 – Лесное хозяйство, садово-парковое и ландшафтное строительство
Уч.года

2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021

2020-2021

Курс

Количество
Общая
выпускников успеваемость

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

10
10
12
14
9
6
8
10
9
9
7
9

1

21

5

В том числе
%
4
%

общее среднее образование
77
2
13
7
100
2
20
8
100
2
17
8
93,3
2
13
8
82
2
18
4
61
1
17
3
88
5
100
2
20
5
100
2
22
6
96
1
11
3
100
1
14
5
90
2
22,2
3
основное среднее образование
100
4
19
14

155

Качество
образования

56
80
66,6
54
36,3
44
74
50
69
33,3
71
33,3

69
100
83,3
67
54,5
61
74
70
91
49,2
87,5
70

66

85

-

0104000-Профессиональное обучение
Уч.года

2017-2018

Курс

1
2
3

Количество
Общая
выпускников успеваемость

5

100

5
1

В том числе
%
4
%
20

4

80

Качество
образования
100

1502000-Агрономия
Уч.года

2017-2018
2018-2019
2019-2020

2020-2021

Курс

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Количество
Общая
выпускников успеваемость

8
9
6
6
6
6

80
94
100
100
86
86

5
2
2
1
1
2
1
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В том числе
%
4
%
18
14
16,6
17
28,6
-

5
11
3
4
2
--

52
62
50
66
28,6
-

14

5

72

Качество
образования
70
76
66,6
-83
57,2
86

1201000 – Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автотранспортных
средств
Уч.года

2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021

Курс

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Количество
Общая
выпускников успеваемость

6
13
13
13
7
11
9
8
3
6
6

100
93
72,2
81,2
100
100
70
100
43
75
86

5

В том числе
%
4
%

2
2
1
2
1
1
1
1
1

33
14
5,5
12,5
9
10
14,3
14
14

4
8
9
8
3
5
4
4
3
3
4

Качество
образования

40
57,4
50
55,5
43
49
40
48,2
43
43
57

100
71,4
55,5
68
43
58
50
62,5
43
67,5
71,4

1518000- Электрификацияи автоматизация сельского хозяйства
Уч.года

Курс

Количество
Общая
выпускников успеваемость

157

5

В том числе
%
4

%

Качество
образования

2017-2018
2018-2019
2019-2020

2020-2021

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
3

11
10
14
9
9
7
7
4
4

73
100
100
100
100
100
100
100
-

1
2
1
2
1
2
-

7
20
7,1
22,2
12,5
28,6
-

7
6
11
3
3
3
2
-

46,3
60
78,9
33,3
45,5
43
57,4
50
-

53,3
80
86
55,5
58
43
86
50
-

0601000- «Стандартизация, метрология и сертификация»
Уч.года

2017-2018

Курс

1
2

Количество
выпускников

Общая
успеваемость

9

В тоом числе
5
1

75

%
8,3

4
6

Качество
образования
%
50

58,3

1514000- «Экология и рац. использование природных ресурсов»
Уч.года

Курс

Количество

Общая

5
158

В том числе
%
4
%

Качество
образования

выпускников успеваемость

2017-2018
2018-2019

1
2
3
1
2
3

8
9
6

89
75

2
1

22,2
11

6
6

67
47,3

89
58,3

75

1

12,5

4

47,5

60

1305000- «Информационные системы»
Уч.года

2017-2018
2018-2019

2019-2020

2020-2021

Курс

Количество
Общая
выпускников успеваемость

Качество
образования

Оның ішінде

1 каз
1 каз
2 каз
1 каз

25
25
25
25

100%
100%
100%
100%

5
3
5
8
5

2 каз

24

100%

6

25%

15

62%

87%

3 каз

25

100%

9

38%

12

48%

84%

1 каз

25

100%

2

8%

22

88%

96%

2 каз

25

100%

6

24%

14

56%

80%

3 каз

22

100%

3

13%

15

68%

81%

4 каз

25

100%

7

28%

18

72%

100%

159

%
12%
20%
32%
20%

4
21
17
17
19

%
84%
68%
68%
76%

96%
88%
100%
96%

1508000 – «Лесное хозяйство, садово-парковое и ландшафтное строительство»
Курс
Количество
Общая
Качество
В том числе
выпускников успеваемость
образования
5
%
4
%
2019-2020
1 каз
25
100%
3
12% 17
68%
80%
2 каз
22
100%
2
54% 13
59%
68%
2020-2021
Уч.года

160

1511000- «Землеустройство»
Уч.года

2018-2019
2019-2020

2020-2021

Курс

Количество
Общая
выпускников успеваемость

Качество
образования

В том числе

1 каз
1 каз
2 каз
1 каз

25
25
25
25

100%
100%
100%
100%

5
6
5
12
8

%
24%
20%
48%
32%

4
17
18
13
17

%
68%
72%
52%
68%

96%
92%
100%
100%

2 каз

25

100%

5

20%

10

40%

60%

3 каз

25

100%

11

44%

12

48%

92%

1201000 – «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автотранспортных
средств»
161

Уч.года

Курс

2017-2018
2018-2019
2019-2020

2020-2021

Количество
Общая
выпускников успеваемост
ь

Качество
образования

В том числе
5

%

4

%

1 каз
1 каз
2 каз
2 каз
3 каз
1 каз

25
25
25
24
24
25

100%
100%
100%
100%
100%
100%

3
2
3
3
4
-

12%
8%
12%
12%
16%
-

17
16
16
19
20
18

68%
64%
64%
76%
83%
72%

80%
72%
76%
96%
100%
72%

3 каз

24

100%

3

12%

16

66%

79%

4 каз

24

100%

2

8%

12

50%

58%

1518000- «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»
Уч.года

2017-2018
2018-2019
2019-2020

Курс

1 курс
каз
1 курс
каз
2 курс
каз
1 курс
каз
2 курс

Количество
Общая
выпускников успеваемость

Качество
образования

В том числе
5

%

4

%

25

100%

2

8%

17

68%

76%

25

100%

4

16%

16

64%

80%

24

100%

3

12%

18

75%

87%

25

100%

1

4%

19

76%

80%

23

100%
162

7

30%

13

56%

86%

2020-2021

каз
3 курс
каз
2 курс
каз
3 курс
каз
4 курс
каз

24

100%

5

20%

16

66%

87%

22

100%

1

4%

12

54%

59%

21

100%

2

9%

11

52%

95%

3

12%

19

79%

24

100%

91%

0518000-Учет и аудит
Уч.года

20202021

Курс

1 курс
каз

Количество
выпускников

25

Общая
успеваемость

100%

163

Качество
образования

В том числе
5
3

%
12%

4
22

%
88%

100%

1513000-Ветеринария (на базе основного среднего образования)
Уч.года

2017-2018
2018-2019
2019-2020

2020-2021

Курс

Количество
Общая
выпускников успеваемость

Качество
образования

В том числе
5

%

4

%

1 каз
1 каз
2 каз
1 каз
2 каз
3 каз

50
50
47
50
50
46

100%
100%
100%
100%
100%
100%

4
9
8
6
19
10

8%
16%
14%
12%
38%
21%

29
36
23
40
24
32

58%
72%
46%
80%
48%
69%

66%
90%
62%
92%
86%
91%

1 каз

50

100%

8

16%

41

100%

100%

2 каз

50

100%

5

30%

39

78%

88%

3 каз

50

100%

15

30%

34

68%

98%

4 курс
каз

46

100%

5

10%

32

64%

80%
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Итоговая аттестация в соответствии со Стандартными правилами: итоговая
государственная аттестация (проводится в форме комплексного экзамена и защиты
дипломного проекта) и оценка уровня профессиональной подготовки и квалификации
(Независимая оценка качества НОК).
Итоговая государственная аттестация проводится в форме выпускного экзамена
или защиты дипломных проектов в соответствии с Правилами итоговой аттестации
технического и профессионального образования Министерства образования и науки
Республики Казахстан.
Государственная квалификационная комиссия сформирована и работает три года
подряд. Председатели и некоторые члены квалификационной комиссии на 100% являются
руководителями учреждений, в которых студенты проходят стажировку и получают
дипломы.
Председателями Квалификационной комиссии по специальностям утверждены
следующие лица: 1514000 - Экология и рациональное использование природных ресурсов
(по отраслям), 1502000 - Агрономия - Хидиров А.Е. - кандидат сельскохозяйственных
наук, главный ученый секретарь КазНИИЗиР; 1201000 - Ремонт, эксплуатация и
техническое обслуживание автотранспортных средств и 0104000 - Профессиональное
образование (по отраслям) - Нуриев Ш.Ш. - Генеральный директор автопарка ТОО №2;
1511000 - Землеустройство - Бимбетов А.Ш. - Директор Алматинского филиала РГП
«ГосНПЦзем»; 1508000 - Лесное хозяйство, садово-парковое и ландшафтное
строительство - Баймуханбетов С.С. - директор Алматинского селекционного центра;
1518000 - Автоматизация и электрификация сельского хозяйства - Аманбаев А.Ж. Заместитель начальника «Алатау Жарык», АО «Карасайский РЭС».
В соответствии с требованиями государственного стандарта обязательного
образования итоговая государственная аттестация выдается в форме государственных
экзаменов по следующим специальностям:
Комплексная (по специальным дисциплинам) итоговая аттестация:
0516000 - Финансы (по отраслям)
0518000 - Бухгалтерский учет и аудит (по отраслям)
0601000 - Стандартизация, метрология и сертификация (по отраслям)
1514000 - Экология и эффективное использование природных ресурсов (по
отраслям)
1511000 - Землеустройство
1518000 - Автоматизация и электрификация сельского хозяйства
1508000 - Лесное хозяйство, садово-парковое и ландшафтное строительство
0104000 - Профессиональное образование (по отраслям)
1502000 - Агрономия
Защита дипломного проекта:
1201000 - Ремонт, эксплуатация и обслуживание автотранспортных средств;
165

1305000 - Информационные системы (отраслевое приложение).
Как правило, выпускники заканчивают обучение только на «хорошо» и «отлично».
Отчет квалификационной комиссии о результатах итоговой государственной
аттестации был проанализирован и обобщен педагогическим советом.
По результатам анализа результатов защиты дипломных проектов все выпускники
были отправлены на защиту и эффективно защищались. Учебно-методическое
обеспечение тем, кураторов и рецензентов квалификационных работ, расписания
выпускных экзаменов и защитных работ рассматриваются педагогическим советом и
утверждаются директором колледжа.
Содержание дипломных проектов и ответы студентов ИГА могут четко
соответствовать квалификационным требованиям по каждой специальности, то есть иметь
развитые теоретические знания, высокие навыки анализа научной литературы по
изучаемой проблеме. Большинство студентов грамотно и четко выполнили разделы
дипломного проекта.
Анализируя реализацию дипломного проекта, мы хотели бы отметить некоторые
недостатки:
- не развиты навыки глубокого анализа представленных материалов;
- Недостаточная наглядность исследовательской работы, орфографические ошибки,
делается вывод.
Информация о количестве выпускников за последние три года:
п/п

Уч.годы

Форма обучения (в %)
дневное
Общее
количество

дистанционное

% выпуска

Общее
количество

% выпуска

1

2018-2019

178/172

96,6 %

292/242

82,88%

2

2019-2020

174/168

96,5 %

327/270

82,6 %

3

2020-2021

157/151

96,2 %

270/270

100

26 ноября 2021 года обучающиеся выпускных групп были протестированы на
определение уровня их знаний. Контрольные вопросы были подготовлены по трем
основным специальным дисциплинам: 1305000 «Информационные системы», 1201000
«Техническое обслуживание, ремонт и обслуживание транспортных средств», 1518000
«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», 1305000 «Ветеринария»,
1511000 «Землеустройство», 1508000 - «Лесное хозяйство, садово-парковое и
ландшафтное строительство», 0518000 -« Бухгалтерский учет и аудит ». результаты
тестирования указаны в следующей таблице:
№
п/п

Курс
специальность,
квалификация

Количество Фактическое Кол-во
студентов в количество
оценок
журнале по студентов
"5" (А, А

Кол-во
оценок
"4" (В+,
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Кол-во
оценок
"3" (С, С-,

Кол-во
оценок
"2" (F)

Средний Положительные
балл
оценки (%)

+)

В, В-, С+)

D+. D)

1

1305000
«Информационные
системы»

списку
21

17

9

8

0

0

15,175

80%

2

1201000
«Техническое
обслуживание,
ремонт и
обслуживание
транспортных
средств»

24

17

2

14

0

1

13,392

70%

3

1518000
«Электрификация
и автоматизация
сельского
хозяйства»

21

19

0

19

0

0

14

90%

4

1305000
«Ветеринария»

105

93

32

59

1

1

78

88%

5

1511000
«Землеустройство»

31

28

14

13

1

0

24

90%

6

1508000 – «Лесное
хозяйство, садовопарковое и
ландшафтное
строительство»

7

5

5

0

0

0

4,75

71%

7

0518000 – «Учет и
аудит»

7

7

1

6

0

0

5,75

100%
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13. Научно-исследовательская работа
Научно-исследовательская работа в колледже осуществляется с учетом
современных требований, направленных на совершенствование содержания и
организации учебно-воспитательного процесса, развитие творческого потенциала,
самореализации и профессионального самоопределения.
Научно-исследовательскую работу координирует и направляет Методический совет
колледжа. На заседаниях Методического совета рассматриваются основные направления
учебно-исследовательской деятельности коллектива.
Научно-исследовательская деятельность учащихся способствует полной реализации
творческой инициативы учащихся, объединяет людей, стремящихся совершенствовать
свои знания и умения в определенной профессиональной области, развивать свои
интеллектуальные способности, приобретать умения и навыки учебно-исследовательской
деятельности.
Повышению квалификационного уровня преподавателей в колледже, включающей в
себя: курсы повышения квалификации, участие в работе региональных методических
объединений, семинары внутри и вне колледжа, участие преподавателей в научнометодических советах по профессии, проведение мастер – классов, занятия в школах
педагогического мастерства и начинающего педагога, организации работы
педагогического и методического советов, организации самообразования, уделяется
должное внимание. Колледж поддерживает тесную связь с Алматинским городским
институтом профессионального развития кадров и Алматинским центром повышения
квалификации.
Учебный год

Курсы повышения квалификации

2017-2018

17 человек

2018-2019

45 человек

2019-2020

33 человек

2020-2021

50 человек

2021-2022

44 человек

Список преподавателей, прошедшие курсы повышения квалификации и обладающие
нагрыдами:
№

Ф.И.О.

1.

Бекбаева Винера
Кошановна

2017-2018 учебный год
Сертификаты и награды
04.01.2017
Учебно-методический
центр
ТАБЫС.
Формирование
профессиональной
компетенции
преподавателя русского языка и литературы в
современных условиях.
09.03.2017 Удостоверение по пожарно-техническому
минимуму
03.04.2018
НААР
Аккредитация
организаций
технического и профессионального образования –
императивы времени
Сертификат «Повышение эффективности организации
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учебного процесса в колледжах при модульнокомпетентностном
подходе».72
часов.Неправительственный центр оценки качества
НЦОК Нұр-Сұлтан қ08.01-22 .01.2020

2.

Абдихалыкова
Айнатас
Амзегалиевна

Награды:
15.12.2017 Благодарственное Письмо Акима города
Алматы, за активное участие в подготовке XXVIII
Всемирной Зимней Универсиады;
15.12.2017 Благодарственное
Письмо
Министра
образования и науки Республики Казахстан, «Тәуелсіз
Қазақстанның рухани және әлеуметтік дамуы жолында
қол жеткен табыстары және оның гүлденуіне қосқан зор
үлесі үшін»
2018 ж. «Ұлағатты басшы» төсбелгісі. Ақтөбе қаласы,
2019ж. «Қазақстанның ұлағатты ұстазы» республикалық
жобасы- Құрмет грамотасы мен төсбелгі, Шымкент
қаласы.
2017 ж- «Бейбітшілік әлемі» Халықаралық қазақ
творчестволық бірлестігі- «Білім беру саласының озаты»
медалі
2017г- Благодарственное письмо от Алматинского
колледжа экономики и права
2017 ж-«Отандық білім беру кеңістігінде ЭКСПО-2017
жасыл технология бағытында оқытудың инновациялық
әдістерін қалыптастыру мәселелері»- республикалық
оқу-әдістемелік конференция- Әл-Фараби атындағы
Қазақ Ұлттық университеті, сертификат
2017 ж- Тренинг- «Сыни ойлауды дамыту әдістемесі»Назарбаев университет, сертификат
2017- «Advance» тіл орталығы- «Білім берудегі жаңа
технологияларды
қолданудың
маңыздылығы»,
сертификат № 64
2017 г- УМЦ «Табыс»- курсы повыш.квалиф«Использование инновационных технологии в учебном
процессе», сертификат № С-1038
2017 ж- Алматы темір жол көлігі колледжі- «Білім беруді
жаңғырту жағдайында оқу үрдісінде инновациялық
оқыту технологияларын қолдану»- аймақтық ғылымитәжірибелік конференция, сертификат
2017 ж- Әл-Фараби ат.ҚазҰУ- онлайн-семинар,
сертификат
2017 г- Алтын Мұра- конкурс «Лучшая методическая
разработка»- 2-ое место, диплом № 000106, г. Астана
2017 г- Центр профессионального обучения Болашақ,
Республиканский заочный конкурс «Я-мастер своего
дела», 3- место. Диплом № 0003079, г.Астана
2017
гРеспубликанскийә
конкурс
учителей,
преподавателей и воспитателей «Лучший педагог ХXI
века», 2-ое место. Диплом № ДВП 001, г.Ақтөбе
2018 ж- Республикалық байқау «Үздік сабақтан тыс ісшара», 1- дәрежелі диплом, № ДҮСТІШ 002. Ақтөбе
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3.
4.

Абилбекова
Эльвера
Мейрамбаевна
Бәйділдә Айым
Рысбекқызы

қаласы
2018 ж- «Ізденімпаз педагог» дипломы. Халықаралық
Педагогика және Инновациялық технологиялар ғылым
академиясы, Ақтөбе қаласы
2018 ж- «Ұлағатты ұстаз» төсбелгісі. Ақтөбе қаласы
2018 ж- «Асыл ұстаз» төсбелгісі, «Ұстаздар мерекесі
қарсаңында ұстаздарды марапаттау», Ақтөбе қаласы.
2018 ж- «Самғау» ғылыми әдістемелік журналы, (Асыл
ұстаз ( марапаттау кешіне арналған мерекелік саны
2018 ж- «Үздік педагог» төсбелгісі, «Білім өркениеті»
Ұлттық инновациялық ғылыми- зерттеу орталығы,
Астана қаласы
2018жПОБЕДИТЕЛЬ
Всероссийского
профессионального фестиваля «ПЕДАГОГ ГОДА 2018», диплом № 3129
2018 ж- «Зият» ғылыми-әдістемелік орталығы«Педагогикалық идеялар» сайысы- ашық сабақ
номинациясы-3-орын, диплом №2342, Астана
2018 ж- «Зият» ғылыми-әдістемелік орталығы«Педагогикалық идеялар» сайысы- сыныптан тыс іс-шара
номинациясы-2-орын, диплом №2309, Астана
2018 ж- «Бөбек қоры», Халықаралық ғылымитәжірибелік конференция, сертификат, Астана қ
2019 ж- «Қазақстанның ұлағатты ұстазы» республикалық
жобасы- Құрмет грамотасы мен төсбелгі, тіркеу № 296,
Шымкент қаласы
2019 ж- Білім өркениеті ұлттық- инновациялық ғылыми
зерттеу орталығы, «Білім беру саласының үздігі»
республикалық байқауы, «Шебер-педагог» дипломы,
№01, Астана 2019
2019 ж- Қазақстан Педагогтар Қауымдастығы, «Жыл
үздіктері- 2019» байқауы- «Ы.Алтынсарин» төсбелгісі
Алматы қаласы
2019- «Жыл үздігі»- төсбелгісі, «Түрлі дәрежедегі
байқауларға студенттерді баурағаны үшін», Ақтөбе
қаласы
2019 жылы- медаль жылдың үздік тарихшысы
Диплом- 1 место: Международный интернет олимпиада
«Солнечный свет» по пнглийскому языку для
преподавателей
Свидетельство
о
публикации:
Международный
образовательный сайт
Диплом 1 дәрежелі: planet skills халықаралық
ағартушылық
жобасы
негізінде
«Педагогтың
шығармашылық шеберханасы» республикалық кәсіби
сайысының «Үхдік сыныптан тыс іс-шара» номинациясы
Сертификат: Қалалық полингвалдық олимпиадаға
қатысқаны үшін
Сертификат: «Самғау» республикалық ғылыми –
әдістемелік журналына мақаласын ұсынғаны үшін
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5.
6.

7.

8.

9.
10.

Сертификат:
курс
по
программе
«Трудовое
законадательство»
Сертификат:
«Современные
обрпзовательные
технологии» 72 часа
Инкарбаева
03.04.2018
НААР
Аккредитация
организаций
Гульнар
технического и профессионального образования –
Мусатаевна
императивы времени
Ибраемжанова
Диплом "ҮЗДІК ПЕДАГОГ-2019" Нұр -Сұлтан, Диплом І
Кулжанат
дәрежелі "Үздік класс жетекші" Ақтөбе қаласы, 2019 ж,
Амановна
Медаль "Зерделі ұстаз "20.06.2019 ж Ақтөбе қаласы,
Грамота "Үздік Жас Маман -2019" "Шебер маман "
Керімбай
2017-2018 оқу жылы
Мархабат
1.ГРАН-ПРИ «Тіл тіршіліктің бастауы» номинациясы
Серікқызы
2.Диплом «Жыл оқытушысы 2018»
2018-2019 оқу жылы
1.Диплом І дәрежелі «Жылдың жүз үздік ағылшын тілі
пәні мұғалімі»,
2.Төсбелгі: «Жылдың жүз үздік ағылшын тілі пәні
мұғалімі»
Молдабекова Анар 1. «Жаңартылған білім беру мазмұны бойынша
Анарбекқызы
оқытудағы жаңа әдіс-тәсілдер» тақырыбында 72 сағаттық
біліктілікті арттыру курсына қатысып Сертификат №33,
2018ж.
2. Центр повышения квалификации ТОО «Asia
Labservise» прослушала курс по программе «Трудовое
законадательство»
Сертификат 2018г.
3. «Қазіргі заманғы ғылым: жаңа көзқарас» жас
ғалымдарға арналған V Республикалық ғылымитәжірибелік конференциясына атсалысып, жоғарғы
деңгейдегі жеңімпазды дайындағаны үшін –
Мадақтама № MPFTK 210, 2019 ж.
4. Біліктілік санаттарын беру, растау үшін педагог
қызметкерлерді аттестаттау туралы – жоғарғы деңгейдегі
екінші біліктілік санаты берілді Куәлік № 119, 2019 ж.
Мамбетов Мадияр 2018-Үздік педагог 2018, Республикалык байқау.
Бактиярбекович
2018-Content Based Education, ЕТУ,
Тирбосынова
1.Мадақтама
«Халықаралық
педагогика
және
Айнур
иновациялық технологиялар академиясы», «биология
Адылхановна
пәні» 2017-2018 оқу жылы
2. Алғыс хат «Жыл оқытушысы 2018» 2018-2019 оқу
жылы
3. Алғыс хат «Аграрлық сектор бойынша инновациялық
технологиялар» конференция
4. 1 дәрежелі диплом «педагогтың шыңармашылық
шеберханасы», «халқым қандай десең, салтымнан сынап
біл»
5. 20
жыл
Астана,
«Bilim-orkeniety»
ұлттық
инновациялық ғылыми- зерттеу орталығы, Төсбелгі:
«Үздік жас маман - 2018»
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2019-2020 учебный год
№

Ф.И.О.

Должность

1.

Бекбаева В.К.

Директор
колледжа

2.

Инкарбаева Г.М

3.

Тлеубаева С.С.

Тематика

1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного процесса в
колледжах
при
модульнокомпетентностном
подходе».72 часов
2. Сертификат
«Орта білім беру
мазмұнын жаңарту
жағдайында
оқытудың білімдік
нәтижелеріне жету
сапасын
бағалау
бойынша
оқытушының кәсіби
құзіреттіліктерін
дамыту» 80 сағат
Заместитель
1.Сертификат
директора
по «Повышение
учебной работе
эффективности
организации
учебного процесса в
колледжах
при
модульнокомпетентностном
подходе».72 часов
2.Сертификат
«Орта білім беру
мазмұнын жаңарту
жағдайында
оқытудың білімдік
нәтижелеріне жету
сапасын
бағалау
бойынша
оқытушының кәсіби
құзіреттіліктерін
дамыту» 80 сағат
Заместитель
1.Сертификат
директора
по «Повышение
научноэффективности
методической
организации
работе.
учебного процесса в
Преподаватель
колледжах
при
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Место
и
время
прохождения курсов

1.Неправительствен
ный центр оценки
качества
НЦОК
Нұр-Сұлтан қ
08.01-22 .01.2020
2.АО
«Национальный
центр повышения
квалификации
НЦПК. « «Өрлеу»
Алматы 18.02.2020

1.Неправительствен
ный центр оценки
качества
НЦОК
Нұр-Сұлтан қ
08.01-22 .01.2020
2.
АО
«Национальный
центр повышения
квалификации
НЦПК.
«Өрлеу»
Алматы 18.02.2020

1.Неправительствен
ный центр оценки
качества
НЦОК
Нұр-Сұлтан қ
08.01-22 .01.2020

географии

4.

Абдихалықова
А.А

модульнокомпетентностном
подходе».72 часов
2.Сертификат
«Орта білім беру
мазмұнын жаңарту
жағдайында
оқытудың білімдік
нәтижелеріне жету
сапасын
бағалау
бойынша
оқытушының кәсіби
құзіреттіліктерін
дамыту» 80 сағат
Заместитель
1.Сертификат
директора
по «Педагогикалық
воспитательной
менеджмент»72сағат
работе
2.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного процесса в
колледжах
при
модульнокомпетентностном
подходе».72 часов
3.Свидетельство
участника
«Ценность
педагогического
воспитания
в
современном
обществе»2019-2020
учебный год .
4.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного процесса в
колледжах
при
модульнокомпетентностном
подходе».72 часов
5.Сертификат
«Орта білім беру
мазмұнын жаңарту
жағдайында
оқытудың білімдік
нәтижелеріне жету
сапасын
бағалау
бойынша
оқытушының кәсіби
174

2.
АО
«Национальный
центр повышения
квалификации
НЦПК.«Өрлеу»
Алматы 18.02.2020

1.Әл-Фараби
атындағы ҚҰУ
19.08-29.08.2019
Алматы 2019
2.Неправительствен
ный центр оценки
качества
НЦОК
Нұр-Сұлтан қ
08.01-22 .01.2020
3. Дом педагога
Всероссийское
обьединение
педагогических
открытий и развития
по
информационным
технологиям
г.Москва 10.01.2020
4.
1.Неправительствен
ный центр оценки
качества
НЦОК Нұр-Сұлтан
қ
08.0122 .01.2020

АО «Национальный
центр повышения
квалификации
НЦПК.«Өрлеу»
Алматы 18.02.2020

5.

Исаева А Б

Методист
колледж

6.

Досжанова Б.Р

Заведующая
дневным
отделением

7.

Абилбекова Э.М Заведующая
дневным
отделением

8.

Абеуова А.С

Заведующая
заочным
отделением
Преподаватель
географии

құзіреттіліктерін
дамыту» 80 сағат.
1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного процесса в
колледжах
при
модульнокомпетентностном
подходе».72 часов
1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного процесса в
колледжах
при
модульнокомпетентностном
подходе».72 часов
1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного процесса в
колледжах
при
модульнокомпетентностном
подходе».72 часов
2.Сертификат
«Орта білім беру
мазмұнын жаңарту
жағдайында
оқытудың білімдік
нәтижелеріне жету
сапасын
бағалау
бойынша
оқытушының кәсіби
құзіреттіліктерін
дамыту» 80 сағат.
1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного процесса в
колледжах
при
модульнокомпетентностном
подходе».72 часов
2.Сертификат
«Орта білім беру
мазмұнын жаңарту
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1.Неправительствен
ный центр оценки
качества
НЦОК
Нұр-Сұлтан қ
08.01-22 .01.2020

1.Неправительствен
ный центр оценки
качества
НЦОК
Нұр-Сұлтан қ
08.01-22 .01.2020

1.Неправительствен
ный центр оценки
качества
НЦОК
Нұр-Сұлтан қ
08.01-22 .01.2020
2.АО
«Национальный
центр повышения
квалификации
НЦПК.«Өрлеу»
Алматы 18.02.2020

1.Неправительствен
ный центр оценки
качества
НЦОК
Нұр-Сұлтан қ
08.01-22 .01.2020
2.АО
«Национальный
центр повышения
квалификации

9.

Абаева А.Д

10. Исимсартова
Б.М

11. Жаксыбек Ж.А

Заведующая
практикой.
Преподаватель
спец.дисциплин

Преподаватель
информатики

Преподаватель
казахского языка

жағдайында
оқытудың білімдік
нәтижелеріне жету
сапасын
бағалау
бойынша
оқытушының кәсіби
құзіреттіліктерін
дамыту» 80 сағат.
1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного процесса в
колледжах
при
модульнокомпетентностном
подходе».72 часов
1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного процесса в
колледжах
при
модульнокомпетентностном
подходе».72 часов
2.Сертификат
«Орта білім беру
мазмұнын жаңарту
жағдайында
оқытудың білімдік
нәтижелеріне жету
сапасын
бағалау
бойынша
оқытушының кәсіби
құзіреттіліктерін
дамыту» 80 сағат.
1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного процесса в
колледжах
при
модульнокомпетентностном
подходе».72 часов
2.Сертификат
«Орта білім беру
мазмұнын жаңарту
жағдайында
оқытудың білімдік
нәтижелеріне жету
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НЦПК.«Өрлеу»
Алматы 18.02.2020

1.Неправительствен
ный центр оценки
качества
НЦОК
Нұр-Сұлтан қ
08.01-22 .01.2020

1.Неправительствен
ный центр оценки
качества
НЦОК
Нұр-Сұлтан қ
08.01-22 .01.2020
2.АО
«Национальный
центр повышения
квалификации
НЦПК.«Өрлеу»
Алматы 18.02.2020

1.Неправительствен
ный центр оценки
качества
НЦОК
Нұр-Сұлтан қ
08.01-22 .01.2020
2.АО
«Национальный
центр повышения
квалификации
НЦПК.«Өрлеу»
Алматы 18.02.2020

12. Қожан Н.Ғ

Преподаватель
физики

13. Омирова Ж.Р

Преподаватель
казахского языка

14. Биримкулова
А.Е

Преподаватель
спец.дисциплин

15. Мұса К.А

Преподаватель
спец.дисциплин

сапасын
бағалау
бойынша
оқытушының кәсіби
құзіреттіліктерін
дамыту» 80 сағат
1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного процесса в
колледжах
при
модульнокомпетентностном
подходе».72 часов
2.Сертификат
«Орта білім беру
мазмұнын жаңарту
жағдайында
оқытудың білімдік
нәтижелеріне жету
сапасын
бағалау
бойынша
оқытушының кәсіби
құзіреттіліктерін
дамыту» 80 сағат
1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного процесса в
колледжах
при
модульнокомпетентностном
подходе».72 часов
1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного процесса в
колледжах
при
модульнокомпетентностном
подходе».72 часов
1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного процесса в
колледжах
при
модульнокомпетентностном
подходе».72 часов
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1.Неправительствен
ный центр оценки
качества
НЦОК
Нұр-Сұлтан қ
08.01-22 .01.2020
2.АО
«Национальный
центр повышения
квалификации
НЦПК.«Өрлеу»
Алматы 18.02.2020

1.Неправительствен
ный центр оценки
качества
НЦОК
Нұр-Сұлтан қ
08.01-22 .01.2020

1.Неправительствен
ный центр оценки
качества
НЦОК
Нұр-Сұлтан қ
08.01-22 .01.2020

1.Неправительствен
ный центр оценки
качества
НЦОК
Нұр-Сұлтан қ
08.01-22 .01.2020

16. Тасимова Р.М

Преподаватель
физической
культуры

17. Ерманов М.М

Преподаватель
начальной
военной
подготовки

18. Омарова М.Ж

Психолог
колледжа,
преподаватель
самопознания

19. Байділдә А.Р

Преподаватель
английского
языка

20. Молдабекова
А.А

Преподаватель
химии

1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного процесса в
колледжах
при
модульнокомпетентностном
подходе».72 часов
1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного процесса в
колледжах
при
модульнокомпетентностном
подходе».72 часов
1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного процесса в
колледжах
при
модульнокомпетентностном
подходе».72 часов.
2.Сертификат
«Орта білім беру
мазмұнын жаңарту
жағдайында
оқытудың білімдік
нәтижелеріне жету
сапасын
бағалау
бойынша
оқытушының кәсіби
құзіреттіліктерін
дамыту» 80 сағат
1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного процесса в
колледжах
при
модульнокомпетентностном
подходе».72 часов
1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного процесса в
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1.Неправительствен
ный центр оценки
качества
НЦОК
Нұр-Сұлтан қ
08.01-22 .01.2020

1.Неправительствен
ный центр оценки
качества
НЦОК
Нұр-Сұлтан қ
08.01-22 .01.2020

1.Неправительствен
ный центр оценки
качества
НЦОК
Нұр-Сұлтан қ
08.01-22 .01.2020
2.АО
«Национальный
центр повышения
квалификации
НЦПК.«Өрлеу»
Алматы 18.02.2020

1.Неправительствен
ный центр оценки
качества
НЦОК
Нұр-Сұлтан қ
08.01-22 .01.2020

1.Неправительствен
ный центр оценки
качества
НЦОК
Нұр-Сұлтан қ

21. Керімбай М.С

22. Рысдаулет М.Д

Преподаватель
английского
языка

Преподаватель
информатики

колледжах
при
модульнокомпетентностном
подходе».72 часов
2.Сертификат
«Орта білім беру
мазмұнын жаңарту
жағдайында
оқытудың білімдік
нәтижелеріне жету
сапасын
бағалау
бойынша
оқытушының кәсіби
құзіреттіліктерін
дамыту» 80 сағат
1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного процесса в
колледжах
при
модульнокомпетентностном
подходе».72 часов
2.Сертификат
«Орта білім беру
мазмұнын жаңарту
жағдайында
оқытудың білімдік
нәтижелеріне жету
сапасын
бағалау
бойынша
оқытушының кәсіби
құзіреттіліктерін
дамыту» 80 сағат
1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного процесса в
колледжах
при
модульнокомпетентностном
подходе».72 часов
2.Сертификат
«Орта білім беру
мазмұнын жаңарту
жағдайында
оқытудың білімдік
нәтижелеріне жету
сапасын
бағалау
бойынша
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08.01-22 .01.2020
2.АО
«Национальный
центр повышения
квалификации
НЦПК.«Өрлеу»
Алматы 18.02.2020

1.Неправительствен
ный центр оценки
качества
НЦОК
Нұр-Сұлтан қ
08.01-22 .01.2020
2.АО
«Национальный
центр повышения
квалификации
НЦПК.«Өрлеу»
Алматы 18.02.2020

1.Неправительствен
ный центр оценки
качества
НЦОК
Нұр-Сұлтан қ
08.01-22 .01.2020
2.АО
«Национальный
центр повышения
квалификации
НЦПК.«Өрлеу»
Алматы 18.02.2020

23. Мамбетов М.Б

Преподаватель
спец.дисциплин

24. Джулушева Г.Ю Преподаватель
спец.дисциплин

25. Махатова Г.С

Преподаватель
спец.дисциплин

26. Батырханова
А.О

Преподаватель
спец.дисциплин

27. Байшашева К.У

Преподаватель
русского языка

оқытушының кәсіби
құзіреттіліктерін
дамыту» 80 сағат
1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного процесса в
колледжах
при
модульнокомпетентностном
подходе».72 часов
1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного процесса в
колледжах
при
модульнокомпетентностном
подходе».72 часов
1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного процесса в
колледжах
при
модульнокомпетентностном
подходе».72 часов
1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного процесса в
колледжах
при
модульнокомпетентностном
подходе».72 часов
1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного процесса в
колледжах
при
модульнокомпетентностном
подходе».72 часов
2.Сертификат
«Орта білім беру
мазмұнын жаңарту
жағдайында
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1.Неправительствен
ный центр оценки
качества
НЦОК
Нұр-Сұлтан қ
08.01-22 .01.2020

1.Неправительствен
ный центр оценки
качества
НЦОК
Нұр-Сұлтан қ
08.01-22 .01.2020

1.Неправительствен
ный центр оценки
качества
НЦОК
Нұр-Сұлтан қ
08.01-22 .01.2020

1.Неправительствен
ный центр оценки
качества
НЦОК
Нұр-Сұлтан қ
08.01-22 .01.2020

1.Неправительствен
ный центр оценки
качества
НЦОК
Нұр-Сұлтан қ
08.01-22 .01.2020
2.АО
«Национальный
центр повышения
квалификации
НЦПК.«Өрлеу»

28. Утебаева А.Н

29. Тирбосынова
А.А

30. Қасенова А.М

Преподаватель
английского
языка

Преподаватель
биологии

Преподаватель
спец.дисциплин

оқытудың білімдік
нәтижелеріне жету
сапасын
бағалау
бойынша
оқытушының кәсіби
құзіреттіліктерін
дамыту» 80 сағат
1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного процесса в
колледжах
при
модульнокомпетентностном
подходе».72 часов
2.Сертификат
«Орта білім беру
мазмұнын жаңарту
жағдайында
оқытудың білімдік
нәтижелеріне жету
сапасын
бағалау
бойынша
оқытушының кәсіби
құзіреттіліктерін
дамыту» 80 сағат
1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного процесса в
колледжах
при
модульнокомпетентностном
подходе».72 часов
2.Сертификат
«Орта білім беру
мазмұнын жаңарту
жағдайында
оқытудың білімдік
нәтижелеріне жету
сапасын
бағалау
бойынша
оқытушының кәсіби
құзіреттіліктерін
дамыту» 80 сағат
1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного процесса в
181

Алматы 18.02.2020

1.Неправительствен
ный центр оценки
качества
НЦОК
Нұр-Сұлтан қ
08.01-22 .01.2020
2.АО
«Национальный
центр повышения
квалификации
НЦПК.«Өрлеу»
Алматы 18.02.2020

1.Неправительствен
ный центр оценки
качества
НЦОК
Нұр-Сұлтан қ
08.01-22 .01.2020
2.АО
«Национальный
центр повышения
квалификации
НЦПК.«Өрлеу»
Алматы 18.02.2020

1.Неправительствен
ный центр оценки
качества
НЦОК
Нұр-Сұлтан қ

31. Омарбаева Ш.А

Преподаватель
истории

32. Рахимова Б.А

Преподаватель
физической
культуры

33. Берікбай Г.Б

Преподаватель
информатики

34. Матенова Н.М

Преподаватель
спец.дисциплин

35. Ибраемжанова

Преподаватель

колледжах
при
модульнокомпетентностном
подходе».72 часов
1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного процесса в
колледжах
при
модульнокомпетентностном
подходе».72 часов
1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного процесса в
колледжах
при
модульнокомпетентностном
подходе».72 часов
1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного процесса в
колледжах
при
модульнокомпетентностном
подходе».72 часов
2.Сертификат
«Орта білім беру
мазмұнын жаңарту
жағдайында
оқытудың білімдік
нәтижелеріне жету
сапасын
бағалау
бойынша
оқытушының кәсіби
құзіреттіліктерін
дамыту» 80 сағат
1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного процесса в
колледжах
при
модульнокомпетентностном
подходе».72 часов
1.Сертификат
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08.01-22 .01.2020

1.Неправительствен
ный центр оценки
качества
НЦОК
Нұр-Сұлтан қ
08.01-22 .01.2020

1.Неправительствен
ный центр оценки
качества
НЦОК
Нұр-Сұлтан қ
08.01-22 .01.2020

1.Неправительствен
ный центр оценки
качества
НЦОК
Нұр-Сұлтан қ
08.01-22 .01.2020
2.АО
«Национальный
центр повышения
квалификации
НЦПК.«Өрлеу»
Алматы 18.02.2020

1.Неправительствен
ный центр оценки
качества
НЦОК
Нұр-Сұлтан қ
08.01-22 .01.2020г.

1.Неправительствен

К.А

истории

«Повышение
эффективности
организации
учебного процесса в
колледжах
при
модульнокомпетентностном
подходе».72 часов
2.Сертификат
«Орта білім беру
мазмұнын жаңарту
жағдайында
оқытудың білімдік
нәтижелеріне жету
сапасын
бағалау
бойынша
оқытушының кәсіби
құзіреттіліктерін
дамыту» 80 сағат

ный центр оценки
качества
НЦОК
Нұр-Сұлтан қ
08.01-22 .01.2020
2.АО
«Национальный
центр повышения
квалификации
НЦПК.«Өрлеу»
Алматы 18.02.2020

2020-2021 учебный год
№

Оқытушының
жөні

аты- Өткен
мерзімі

1.

Абаева Айгерим
Даригуловна

03.09.
2020

2.

Абдихалыкова
Айнатас
Амзегаликызы

03.09.
2020
2020

3.

Абдуллаева Карлыгаш
Тойлыбаевна

03.09.2020

4.

Абеуова Айжан
Саламатовна

03.09.2020

Тақырыбы

Ұйым атауы

Сағат
көлемі

Педагогтердің ITқұзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
Педагогтердің ITқұзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
Реализация балльнорейтинговой системы
оценки учебных
результатов в
организациях
технического и
профессионального
образования

«Таlap» КЕАҚ

36

«Таlap» КЕАҚ

36

Координационный
методический
учебный центр
отраслевого
кластера
подготовки и
переподготовки и
сертификации
специалистов
индустрии туризма
и гостеприимства
при колледже
индустрии туризма
и гостеприимства
«Таlap» КЕАҚ

16

«Таlap» КЕАҚ

36

Педагогтердің ITқұзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
Педагогтердің ITқұзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
183

36

5.

Абилбекова Эльвера
Мейрамбаевна

2020

Реализация балльнорейтинговой системы
оценки учебных
результатов в
организациях
технического и
профессионального
образования

02.09.2020

Педагогтердің ITқұзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
Реализация балльнорейтинговой системы
оценки учебных
результатов в
организациях
технического и
профессионального
образования

2020

6.

Атымтаева Бахыт
Елеукеновна

03.09.2020

7.

Ахаева Дана
Нурдаулетовна

02.09.2020

8.
9.

Ахметова Гульнази
Даулетхановна
Байшашева Кабира
Уаповна

10. Бекбаева Винера
Кошановна

02.09.2020
03.09.2020
03.12.2020
03.1110.12.2020

Педагогтердің ITқұзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
Педагогтердің ITқұзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
Педагогтердің ITқұзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
Педагогтердің ITқұзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
«Школа лидеров ТиПО:
новые
управленческие
команды»
«Школа лидеров ТиПО:
новые
управленческие
команды»
в
рамках
программы «Менеджмент
в образовании»
184

Координационный
методический
учебный центр
отраслевого
кластера
подготовки и
переподготовки и
сертификации
специалистов
индустрии туризма
и гостеприимства
при колледже
индустрии туризма
и гостеприимства
«Таlap» КЕАҚ

16

Координационный
методический
учебный центр
отраслевого
кластера
подготовки и
переподготовки и
сертификации
специалистов
индустрии туризма
и гостеприимства
при колледже
индустрии туризма
и гостеприимства
«Таlap» КЕАҚ

16

«Таlap» КЕАҚ

36

«Таlap» КЕАҚ

36

«Таlap» КЕАҚ

36

36

36

Томский техникум 24
информационных
технологий
Институт развития 72
образования Almaty
management
universiti

03.09.2020
2020

11. Бейсенов Беімбет
Жарылқапұлы

03.09.2020
2020

12. Джузбаев Ганижан
Бидайбекович

03.09.2020

13. Джулушева Гулистан
Юсуповна

03.09.2020

14. Джумадилова Акерке
Акимовна

03.09.2020

15.

03.09.2020

Досжанова Ботагоз
Рахметуллаевна

2020

Педагогтердің ITқұзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
Реализация балльнорейтинговой системы
оценки учебных
результатов в
организациях
технического и
профессионального
образования

Педагогтердің ITқұзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
Реализация балльнорейтинговой системы
оценки учебных
результатов в
организациях
технического и
профессионального
образования

Педагогтердің ITқұзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
Педагогтердің ITқұзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
Педагогтердің ITқұзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
Педагогтердің ITқұзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
Реализация балльнорейтинговой системы
оценки учебных
результатов в
организациях
185

«Таlap» КЕАҚ

36

Координационный
методический
учебный центр
отраслевого
кластера
подготовки и
переподготовки и
сертификации
специалистов
индустрии туризма
и гостеприимства
при колледже
индустрии туризма
и гостеприимства
«Таlap» КЕАҚ

16

Координационный
методический
учебный центр
отраслевого
кластера
подготовки и
переподготовки и
сертификации
специалистов
индустрии туризма
и гостеприимства
при колледже
индустрии туризма
и гостеприимства
«Таlap» КЕАҚ

16

«Таlap» КЕАҚ

36

«Таlap» КЕАҚ

36

«Таlap» КЕАҚ

36

Координационный
методический
учебный центр
отраслевого
кластера

16

36

36

технического и
профессионального
образования

16.

Дуйсенбаева Жулдыз
Аскарбековна

10.09.2020

17. Ерманов Мухтар
Мухамбетгалиевич

03.09.2020

18.

02.09.2020

Жалгабаева Жанат
Жумабековна

19. Жаманкулов Санжар
Канатулы

02.09.2020

20. Жүмәсілова Ажар
Құсанқызы

02.09.2020

21.

03.09.2020

Жылкышыбаева
Меруерт Мэликовна

22. Ибраемжанова
Кулжанат Амановна

03.09.2020
23.10.2020

23. Инкарбаева Гульнар
Мусатаевна

02.09.2020
2020

Педагогтердің ITқұзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
Педагогтердің ITқұзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
Педагогтердің ITқұзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
Педагогтердің ITқұзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
Педагогтердің ITқұзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
Педагогтердің ITқұзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
Педагогтердің ITқұзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
История в рамках
обновления содержания
среднего образования
Республики Казахстан
Педагогтердің ITқұзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
Реализация балльнорейтинговой системы
оценки учебных
результатов в
организациях
технического и
профессионального
образования

186

подготовки и
переподготовки и
сертификации
специалистов
индустрии туризма
и гостеприимства
при колледже
индустрии туризма
и гостеприимства
«Таlap» КЕАҚ

36

«Таlap» КЕАҚ

36

«Таlap» КЕАҚ

36

«Таlap» КЕАҚ

36

«Таlap» КЕАҚ

36

«Таlap» КЕАҚ

36

«Таlap» КЕАҚ

36

АОО
«Назарбаев 80
интеллектуальные
школы»
Центр
педагогического
мастерства
«Таlap» КЕАҚ
36
Координационный
методический
учебный центр
отраслевого
кластера
подготовки и
переподготовки и
сертификации
специалистов
индустрии туризма
и гостеприимства
при колледже
индустрии туризма

16

24. Исаева Асель
Байбулатовна

02.09.2020
2020

25. Исимсартова Бота
Мукашовна

16.10.2020

02.09.2020
2020
26.

Кабиева Гульнар
Аубакировна

02.09.2020

27. Касенова Альбина
Мадикызы

02.09.2020

28. Керімбай Мархабат
Серікқызы

25.09.2020

03.09.2020
29.

Кулманова Гульжан
Абжанановна

03.09.2020

30. Қожан Назым
Ғазизқызы

02.09.2020

31. Мамбетов Мадияр
Бактиярбекович

02.09.2020

Педагогтердің ITқұзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
Реализация балльнорейтинговой системы
оценки учебных
результатов в
организациях
технического и
профессионального
образования

и гостеприимства
«Таlap» КЕАҚ

36

Координационный 16
методический
учебный центр
отраслевого
кластера
подготовки и
переподготовки и
сертификации
специалистов
индустрии туризма
и гостеприимства
при колледже
индустрии туризма
и гостеприимства
Информатика в рамках АОО
«Назарбаев 80
обновления содержания интеллектуальные
среднего
образования школы»
Центр
Республики Казахстан
педагогического
мастерства
Педагогтердің IT«Таlap» КЕАҚ
36
құзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
English online course
Educational centre
56
«Nazar Education»
Педагогтердің IT«Таlap» КЕАҚ
36
құзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
Педагогтердің IT«Таlap» КЕАҚ
36
құзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
Английский язык в рамках АОО
«Назарбаев 80
обновления содержания интеллектуальные
среднего
образования школы»
Центр
Республики Казахстан
педагогического
мастерства
Педагогтердің IT«Таlap» КЕАҚ
36
құзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
Педагогтердің IT«Таlap» КЕАҚ
36
құзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
Педагогтердің IT«Таlap» КЕАҚ
36
құзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
Педагогтердің IT«Таlap» КЕАҚ
36
құзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
187

32. Матенова Назерке
Матеновна

02.09.2020

33. Махатова Гулнар
Сейдахметовна

03.09.2020

34. Мухамеди Аишабибі
Айдынқызы

03.09.2020

35.

03.09.2020

Мұса Қарлығаш
Асылқызы

36. Молдабекова Анар
Анарбекқызы

02.09.2020

37. Омарова Маржан
Жакыповна

10.0822.08.2020

38. Рахимова Баян
Аскарбекқызы

27.11.2020

39. Рысдәулет Мақпал
Дәрменқызы

03.09.2020

40.

02.09.2020

Саримбекова Сауле
Нургалиевна

41. Сейткерим Жандос
Кадіржанұлы

03.09.2020

42. Тирбосынова Айнур
Адылхановна

02.10.2020

43.

03.09.2020

Тлеуалиева Турсын
Ерназаровна

44. Токашбекова Жанна
Жанатовна

03.09.2020

45. Тотхусқызы Бақыткүл

10.11.2020

Педагогтердің ITқұзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
Педагогтердің ITқұзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
Педагогтердің ITқұзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
Педагогтердің
ITқұзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
Педагогтердің
ITқұзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
Социальная педагогика и
самопознание

Физическая культура в
рамках
обновления
содержания
среднего
образования Республики
Казахстан
Педагогтердің ITқұзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
Педагогтердің ITқұзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
Педагогтердің
ITқұзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
Биология в рамках
обновления содержания
среднего образования
Республики Казахстан
Педагогтердің ITқұзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
Педагогтердің ITқұзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
Дистанционное обучение:
от разработки урока до
организации
образовательного
процесса
188

«Таlap» КЕАҚ

36

«Таlap» КЕАҚ

36

«Таlap» КЕАҚ

36

«Таlap» КЕАҚ

36

«Таlap» КЕАҚ

36

Институт
72
повышения
квалификации
и
дополнительного
образования КазНУ
имени Аль-Фараби
АОО
«Назарбаев 80
интеллектуальные
школы»
Центр
педагогического
мастерства
«Таlap» КЕАҚ
36
«Таlap» КЕАҚ

36

«Таlap» КЕАҚ

36

АОО
«Назарбаев 80
интеллектуальные
школы»
Центр
педагогического
мастерства
«Таlap» КЕАҚ
36
«Таlap» КЕАҚ

36

Национальный
40
центр повышения
квалификации
«Өрлеу»

46. Усмангалиева Сымбат
Сүттібаевна

03.09.2020

47. Утебаева Айнаш
Ныгметовна

02.09.2020

48. Утеулинова Лимира
Советаевна

03.09.2020

49. Ысқақ Ләйла
Кинязқызы

02.09.2020

Педагогтердің ITқұзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
Педагогтердің ITқұзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
Педагогтердің ITқұзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру
Педагогтердің ITқұзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру

«Таlap» КЕАҚ

36

«Таlap» КЕАҚ

36

«Таlap» КЕАҚ

36

«Таlap» КЕАҚ

36

2021-2022 учебный год
№

Оқытушының
жөні

1.

Бекбаева Винера
Кошановна

2.

аты- Өткен
мерзімі

Тақырыбы

Ұйым атауы

29.09.2021

Педагогтердің цифрлық
құзырлығын дамыту

Утебаева Айнаш
Ныгметовна

29.09.2021

Педагогтердің цифрлық
құзырлығын дамыту

3.

Қожан Назым
Ғазизқызы

29.09.2021

Педагогтердің цифрлық
құзырлығын дамыту

4.

Бегаділова Альмина
Манапқызы

29.09.2021

Педагогтердің цифрлық
құзырлығын дамыту

5.

Дәрмеш Назгүл
Мақатқызы

29.09.2021

Педагогтердің цифрлық
құзырлығын дамыту

6.

Нусупбаева Толкын
Гилымовна

29.09.2021

Педагогтердің цифрлық
құзырлығын дамыту

7.

Досжанова Ботагоз
Рахметуллаевна

29.09.2021

Педагогтердің цифрлық
құзырлығын дамыту

8.

Тұралық Маржан
Жетпісқызы

29.09.2021

Педагогтердің цифрлық
құзырлығын дамыту

9.

Мұратбек Халима

29.09.2021

Педагогтердің цифрлық

Национальный
центр повышения
квалификации
«Өрлеу»
Национальный
центр повышения
квалификации
«Өрлеу»
Национальный
центр повышения
квалификации
«Өрлеу»
Национальный
центр повышения
квалификации
«Өрлеу»
Национальный
центр повышения
квалификации
«Өрлеу»
Национальный
центр повышения
квалификации
«Өрлеу»
Национальный
центр повышения
квалификации
«Өрлеу»
Национальный
центр повышения
квалификации
«Өрлеу»
Национальный

189

Әуезханқызы

құзырлығын дамыту

10. Нуридинов Асламбек

29.09.2021

Педагогтердің цифрлық
құзырлығын дамыту

11. Садуақасов Жанибек
Қуанышұлы

29.09.2021

Педагогтердің цифрлық
құзырлығын дамыту

12. Тирбосынова Айнур
Адылхановна

29.09.2021

Педагогтердің цифрлық
құзырлығын дамыту

13. Бейсенов Бейімбет
Жарылқапұлы

29.09.2021

Педагогтердің цифрлық
құзырлығын дамыту

14. Омарова Динара
Асылхановна

29.09.2021

Педагогтердің цифрлық
құзырлығын дамыту

15. Оразтай Жазерке
Қайратқызы

29.09.2021

Педагогтердің цифрлық
құзырлығын дамыту

16. Жаманкулов Санжар
Канатулы

29.09.2021

Педагогтердің цифрлық
құзырлығын дамыту

17. Жүмәсілова Ажар
Құсанқызы

29.09.2021

Педагогтердің цифрлық
құзырлығын дамыту

18. Кариева Ақсұлу
Әлжанқызы

29.09.2021

Педагогтердің цифрлық
құзырлығын дамыту

19. Рузиева Дильназ
Русланқызы

29.09.2021

Педагогтердің цифрлық
құзырлығын дамыту

20. Атымтаева Бахыт
Елеукеновна

29.09.2021

Педагогтердің цифрлық
құзырлығын дамыту

21. Махатова Гулнар
Сейдахметовна

29.09.2021

Педагогтердің цифрлық
құзырлығын дамыту
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центр повышения
квалификации
«Өрлеу»
Национальный
центр повышения
квалификации
«Өрлеу»
Национальный
центр повышения
квалификации
«Өрлеу»
Национальный
центр повышения
квалификации
«Өрлеу»
Национальный
центр повышения
квалификации
«Өрлеу»
Национальный
центр повышения
квалификации
«Өрлеу»
Национальный
центр повышения
квалификации
«Өрлеу»
Национальный
центр повышения
квалификации
«Өрлеу»
Национальный
центр повышения
квалификации
«Өрлеу»
Национальный
центр повышения
квалификации
«Өрлеу»
Национальный
центр повышения
квалификации
«Өрлеу»
Национальный
центр повышения
квалификации
«Өрлеу»
Национальный
центр повышения
квалификации
«Өрлеу»

22. Сейткерим Жандос
Кадіржанұлы

29.09.2021

Педагогтердің цифрлық
құзырлығын дамыту

23. Мамбетов Мадияр
Бактиярбекович

29.09.2021

Педагогтердің цифрлық
құзырлығын дамыту

24. Мұхан Арайлым
Нұрсұлтанқызы

29.09.2021

Педагогтердің цифрлық
құзырлығын дамыту

25. Қожан Назым
Ғазизқызы

29.09.2021

Педагогтердің цифрлық
құзырлығын дамыту

26. Рахымбек Әсел
Жаңабекқызы

29.09.2021

Педагогтердің цифрлық
құзырлығын дамыту

27. Ибраемжанова
Кулжанат Амановна

29.09.2021

Педагогтердің цифрлық
құзырлығын дамыту

28. Абилбекова Эльвера
Мейрамбаевна

29.09.2021

Педагогтердің цифрлық
құзырлығын дамыту

29. Исабек Сейдуали
Рашидұлы

29.09.2021

Педагогтердің цифрлық
құзырлығын дамыту

30. Ниязбеков Еламан
Болатұлы

29.09.2021

Педагогтердің цифрлық
құзырлығын дамыту

31. Рахимова Баян
Аскарбекқызы

29.09.2021

Педагогтердің цифрлық
құзырлығын дамыту

32. Ерманов Мухтар
Мухамбетгалиевич

29.09.2021

Педагогтердің цифрлық
құзырлығын дамыту

33. Абеуова Айжан
Саламатовна

29.09.2021

Педагогтердің цифрлық
құзырлығын дамыту

34. Утеулинова Лимира
Советаевна

29.09.2021

Педагогтердің цифрлық
құзырлығын дамыту
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Национальный
центр повышения
квалификации
«Өрлеу»
Национальный
центр повышения
квалификации
«Өрлеу»
Национальный
центр повышения
квалификации
«Өрлеу»
Национальный
центр повышения
квалификации
«Өрлеу»
Национальный
центр повышения
квалификации
«Өрлеу»
Национальный
центр повышения
квалификации
«Өрлеу»
Национальный
центр повышения
квалификации
«Өрлеу»
Национальный
центр повышения
квалификации
«Өрлеу»
Национальный
центр повышения
квалификации
«Өрлеу»
Национальный
центр повышения
квалификации
«Өрлеу»
Национальный
центр повышения
квалификации
«Өрлеу»
Национальный
центр повышения
квалификации
«Өрлеу»
Национальный
центр повышения
квалификации

35. Джулушева Гулистан
Юсуповна

29.09.2021

Педагогтердің цифрлық
құзырлығын дамыту

36. Мұхаметжанова
Айнұр Әнуарбекқызы

29.09.2021

Педагогтердің цифрлық
құзырлығын дамыту

46. Әли Назым Серікқызы

29.09.2021

Педагогтердің цифрлық
құзырлығын дамыту

47. Ильяс Зере Қанатқызы 29.09.2021

Педагогтердің цифрлық
құзырлығын дамыту

«Өрлеу»
Национальный
центр повышения
квалификации
«Өрлеу»
Национальный
центр повышения
квалификации
«Өрлеу»
Национальный
центр повышения
квалификации
«Өрлеу»
Национальный
центр повышения
квалификации
«Өрлеу»

Среди преподавателей колледжа имеются победители внутриколледжных, городских
и республиканских профессиональных конкурсов:
2018-2019 учебный год
Досжанова Б.Р. – лучший специалист 2018;
Абдихалыкова А.А. – Жыл үздіктері- 2019»;
Абдихалыкова А.А. – «Ұлағатты ұстаз» 2018 ж;
Тирбосынова А.А. – «Лучший молодой специалист - 2018»;
Керімбай М.С. – Диплом «Учитель года 2018».
2019-2020учебный год
1. Абдихалықова Айнатас Амзегалиқызы.
Төс белгілері: «Жыл үздігі»2019,7.«Ы.Алтынсарин» 2019
Қазақстан педагогтар қауымдастығы Диплом «Жыл үздіктері-2019 байқауы».
МОП.«Солнечный свет» Благодарственное письмо заплодотворное сотрудничество
и подготовку участников олимпиад и конф.на портале.
Сертификат 1 место пед.мастерства 10.01.2020г. «Применение иннновационных
технологии в обр.проц»
«Білім шыңы» қоғамдық бірлестігі. Республикалық.жоба. Шымкент 2019ж Құрмет
грамотасы
ККО. респуб.научно-практические конф.с между.участием 16.01.2020ж
Сертификат «Конференция современный учебно-воспитательный процесс:теория и
практика»
«Шабыт»білім беру орталығы.Диплом.Нұр-Сұлтан2020
Өнер байқауы.Құрмет грамотасы.Алматы 2020
Балдаурен дамыту орталығы диплом. Алғыс хат . Тараз 2020
UST халықаралық жоба «Ең үздік сценарий»Диплом2 дәрежелі
«Мектеп ұстаздарының әлемі» Рес.пед журналы Алғыс хат.Алматы2020
ККО.Диплом 175 лет со дня рожд. великого поэтА.Кунанбаева.Алматы 2020
ККО.Сертификат «Педагогика» Алматы2020
2. Абилбекова Эльмира Мейрамбаевна.
192

Төс белгі: 1.«Жылдың үздік тарихшысы-2019»
ККО Диплом.1степени Республиканские творческие конкурсы с международным
участием «Конкурс Лучший план урока» 2020
ККО.Диплом.2 дәрежелі «Қазақстан тарихы» Алматы 04.05. 2020
Азаматтық авиация академиясы авиация колледжі. Алғыс хат 2020ж
Сертификат «Тарихтан тағылым-өткенге тағзым»
3. Исимсартова Бота Мукашевна
bilim-al ақпараттық-танымдық порталы Алғыс хат.Алматы 2020
UST . Халықаралық жоба.Диплом 1 дәрежелі Халықаралық информатика пәнінен
ұстаздар арасында олимпиада жеңімпазы 05.05.2020
4. Байділдә Айым Рысбекқызы Екінші санатты
Төс белгі: 1.«Үздік жас маман -2019» Нұр-Сұлтан 2019ж
PlANET SKIllS «Үздік сыныптан тыс іс-шара» 1 орын. Астана 2019ж
Между. интернет-олимпиада английскому языку для преподавателей 1место
5. Мамбетов Мадияр Бахтиярбекұлы
«Конкурс Лучший учитель» Диплом.1степени. Алматы 27.04. 2020
6.Касенова Альбина Мадиқызы
PlANET SKIllS.1-2дәрежелі диплом сертификат «Үздік әдістемелік әзірлеме»
номинация: «Үздік сабақ презентациясы» Нұр-Султан қаласы. 10.10-12.10.2019
НМЦ.Сертификат 27.02.2020ж
Междун.научно-практич.студ.конф. Сертификат научного руководителя
«Эффективность пробиотика для профилактика мастита»
7.Тлеубаева Сандугаш Серикказиевна
ККО. Диплом 1 дәрежелі «География» Алматы 2020ж
ҚПҚ. I Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы
«Жаңарған білім беру жүйесі:бәсекеге қабілетті педагог».
Сертификат Алматы 2020ж
ҚРБЖҒМ. «Салалық қауымдастықтар және кәсіби білім беретін ұйымдар одағы»
Грамота. Алматы 2020ж
8. Берікбай Гулшат Берікбайқызы
ККО.Рес.олимпиада для учителей.
Диплом 1степении по пред.«информатика»
Рес.дистанц.олимп «Информатика » Диплом 1 дәрежелі28.04.20
9. Исаева Асель Байбулатовна
PlANET SKIllS Диплом 3место «Лучшая методическая разработка»
Сертификат «Лучшая методическая разработка» Нұр-Султан. 2019
10.Матенова Назерке Матеновна
Төс белгі: «Үздік жас маман -2019» Нұр-Сұлтан 2019ж
1.«Білім орда»порталы. Сертификат «Санитарная оценка продуктов убоя особо
опасных,опасных и других заболеваниях» 14.01.2020
2. «Ұстаз тілегі»республ. ғылыми-әдіс.орталығы.сайты. Сертификат «Пищевые
токсикоинфекции и их профилактика» 14.01.2020
11.Ибраемжанова Кулжанат Амановна
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Төс белгі: «Зерделі ұстаз» Актөбе 2019
PlANET SKIllS Қашықтан оқытудың үздік педагогі»републ.кәсіби сайысы.Нұрсұлтан 2020
Номинация «Сабақтың презентациясы» Сертификат, Диплом 2 дәрежелі
Халықаралық пед.шығ.пен ғылымның дамуын қолдау қоры . Абай Құнанбайұлы
175жыл
Диплом 2 дәрежелі «Қазақстан тарихы»

2020-2021 учебный год
№

Оқытушының
жөні

аты- мерзімі

1

Абдихалыкова Айнатас
Амзегаликызы

2020

2

Атымтаева Бахыт
Елеукеновна

2020

3

Ахаева Дана
Нурдаулетовна

2020

4

Бекбаева Винера
Кошановна

2020

2020

Диплом/
сертификат
Диплом
место

Ұйымдастырушы мекеме

1 Республикалық
ұстаздар
арасындағы «Үздік педагог2020» атты байқауына жіберген
жұмысы үздік деп танылғаны
үшін/
«Жарқын Болашақ»
Диплом
1 Республикалық
ұстаздар
арасындағы «Үздік педагогместо
2020» атты байқауына жіберген
жұмысы үздік деп танылғаны
үшін /
«Жарқын Болашақ»
Құрмет
«Ұстазым-ұлағаттым»
Республикалық дарынды балалар
грамотасы
мен жасөспірімдер арасындағы
«Өнер
байқауы»/
«Мереке»
балалар
мен
жасөспірімдер
шығармашылық орталығы
Диплом
1 Елбасы
Н.Ә.Назарбаевтың
место
«Болашаққа
бағдар:
рухани
жаңғыру» атты бағдарламалық
«Жылдың үздік директоры-2020»
Республикалық байқау / Ұлттық
инновациялық ғылыми зерттеу
орталығы «Bilim-Qrkenieti»
Благодарстве За
организацию
активного
нное письмо участия команды колледжа в
Республиканском Гранд турнире
«Я-предприниматель»/ Колледж
Международной
Академии
Бизнеса
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5

Дәрмеш Назгүл
Мақатқызы

20.10.2020

Диплом
место

09.10.2020

Диплом
место

09.10.2020

Диплом
место

03.12.2020

Диплом
место

6

Жаманкулов Санжар
Канатулы

22.01.2021

Диплом
место

7

Жүмәсілова Ажар
Құсанқызы

2020

Диплом
место

8

Ибраемжанова
Кулжанат Амановна

2020

Диплом
место

9

Инкарбаева Гульнар
Мусатаевна

2020

Диплом
место

2020

Диплом
место
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3 «Қазан»
айында
өткізілген
Республикалық
«Педагогика
және
психология
негіздері»
блиц-турнирі/
«Үстаз тілегі» республикалық
ғылыми-әдістемелік орталығы
1 «Қазан»
айында
өткізілген
Республикалық «Ағылшын тілі»
блиц-турнирі/
«Үстаз тілегі» республикалық
ғылыми-әдістемелік орталығы
2 Халақаралық Ағылшын тілі
пәнінен
ұстаздар
арасында
олимпиадасының жеңімпазы/
«Үстаз тілегі» республикалық
ғылыми-әдістемелік орталығы
2 Халақаралық Ағылшын тілі
пәнінен
ұстаздар
арасында
олимпиадасының жеңімпазы/
«Үстаз тілегі» республикалық
ғылыми-әдістемелік орталығы
3 Республикалық «Үздік педагог»
ұстаздар
арасындағы
олимпиадасының жеңімпазы/
«Үстаз тілегі» республикалық
ғылыми-әдістемелік орталығы
1 Республикалық
ұстаздар
арасындағы «Үздік педагог2020» атты байқауына жіберген
жұмысы үздік деп танылғаны
үшін/
«Жарқын Болашақ»
1 Республикалық
ұстаздар
арасындағы «Үздік педагог2020» атты байқауына жіберген
жұмысы үздік деп танылғаны
үшін/
«Жарқын Болашақ»
1 Республикалық
ұстаздар
арасындағы «Үздік педагог2020» атты байқауына жіберген
жұмысы үздік деп танылғаны
үшін/
«Жарқын Болашақ»
1 Елбасы
Н.Ә.Назарбаевтың
«Болашаққа
бағдар:
рухани
жаңғыру» атты бағдарламалық
«Жылдың
үздік
директоры
орынбасары-2020»
Республикалық байқау / Ұлттық
инновациялық ғылыми зерттеу

10

11

Исимсартова Бота
Мукашовна

Керімбай Мархабат
Серікқызы

22.09.2020

Диплом
место

05.05.2020

Диплом
место

23.12.2020

Диплом
место

22.12.2020

Диплом
место

12

Манапов Ядикар
Ялкунжанович

08-09
декабря
2020г

Диплом
место

13

Махатова Гулнар
Сейдахметовна

2020

Диплом
место

27.11.2020

Алғыс хат

2020

Грамота
место
Диплом
место

14

Мұса Қарлығаш
Асылқызы

15

Сейткерим Жандос
Кадіржанұлы

26.01.2021

16

Утебаева Айнаш

03 декабря Диплом
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орталығы «Bilim-Qrkenieti»
2 Республикалық «Үздік педагог»
ұстаздар
арасындағы
олимпиадасының жеңімпазы/
«Үстаз тілегі» республикалық
ғылыми-әдістемелік орталығы
1 Халақаралық Ағылшын тілі
пәнінен
ұстаздар
арасында
олимпиадасының жеңімпазы/
«Үстаз тілегі» республикалық
ғылыми-әдістемелік орталығы
1 «Желтоқсан» айында өткізілген
Республикалық «Ағылшын тілі»
блиц-турнирі/
«Үстаз тілегі» республикалық
ғылыми-әдістемелік орталығы
3 Республикалық «Үздік педагог»
ұстаздар
арасындағы
олимпиадасының жеңімпазы/
«Үстаз тілегі» республикалық
ғылыми-әдістемелік орталығы
1 Алматы
қаласы
ЖООның
оқытушылары
мен
қызметкерлері арасында ҚРЕСЖ,
профессор
Б.Қ.Қаражановты
еске алуға арналған волейбол
турнирінде
1 Республикалық
ұстаздар
арасындағы «Үздік педагог2020» атты байқауына жіберген
жұмысы үздік деп танылғаны
үшін/
«Жарқын Болашақ»
За
активное
участие
и
руководство научной работой в
конкурсе «Молодежный бизнес:
практика
и
современные
реалии»/
Международный
колледж
бизнеса
и
коммуникаций
1 За руководство проектом «Diet
bakery» Республиканского Гранд
турнира «Я-предприниматель»/
Департамент ТиПО МОН РК
2 Республикалық
Педагогика
пәнінен ұстаздар арасындағы
онлайн
олимпиадасының
жеңімпазы/
«Үстаз
тілегі»
республикалық
ғылымиәдістемелік орталығы
1 Международная олимпиада для

Ныгметовна

2020

17

Утеулинова Лимира
Советаевна

2020

18

Тирбосынова Айнур
Адылхановна
Рахимова Баян
Аскарбековна

2020

19

2020

место

учителей английского языка
«Особенности
предметноязыкового
интегрированного
обучения CLIL»
Диплом
1 Республикалық
ұстаздар
арасында
ғ
ы
«
Ү
здік
педагогместо
2020» атты байқауына жіберген
жұмысы үздік деп танылғаны
үшін/
«Жарқын Болашақ»
Мақтау
«Ғылым. Білім. Технология»
грамотасы
конференция жеңімпазы
Мақтау
Футболдан халықаралық турнир
грамотасы
жеңімпазын дайындағаны үшін
2021-2022 учебный год

Бекбаева Винера Кошановна. Диплом
Республиканский конкурс
номинация: "Ветеран педагогики" и нагрудной знак "Ы.Ы. Алтынсарин.
Инкарбаева Гульнар Мусатаевна Диплом
Республиканский конкурс
номинация: «Великий педагог», и нагрудной знак "Ы.Ы. Алтынсарин.
Исаева Асель Байболатовна Диплом
Республиканский конкурс
номинация: «Почетный педагог», и нагрудной знак "Ы.Ы. Алтынсарин.
Мамбетов Мадияр Бактиярбекович Диплом
Республиканский конкурс
номинация: «Лучший учитель года», и нагрудной знак "Ы.Ы. Алтынсарин.
Мұхамет Айман Серікқызы сертификат
За подготовку победителей и призеров 1 международной предметной олимпиады
Сейткерим Жандос Кадыржанұлы. Сертификат
Региональный научно-практической конференции по теме: «Место и роль молодежи в
инновационном развитии профессиональной подготовки специалистов»
У всех преподавателей базовое образование соответствует портфолию
преподаваемых дисциплин и направлению подготовки.
Одной из форм создания образовательной среды по выявлению творческого
потенциала преподавателя, позволяющей изучить и перенять передовой педагогический
опыт, а также дающей возможность самовыражения, раскрытия профессионального и
творческого потенциала стали такие формы методической работы, как:
1. Сотрудничество с Алматинским филиалом РНМЦ. Ежегодно преподаватели
колледжа участвуют в разработке тестов для проведения независимой оценки качества и
проводят актуализацию тестов по специальностям:
«Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта» –
Инкарбаева Г.М., Махатова Г.С., Атымтаева Б.Е.
«Ветеринария» – Джулушева Гулистан Юсуповна.;
«Электрооборудование» – Мамбетов М.Б. и апробацию учебных пособий по
аграрным специальностям.
«Программное обеспечение» – Рысдаулет М.Д.
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«Лесное хозяйство» – Абаева А.Д.
2. Преподавателей колледжа являются авторами учебников, учебных пособий и
практикумов:
- Абаева К.Т., Управление лесного хозяйства. Монография. 1508000-Лесное,
лесопарковое хозяйство и ландшафтное строительство. – Алматы, 2008 год;
- Молдагулов А.М. «Клиникалық және қолданбалы диагностик а», Алматы, НұрПринт-2009ж.;
- Молдагулов А.М. «Жануарлар ішкі аурулары», Алматы-2010ж.;
- Молдагулов А.М. «Фармакология», Алматы-2011;
- Саримбекова С.Н. «Биохимические методы исследования», Алматы – 2010;
- Сагандыкова Д.Н., Мурсалимова Э.А. «Картография практикумы», Астана-2010г.;
- Кобдикова Н.К. «Лекарственные препараты для ветеринарного применения»,
Алматы, Копир и К-2010г.;
- Кобдикова Н.К. «Латын клиникалық және фармацептикалы қ терминология»,
Almaprintmaster, 2011г;
- Сарсекова Д.Н., Лесоводство. Учебное пособие. 1508000 – Лесное, лесопарковое
хозяйство и ландшафтное строительство. – Алматы, 2008 год
- Ундербаев М.С. «Автотракторлардың электржабдықтарына диагностика жасау
және жөндеу» - Алматы, 2016
- Махатова Г.С. «Организация контейнерных грузовых перевозок и
автоматизированная система управления транспортом» - Алматы, 2013 год.
Достижения обучающихся.
1.Халықаралық педагогикалық шығармашылық пен ғылымның дамуын қолдау
қоры. Диплом1 дәрежелі
«М.Макатаев-қара өлеңнің құлагері респуб.эссе байқауы
Тлеужан Аяжан. Жетекшісі Абдихалықова А.А Ақтөбе. 2019ж
2.Азаматтық авиация академиясы авиация колледжі.
Сертификат «Тарихтан тағылым-өткенге тағзым»
Баситова Фатима.Жетекшісі Абилбекова Э.М
Алматы 2020ж
3.ККО. Диплом 1 дәрежелі. «Информатика» олимпиада
Сейтхан Назерке. Жетекшісі Исимсартова Б.М
ВОП.КОНКУРСИТА. SEO /Search Engine Optimization/сайты информатика.
Диплом 2 место Конкурсита RU 04.05.2020
Нартайұлы Иса .Жетекшісі Исимсартова Б.М
4.АКА.Грамота 19.02.2020
УО «Лингвистический колледж»за участие олимпиаде
Фомина Анастасия. Руководитель Утебаева А.Н Алматы 2020
5.Междун.научно-практич.студ.конф.
Диплом участника. «Эффективность пробиотика для профилактика мастита»
Кесикова Эльзара. Руководитель Касенова А.М 27.02.2020 Воронеж
6.Рес.дистанц.олимпиада «Информатика » Диплом 1 дәрежелі
Имангалиева Маргарита, Құрал Айдана. Жетекшісі Берікбай Г.Б Алматы 2020
7.ККО. Диплом 1 дәрежелі.«География»олимпиада
Демеуов Ясин, Жетекшісі Тлеубаева С.С
8.НМЦ. Междун.научно-практич.студ.конф. Диплом участника.
Яковлева Валерия,Довгополова Виктория,«Остеосинтез плечевой кости собаки».
Косарева Анастасия,Буднякова Софья «Ветеринарно-санитарная оценка жира
барсука и его качества» Руководитель матенова Н.М 27.02.2020 Воронеж
9. Халықаралық пед.шығ.пен ғылымның дамуын қолдау қоры.
Абай Құнанбайұлы 175жыл
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Диплом 2 дәрежелі «Қазақстан тарихы»олимпиада жеңімпазы
Шәміл Алмас.Жетекшісі Ибраемжанова К.А Ақтөбе 2020
10. АSU білім беру әдістемелік орталығы. Қазақстан жұлдыздары
шығарм.интернет байқауы. «Қазақстан жұлдыздары» Нұр-Сұлтан 2020
Диплом 1 дәрежелі. «Ұлы жеңістің 75 жылдығы» номинациясының жүлдегері
Тлеужан Аяжан. Жетекшісі Ибраемжанова К.А Нұр-Сұлтан 2020

респ.

14. Профессиональная практика
В соответствии с планом работы колледжа по всем образовательбным программам
проводится учебная, производственная и преддипломная практика.
Организация практик на прооизхводстве организована в соответствии с Правилами
организации практик студентов, а также правил системы дуального обучения. Для
достижения этой цели руководители практик ежегодно составляют рабочую программу и
тематический план, которые утверждаются руководителем и заместителем директора по
учебной работе.
В зависимости от специфики каждой специальности колледжа заключаются
договоры с учреждениями на прохождение практики и выпускной практики студентов по
дуальной системе обучения, при которой учебная группа имеет договор до окончания
колледжа. Практика проводится в лабораториях и мастерских, оснащенных специальными
дисциплинами в соответствии с графиком учебного процесса. По окончании практики
студенты и руководители представляют письменный отчет о ходе практики.
Для отправки на производство студент получает путевку-направление, договор,
дневник, анкету и паспорт производственной базы. Эти документы необходимы для
прохождения практики на предприятии.
Договоры на организацию технологической и преддипломную практики:

2.

1513000-«Ветерина
рия»

1. «Республикалық орман селекциялық
тұқым өсіру орталығы РМҚК «ОңтүстікШығыс аймақ» филиалы
2.Казахское
лесоустроительное
предприятие
комитета
лесного
и
охотничьего хозяйства РК
1
3. «Гулистан» г.Алматы
4.Талдыкурганского ГУ,лесного хозяйства
5. Иле алатауский национальный парк
6. РГУ Чарынский ГН природный парк
1.Вет.пункт
1
Жамбылского района
2.ПХВ центр ветеринарии города Алматы
1
3.«Ветстанция»
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1

1

1

1
1
1

1

1

1
1

2021-2022

2020-2021

Количество договоров
2019-2020

1. 1508000 - «Лесное
хозяйство, садовопарковое
и
ландшафтное
строительство (по
видам)»

Наименование организации
(базы практики)

2018-2019

Наименование
специальности

2017 2018

№

1

3.

4.

5.
6.

г Алматы
4. Вет.клиника «Барыс»
5.Вет.клиника «Алуаформа»
6.Вет.клиника «Ақжол»
7.КазНау фак.ветеринария
8. Вет.клиника
«Айболит»
9.ТООНаучно-производственное
предприятие
«Антиген»
10.ГККП Алматинский зоопарк
11.Вет.клиника
«Багира»
12.Вет.пункт «Кундосова»
13 Вет клиника «Антиген»
14. ИП «Koshakan»
12010001.ТОО «Hyundai Auto Almaty»
«Техническое
2.ТОО «Азияэнерго ремонт оборудования»
обслуживание,ремо 3.Студия Автотюнинга «WIZA РД»
нт и эксплуатации 4.КНИИМ
автомобильного
5.ТОО.Торговый дом. «Астана Моторс
транспорта»
Алматы»
6.АО «АЗТМ»
7. ТОО «Бипэк Авто Казахстана»
8. ИП «Барыс»
9. TOO “ SALVATORE GROUP”
10. ИП «E-Motors»
15180001.ТОО.Торговый дом. «Астана Моторс
«Электрификация и Алматы»
автоматизация
2.Студия Автотюнинга «WIZHAR»
сельского
3.ТОО «Азияэнерго»
хозяйства»
4.АО «Алатау жарық компаниясы»
5.КНИИМ
6.ТОО “ZEUS GROUP”
7. ТОО «Sheber-Elektro»
13050001.Каз.Нау.ИИТ
«Информационные 2.РГП на ПХВ «Архив»
системы»
3. ТОО «NURIDDIN»
05160001.ИП.Каирханова карасайскии р/н
«Финансы»
2.ИП.Имамниязова
0518000-«Учет
и 3. «Шугыла»д/с
аудит»
4.АО «Достық аймақтық учаскесі»
5.ИП «Намат А.А»
6.№44 школа Коккайнар
7.ТОО «Казакбайланыс ресурс»
8.КазНау.НАО.отд
Бухгалтерия
9.ТОО «Автоикс»
10.ТОО НОта Маrt
11.Каз Нау.отдел.фин бухг
12.Налоговая управ.Медеускии р/н
13.ТОО «Мадхит С.С»
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1

1

1
1
1
1
1
1

1
1

1
1

1

1
1

1
1
1
1

1

1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1

1
1

1

1
1

1

1
1
1
1
1
1

1

1
1

1

1

1

7.

1511000-«Землеуст
ройство»

14.Алматинскии гор.филиал Народного
банка
1.ИП.Земельных отношений и геодезии
г.Алматы
2.Департамент почвенных,агробиологии
изысканий
3.«Бакыт,жер,проект
4.Департамент
агрохим.почв.
комп.изыск.работ
5.РГП Земельный отношений
6.КГУ.Управление по контролю за
исползованием и охраной земель.
7.«Жер кадастры» г,Алматы
8.НАО. «Центр недвижимости»
9.НОР.РГП«Земельное
отношение
»
Енбекши.
10.Управление
земельными
ресурсами.г.Иссык
11.НАО,департамент
зем.кадастри
тех.обсл.
12. ТОО «КазГеоКостракшн»

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1
1
1

1

1

1
1
1
1
1

Студенты строго соблюдают правила внутреннего распорядка предприятия и
вовремя выполняют поставленные задачи. По окончании практики он сдает письменный
отчет вместе с документами о проделанной работе в колледж.
Трудоустройство выпускников Евразийского аграрного колледжа преимущественно
добровольное. Кроме того, в трудоустройстве выпускников большую помощь оказывают
руководители работодателей. При участии руководителей учреждений были проведены
внутриколледжские мероприятия «Лучший специалист», «Сотни бегунов, тысячи
лошадей», где будущие специалисты смогли продемонстрировать свое мастерство.
Наши выпускники: 1513000 - «Ветеринария» Махмудов К. «Ветеринарная клиника
«Биоритм», Улыкбеков Э. РГП «Казахское лесоустройство», Теслин Н. Хозяйство
«Калинина», Хамраева Д. ТОО «Алатау Жарык», «Ветеринарная станция Жамбылской
области» с ветеринарными пунктами «Жамбылская районная ветеринарная станция» ГПЗ
на праве хозяйственного ведения - 26 выпускников, ветеринарная станция «Ветеринарный
пункт Алматинской области» Ветеринарная станция «Енбекшиказахского района» трудоустроено 18 выпускников.
Большинство студентов после окончания Евразийского аграрного колледжа
продолжают обучение в КазНАИУ и в других учебных заведениях, остальные
трудоустраиваются:
Форма
обучения

2017-2018

2018-2019

Выпускники
2019-2020 2020-2021

Всего
за 4 года

1305000 – Информационные системы
дневное
7
7
5
25
44
дистанционное 3
3
1
1
8
1201000 – Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автотранспортных средств
дневное
16
8
6
30
60
дистанционное 11
6
5
3
25
1518000 – Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
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дневное
7
7
7
24
45
дистанционное 18
7
6
4
35
1511000 – Землеустройство
дневное
16
13
13
14
56
дистанционное 11
4
4
3
22
1508000 – - Лесное хозяйство, садово-парковое и ландшафтное строительство
дневное
11
6
9
9
35
дистанционное 47
43
41
42
173
0516000 – Финансы
дневное
18
14
32
дистанционное 0518000 – Учет и аудит
дневное
11
11
22
дистанционное 1513000 – Ветеринария
дневное
89
70
68
91
318
дистанционное 1502000 – Агрономия
дневное
7
6
13
дистанционное 3
6
2
2
13
Всего
164/93
122/69
129/59
210/55
625/276
Сведения по трудоустройству выпускников:
Год
окончания

Количество
выпускнико
в

Количество
трудоустроенны
х

2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
Всего

164
122
129
210
625

98
77
62
156
393

Количество
вступившие
в воинские
ряды
9
9
10
3
31
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Количество
Количество
поступившие
не
в ВУЗы
трудоустроенных
22
21
19
40
102

35
15
38
11
99

Сведения о трудоустройстве выпускников
250

210
200

164

156

150

122
100

129

98

50

77

62

38
35
22
2115
19
саны
10
9 Барлығы бітірушілер
9

40

11
Еңбекке
орналасқаны
3
Әскер қатарында
Жоғары оқу орына түскендер
0
Еңбекпен
қамтылмағандар
2017-2018
2018-2019
2019-2020 2020-2021

Дуальная система обучения
В рамках дуальной системы образования подписано трехстороннее соглашение с
Национальной палатой предпринимателей Алматы «Атамекен» и проводиться работа по учебной
программе. Это включает соглашение между отраслью, колледжем и студентом. Филиалы крупных
предприятий НАК «Государственная корпорация» Правительство для граждан г. Алматы, РГП
«Казахское лесоуправление», Иле-Алатауский национальный парк, ТОО «SALVATORE GROUP»,
МП «Алматинский зоопарк». В настоящее время по системе дуального образования обучаются 239
студентов, в том числе:
- «1513000 – Ветеринария» 98 студентов,
- «07130100 – Электрооборудование» 25 студентов,
- «07161300- Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного
транспорта» 20 студентов,
- 07310300 – Землеустройство» 25 студентов,
- «08210100- Лесное хозяйство» 25 студентов,
- «08410100- Ветеринария» 46 студентов.

Квалификация

1

ЖШС «Sheber
Elektro»

4S07310302
Техник-электрик

07130100
«Электрооборудован
ие»
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3г.
10мес.

Количество
обучающихся

Наименование Наименование
организации
специальности

Срок
обучения

№

Группа

О включении в систему дуального образования
(2019-2020, 2020-2021 2021-2022 уч.годы)

ЭО-113 10

Руководите
ли

Зікірияев
Ержан
Болатұлы
Директор
8727-317-31-

88,
87075005252
Байдекенов
Азамат
Маулешұлы
Директор
+7707370000
4
Мырзатаев
Еркебұлан
Нұржанұлы
Директор
87479648217

2

ЖШС
«SALVATORE
GROUP»

07130100
«Электрооборудован
ие»

4S07310302
Техник-электрик

3г.
10мес.

ЭО-113 15

3

ЖК «E-Motors»

4S07161304
Техник-механик

3г.
10мес.

ТО-112 5

4

ЖШС «ZEUS
GROUP»

4S07161304
Техник-механик

3г.
10мес.

ТО-112 8

Байдекенов
Асхат
Азаматұлы
Директор
+7707370000
4

5

ЖК
«Кульмахамбет
ов Б.Ж»
Автожөндеу
Бастау

4S07161304
Техник-механик

3г.
10мес..

ТО-112 7

6

КЕАҚ филиалы
«Мемлекеттік
корпорация»
Азаматтарға
арналған үкімет
Алматы қаласы
ЖШС «КазГео
Констракшн»

07161300
«Техническое
обслуживание,
ремонт и
эксплуатация
автомобильного
транспорта»
07161300
«Техническое
обслуживание,
ремонт и
эксплуатация
автомобильного
транспорта»
07161300
«Техническое
обслуживание,
ремонт и
эксплуатация
автомобильного
транспорта»
07310300
«Землеустройство»

4S07310302
Техникземлеустроитель

3г.
10мес.

ЖО116

13

07310300
«Землеустройство»

4S07310302
Техникземлеустроитель

3г.
10мес.

ЖО116

12

Кулмахамбе
тов Бекзат
Жанатаиови
ч
Директор
+7702646966
8
Бекжунусов
Ермек
Құралбекұл
ы
Директор
375-00-08
Есмуханбето
в Аскар
Нуридинұлы
Директор
87072686287
Баймуханбет
ов Санат
Серикович
Директор
3974133,
3974132
Малгельдие
в Дамир
Нурбекович
Директор

7

8

«Қазақ орман
орналастыру»
кәсіпорны
РМҚК

08210100
«Лесное хозяйство»

4S08210104
Техниклесопатолог

3г.
10мес.

ЛХ110

9

9

Іле-Алатау
Ұлттық паркі

08210100
«Лесное хозяйство»

4S08210104
Техниклесопатолог

3г.
10мес.

ЛХ110

8
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10

«Республикалы
қ орман
селекциялық
тұқым өсіру
орталығы»
РМҚК
«Оңтүстік
шығыс аймақ»
филиалы
Вет.клиника
«Айболит»

08210100
«Лесное хозяйство»

4S08210104
Техниклесопатолог

3г.
10мес.

ЛХ110

08410100
«Ветеринария»

4S08410105
Ветеринарный
фельдшер

3г.
10мес.

ВН-114 18

12

МКҚК «Алматы
хайуанаттар
саябағы»

08410100
«Ветеринария»

4S08410105
Ветеринарный
фельдшер

3г.
10мес.

ВН-114 18

13

Вет.клиника
«Барыс»

08410100
«Ветеринария»

4S08410105
Ветеринарный
фельдшер

3г.
10мес.

ВН-114 10

14

Вет.клиника
«Айболит»

1513000
«Ветеринария»

1513053Ветеринарный
фельдшер

2г.
10мес.

ВН-115 25

15

Ғылыми
өндірістік
кәсіпорын
«Антиген»

1513000
«Ветеринария»

1513053Ветеринарный
фельдшер

2г.
10мес.

Вн-115

16

Вет.клиника
«Айболит»

1513000
«Ветеринария»

1513053Ветеринарный
фельдшер

2г.
10мес.

ВН-201 11

11

205

8

25

8(727)29707
72, 2970774
Сатимбаев
Болат
Закиржанов
ич
Директор
349-70-16

Орынханов
Қаната
Аманжолұл
ы
Директор
+7701910441
2
Ақылбеков
Сеилхан
Оразбайұлы
Директор
3383741
Туғанбай
Алмас
Директор
87017244729
Орынханов
Қаната
Аманжолұл
ы
Директор
+7701910441
2
Ахметсадык
ов Нурлан
Нуралдинұл
ы
Директор
87273410599
Орынханов
Қаната
Аманжолұл
ы
Директор
+7701910441
2

17

18

19

«Алматы
облысының
ветеринария
басқармасы»
ветеринарлық
пункттері бар
Еңбекшіқазақ
ауданының
ветеринарлық
станциясы»
шаруашылық
жүргізу
құқығындағы
МКК
ЖШС «ККФЦ
У Лукоморья»

1513000
«Ветеринария»

1513053Ветеринарный
фельдшер

2г.
10мес.

ВН-201 13

Муқашев
Талғат
Смағулұлы
Директор
87277570285

1513000
«Ветеринария»

1513053Ветеринарный
фельдшер

2г.
10мес.

ВН-301 13

«Алматы
облысының
ветеринария
басқармасы»
ветеринарлық
пункттері бар
Жамбыл
ауданының
ветеринарлық
станциясы»
шаруашылық
жүргізу
құқығындағы
МКК

1513000
«Ветеринария»

1513053Ветеринарный
фельдшер

2г.
10мес.

ВН-301 11

Балгимбаева
Айжан
Ильясовна
Директор
87272918436
Мамутов
Ермек
Қапарұлы
Директор

В колледже все студенты направляются на прохождение технологической и
преддипломной практики на предприятии в соответствии с годовым планом работы.
Ежегодно проводятся встречи с представителями филиалов предприятии, на которых
поднимаются вопросы приема наших студентов на производственные и технологические
стажировки, максимально возможную загруженность. Наши выпускники обучаются в
ВУЗах, чтобы повысить свои знания, открывают собственные фермы и работают на них,
проходят стажировку в государственных компаниях и общественных организациях.
Встреча под председательством директора колледжа, награждение наших партнеров и
подписание меморандума между двумя учреждениями.
Меморандум обязывает стороны предоставить:
- научно-методические консультации по техническому и профессиональному
образованию в случае изменения образовательной парадигмы;
- Научно-методическое руководство по внедрению новых инновационных
технологий в процесс технического и профессионального образования;
- совместно с педагогами организаций технического и профессионального
образования планировать и проводить эксперименты по внедрению новых методов и
технологий обучения в учебный процесс;
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- Совместная организация исследования, сбора и распространения передового
инновационного опыта;
- Организация мероприятий для организаций технического и профессионального
образования: научные семинары, мастер-классы, мастер-классы и др.- Проведение курсов
повышения квалификации и переподготовки (переподготовки) преподавателей и
магистров колледжа на базе «колледжа».
По "колледжу"
- материально-техническое обеспечение организации совместной педагогической и
психологической деятельности;
- обеспечение участия профильных преподавателей и преподавателей в
экспериментах по внедрению новых методов и технологий обучения в учебный процесс;
- всем участникам образовательного процесса: тренинги, семинары, мастер-классы,
мастер-классы, научные конференции и др. совместная организация;
- Совместная разработка учебных программ и учебных пособий по специальностям,
преподаваемым в колледже.
Меморандум направлен на повышение качества образования, организацию
производственной практики и исследовательских проектов, разработку новых методов и
технологий обучения совместно с преподавателями организаций профессионального
образования, повышение квалификации. Мастера и кураторы производственного
обучения прошли стажировки для обмена опытом, прошли 72-часовой тест по курсу
«Машиностроение» от ТОО «ZEUS GROUP», прошли преподаватели Махатова Гульнар
Сейдахметовна, Атымтаева Бахыт Елеукеновна, Инкарбаева Гульнар Мусатаевна.
Мамбетов Мадияр Бахтиярбекович, Мухан Арайлым Нурсултановна, Сейткерим Жандос
Кадыржанович сдали 72-часовой тест по курсу «Приборостроение» производства ТОО
«SALVATORE GROUP».Жаганкулов Санжар Канатович, Кариева Аксулу Альжановна,
Рузиева Дильназ Руслановна, Жумасилова Ажар Кусановна сдали 60-часовой тест по
курсу «Возможности AutoCAD» производства ТОО «КазГеоКонструкция».
Партнерами меморандума с колледжем являются Алматинский филиал
Государственной корпорации «Правительство для граждан», ТОО «SALVATORE
GROUP»,
ТОО
«ZEUS
GROUP»,
Областное
государственное
бюджетное
профессиональное учебное заведение «Каменский агротехнический колледж»,
Алматинское зоологическое управление им. Культура Алматы. Парк », Нурсултан, ТОО«
Инженерно-промышленный колледж », Алматинский колледж технологии и флористики,
КазНАЗУ.
Студенты строго соблюдают правила внутреннего распорядка интернатуры и
вовремя выполняют поставленные задачи. По окончании стажировки он сдает
письменный отчет вместе с документами о проделанной работе во время стажировки в
колледже.
Трудоустройство выпускников Евразийского аграрного колледжа преимущественно
добровольное. Кроме того, в трудоустройстве выпускников большую помощь оказывают
руководители работодателей. При участии руководителей учреждений были проведены
внутривузовские мероприятия «Лучший специалист», «Сотни бегунов, тысячи лошадей»,
где будущие профессионалы смогли продемонстрировать свое мастерство. На базе
вышеперечисленных предприятий студенты проходят практику и выпускные. Место
производства по договору через сотрудничество с учреждениями.
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Наименование специальности

26
11
30
54

202
0
10
17
35
41

дневное
дистанц.
дневное
дистанц.
дневное
дистанц.
дневное
дистанц.
дневное
дистанц.
дневное

35
44
13
24
17
27
16
24
16
26
35

12
32
29
22
22
30
18
14
18
33
22

18
36
26
41
16
12
13
31
25
25
38

дистанц.

61

89

79

дневное
дистанц.
1508000 – Лесное хозяйство, садово-парковое и дневное
ландшафтное строительство
дистанц.
1513000 – Ветеринария
дневное
дистанц.
1502000 – Агрономия
дневное
дистанц.
Всего:

8
1
13
54
19
6
560

2
9
10
109
44
4
652

18
12
11
111
48
11
671

1305000 - Информационные системы
0516000 – Финансы

Форма
обучения
дневное
дистанц.
дневное
дистанц.

0518000 – Учет и аудит
0601000 – Стандартизация, метрология және
сертификация
1514000 – Экология и рациональное использование
природных ресурсов
1201000 – Техническое обслуживание, ремонт и
эксплуатация автотранспортных средств
1511000 – Землеустройство
1518000 – Электрификация
сельского хозяйства

и

автоматизация

0104000 – Профессиональное обучение

2019

2021
15
10
33
42

Умение четко определять уровень работы со школьным коллективом и учащимися
при организации профориентационной работы, особенно в определении направления
работы со школьными учителями, является залогом успеха.
Одно из таких мероприятий - знакомство учащихся школ города и района с
материально-технической базой колледжа, историей колледжа, презентация традиций
колледжа через «День открытых дверей».
Основная цель этих мероприятий - познакомить школьников со спецификой
выбранной профессии и предоставить подробную информацию.
Такая конкретная профориентационная работа проводится в Евразийском аграрном
колледже, негосударственном образовательном учреждении, и способствует выполнению
плана приема.
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15. Аттестация специальностей:
В период с 11 по 15 ноября 2019 года Евразийский аграрный колледж прошел процесс
аккредитации Независимым Казахстанским Центром Аккредитации (НКЦА), со сроком
действия с 25.12.2019г. по 24.12.2024г., получил свидетельство-подтверждение об
институциональной аккредитации, а также специализированную аккредитацию по
следующим образовательным программам (Приложение 9.):
1. Учет и аудит

209

2. Финансы

210

3. Информационные системы

211

4. Электрификация и автоматизация сельского хозяйства

212

5. Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта

213

6. Землеустройство

214

7. Агрономия

215

8. Лесное хозяйство, садово-парковое и ландшафтное строительство

216

9. Ветеринария

217

Справка
по итогам самооценки
Специальности: 04110100 – « Учет и аудит»
Квалификации: 4S04110102- Бухгалтер

Введение
По специальности 04110100 - »учет и аудит»с 2001 года ведется
подготовка специалистов на основе общеобязательного стандарта
технического и профессионального образования Министерства образования
и науки Республики Казахстан. В колледже по специальности на платной
основе готовят специалистов на казахском и русском языках.
Государственная лицензия на специальность выдана 3 апреля 2009 года
серией АА-5 № 0101883 на неограниченный срок.
Учет и аудит- эта профессия веками, она всегда востребована и
перспективна. Обучаясь
по
данной
специальности,
вы
освоите
Управленческий учет, принципы налогообложения, казахстанские и
международные стандарты бухгалтерского учета, освоите методы анализа
деятельности предприятия.
Профессия Бухгалтер- одна из востребованных на сегодняшний день
профессий в сфере экономики и финансов. Обучение бухгалтеру требует
большой собранности и усидчивости – все основные дисциплины так или
иначе связаны с цифрами, расчетами и таблицами. Бухгалтерский учет легко
дается людям, хорошо знающим математику и обладающим достаточным
терпением и внимательностью. Из общепрофессиональных дисциплин
студенты изучают основы экономической теории, организацию и технологию
отрасли, микроэкономику, теорию бухгалтерского учета и др. из дисциплин
специальности-Бухгалтерский
учет,
Финансы
и
кредит, изучает
международную систему бухгалтерского учета, аудит, налоги и
налогообложение и многие другие дисциплины, связанные с учетом и
движением денежных средств. Параллельно с теорией будущие бухгалтеры в
процессе обучения должны освоить специальные компьютерные программы,
в том числе "1С:бухгалтерия", работу с электронными таблицами и базами
данных.
п/п ФИО

Стаж
работы
Специальность, квалификация

218

Обучающихся по
дисциплине

кат
его
ри
я

общая

1

Досжанова
Ботагоз

"Казахский Национальный
Технический
Университет". 1999г.

Рахметуллаевна

Инженер-экономист (менеджер)

1. экономический
анализ и анализ
финансовой
отчетности

п
е
д
а
г
о
г

18

18

Пе
рв
ый

12

12

Вт
ор
ой

2. налоги и
налогообложение

Штатный
преподаватель

3. Основы
маркетинга
4.Менеджмент
5. основы
современного
производственного
маркетинга и
менеджмента
6. основы
менеджмента,
маркетинга и
бизнеса
7. экономика
сельского
хозяйства
8. Аграрный
маркетинг
9. Аграрный
менеджмент
2

Им.Абая Гусь.Национальный
Университет.2005г,

1.Основы
экономики

Магистр,2007 ж.

2.Основы
экономической
теории

Исаева
Асель
Финансист-экономист
219

Байбулатовна

3.Финансовый учет

Штатный
преподаватель
3

Айтанаева
Алия
Кулбаевна

1.Основы
бухгалтерского
учета

"Казахский
сельскохозяйственный
университет" 1993 год
Бухгалтер-экономист

32

22

Ма
гис
тр

1.Финансы и
кредит

15

11

Ма
гис
тр

1.Математика для
экономистов

3

3

Вт
оро
й

2.1 С бухгалтерия
3. Статистика
4.Ознокомительна
я практика

4

Жумахметова

"Казахский аграрный
университет". Финансы

Гулмира
Шарапатовна
5

Рысдаулет
Макпал
Дәрменқызы

6

"Казах Национальный педагоги
ческий университет "
2014г. Бакалавр

ма
гис
тр

Кожамкулова
Айгерим
Дилдабековна

«Казахская академия транспорта 1.Экономическая
и коммуникаций» 2012г.
информатика и
Бакалавр
информационные
технологии

Всего

6 преподаватель

4

4

2 преподаватель в
штате

В их обязанности входит: ведение первичного бухгалтерского учета,
начисление заработной платы, выплаты, ведение налогового и
управленческого учета, составление и сдача финансовой отчетности,
снижение налоговых платежей, взаимодействие с банками и кредитными
организациями, участие в инвентаризациях, работа с импортом. Выпускники
данной специальности: бухгалтеры, помощники главного бухгалтера,
финансовые аналитики, финансовые консультанты, специалисты налоговых,
финансовых служб, аудиторы внутреннего и внешнего аудита.
Кадровый потенциал
220

маг
ис
тр

Кадровый
потенциал
соответствует
лицензионным
требованиям. Базовые знания педагогов, обучающихся по данной
специальности, соответствуют.
2017-2018 учебный год
№

Специальность,
квалификация

Изучаемые дисциплины

Стаж работы

Категория

педагог
общая

1

Досжанова
Ботагоз
Рахметуллаевна
19.02.1977 г

"Казахский
Национальный
Технический
Университет". 1999г.
Инженер-экономист
(менеджер)

Штатный
преподаватель

1. Экономический
анализ и анализ
финансовой
отчетности

19

19

Первый

13

13

Второй

2. налоги и
налогообложение
3. Основы маркетинга
4.Менеджмент
5. основы современного
производственного
маркетинга и
менеджмента
6. основы менеджмента,
маркетинга и бизнеса
7. экономика сельского
хозяйства
8. Аграрный маркетинг
9. Аграрный менеджмент

2

Исаева
Асель

"Алматинский
государственный
университет имени
Абая" 2005г.

Байбулатовна

1.Менеджмент
2.Основы экономики
3. основы экономики

магистр 2007г.
12.04.1984 г

4. финансовый учет
Финансы и кредит

Штатный
преподаватель

5.Экономика
производства
6. основы экономической
221

Магистр

теории
7. рыночная экономика
8.Рыночная экономика
3

Айтанаева Алия "Казахский ордена
Кулбайкызы
Трудового Красного
Знамени
27.02.1967 г
сельскохозяйственный
институт. 1993г.
Бухгалтер-экономист

1.Бухгалтерский учет

32

22

Магистр

15

11

Магистр

2.1 С бухгалтерия
3.1 автоматизация
бухгалтерского учета по
программе Сбухгалтерия
4. Статистика
5. Общая теория
статистики
6. практика знакомства

4

Жумахметова
Гульмира
Шарапатовна

Казахский Аграрный
Университет. 2002г.

1.Финансы и кредит
2. банковское дело

Экономист –
финансист. Магистр
2003ж

3.Бюджетного учета
4. экономика отрасли
5.Преддипломная
практика

Всего

4 преподаватель

2 преподаватель в штате

2019-2020 учебный год
№

Специальность,
квалификация

Изучаемые
дисциплины

Стаж работы

Категория

педагог
общая

1

Досжанова
Ботагоз
Рахметуллаевна

"Казахский
Национальный
Технический
Университет". 1999г.

1. Финансы
организации
2. экономический
анализ и Кет
222

20

20

Первый

19.02.1977 г

Инженер-экономист
(менеджер)

Штатный
преподаватель

3. Аграрный
маркетинг
4. Аграрный
менеджмент
5. Менеджмент
основы маркетинга и
агробизнеса
6. экономика отрасли
7. основы
менеджмента и
маркетинга

2

Исаева
Асель

"Алматинский
государственный
университет имени
Абая" 2005г.

Байбулатовна

1. Финансовый учет

14

14

2. финансовый учет

магистр 2007г.

3. производственная
экономика

Финансы и кредит

4. основы экономики

Второй
Магистр

12.04.1984 г
Штатный
преподаватель

5.Основа экономики
6. основы рыночной
экономики
7.Бухгалтерский учет
8.Основы рыночной
экономики
9.Менеджмент
10. Основы
предпринимательства
и бизнеса

3

Айтанаева Алия
Кулбайкызы

"Казахский ордена
Трудового Красного
Знамени

1.Бухгалтерский учет
2.1 С бухгалтерия
223

32

22

Магистр

27.02.1967 г

сельскохозяйственный
институт. 1993г.
Бухгалтер-экономист

3.1 автоматизация
бухгалтерского учета
по программе
Сбухгалтерия
4. Статистика
5. Общая теория
статистики
6. практика
знакомства

4

Жумахметова
Гульмира
Шарапатовна

Казахский Аграрный
Университет. 2002г.

1.Финансы и кредит

15

11

Магистр

2

1

Магистр

2. банковское дело
Экономист –
финансист. Магистр
2003ж

3.Бюджетного учета
4. экономика отрасли
5.Преддипломная
практика

5

Муса Карлыгаш
Асыловна
Штатный
преподаватель

»Казахский
национальный
университет имени
аль-Фараби"

1.Основы экономики
2.Основы
предпринимательской
деятельности

2019г
3.Менеджмент
4.1-С Бухгалтерия
5. налоговый учет и
отчетность
6.Общая теория
статистики
Всего

5 преподаватель

3 преподаватель в
штате

2020-2021 учебный год
№

ФИО

Специальност
ь,

Изучаемые дисциплины

Стаж работы
педагог

224

Категория

общая

квалификация

Досжанова
1 Ботагоз
ахматуллаевна Штатный
реподаватель

2

3

«Казахский
Национальный
Технический
Университет"»
1999год. Инже
нер-экономист
(менеджер)

1. Экономика
организации
2. Экономический
анализ и анализ
финансовой
отчетности
3. Экономика отрасли
4. Аграрный
менеджмент
5. Аграрный
маркетинг

21

21

Верхнее

Исаева Асель
Байболатовна Шт
атный
преподаватель

Казахский
национальный
педагогически
й университет
имени
Абая. 2005г.

1. Финансовый учет
2. Менеджмент
3. Основы рыночной
экономики
4. Экономика
производства
5. Бухгалтерский
учет

15

15

Первый

Муса Карлыгаш
Асыловна

Казахский
национальный
университет
имени альФараби

1. Основы экономики
2. Основы
предпринимательс
кой деятельности
3. Менеджмент
4. 1-С Бухгалтерия
5. Налоговый учет и
отчетность
6. Общая теория
статистики

2

1

Магистр

1. Основы экономики
2. Основы экономики

-

-

Магистр

Штатный
преподаватель

2019 г.

4

Дармеш Назгуль
Макатовна
Часовой
преподаватель

ЮжноКазахстанский
государственн
ый
университет
имени М.
Ауэзова
ЦентральноАзиатский
университет

Всего

4
преподавател
ь

3 преподаватель в штате

225

Магистр

2021-2022 учебный год
№

ФИО

Специальность,
квалификация

Изучаемые
дисциплины

Стаж работы
педагог

Категор
ия

общая

Досжанова
1 Ботагоз
Рахматуллаевна Штатный
преподаватель

«Казахский
Национальный
Технический
Университет"» 1999год.
Инженер-экономист
(менеджер)

1. экономика отрасли

22

22

Верхнее

16

16

Первый

2. Аграрный
менеджмент
3. Аграрный
маркетинг
4. Основы маркетинга
менеджмента
5. экономика
организации
6. экономический
анализ и анализ
финансовой
отчетности
7. основы
бухгалтерского учета
8. финансовый учет

2

Исаева Асель
Байболатовна
Штатный
преподаватель

Казахский национальный
педагогический
университет имени
Абая. 2005г.

1. ухгалтерский
расчет

Магистр
2.Основы экономики
3.Менеджмент
4.Основы рыночной
экономики
5.Производственные
экономика
6.Ф.Ветеринарный
менеджмент
226

7. основы
бухгалтерского учета
3

Дармеш
Назгуль
Макатовна
Часовой
преподаватель

4

"Южно-Казахстанский
государственный
университет имени М.
Ауэзова

1.Основы экономики

1

1

-

-

2.Основы экономики

Центрально-Азиатский
университет»

Тулеубекова
Куралай
Темиргалиевна

1. Общая теория
статистики
2.Статистика

Часовой
преподаватель

3. основы рыночной
экономики
4. финансовый учет
5. основы рыночной
экономики
6.Менеджмент
7. основы экономики
8.Основы экономики
9. основы рыночной
экономики
10. основы экономики
11. основы
экономической
теории

5

Туралы Маржан
Жетписовна
Штатный
преподаватель

» Алматы Менеджмент
Университет " 2018
бакалавр

1. Основы экономики
2. Основы теории
экономики

2019 магистр
3. основы экономики
и права
4. Ф. Основы
предпринимательской
деятельности
227

Магистр

5.Основы
менеджмента и
маркетинга
6. основы экономики
7.Общая теория
статистики
8. налоговый учет и
отчетность
9.Финансы и кредит
10. Аудит
11. государственные
закупки
12.Управленческий
учет
6

Кошан Айбол

1.Основы экономики

Штатный
преподаватель

2.Бухгалтерский учет
3. 1-С Бухгалтерия
4. Аудит
5.Менеджмент
6. налоговый учет и
отчетность
7.Финансы и кредит
8.Ф.Банковское дело
9. налоги и
налогообложение
10.Ф.Налогового
контроля
11.Менеджмент
12.Основы
менеджмента и
маркетинга
228

Магистр

13.Общая теория
статистики
14. финансовый учет
15. Экономика
организации
Всего

6 преподаватель

4 преподаватель в
штате

показатели преподавателей, специальных дисциплин
Учебный год
№

Показатели

2017-

20182019

2018

2019-

2020-

2020

2021

2021-2022

1

Преподаватели по специальности:

6

4

5

4

6

2

-преподаватели со степенью

-

-

-

-

-

3

-преподаватели высшей и первой
категории:

4

Преподаватели, не имеющие
базового образования:

-

-

-

-

-

5

-Преподаватели, ведущие на
государственном языке:

5

3

4

3

5

6

Возраст педагогов:
1

1

3

4

3

3

-

-

- 30 возрастные
- 30до 45 возрастные

4

2

- 45до 60 возрастные

2

2
229

- 60выше

-

-

-

-

-

В последние годы в объединении дисциплин перед преподавателями была
поставлена задача методико-педагогического самоопределения каждого
педагога для повышения качества образования. В данном направлении в
первую очередь был поставлен вопрос о прохождении курсов повышения
квалификации и самообразования.
По прохождению курса повышения
ФИО

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

20212022

«Использование

01.11.2018 жылы
ТОО «ASIA
LABSERVICE»

Развитие и
совершенствование
IT-компетенций
педагогов

Реализация балльно-

30.09.21

инновационных

Досжанова

образовательных
технологий в

Ботагоз

учебном

Исаева
Асель
Байбулатов
на

оценки учебных
результатов в
организациях

НАО "Таlap"

процессе»

Рахметулла
евна

рейтинговой системы

технического и

Сертификат

профессионального

№УМЦ-Т С-1034

образования

Имеет сертификат
Министерства
образования и
науки Республики
Казахстан на
прохождение
курсов повышения
квалификации
профессионального
английского языка
в объеме 260 часов

Развитие и

Реализация балльно-

совершенствование

рейтинговой системы

IT-компетенций

оценки учебных

педагогов

результатов в
организациях

НАО "Таlap"

технического и
профессионального
образования

Айтанаева
Алия
Кулбаевна
230

Развитие
цифровой
компетентности
педагогов
НЦПК»восхожден
ие"

Жумахмет
ова
Гулмира
Шарапатов
на
Рысдаулет
Макпал
Дәрменқыз
ы
Кожамкул
ова
Айгерим
Дилдабеко
вна

Муса
Карлыгаш
Асыловна

Развитие и
совершенствование
IT-компетенций
педагогов

28.03.2021
г. «Организация
самостоятельной
работы студентов в
условиях

НАО "Таlap"

дистанционного
обучения»повышения
квалификации
педагогов Республики
Казахстан
Республиканский блиц-

30.09.21

турнир "основы
педагогики и

Дармеш
Назгуль
Макаткыз

психологии"/
Республиканский

Развитие
цифровой
компетентности
педагогов

научно-методический
центр» устаз тілегі"

НЦПК»восхожден
ие"

Тулеубеко
ва Куралай
Темиргали
евна
Туралы
Маржан
Жетписовн
а

30.09.21
Развитие
цифровой
компетентности
педагогов

231

НЦПК»восхожден
ие"

Кошан
Айбол
























2017-2018 учебный год:
В колледже 14.01.2018 г. выступила с презентацией «педагогическое
обучение по индивидуальному плану работы» на тему «Освоение
маркетинга и менеджмента в образовательном процессе». В данной
презентации были выполнены психологические задания по дисциплине
менеджмент, продемонстрированы слайды по дисциплине.
Досжанова Б. Р. «Провела семинар на тему:» Разработка модели
компетентного будущего специалиста в условиях рыночной
экономики".
«Исаева А.Б. Республиканский профессиональный конкурс «Лучшая
методическая разработка». Тақырыбы: «Поведение потребителей на
рынке».
Досжанова Б. Р. Семинар. "Помощь молодому специалисту-требование
времени"
В колледже 12.11. 2018 года на методическом семинаре выступил с
докладом на тему «дуальное обучение – залог конкурентоспособных
специалистов".
Исаева.А. Б.В течение 72 часов совместно с Centersoft academy имеется
сертификат участника семинара для вузов и колледжей университета
"Туран"на тему "цифровые технологии в образовании"
2018-2019 учебный год:
Досжанова Б. Р. От консалтинговой компании прошел 72 часа
семинарских тренингов на тему "Инновационные технологии обучения
по направлению Финансы" и получил сертификат.
В колледже на объединении дисциплин "Агроэкология и экономика
«велась кружковая работа:» я предприятие»руководитель кружка –
Исаева А. Б."
Досжанова.Б. Р. 1.11-16. 11. 2018 г. прошла 72 часа семинарских
тренингов и получила сертификат от консалтинговой компании на тему
«Инновационные технологии обучения по направлению Финансы».
Досжанова.Б. Р.01.11.2018 года ТОО «Asia LABSERVICE» от центра
повышения
квалификации
прослушал
курс
«Трудовое
законодательство " и получил сертификат.
Досжанова.Б. Р. 20 декабря 2018 года за активное участие в учебновоспитательной работе «Премия-2018» Награждена Дипломом II
Республиканского мероприятия.
Исаева.А. Б. имеет сертификат Министерства образования и науки
Республики Казахстан на прохождение курсов повышения
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квалификации профессионального английского языка в объеме 260
часов.
2019-2020 учебный год:
Досжанова.Б. Р 11.01.2019 года в университете иностранных языков и
деловой
карьеры
на
международной
научно-практической
конференции «пути развития конкуренции в национальной экономике»
была
написана
статья
на
тему
«Стратегия
глобальной
конкурентоспособности», в которой был выдан сертификат. В
настоящее время наша страна на пороге высокого подъема стала
настоящей национальной идеей и «стратегией вхождения в число
наиболее конкурентоспособных стран мира», определяющей курс
развития страны и придающей ей импульс. Одним из способов
достижения этого является конкурентоспособность предприятия - я не
знаю, - сказал он.
Исаева.А. Б. была награжден грамотой за хорошую подготовку в VIII
городской деловой экономической игре"Я-предприниматель" и за
творческий подход, проявленный при подготовке учредителей к игре.
Досжанова.Б. Р.Заместитель директора по воспитательной работе
Евразийского аграрного колледжа г. Алматы Досжанова Ботагоз
Рахметуллаевна, активная участница республиканского проекта «100
имен ұлағатты ұстазамасының», организованного в целях повышения
профессионального
мастерства
педагогов
по
обновленному
содержанию образования, награждена Почетной грамотой и медалью
За доблестный труд и стремление к формированию всесторонне
развитой личности.
Досжанова.Б. Р. Награждена благодарственным письмом за активное
участие и организацию республиканского конкурса» Мисс Колледж 2021".
Исаева.А. Б. 3.09.2020 г. некоммерческое акционерное общество
«Talap», учебный тренинговый центр получил сертификат,
подтверждающий прохождение дистанционного курса повышения
квалификации на тему «Развитие и совершенствование IT-компетенций
педагогов» в объеме 36 часов.
Исаева.А.Б-активная участница республиканского проекта «100 имен
учителей Казахстана», организованного в целях повышения
профессионального
мастерства
педагогов
по
обновленному
содержанию образования, была награждена Почетной грамотой и
медалью Евразийского аграрного колледжа г. Алматы За доблестный и
плодотворный труд по формированию всесторонне развитой личности.
Исаева.А.Б. -Союз отраслевых ассоциаций и профессиональных
образовательных
организаций,
награждена
грамотой
За
самоотверженный труд в обучении и воспитании подрастающего
поколения, добросовестное служение во имя процветания сферы
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образования, поздравление А. Б. с национальным праздником-Днем
Независимости.
Исаева.А. Б. СМИ «UTU.kz " за активное участие в деятельности
Экспертного совета и профессиональную помощь в проводимой работе
награждена сертификатом.
Исаева.А. Б Nazarbayev Intellectual Schools-за особый вклад в развитие
и работу Центра педагогического мастерства по повышению
квалификации учителей - Исаева Асель Байбулатовна награждена
благодарственным письмом.
3.09.2020 года некоммерческое акционерное общество «Talap»,
учебный тренинговый центр «Развитие и совершенствование ITкомпетенций педагогов» получил сертификат, подтверждающий
прохождение дистанционного курса повышения квалификации в
объеме 36 часов.
За заслуги в республиканском конкурсе детского и юношеского
творчества «Атадан мұра» получил грамоту «Үздік ұстаз».
Муса К. А. За заслуги в республиканском конкурсе детского и
юношеского творчества «Атадан мұра» получил грамоту «Үздік ұстаз».
Муса К. А. получила грамоту» Құрмет «на республиканском конкурсе
искусств среди одаренных детей и подростков» Ұстазым ұлағатым " за
проявленную активность в воспитании и воспитании детей и
подростков, проявлении интереса к искусству.
Муса К. А. 29.10.2020 года получила сертификат за участие в
республиканской онлайн конференции» аттестация учителей:
принципы и условия«, организованной Республиканским научнометодическим центром» Ustaz tilegi".
27.11.2020 при поддержке акимата Ауэзовского района г. Алматы
получил благодарственное письмо за руководство научной работой на
городском конкурсе бизнес-планов «Молодежный бизнес: практика и
современная реальность», проходившем в международном колледже
бизнеса и коммуникаций.
Муса К. А. 27.11.2020 при поддержке акимата Ауэзовского района г.
Алматы получила благодарственное письмо за руководство научной
работой на городском конкурсе бизнес-планов «Молодежный бизнес:
практика и современная реальность», проходившем в международном
колледже бизнеса и коммуникаций.
Муса К. А. получила грамоту ведущего за I место на республиканском
гранд турнире «Мен-кәсіпкер», который прошел специально ко Дню
Независимости РК.
Муса К. А. 28.03.2021 г. окончила дистанционный курс обучения
педагогов по образовательной программе повышения квалификации
педагогов Республики Казахстан «организация самостоятельной
работы студентов в условиях дистанционного обучения» в объеме 36
академических часов.
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Муса К. А. В марте месяце приняла участие в I Республиканском
конкурсе
«Лучший
ОНЛАЙН
урок
«МТК»
средняя
общеобразовательная школа№5 «г. Актобе и получил диплом 2
степени.

Состав обучающихся
Прием обучающихся по специальности осуществляется на платной
основе на базе общего образования в очной и заочной формах.
Объем аудиторных занятий и внеаудиторной работы обучающихся при
очной форме обучения составляет 36-40 часов в неделю. Теоретические и
практические занятия, лабораторные работы, экзаменационные, контрольные
работы осуществляются в соответствии с рабочим учебным планом,
утвержденным в начале года.
Прием обучающихся по специальности осуществляется на базе общего
образования в очной и заочной формах. Состав обучающихся за отчетный
период по данной специальности указан в таблице ниже:
Очное отделение
Год

Специалистактар

1 курс
п/п

2017-

"Учет и аудит»

Всего
о/т

2 курс
п/п

18

18

Всего
о/т

18

2018
20182019

"Учет и аудит»

13

20192020

"Учет и аудит»

17

17

2020-

"Учет и аудит»

17

17

"Учет и аудит»

13

13

13
17

11

28

2021
2021-

13

2022

Заочное отделение
В том числе
Учебный год

Всего

Зачисленные на 1
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2 курс

Выпускники

курс
к\о

р\о

к\о

2017-2018

8

8

8

2018-2019

8

8

8

2019-2020

2

2

2

2020-2021

5

5

5

2021-2022

23

2

23

21

На основе местного бюджета в 2020-2021 учебном году 04110100- На
специальность» учет и аудит " принято 25 обучающихся .
Учебно-методическая работа
Ежегодно 04110100- «учет и аудит» на основе стандарта по
специальности подготавливаются документы, необходимые для ведения
учебного процесса. На основе подготовленных рабочих учебных документов
организуется работа по методическому обеспечению учебного процесса на
уровне, отвечающем требованиям стандарта, предъявляемым к будущему
специалисту.
Рабочая программа и календарно-тематический план, составленные в
соответствии с количеством часов в рабочем плане и тематикой типовой
программы, рассматриваются и утверждаются на заседании объединения
дисциплин и используются в повседневном учебном процессе заместителем
директора по УВР. В целях системной организации учебного процесса в
объединении дисциплин, подготовки специалиста с конкурентоспособными
знаниями в будущем каждый преподаватель комплектует учебнометодический комплекс по своим предметам.
Преподаватели разрабатывают вспомогательные средства для обеспечения
высокого уровня методического обеспечения учебного процесса:
 Готовит вопросы и билеты комплексного экзамена по специальным
дисциплинам и экономическим дисциплинам для итоговой
государственной аттестации по специальности 04110100-«учет и
аудит» ;
 Подготовка
тестовых вопросов для текущей аттестации и
экзаменационных вопросов и билетов для промежуточной аттестации в
течение семестра;
 В соответствии с планом работы разрабатываются и утверждаются на
заседании объединения дисциплин задания обязательной контрольной
работы и вспомогательные средства к их выполнению;
 Подготовлено методическое пособие к выполнению контрольной
работы для заочного отделения по специальным дисциплинам по
бухгалтерскому учету;
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План и проведение открытых уроков по финансово-экономическому
циклу, планы воспитательных мероприятий и работы по проведению
проведены по плану;
 Темы курсовой работы подготовлены и в начале года назначены
руководители, которые утверждены на заседании объединения
дисциплин. Подготовлено методическое пособие к выполнению
курсовой работы. Используется обучающимися в учебном процессе.
 Учебно-методический комплекс по финансово-экономическому циклу
укомплектован каждым преподавателем объединения дисциплин, в
котором дополнены материалы, необходимые для учебного процесса.
В объединении дисциплин по плану раз в месяц проводится заседание,
на котором рассматриваются, анализируются и утверждаются методические
пособия.
Ежегодно проводимые в колледже традиционные мероприятия
включают декаду предметных объединений, методико-обучающие семинары,
«школу педагогического мастерства», «школу молодых специалистов».
Тема
объединения
финансово-экономических
дисциплин:
"использование компьютерных технологий в преподавании финансовых
дисциплин (1С – бухгалтерия, версия 8.1, в целях реализации учетной
политики)»
Исходя из темы объединения дисциплин, созданной в начале года
вокруг методической проблемы колледжа, каждый преподаватель выбирает
свою собственную тему с целью совершенствования знаний, составляет план
работы.
При этом в колледже большое внимание уделяется работе с молодыми
специалистами – наставниками. С начала года наставники составили
план. Принимает участие в занятиях молодых специалистов, консультирует с
целью формирования у них педагогических навыков. Способствует сбору
УМК с комплектованием новых научно-методических учебников и
материалов, необходимых для методического обеспечения урока.
Все педагогические преподаватели, начавшие свою трудовую
деятельность в стенах колледжа, ставят на первый план работу по
повышению своих знаний, например, знакомство с новой научной
литературой, обмен опытом, самообразование, развитие навыков
взаимопосещения и анализа уроков, подготовка презентаций по
проводимому предмету.
Используя предложенное методическим отделом Положение о
проведении открытых уроков, преподаватели выполнили открытые уроки в
полном объеме, в срок по графику, составленному с начала года.


1

Открытые уроки

2017-2018

2018-2019

4

4
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2019-2020
4

2020-2021
5

20212022
5

2

Конференции

1

2

2

3

Подготовлен план открытых уроков по отдельным предметам, план
сохранен в объединении дисциплин.
Планы работы учебных кабинетов и кружков были рассмотрены и
утверждены на первом заседании объединения дисциплин и в течение года
работа осуществлялась по плану.
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239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250
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В планах учебных кабинетов-организационная работа, оснащение
кабинета, учебно-методическое оснащение по специальной дисциплине. При
составлении плана работы кружка, исходя из его основных целей и задач,
предполагалось расширение знаний по специальной дисциплине и
повышение интереса к профессии, расширение знаний о профессии.
В соответствии с рабочим учебным планом обучающиеся выполняют
курсовую работу. Для выполнения курсовой работы обучающийся обеспечен
методической помощью. В содержании курсовой работы обучающемуся
дается задание, содержит план и содержание, основные разделы и
практическую часть и заключение. Курсовая работа защищается в
соответствии с графиком учебного процесса, оценки заносятся в зачетную
книжку и журнал теоретического обучения
При проведении учебных занятий преподаватели объединения
финансово-экономических дисциплин используют дидактические материалы,
ТК, которые способствуют расширению знаний обучающихся по
специальным дисциплинам и сочетанию теории с практической
деятельностью.
Педагогическая часовая нагрузка
2017-2018 учебный год
Преподаватели

Нагрузка

Общая

1 семестр

2 семестр

1

Досжанова Ботагоз Рахметуллаевна

615

472

1087

2

Исаева Асель Байбулатовна

538

558

1096

3

Айтанаева Алия Кульбаевна

374

342

716

4

Жумахметова Гульмира Шарапатовна

294

502

796

Всего

1821

1874

3695

2018-2019 учебный год
№

Преподаватели

Нагрузка

Общая

1 семестр

2 семестр

1

Досжанова Ботагоз Рахметуллаевна

480

666

1146

2

Исаева Асель Байбулатовна

505

581

1086

3

Жумахметова Гульмира Шарапатовна

431

289

720

4

Айтанаева Алия Кульбаевна

276

359

635

Всего

1692

1895

3587
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2019-2020 учебный год
№

Преподаватели

Нагрузка

Общая

1 семестр

2 семестр

1

Досжанова Ботагоз Рахметуллаевна

312

299

611

2

Исаева Асель Байбулатовна

403

359

762

3

Жумахметова Гульмира Шарапатовна

244

441

685

4

Айтанаева Алия Кульбаевна

387

30

417

5

Муса Карлыгаш Асыловна

411

662

1073

6

Дармеш Назгуль Макатовна

-

44

44

Всего

1757

1835

3592

2020-2021 учебный год
№

Преподаватели

Нагрузка

Общая

1 семестр

2 семестр

1

Досжанова Ботагоз Рахметуллаевна

167

287

454

2

Исаева Асель Байбулатовна

550

470

1020

4

Муса Карлыгаш Асыловна

717

641

1358

9

Дармеш Назгуль Макатовна

-

44

44

1434

1442

2876

Всего

2021-2022 учебный год
№

Преподаватели

Нагрузка

Общая

1 семестр

2 семестр

1

Досжанова Ботагоз Рахметуллаевна

249

491

740

2

Исаева Асель Байбулатовна

412

573

985

3

Дармеш Назгуль Макатовна

-

44

44

4

Толеубекова Куралай

197

328

525

253

5

Туралы Кораллы

597

534

1131

6

Кошан Айбол

454

797

1251

1909

2767

4676

Всего

Максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет 36-40 часов в
неделю.
Годовая педагогическая нагрузка присваивается в соответствии с
категорийными степенями и учеными званиями преподавателей.
В целях повышения качества подготовки будущих специалистов
обеспечены опытные преподаватели и имеющие ученую степень. В начале
года на заседании объединения составлялось расписание занятий, исходя из
часовой нагрузки преподавателей, в среднем преподаватель преподавал в
объеме 4-6 часов в день. Выполнение часовой нагрузки отслеживается по
форме № 2. Поскольку преподавание по специальности распределено в
соответствии с категорией членов объединения, дипломом, занятие
проводилось
своевременно,
качественно. Преподавателями
высшей
категории и ученой степени преподавались дисциплины, выдаваемые на
государственных экзаменах, последних курсах.

Учебно-воспитательная работа
На основе годового плана колледжа ежегодно составляется план
наставника. Проводятся мероприятия по плану и еженедельно проводятся
классные часы с включением в расписание уроков. Темы классных часов,
проведенных в целом в течение года:
1. »Я патриот своей Родины"
2. "Уважение к старшему-обязанность для ребенка»
3. "Профессия-бухгалтер»
4. "Я-будущий бухгалтер»
5. »Тенге – облик государства"
6. "Декабрьский огонь-начало независимости»
7. «Мамин праздник»
8. "Религиозный экстремизм и терроризм в мире»
9. »Почитай символы своей страны"
10. "Судьба родной страны толгантама жас ұлан»
11. "Традиции-мое неиссякаемое богатство»
12. "Твоя репутация в твоих руках»
13. "Люди с матерью никогда не стареют»
14. "Добро пожаловать-Аз Наурыз»
15. »Экономический кризис"
16. «Свою профессию и гордятся тұтам»
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17. »Человек со временем"
18. "Путешествие в мир животных и растений Казахстана»
19. "Профилактика венерических заболеваний и СПИДа»
20. «Как мы понимаем самоубийство?»
Также ежегодно в целях развития творческих способностей
обучающихся организуются различные конкурсы.В том числе:
 Лучшая группа
 Мисс Весна
 »Кому достанется Миллион"
 «XXI лидер века»
 "Алло, мы ищем таланты".
 «Осенний фейерверк»
 «Принц осени и Королева осени"
 Фестиваль-Дарство
 «Лучший специальность»
 »Джигит султан"

С 2017 по 2021 годы обучающиеся специальности принимали активное
участие во внутриколледжных мероприятиях:
 2018 год. Группа ЕА-101.Сертификат 1 место «Лучший-топ-2018»
 2020 год. ЕА-109. Вельянов Саят «наследие от Деда»
Республиканский юношеский конкурс по жанру "сочинение" I место
 2020 год. ЕА-109. Тулегеновна Аяжан Республиканский конкурс
искусств среди одаренных детей и подростков» ҰСТАЗЫМҰЛАҒАТТЫМ «в номинации» сочинение"ГРАН-ПРИ
 2021 год. ЕА-109. Мубарек Амина приняла активное участие в
Республиканском онлайн конкурсе «Мисс Колледж-2021» и заняла 2
место. Ассоциация молодежных и детских организаций города Актобе.
 2021 год. ЕА-109. Мубарек Амина приняла активное участие в
Республиканском онлайн конкурсе «Мисс Колледж-2021» с
номианцией «самая красивая Мисс». Ассоциация молодежных и
детских организаций города Актобе.
 2021 год.. ЕА-109. Жуманов Мадияр дистанционный Республиканский
конкурс "Қош келдің, әз Наурыз". Участвовала в номинации
"выразительное чтение"и получила диплом II степени.
 2021
год. ЕА-109. Маджикен
Асем
получил
сертификат,
подтверждающий участие в дистанционном республиканском конкурсе
"Қош келдің, әз Наурыз".
С начала года по распоряжению директора наставники закреплены за
группами:
Учебный год
группа
Наставник
2017-2018

ЕА-101

Исмаилова А. М
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2018-2019

ЕА-101

Досжанова Б. Р.

ЕА-201

Досжанова Б. Р.

2019-2020

ЕА-201

Досжанова Б. Р.

2020-2021

ЕА-101

Досжанова Б. Р.

ЕА-109

Муса КАрлыгаш

ЕА-201

Досжанова Б. Р.

2021-2022

Еженедельно классный час проводится в соответствии с расписанием
занятий. На нем контролируется посещаемость, дисциплина и успеваемость
обучающихся, своевременная оплата обучения. Также ведется работа с
родителями, вопросы организации различных мероприятий.
Также с обучающимися группы проводятся культурно-досуговые
мероприятия: посещение театральных постановок, посещение музеев города,
поездка в путешествие. В музей имени Кастеева, на выставку «Атакент»
обучающиеся отправились в путешествие.
Учебно-материальная база
Материально-техническое обеспечение учебного процесса по
специальности 04110100 - »учет и аудит " удовлетворительно:
3/352-Финансы и кредит-Муса К. А.
3/318 – экономический анализ и анализ финансовой отчетности-Исаева А. Б.
3/313-основы экономической теории-Исимсартова Б. М.
Чистота
кабинета,
соответствие
современным
требованиям
оборудования и санитарная чистота компьютеров возложены на заведующих
кабинетами.
Учебные кабинеты оснащены необходимыми типовыми стендами по
специальным дисциплинам, дидактическими материалами, научными
журналами, дополнительной литературой.
Накоплен фонд методических пособий для проведения теоретических
учебных занятий, составлен список удобных для использования
обучающимися в процессе обучения.
Подготовлены
вспомогательные
средства
для
выполнения
обязательных контрольных работ и выполнения контрольной работы
обучающимися заочного отделения.
В начале года с обучающимися были проведены инструктажи по
технике безопасности. Каждый этаж учебного здания соответствует
требованиям пожарной безопасности.
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При делении территории обучения на количество обучающихся
выполняют требования санитарных норм. Общая площадь кабинета
составляет всего 210, в том числе площадь кабинета - 50 квадратных метров,
при делении на количество обучающихся-4,1 квадратных метра на одного
ребенка. В среднем по специальности на 1 преподавателя приходится 4
обучающихся.
Учебные кабинеты оснащены необходимыми для теоретического
обучения учебно-методическими пособиями, сборниками учебников, учебнометодическими
комплексами,
фондом
дидактических
материалов,
интерактивными досками, компьютерами с учетом численности
обучающихся.
Учебные кабинеты ежегодно обновляются и пополняются
необходимым
оборудованием. Данный
фонд
учебно-методических
материалов указан в паспорте кабинета.
Планы работы учебных кабинетов и кружков были рассмотрены и
утверждены на первом заседании объединения дисциплин и в течение года
работа осуществлялась по плану.
В планах учебных кабинетов-организационная работа, оснащение
кабинета, учебно-методическое оснащение по специальной дисциплине. При
составлении плана работы кружка, исходя из его основных целей и задач,
предполагалось расширение знаний по специальной дисциплине и
повышение интереса к профессии, расширение знаний о профессии.
Информационные сети и библиотека
Аудитория 352 обучающиеся, обучающиеся по новейшим
усовершенствованным компьютерным технологиям, пользуются 7
компьютерами, установленными в 1С Бухгалтерия, версия 8,1. Также
преподавателями подготовлены презентации, методические пособия.
В аудитории 315 оборудована интерактивная доска, подходящая для
проведения мультимедийных занятий. В колледже постоянно обновляется
материально-техническая и учебно-информационная база.
Обеспеченность компьютером обучающихся по специальности в
процессе обучения в удовлетворительной степени. В среднем на двух
обучающихся специальности 1 компьютер. Для обучающихся доступен
интернет.
Библиотека колледжа предоставляет возможность обучающимся
специальности 04110100 - » учет и аудит» работать с любой необходимой
литературой.Для совершенствования теоретических знаний обеспечены
учебными и учебно – методическими пособиями.
Для самостоятельной поисковой работы обучающихся оборудован
читальный зал на 350 мест, автоматизированная картотечная система
обслуживания «КАБИС», различные средства информации.
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В учебных кабинетах собраны презентации, методические указания,
выполненные в виде слайдов по дисциплинам, подготовленным
преподавателями.
Уровень знаний обучающихся
Подготовка специалистов по данной специальности осуществлялась на
основе стандарта технического и профессионального образования
Республики Казахстан, типового учебного плана и типовой программы. По
специальным дисциплинам специальности организован учебный процесс на
основе
рабочей
программы
и
календарно-тематического
плана,
составленного на основе типовой учебной программы 2009 года. Учебные
занятия проходят в одну смену в соответствии с расписанием занятий.
Основными документами, организующими учебный процесс, являются:
рабочий учебный план, рабочая программа по подготовке к отдельным
дисциплинам и видам практики и календарно-тематический план. Рабочий
план состоит из учебного графика и учебного плана, руководящего учебным
процессом, перечня учебных дисциплин, сроков и количества часов, в
которых он проходит, последовательности обучения, видов занятий,
промежуточной аттестации и итоговой аттестации, контроля.
Контроль учебного процесса обеспечивает полную реализацию планов
и программ:
- годовой график учебного процесса отражает теоретическое обучение,
экзаменационную сессию, виды и сроки практики, время отдыха;
-календарно-тематический план, составленный на год;
- порядок даты, определяющий время начала и окончания учебных
занятий;
- список аудиторий для проведения занятий, подготовленный учебнометодическим отделом до начала учебного года.
По пройденным дисциплинам заполняется журнал теоретического
обучения. Теоретические, лабораторно-практические занятия, оценки,
пройденные темы заполнены в соответствии с календарно-тематическим
планом. Журналы теоретического обучения регулярно проверяются и
отслеживаются заведующими отделами, заместителями директоров.
Теоретический материал, на который дается контроль содержания
учебных планов и программ, лабораторно-практические занятия,
дополняющие практические навыки для его закрепления, должны стать
эффективным инструментом будущего специалиста по выбранной им
профессии и быть подготовленными таким образом, чтобы выпускник
пользовался большим спросом в практической деятельности.
Для контроля за посещаемостью и успеваемостью обучающихся
организуется внутриколледжный контроль и направляется на его
систематическое управление. В соответствии с учебным графиком
проводится текущая аттестация по дисциплине в объеме 16 часов, результаты
которой учитываются при промежуточной аттестации. Большинство
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экзаменов принимаются в устной форме и в форме тестов. Экзаменационные
вопросы предварительно подготавливаются и раздаются обучающимся для
подготовки, билеты и тестовые вопросы рассматриваются на заседании
объединения дисциплин за 1 месяц и представляются на утверждение
заместителю директора по УВР.
На заседании объединения рассмотрены вопросы о порядке, виде проведения
экзамена,
государственного
экзамена,
нормативно-правовые
документы. Наставники групп, преподаватели в течение года принимали
участие во взаимных занятиях с целью выявления качества знаний, интереса
к предмету и развития педагогического опыта обучающихся. Его результаты
зафиксированы в журнале взаимопосещения занятий.
Текущий контроль по специальности осуществлялся путем проверки
обязательных контрольных работ, указанных в учебной программе по
дисциплинам. Контрольная работа проводилась по очной форме письменно,
по заочной форме по 4 вариантам (по 25 вопросов в каждом варианте) по
индивидуальным заданиям.
04110100- «учет и аудит» показатели успеваемости обучающихся по
специальностям
год

Курс

Количество
обучающихся

Общая
успеваемость

В том числе

Качество
образования

5

%

4

%

2017

1

18

91%

2

11

11

67

78

2018

2

-

-

-

-

-

-

-

2018

1

-

-

-

-

-

-

-

2019

2

12

92%

2

17

5

59

76

2019

1

11

90%

-

-

8

73

73

2020

2

-

-

-

-

-

-

-

2020

1

13

97%

3

23

7

54

79

2021

2

11

92,5%

2

18

9

82

92,5%

2021

1

2022

2

100%

Перечень дисциплин и формы проведения промежуточной аттестации
обучающихся осуществлялись на основе календарного плана, составленного
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в соответствии с государственными общеобязательными стандартами, с
соблюдением установленного учебного графика.
Для выполнения обучающимися курсовых проектов в объединении
дисциплин разработано и на его основе принято методическое пособие.
Для
проведения
промежуточной
аттестации
обучающихся
подготовлены экзаменационные билеты, наглядные пособия, нормативные
документы, разрешенные к использованию во время экзамена. Письменная
экзаменационная работа выполнена на бумаге со штампом. Оценка знаний
осуществлялась по пятибалльной системе.
Для организации и проведения итоговой государственной аттестации
приказом директора создана аттестационная комиссия. Председатель
комиссии назначен квалифицированным специалистом производственной
сферы по специальности.
Документы
государственной
квалификационной
комиссии
(индивидуальный
протокол,
оценочная
ведомость
на
каждого
обучающегося ) установлены в типовой форме №502 в соответствии с
правилами проведения итоговой аттестации. Председатель комиссии
доложил об итогах работы комиссии на педагогическом совете.
Итоги государственной итоговой аттестации
Учебный год Выпускник цены
количество «5» «4» «3» роса
Пеган

Качество
успеваемости

дар
2017-2018

8

-

7

2018-2019

11

2

9

2019-2020

-

-

-

-

-

-

2020-2021

15

-

9

6

-

100%

2021-2022

-

-

-

-

-

-

Заочное отделение
Государственные экзамены
Чтени

Порядок

Количество

цены
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-

85%
100%

е
год

проведени
я экзамена

выпускнико
в

«5» «4» «3» Серве
р
Ганы

20172018

Качество
успеваемост
и

1

7

-

6

-

1

85%

2

7

-

6

-

1

85%

1

8

-

7

-

1

85%

2

8

-

7

-

1

85%

1

3

-

3

-

-

100%

2

3

-

3

-

-

100%

1

4

-

2

2

-

100%

2

4

-

2

2

-

100%

3

4

-

2

2

-

100%

3
20182019

3
20192020

3
20202021

20212022

1
2
3

Научно-исследовательская работа
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Объединение дисциплин принимает активное участие в ежегодной
научно-практической конференции среди преподавателей и обучающихся
колледжа. Они делятся своими проблемами и новостями из своего опыта.
Большое влияние на самостоятельную работу обучающихся через
научный поиск, умение аргументировать свою точку зрения, анализировать
мысли, знакомить с новостями, происходящими вокруг специальности.
Ежегодно на конференции, проходящей в колледже, преподаватели и
обучающиеся выступают с докладами со своей научной работой.
 В 2017 году по специальности учет и аудит,Досжанова.Под
руководством Б. Р. ,обучающийся группы ЕА-201 Бейсен Томирис
принял участие в научно-исследовательской конференции на тему
«Мой бизнес план» и Калбаева Жулдыз приняла участие в научноисследовательской конференции «Я-будущий бухгалтер» и получила
грамоту.
 2021год. ЕА-109. Ибраймхан
Айгерим
на
дистанционном
республиканском интернет-конкурсе "Болашақ-это мы» в номинации
"конкурс сочинений". I-й степени. Диплом
 2021год. ЕА-109. Тулегеновна Аяжан участвовала в дистанционном
республиканском интернет-конкурсе "Болашақ-это мы". Сертификат
 2021год. ЕА-109. Жуманов Мадияр Сабитович принял участие в
республиканском конкурсе эссе «Білімді ұрпақ-тәуелсіздік тірегі»,
посвященном 30 – летнему юбилею Независимости РК, с целью
популяризации среди педагогов и обучающихся программной статьи
Главы государства Касым – Жомарта Токаева «Тәуелсіздік превыше
всего» и стал победителем-I степени. Диплом
 2021год. ЕА-109. Батыр Айшабиби Багисовна приняла участие в
республиканском конкурсе эссе «Білімді ұрпақ-тәуелсіздік тірегі» II
степени, посвященном 30 – летию Независимости РК, с целью
популяризации среди педагогов и обучающихся программной статьи
Главы государства Касым – Жомарта Токаева «Тәуелсіздік превыше
всего». Диплом
 2021год. ЕА-109. Мубарек Амина Ринатовна приняла участие в
республиканском конкурсе эссе «Білімді ұрпақ-тәуелсіздік тірегі»,
посвященном 30 – летнему юбилею Независимости РК, в целях
популяризации среди педагогов и обучающихся программной статьи
Главы государства Касым – Жомарта Токаева «Тәуелсіздік превыше
всего» и стала победителем-II степени. Диплом
 2021. ЕА-109. Спанкул
Сакен Серикович принял участие в
республиканском конкурсе эссе «Білімді ұрпақ-тәуелсіздік тірегі»,
посвященном 30 – летнему юбилею Независимости РК, в целях
популяризации среди педагогов и обучающихся программной статьи
Главы государства Касым – Жомарта Токаева «Тәуелсіздік превыше
всего» и получил Диплом I степени.
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2021год. ЕА-109. Вельянов Саят Кайратович принял участие в
республиканском конкурсе эссе на тему «Білімді ұрпақ-тәуелсіздік
тірегі», посвященном 30 – летию Независимости РК, в целях
популяризации среди педагогов и обучающихся программной статьи
Главы государства Касым – Жомарта Токаева «Тәуелсіздік превыше
всего» и получил Диплом II степени.
Профессиональная практика

Учебная и технологическая форма практики по специальности
04110100 - »учет и аудит". Учебная практика организуется в специально
оборудованных аудиториях путем деловых игр с созданием ситуационных
ситуаций в учреждении.
Технологическая практика на договорной основе проходит в налоговом
департаменте Медеуского района г. Алматы, центре государственного
Пенсионного фонда и Казкомбанке. В базовых учреждениях Алматинской
области, банках на договорной основе и на договорных письмах предприятий
и учреждений, подавших запрос. Для этого обучающиеся допускаются к
прохождению практики по приказу директора колледжа, заключив
двусторонний договор по письму-визиту, предварительно выданному
руководителями данного учреждения. Обучающимся выдаются на руки
необходимые инструктивно-методические пособия, образцы отчетов.
По окончании практики руководитель полностью принимает и
оценивает отчетные документы от обучающихся.
В начале учебно-производственной практики со стороны руководителей
практики обучающимся были даны консультации и ознакомлены с мерами
безопасности. Руководители
ознакомлены
с
графиком
практики,
рассмотрены вопросы рассмотрения, утверждения практической работы на
заседании объединения.Для регулярного, своевременного выполнения
работы практики проведены консультации с группами по нижнему списку:
 По технологической и преддипломной практике (специфика данного
вида практики, польза, которую она дает обучающемуся в будущем);
 отчет по практике, индивидуальный план, вопросы заполнения
дневника;
 вопросы учебной праткики и т. д
Повышая интерес обучающихся к специальности учебнопроизводственной практики, растет спрос на занятость выпускников. По
итогам технологической практики в адрес обучающихся выпускных групп в
2019-2020 учебном году От налогового департамента Медеуского района г.
Алматы директору колледжа вручено благодарственное письмо. В нем
отмечена дисциплинированность и ответственность обучающихся как
грамотных специалистов.
Выпускники специальности отчитывались по специальности на
внутриколледжном конкурсе «лучшая профессия " и организовали ярмарку
профессий.
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В целом 60% выпускников продолжают обучение в высшем учебном
заведении, вопрос трудоустройства осуществляется самостоятельно.

Справка
по итогам самооценки
Специальности 04120100 – «Банковское и страховое дело»
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4S04120103 – «Менеджер по бакновским операциям»

1

Досжанова
Ботагөз
Рахметуллаевна
Штатный
преподаватель

«Казахский
национальный
технический
университет».
1999 г.
Экономистинженер
(менеджер)

1.
18
Экономическ
ий анализ и
анализ
финансовой
отчетности.
2. Налоги и
налогооблож
ение
3.
Основы
маркетинга
4.
Управление
5.
Основы
современног
о
промышленн
ого
маркетинга и
менеджмента
.
6.
Основы
менеджмента
, маркетинга
и бизнеса.
7. Экономика
сельского
хозяйства
8. Аграрный
маркетинг
9. Аграрный
265

педагог

общая

Общая информация
С 2001 года Министерством образования и науки Республики Казахстан
осуществляется подготовка специалистов по специальности 04120100 – «Банковское и
страховое дело» на основе Стандарта общеобязательного образования для технического и
профессионального образования. Колледж готовит специалистов на казахском и русском
языках на платной основе.
Государственная лицензия по специальности выдана 3 апреля 2009 года за серией АА-5 №
0101883 на неопределенный срок. Прием студентов по специальности осуществляется на
базе общего образования по дневной и заочной формам обучения.
Кадровый потенциал
Кадровый потенциал соответствует лицензионным требованиям. Базовые знания
учителей по этой специальности такие же.
2017-2018 учебный год
қ/с
ФИО
Опыт
Специальность Предмет
работы
Категория
,
исследовани
квалификация я

18

Первая

2

Исаева
Асель
Байбулатовна
Штатный
преподаватель

Абайский конь.
Казахский
национальный
университет.200
5 г.,
Мастер, 2007 г.
Финансистэкономист
«Казахский
аграрный
университет»
1993 г.
Бухгалтерэкономист.

3

Айтанаева
Алия
Кулбаевна

4

Елтаева
Куралай
Елтаевна

«Казахский
аграрный
университет».
Финансы

5

Саяпил
Алия

Казахский
национальный
университет им.
Аль-Фараби

6

Момынкулова
Сауле
Мадиярбековна

7

Жуманова
Гулжайна
Шереханқызы

8

Токтагулова Улжан
Сыпабековна

менеджмент.
1.Основы
экономики
2.Основы
экономическ
ой теории
3.Финансовы
й учет

12

12

вторая

1.Основы
32
бухгалтерско
го учета
2.1Сбухгалте
рия
3. Статистика
4.Ознокомит
ельная
практика
1.
Основы 11
маркетинга
2.
Основы
менеджмента

22

Магистр

8

вторая

15

Вторая

1.
Основы 14
экономики
2.
Основы
экономическ
ой теории.
Жамбылский
1.Статистика
18
институт
2. Налоги и
легкого и
налогооблож
промышленного
ение
производства
Казахский
1.
Основы 21
институт ордена бухгалтерско
Труда и
го учета
Красного
2.
Знамени
Бюджетный
сельского
учет
хозяйства
Южно1.
4
Казахстанский
Экономическ
государственны ая
й университет
информатика
имени М.
и
Ауэзова
информацио
нные
системы
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10

первая

19

Магистр

3

Магистр

2018-2019 учебный год
ФИО
Предмет исследования

Опыт
работы
общая

Специальность,
квалификация

1

Досжанова
Ботагөз
Рахметуллаевна
19.02.1977ж
Штаттық
оқытушы

2

Исаева
Асел
Байбулатовна
12.04.1984ж
Штаттық
оқытушы

3

Айтанаева Алия
Кулбайкызы
27.02.1967ж

4

Жумахметова
Гүлмира
Шарапатовна

«Казахский
национальный
технический
университет». 1999
г.
Экономист-инженер
(менеджер)

1. Экономический анализ
и анализ финансовой
отчетности.
2.
Налоги
и
налогообложение
3. Основы маркетинга
4. Управление
5. Основы современного
промышленного
маркетинга
и
менеджмента.
6. Основы менеджмента,
маркетинга и бизнеса.
7. Экономика сельского
хозяйства
8. Аграрный маркетинг
9 Аграрный менеджмент.
Алматинский
1. Управление
государственный
2. Основы экономики.
университет им.
3. Основы экономики.
Абая, 2005 г.
4. Финансовый учет
Магистр 2007
5. Экономика
Финансы и кредит
производства
6. Основы
экономической теории.
7. Рыночная экономика
8. Рыночная экономика
«Казахский
1.Основы бухгалтерского
аграрный
учета
университет» 1993 2.1Сбухгалтерия
г.Бухгалтер3. Статистика
экономист.
4.Ознокомительная
практика
Казахский аграрный 1. Финансы и кредит
университет. 2002 г. 2. Банковское дело
Экономист
- 3. Бюджетный учет
финансист. Магистр 4. Экономика отрасли
2003
5.Преддипломная
практика
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Категори
я

педагог

№

19

19

Первая

13

13

Вторая
Магистр

32

22

Магистр

15

11

Магистр

ФИО

Опыт
работы

Предмет исследования

1. Фонды организации
2. Экономический анализ
и КЭТ
3. Аграрный маркетинг
4. Аграрный менеджмент
5. Основы менеджмента,
маркетинга
и
агробизнеса.
6. Экономика отрасли
7. Основы менеджмента
и маркетинга
1. Финансовый учет
2. Финансовый учет
3. Промышленная
экономика
4. Основы экономики.
5. Основы экономики.
6. Основы рыночной
экономики.
7. Бухгалтерский учет
8. Основы рыночной
экономики.
9. Менеджмент
10. Основы
предпринимательства и
бизнеса.

20

20

Бірінші

14

14

Вторая
Магистр

1. Бухгалтерский учет
2.1C бухгалтерский учет
1993 3.1 Автоматизация учета
по бухгалтерской
программе
4. Статистика
5. Общая теория
статистики.
6.
Ознакомительная
практика
Казахский аграрный 1. Финансы и кредит
университет. 2002 г. 2. Банковское дело
Экономист
- 3. Бюджетный учет
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32

22

Магистр

15

11

Магистр

1

Досжанова
Ботагөз
Рахметуллаевна
19.02.1977ж
Штатный
преподаватель

«Казахский
национальный
технический
университет». 1999
г.
Экономист-инженер
(менеджер)

2

Исаева
Асел
Байбулатовна
12.04.1984ж
Штатный
преподаватель

Алматинский
государственный
университет им.
Абая, 2005 г.
Магистр 2007
Финансы и кредит

3

Айтанаева Алия
Кулбайкызы
27.02.1967ж

«Казахский
аграрный
университет»
г.Бухгалтерэкономист.

4

Жумахметова
Гүлмира
Шарапатовна

Категори
я

педагог

Специальность,
квалификация

жалпы

№

2019-2020 оқу жылы

ФИО

2020-2021 оқу жылы
Специальность,
квалификация

Предмет исследования

«Казахский
национальный
технический
университет».
1999 г.
Экономистинженер
(менеджер)
Казахский
1.
национальный 2.
педагогический 3.
университет
имени Абая. 2005
4.
г.
5.
Казахский
1.
национальный 2.
университет им.
3.
Аль-Фараби
4.
2019 г.
5.

1.Экономика
организации
2.Экономический анализ
и анализ финансовой
отчетности.
3.Экономика отрасли
4.Аграрный менеджмент
5.Аграрный маркетинг
Финансовый учет
Управление
Основы рыночной
экономики.
Экономика производства
Бухгалтерский учет
Основы экономики
Основы бизнеса
Управление
1-C Бухгалтерский учет
Налоговый учет и
отчетность.
Общая
теория
статистики.
1. Основы экономики

2

1

Досжанова Ботагоз
Рахматуллаевна
Штатный
преподаватель

2

Исаева Асель
Байболатовна
Штаттық
оқытушы

3

Мұса Қарлығаш
Асылқызы
Штатный
преподаватель

6.
4

Дәрмеш Назгүл
Мақатқызы
Сағаттық
оқытушы

ЮжноКазахстанский
государственный
университет им.
М. Ауэзова
Университет
Центральной Азии
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1

Опыт
работы
общая

№

Мұса Қарлығаш
Асылқызы

Магистр

Категори
я

педагог

5

финансист. Магистр 4. Экономика отрасли
2003
5.Преддипломная
практика
Казахский
1. Основы экономики
национальный
2. Основы бизнеса
университет им.
3. Управление
Аль-Фараби
4.1-C Бухгалтерский учет
2019 г.
5.Налоговый
учет
и
отчетность.
6. Общая теория
статистики.

21

21

Высшая

15

15

Первая
Магистр

2

1

Магистр

-

-

Магистр

2021-2022 оқу жылы
ФИО
Предмет исследования

Опыт
работы
Общая

Специальность,
квалификация

1

Досжанова Ботагоз
Рахматуллаевна
Штатный
преподаватель

2

Исаева Асель
Байболатовна
Штатный
преподаватель

3

Дәрмеш Назгүл
Мақатқызы

4

Төлеубекова
Құралай
Темиргалиевна

«Казахский
национальный
технический
университет».
1999 г.
Экономистинженер
(менеджер)

1. Экономика отрасли
2. Аграрный менеджмент
3. Аграрный маркетинг
4.
Основы
управленческого
маркетинга.
5.
Организационная
экономика
6. Экономический анализ
и анализ финансовой
отчетности.
7.
Основы
бухгалтерского учета
8. Финансовый учет
Казахский
1. Бухгалтерский учет
национальный
2. Основы экономики.
педагогический
3. Управление
университет
4. Основы рыночной
имени Абая. 2005 экономики.
г.
5. Производственная
экономика
6.F. Ветеринарный
менеджмент.
7. Основы
бухгалтерского учета
«Южно1.Основы экономики
Казахстанский
государственный
университет им.
М. Ауэзова.
Университет
Центральной Азии
»
1.Общая
теория
статистики
2. Статистика
3. Основы рыночной
экономики.
4. Финансовый учет
5.Основы
рыночной
экономики.
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Категори
я

педагог

№

22

22

Высшая

16

16

Первая
Магистр

1

1

Магистр

5

Тұралық Маржан
Жетпісқызы

6

Қошан Айбол
Ерікұлы

Алматинский
университет
управления
2018 Бакалавр
2019 Магистр

6. Менеджмент
7. Основы экономики.
8. Основы экономики.
9.Основы
рыночной
экономики.
10. Основы экономики.
11.Основы
экономической теории.
1. Основы экономики
2.
Основы
экономической теории.
3. Основы экономики и
права.
4. F. Основы бизнеса
5. Основы менеджмента
и маркетинга
6. Основы экономики.
7.
Общая
теория
статистики.
8. Налоговый учет и
отчетность.
9. Финансы и кредит
10. Аудит
11.
Государственные
закупки
12. Управленческий учет.
1. Основы экономики
2. Бухгалтерский учет
3.1-C Бухгалтерский учет
4. Аудит
5. Управление
6.Налоговый
учет
и
отчетность.
7. Финансы и кредит
8. Дело банка
9.Налоги
и
налогообложение
10. Налоговый контроль
11. Управление
12. Основы менеджмента
и маркетинга.
13.Общая
теория
статистики.
14. Финансовый учет
15.Организационная
экономика
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-

-

Магистр

показатели преподаватей по социально-гуманитарным и общепрофессиональным,
специальным предметам

№

Көрсеткіштер

1
2
3
4
5
6

Оқу жылы

20172018
Педагоги по специальностям:
6
- преподаватели со степенями
- высшая и первая категория
10/28
Учителя без базовых знаний:
- преподают на государственном языке 28/80
Учителя без основного образования:
Возраст учителей:
12/31
- до 30 лет
%
- от 30 до 45 лет
18/48
- от 45 до 60 лет
%
- старше 60 лет
1/3%

20182019
5
2/9%
18/82%

20192020
4
5,6%
1/7%
16/94%

20202021
5

20212022
6

1/7%
9/41% 8/41%
13/55% 9/52%
-

прохождении курса повышения квалификации
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О

Аты-жөні

Досжанова
Ботагөз
Рахметуллаевна

Исаева
Асель
Байбулатовна

2017-2018
«Использование
инновационных
образовательных
технологий в
учебном
процессе»
Сертификат
№УМЦ-Т С1034

20182019

2019-2020

2020-2021

Развитие и
повышение
ITкомпетенций
учителей
НАК Талап

Реализация
балльнорейтинговой
системы оценки
учебных
результатов в
организациях
технического и
профессионального
образования
Реализация
балльнорейтинговой
системы оценки
учебных
результатов в
организациях
технического и
профессионального
образования

Развитие и
повышение
ITкомпетенций
учителей
НАК Талап

Айтанаева
Алия
Кулбаевна
Жумахметова
Гулмира
Шарапатовна
Рысдаулет
Мақпал
Дәрменқызы
Кожамкулова
Айгерім
Дилдабековна
Мұса Қарлығаш
Асылқызы

Развитие и
повышение
ITкомпетенций
учителей
НАК Талап
В «Октябре»
прошел
республиканский
блиц-турнир
«Основы
педагогики и
психологии» /
Республиканский
научнометодический
центр «Желание
учителя».

Дәрмеш Назгүл
Мақатқыз

Төлеубекова
Құралай
Темиргалиевна
Тұралық
Маржан
Жетпісқызы
Қошан Айбол
Ерікұлы
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Состав обучающихся
Прием студентов по специальности осуществляется на платной основе на дневную
и заочную формы обучения на базе общего образования.
Соответствует требованиям санитарных норм при разделении учебной зоны на
количество студентов. Учебная площадь, разделенная на количество учеников, составляет
4,1 квадратных метра на одного ребенка. В среднем на 1 преподавателя по специальности
приходится 4 студента.
Состав студентов в отчетном периоде по специальности представлен в таблице:
Очное отделение
Год
Специальности 1 курс
В общем 2 курс
В общем 3 курс
В общем
к/о р/о
к/о р/о
к/о р/о
2017Финансы
13
13
2018
2018Финансы
2019
2019Финансы
18
18
2020
2020Финансы
2021
2021Финансы
2022

Заочное отделение
Год
обучения
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022

Из них

В общем

1 курс
қ\т

2 курс
қ\т
о\т

о\т

Выпускники

8
7
14
5
3
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Объем аудиторных и внеклассных занятий студентов очной формы обучения
составляет 36-40 часов в неделю. Теоретические и практические занятия, лабораторные
работы, экзамены, контрольные работы проводятся в соответствии с учебным планом,
утвержденным в начале года..
Учебно-методическая работа
Ежегодно документы, необходимые для учебного процесса, готовятся на основании
стандарта по специальности 04120100 – «Банковское и страховое дело». На основе
подготовленных учебных рабочих документов организована работа по методическому
обеспечению учебного процесса на уровне, соответствующем требованиям стандарта для
будущего специалиста.
Рабочая программа и календарно-тематический план, разработанные в соответствии с
количеством часов в рабочем плане и темами в стандартной программе, рассматриваются
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и утверждаются на заседании ассоциации дисциплин и используются в повседневном
учебном процессе с утверждение заместителя директора по учебной работе. Чтобы
систематически организовать учебный процесс по объединению дисциплин, подготовить
в будущем конкурентоспособно образованного специалиста, каждый преподаватель
собирает учебно-методический комплекс по своим дисциплинам.
Учителя разрабатывают пособия, обеспечивающие высокий уровень методического
процесса:
• Подготовлены комплексные экзаменационные вопросы и билеты на итоговую
государственную аттестацию по специальности 04120100 – «Банковское и страховое
дело», прохождение специальных дисциплин и экономических дисциплин;
• Готовит тестовые вопросы для текущей сертификации и экзаменационные
вопросы, а также билеты для промежуточной сертификации до начала семестра;
• В соответствии с планом работы на заседании ассоциации дисциплин
утверждаются задачи обязательных контрольных работ и разработка пособий по их
выполнению;
• Разработано методическое пособие по заочному контролю специальных
дисциплин финансово-экономического цикла;
• План открытых уроков по финансово-экономическому циклу, планы учебной
деятельности и работ, выполняемых по плану;
• В начале года были разработаны темы курсовых работ и назначены кураторы, что
было одобрено на собрании предметной ассоциации. Разработано методическое пособие
для подготовки курсовой работы. Студенты используют его в учебном процессе.
• Каждый преподаватель Объединения учебно-методических комплексных
дисциплин по финансово-экономическому циклу, который дополняется необходимыми
материалами для учебного процесса.
Согласно плану, ассоциация дисциплин собирается раз в месяц, на которой
рассматриваются, анализируются и утверждаются методические пособия.
Учителя принимают активное участие в традиционных мероприятиях, ежегодно
проводимых в колледже, Декаде объединения дисциплин, методических семинарах,
«Школе педагогического мастерства», «Школе молодых специалистов». Например,
Абдыкаимова А., Искаков Т., Жандыбаева Н., Бекишева Г.Ж.
Тема объединения финансово-экономических дисциплин: «Использование
компьютерных технологий в преподавании финансовых дисциплин (1С - бухгалтерский
учет, версия 8.1, с целью реализации учетной политики)»
В начале года, исходя из темы объединения дисциплин, созданной вокруг
методических задач колледжа, каждый преподаватель выбирает индивидуальную тему с
целью совершенствования своих знаний, разрабатывает план работы.
Кроме того, в колледже большое внимание уделяется работе молодых
специалистов - наставников. С начала года наставники составили план. Участвует в
занятиях молодых специалистов, консультирует по вопросам развития педагогических
навыков. Участвует в сборе учебных материалов, собирая новые научно-методические
пособия и материалы, необходимые для методического обеспечения урока. Абдикаимова
А. по заказу директора Сакпанова М., Искаков Т. Утвержден наставником.
Все преподаватели, которые начали свою карьеру в колледже, отдают приоритет
работе по совершенствованию своих знаний, такой как знакомство с новой научной
литературой, обмен опытом, укрепление своих знаний, участие во взаимных уроках и
развитие аналитических навыков, подготовка презентаций по теме предмет.
Используя Правила проведения открытых уроков, рекомендованные методическим
отделом, преподаватели проводили открытые уроки в полном объеме, в срок, согласно
графику, установленному на начало года.
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2020-2021
2017-2018
1
2

Открытые уроки
Конференции

5

2018-2019

2019-2020

4

6

20212022

4

Барлығы
2

25 мая 2019 года в колледже прошла Ярмарка методических работ по дисциплинам.
Результаты педагогической и методической работы учителей ярмарки, вид работы,
информирующий участников информационными и познавательными средствами. По
итогам ярмарки педагог Абдыкаимова А. набирается опыта, применяя «Комплексный
урок» в своей практике. был награжден.
С 10 по 16 мая преподаватели объединения дисциплин приняли активное участие в
педагогических чтениях на тему «От грамотного учителя до грамотного ученика».
По результатам педагогических чтений педагог Абдикаимова А.Ж. был награжден
дипломом.
В соответствии с учебной программой студенты выполняют курсовую работу по
предмету «Финансы предприятий». Как было сказано выше, студенту предоставляется
методическая помощь для выполнения курсовой работы. В содержании курсовой работы
студенту дается задание, план и содержание, основные разделы и практическая часть и
заключение. Курсовая работа защищается в соответствии с графиком учебного процесса, а
оценки фиксируются в зачетной книжке и теоретическом учебнике.
Преподаватели ассоциации финансово-экономических дисциплин используют
дидактические материалы, учебные пособия, которые помогают расширить знания
студентов по специальным дисциплинам и совмещают теорию с практическими
действиями.
Загруженность педагогических часов
Мамандыққа берілген оқу жүктемесі
Форма
Теоретическ лабораторн
обучени
ие
ые
я
часы
часы

практическ
ая
неделя

Количест
во
экзаменов

Количест
во
курсовых
работ

Количест
во
итоговых
атесстаци
й
3

Очное
1350
630
20
8
отделен
ие
Заочное 364
100
4
4
3
отделен
ие
Максимальная нагрузка студентов - 36-40 часов в неделю.
Годовая педагогическая нагрузка определяется в соответствии с разрядами и учеными
званиями учителей.
Для повышения качества подготовки будущих специалистов предусмотрены опытные
преподаватели с учеными степенями. В начале года на собрании ассоциации, в
зависимости от загруженности учителей, был разработан график, средний учитель
преподавал 4-6 часов в день. Выполнение почасовой нагрузки контролируется по форме
№ 2. Обучение по специальности разделено на категории членов ассоциации, в
соответствии с дипломом, поэтому уроки проводились своевременно и качественно. В
прошлом году предметы государственного экзамена вели учителя высшей категории и
ученой степени.
Воспитательная работа
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Годовой план наставничества разрабатывается на основе годового плана колледжа.
Мероприятия проводятся по плану, в расписание включены еженедельные учебные часы.
Тематика занятий в течение года: «Казахстан - Моя Родина», «Здоровый образ
жизни - здоровое поколение», «Фестиваль языков», «День борьбы со СПИДом», «День
Конституции Республики Казахстан», «Обязанности и права студентов». , «Слова СПИД и
ВИЧ знакомы всем», «Вред алкоголя и табака для здоровья человека», «Нет наркотикам!».
Также запланированы открытые образовательные часы: «Мой президент», «Fun
Club - Young Sultan», «Молодежь против СПИДа», «Здоровый образ жизни - здоровое
поколение», «Казахстан - Моя Родина», Праздничное мероприятие «День финансиста».
посвященный !, «9 мая - День Победы», «Новогодняя ночь», «Интеллектуальная игра«
Лидер 21 века ».
С начала года приказом директора были закреплены наставники по группам:
Год обучения
группа
наставник
2017-2018
ФН-201
Исаева А.Б.
2018-2019
ФН-201
Исаева А.Б.
2019-2020
Абеуова А.С
2020-2021
Абеуова А.С
2021-2022
Абеуова А.С
Классные часы проводятся еженедельно по расписанию. Отслеживает посещаемость,
дисциплину и успеваемость студентов, своевременность оплаты за обучение. Также есть
вопросы по организации различных мероприятий, работе с родителями.
Также группа организует культурные мероприятия со студентами: театрализованные
представления, посещение городских музеев, поездки. Студенты посетили музей
Кастеева, выставку «Атакент».
Учебно-материальная база
Обеспечение материально-технической базы учебного процесса по специальности
04120100 – «Банковское и страховое дело» удовлетворительное:
3/352 - Финансы и кредит
3/311 - Корпоративные финансы
3/315 - Бухгалтерский учет и аудит
3/316 - Основы экономики
Аудитории оснащены необходимыми стандартными стендами, дидактическими
материалами, научными журналами, дополнительной литературой по специальным
дисциплинам.
Собраен фонд методических пособий для проведения теоретических занятий,
список удобен для использования студентами во время обучения.
Разработаны пособия по успеваемости студентов-заочников и студентовзаочников.
В начале года студентам были даны инструкции по технике безопасности. Каждый
этаж учебного корпуса соответствует требованиям пожарной безопасности.
Соответствует требованиям санитарных норм при разделении учебной зоны на
количество студентов. Общая площадь офиса составляет 210 квадратных метров, в том
числе площадь офиса - 50 квадратных метров, разделенная на количество студентов, 4,1
квадратных метра на одного ребенка. В среднем на 1 преподавателя по специальности
приходится 4 студента.
С учетом количества учащихся классы оснащены учебными пособиями,
учебниками, учебными пособиями, дидактическими материалами, интерактивными
досками, компьютерами.
Аудитории ежегодно обновляются и пополняются необходимым оборудованием.
Этот фонд учебно-методических материалов указан в паспорте кабинета.
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Планы работы аудиторий и кружков были рассмотрены и утверждены на первом
заседании ассоциации дисциплин и реализованы в течение года согласно плану работы.
В план аудиторий включены организационные работы, оборудование аудиторий,
учебно-методическое оборудование по специальным предметам. Исходя из основных
целей и задач клуба, план работы учитывает расширение знаний и интереса к
специальности, расширение знаний о профессии.
Информационные сети и библиотеки
Аудитория 352 используется 7 студентами-компьютерщиками, которые установили
1С Бухгалтерия, версия 8.1 Бухгалтерии, обучены новейшим передовым компьютерным
технологиям. Кроме того, учителями подготовлены презентации, учебные пособия.
В аудитории 315 установлена интерактивная доска для мультимедийных уроков.
Материально-техническая и учебно-информационная база колледжа постоянно
обновляется.
Обеспеченность студентов компьютерами в учебном процессе удовлетворительная.
В среднем 1 компьютер на двоих студентов специальности. Интернет доступен для
студентов.
Библиотека колледжа позволяет студентам специальности 0516000 - «Финансы»
работать с любой необходимой литературой, оснащена учебниками и учебными
пособиями для совершенствования теоретических знаний.
Имеется читальный зал на 350 мест, автоматизированная система картотеки
«КАБИС», оснащенная различными носителями для самостоятельной исследовательской
работы студентов.
В аудиториях проводятся слайд-презентации, методические указания по
дисциплинам, подготовленные учителями.
Уровень знаний студентов
Подготовка специалистов по данной специальности осуществляется на основе
стандарта технического и профессионального образования Республики Казахстан и
типовых учебных планов и типовых программ. Учебный процесс по специальным
дисциплинам специальности организован на основе рабочей программы и календарнотематического плана, созданного на основе Типового учебного плана 2009 года. Занятия
проходят в одну смену по расписанию.
Основными документами, организующими учебный процесс, являются: учебный
план, рабочая программа по отдельным дисциплинам и стажировкам, календарнотематический план. Рабочий план состоит из расписания и учебной программы,
регулирующей процесс обучения, списка дисциплин, его продолжительности и
количества часов, последовательности обучения, типов занятий и промежуточной
аттестации и итоговой аттестации, видов контроля.
Мониторинг учебного процесса обеспечивает полное выполнение планов и
программ:
- Годовой график учебного процесса отражает теоретические занятия,
экзаменационные сессии, виды и сроки практики, периоды отдыха;
- календарно-тематический план на год;
- повестка дня, определяющая время начала и окончания занятий;
- Перечень аудиторий, подготовленный учебно-методическим отделом перед
началом учебного года.
Теоретические материалы, контролирующие содержание учебных планов и
программ, лабораторно-практических занятий, дополняющие практические навыки для
его утверждения, должны быть эффективным инструментом в выбранной профессии
будущего специалиста и должны быть подготовлены таким образом, чтобы выпускник
пользуется большим спросом на практике.
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Мониторинг в колледже организован для отслеживания посещаемости и
успеваемости студентов и направлен на его систематическое управление. Согласно
графику текущая аттестация предмета проводится в объеме 16 часов, результаты которых
учитываются при промежуточной аттестации. Большинство экзаменов сдают устно и в
форме тестов. Экзаменационные вопросы готовятся заранее и раздаются студентам для
подготовки, билеты и тестовые вопросы рассматриваются за 1 месяц на собрании
предметной ассоциации и представляются на утверждение заместителю директора по
учебной работе.
Заполнен теоретический учебник по пройденным дисциплинам. Теоретические,
лабораторные и практические занятия, оценки, пройденные темы выполняются в
соответствии с календарно-тематическим планом. Заведующие отделами теоретических
учебных журналов. Заместители директора регулярно проверяют и контролируют.
На заседании Ассоциации были рассмотрены вопросы проведения экспертизы,
порядок, вид, нормативно-правовые документы государственной экспертизы. Наставники
и преподаватели группы участвовали во взаимных уроках в течение года с целью
определения качества знаний учащихся, интереса к предмету и развития педагогической
практики. Его результаты заносятся в журнал взаимного участия.
Текущий контроль по специальности осуществляется путем проверки обязательной
контрольной работы, указанной в учебных планах дисциплин. Контрольная работа
проводилась очно в письменной форме, заочно - в 4 вариантах (по 25 вопросов в каждой
версии) по индивидуальным заданиям.
Показатель успеваемости студентов специальности 04120100 – «Банковское и
страховое дело»
год
Курс
Число
Общая
Из них
Качество
обучающихс успеваемость
знаний
5
%
4
%
я
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022

1- 2
1- 2
1- 2

13-12
18
14

92,3%
100%
100%

2
3
3

15,3
18
21,4

6
11
7

46,2
71
50

61,5
89
71,4

Перечень и форма дисциплин для промежуточной аттестации обучающихся
составляются по расписанию на основе учебного плана, созданного в соответствии с
государственными общеобязательными стандартами.
Для реализации курсовых проектов студентов в объединении дисциплин
разработан и принят методический инструментарий.
Для промежуточной аттестации студентов подготовлены экзаменационные билеты,
наглядные пособия, нормативные документы, которые разрешено использовать во время
экзамена. Письменные экзамены проводились на гербовых бумагах. Оценка знаний
проводилась по пятибалльной шкале.
Приказом директора создана аттестационная комиссия для организации и
проведения итоговой государственной аттестации. Председателем комиссии назначается
квалифицированный специалист в области производства. Например, в 2011-20112
учебном году Калыкова Б.Б. Декан факультета бизнеса и права, кандидат экономических
наук
Документы Государственной квалификационной комиссии (индивидуальный
протокол на каждого обучающегося, аттестационный лист) устанавливаются по типовой
форме №502 в соответствии с правилами итоговой аттестации. Об итогах работы
комиссии председатель комиссии доложил на педагогическом совете.
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Государственная итоговая аттестация
Государственные экзамены
Количество
оценки
выпускников
«5» «4»
«3»
не
сдавшие

Порядок
сдачи
экзамена

Год
обучения

1- экзамен
2- экзамен
3-экзамен
1- экзамен
2- экзамен
3-экзамен
1- экзамен
2- экзамен
3-экзамен
1- экзамен
2- экзамен
3-экзамен
1- экзамен

2017-2018
2017-2018
2017-2018
2018-2019
2018-2019
2018-2019
2019-2020
2019-2020
2019-2020
2020-2021
2020-2021

2- экзамен
3-экзамен

2021-2022

Качество
знаний

13
13
13

2
2
2

9
10
8

2
1
3

80%
84%
72%

14
14
14

3
4
4

5
5
4

6
5
6

81%
86%
80%

2021-2022

Для определения качества обучения выпускников с 27 марта по 7 мая была проведена
подготовка к итоговой государственной аттестации. Контрольные материалы
подготовлены по специальности 04120100 – «Банковское и страховое дело» по
специальным дисциплинам «Основы бухгалтерского учета», «Финансы предприятия»,
«Основы экономической теории», уровень знаний приведен в таблице ниже.
қ/с Специальност
итоги (%)
Средний
ь
показатель
вступительные
рубежные
итоговые
1
финансы
64,3%
75,3%
79,3%
73%
Научно-исследовательские работы
Объединение дисциплин активно участвует в традиционной ежегодной научнопрактической конференции среди преподавателей и студентов колледжа. Они делятся
проблемами и нововведениями в своей практике.
Он помогает студентам самостоятельно работать посредством научных
исследований, доказывать свою точку зрения, анализировать идеи, знакомить их с
последними разработками в своей области.
Также она готовит и участвует в городских конференциях: например, в 2010-2011
учебном году на городской конференции в Казахском национальном университете имени
аль-Фараби по специальности 04120100 - преподаватель «Банковское и страховое дело»
Бекишева Г.Ж. Студент занял 2 место.
Студенты Маметова М., Акмолаев Н., Аюпова К. приняли участие в конкурсе
научных работ на тему «Национальная валюта Республики Казахстан как символ
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независимого Казахстана», организованном Университетом «Туран» среди колледжей
Алматы для первый раз. Награжден номинацией «За патриотизм».
Преподаватели и студенты представят свои исследовательские работы на
ежегодной конференции колледжа. В 2010-2011 учебном году учителя Искаков Т. и
Латыпова М. приняли участие в научной конференции «Внедрение инновационных
технологий в образовательный процесс» и зачитали доклад.



Профессиональная практика
 Учебно-технологический вид практики по специальности 04120100 –
«Банковское и страховое дело». Стажировки организуются в специально оборудованных
аудиториях с деловыми играми, исходя из ситуации в учреждении.
 Технологические стажировки проходят на договорной основе в Налоговом
управлении Медеуского района г. Алматы, Центре Государственного пенсионного фонда
и KazComBank. Он проводится в базовых учреждениях Алматинской области, банках на
основании договоров и соглашений с запрашивающими учреждениями. Для этого
студенты направляются на стажировку приказом директора колледжа, подписав
двусторонний договор на основании предварительного соглашения, выданного
руководителями этих учреждений. Студентам будут предоставлены необходимые
методические пособия, образцы отчетов. По окончании практики студент получает и
оценивает полный комплект бухгалтерских документов от студентов.

В начале стажировки студенты были проинформированы инспекторами по
технике безопасности и ознакомлены с мерами безопасности. Кураторам был представлен
график стажировок, вопросы рассмотрения и утверждения стажировки были рассмотрены
на собрании ассоциации.
 - технологическая и преддипломная практика (специфика данного вида
практики, будущие преимущества для студента);
 - выпуски практических отчетов, индивидуальных планов, дневников;
 - Проблемы учебной практики и др.
 Увеличился спрос на трудоустройство выпускников, повысился интерес
стажеров к профессии. В 2011-2012 учебном году от имени выпускной группы студентов
направлено благодарственное письмо директору колледжа от налогового департамента
Медеуского района города Алматы по результатам технологической практики. В нем
описывается дисциплина студентов и их обязанности как компетентных профессионалов.
 Выпускники специальности отчитались по специальности во внутривузовском
конкурсе «Лучшая профессия» и организовали ярмарку вакансий.
 В целом, если 60% выпускников продолжат обучение в вузе, вопрос
трудоустройства будет решаться самостоятельно.

 Недостатки и предостережения
 Помимо достоинств, есть ряд недостатков:
 В некоторых курсовых работах не соблюдается объем выполнения «Введение»,
«Выводы и рекомендации», некоторые таблицы не полностью проанализированы.
Решение вопроса о подготовке электронной версии учебно-методического комплекса.
 Заключение и рекомендации:
 В учебном процессе соблюдаются требования Государственного
общеобразовательного стандарта.
 Есть стандартные и рабочие программы по всем дисциплинам.
 Имеется календарно-тематический и дневной план уроков.
 Фонд организационно-методического инструментария достаточен для
организации учебного процесса.
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 Внести изменения в подготовленное к курсовой работе методическое пособие, т.
Е. Проанализировать таблицы, относящиеся к данным замечаниям, прокомментировать
выводы и рекомендации.
 Курсовая работа проводится под руководством разработанного учебного
пособия по теме.
 Совершенствование подготовки электронной версии учебно-методического
комплекса с учетом действующих требований и рекомендаций по специальным
дисциплинам.
 Продолжайте писать учебные пособия и статьи и начните публиковать их в
печати.
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Справка
по итогам самооценки
Специальность 06130100- Программное обеспечение
Квалификация 4S06130105- Техник информационных систем
Общие информации
Подготовка специалистов по специальности 06130100 - «Информационные
системы» осуществляется с 2009 года. Форма обучения - очная и заочная в системе
платного обучения на казахском и русском языках. Министерство образования и науки
Республики Казахстан осуществляет подготовку специалистов по государственной
лицензии 5.03.008-2009 от 3 апреля 2009 года.
Кадровый потенциал
Базовые знания у всех преподавателей по специальности 06130100 «Информационные системы» соответствуют. Базовые знания 6 штатных преподавателей
по данной специальности соответствуют.
Ф.И.О.
преподавателей

Малайсарова
Қайырбүби
Нурсыпатовна
Штаттық
оқытушы

Мұратбек
Халима
Әуезханқызы
Штаттық
оқытушы

Преподаваемые
дисциплины
1. Программное
обеспечение для
автоматизированных
информационных систем.
2. Инструменты для
визуальных
коммуникаций и
прикладного дизайна.
3. Основы алгоритмов и
программирования
(группа I)
4. Набор технических
средств.
5. Профессиональнотехническая практика.
6. Работа оператора
компьютера.
7. Профессия (I группа)

Год
рождения

22.06
1954

1. Операционные системы
и системное программное
обеспечение
2. Компьютерная
геометрия и графика.
3. Профессия
компьютерного оператора

Знание

Категория

Стаж
годы

Казахски
й
педагогич
еский
институт
ордена
Трудовог
о
Красного
Знамени
имени
Абая К.В.
№ 188185
26.10.198
3 г.
учитель
математи
ки

2

46/31

Бакалавр

-

Казахский национальны
й аграрный университет,
2020
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(стажировка 4. Познавательная
(образовательная
практика)
5. Управление
информационными
системами.
6. Основы моделирования
производственноэкономических процессов.
7. Информационные
ресурсы и компьютерные
сети
8. Программирование баз
данных (учебная
практика)
9. Защита информации и
информационная
безопасность (учебная
практика).
1. Компьютерная
геометрия и графика
2. Мультимедийные
технологии
3. Управление
информационными
системами
4. Экономическая
информатика и
информационные
технологии.
5. Информационные
технологии в бизнесе
Нуридинов
(казахский и русский
Асламбек
языки)
6. Программное
обеспечение для
автоматизированных
информационных систем.
7. Основы алгоритмов и
программирования.
8. Защита информации и
информационная
безопасность.
9. Основы моделирования
производственноэкономических процессов
Садвакасов 1. Основы алгоритмов и
Жанибек
программирования.
Қуанышұлы 2. Познавательная
(образовательная
практика)

Казахский национальны
й аграрный университет,
2021 г

Казахский национальны
й аграрный унив284

Бакалавр

-

Бакалавр

-

3. Веб-программирование
4. Информационные ресурсы
и компьютерные сети
5. Защита информации и
информационная
безопасность.
6. Автоматизированные
информационные
системы.
7. Основы моделирования
производственноэкономических процессов.
8. Мультимедийные
технологии
9. Основы информационных
технологий.
10. Основы компьютерных
технологий.
11. Операционные системы и
системное программное
обеспечение.
12. Информационные ресурсы
и компьютерные сети.
13. Программирование
(учебная практика).
14. Оператор компьютера
(практика)
15. Программное обеспечение
для автоматизированных
информационных систем
16. Инструменты для
визуальных
коммуникаций и
прикладного дизайна.
17. Мультимедийные
технологии
18. Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности.
19. 5. Информационные
технологии в бизнесе
Ерғали Дәулет 1. Автоматизированные
Асқарұлы
информационные системы
2. Инструменты для
визуальных
коммуникаций и
прикладного дизайна.
3. Программирование баз
данных (учебная
практика)
4. Программное

ерситет,
2021 г

Казахский национальный
аграрный
университет,
2021 г
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Бакалавр

-

обеспечение для
автоматизированных
информационных систем.
5. Управление
операционной и
информационной
системами (учебная
практика)
6. Прикладная
информатика
7. Информационные
ресурсы и компьютерные
сети
8. Управление
информационными
системами.
9. Основы моделирования
производственноэкономических процессов.
1.
1. Основы алгоритмов и
программирования.
2. Основы компьютерного
программирования.
3. Веб-программирование
4. Основы
информационных
Исимсартова
технологий.
Бота Мукашовна 5. Автоматизированные
информационные
системы.

К.И.Сәтба
ев
атындағы
Қазақ
ұлттык
техникал
ық
университ
етін
тамамдаға
н, диплом
11
қыркүйек
2008 ж.,
ЖБ №
0050504,
магистр

магистр

7/2

Социально-гуманитарные, общепрофессиональные и специальные
указатели для учителей предмета
№

Показания

Количество

Человеческие ресурсы
Общее количество учителей:
Персонал и часы работы:
- Высшее, первая квалификация:
-Бакалавр
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Учебный год
20172018

20182019

20192020

20202021

20212022

20
6/30%
-

20
25
30
30
6/30% 8/32% 10/33% 8/24%
2/8% 1/3% 2/6%

- кандидат наук, магистр.
- Отличное звание:
Магистр производственного обучения:
Учителя без базовых знаний:
Молодежные показатели учителей:
- до 30
- от 30 до 45 лет
- от 45 до 60 лет
- Более 60
Прошедшие курсы повышения
квалификации учителей.

8/40%
-

8/40%
-

12/48%
-

15/50%
-

12/36%
-

7
7
4
2

6
7
4
3

7
12
4
2

8
12
6
4

8
12
7
3

7/35%

5/25% 6/24% 9/30% 12/36%

Всего в ассоциации работают 6 преподавателей специальных дисциплин.
Учителя регулярно проходят курсы повышения квалификации как основной вид работы
по повышению своих знаний.
О прохождении курса повышения квалификации
Ф.И.О.
преподавателей

Малайсарова
Қайырбүби
Нурсыпатовна

Мұратбек
Халима
Әуезханқызы

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Сертификат
«Білім берудегі
жаңа
технологиялард
ы қолданудың
маңызы» 72
сағат 20.1027.102017 ж.
Сертификат«Өрлеу»
Білітілікті
арттыру ұлттық
орталығы №1043
13.10.2017
-

«Сертификат-«И
НТУИТ» по
курсу
«Подготова
ЕГЭ по
информатика»Националном
открытом
университете 72
часов, Алматы 1
июня 2018 г.

Сертификат-«
Педагогтердің
ІТқұзіреттіліктерін дамыту
және жетілдіру» 36 сағат.
ІТ-№24860
11.09.2020 ж.

-

,
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2020-2021

Сертификат
«Ustaz tilegi»
республикал
ық ғылымиәдіс-темелік
ортал-ығы
ұйымдастырған
Сертификат
«Білім
шыңы
қоғамдық
бірестігінің»
ұйымдастырлған
«Пән

2021-2022

Олимпиадасының
Үздік
Педагогы –
2021»
17.02.2021ж.
Алматы
қаласы «IT
иннавационный
технический» колледж «INTC
CONF 2021»
Нуридинов
Асламбек

Молодой
специалист

Садвакасов
Жанибек
Қуанышұлы

Молодой
специалист

Ерғали Дәулет
Асқарұлы

Молодой
специалист

Исимсартова
Бота
Мукашовна

Сертификат
2020- 2021
оқу
жылы
ҚР
«IT
TALAP»
коммерциялық
емес
акционе-рлік
қоғамы Оқутренинг-тік
орталығында
02.09.2020
күні
Сертификат
«Назарбаев
Зияткерлік
мектептері»
ДББҰ
«Педагогикалық
шебе-рлік
орталығы»
әзірлеген ҚР
орта
білім
мазмұнын
жаңарту
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аясында
16.10.2020
күні
Сертификат
«Ustaz tilegi»
республикал
ық ғылымиәдіс-темелік
орта-лығы
ұйымдастырған
29.10.2020
Сертификат
«Ustaz tilegi»
республикал
ық ғылымиәдіс-темелік
орта-лығы
ұйымдастырған
Республикал
ық
«Үздік
педа-гог»
ұстаздар
арасындағы
олимпиадас
ының
2дәрежелі
жеңімпазы
22.09.2020
Сертификат.
Ағылшын
тілі
білімімді
жеті-лдіру
мақсаты-нда
«Nazar
EDUCTION
»
орталығынд
а 2- айлық
курс оқып
20.10.2020 к
2021 жыл
Состав студентов
Прием студентов осуществляется на базе общего образования по дневной и
заочной форме. Соответствует требованиям санитарных норм при разделении учебной
зоны на количество студентов. Общая площадь офиса составляет 215 квадратных метров,
из них 5,5 квадратных метра на студента, Среднее количество студентов на преподавателя
- 4 студента.
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Мониторинг в колледже организован для отслеживания посещаемости и
успеваемости студентов и направлен на его систематическое управление. Согласно
графику текущая аттестация предмета проводилась в течение 16 часов, результаты
которых были учтены при промежуточной аттестации. Большинство экзаменов сдают
устно в очной форме и в виде теста в заочной форме. Экзаменационные вопросы
готовятся заранее и раздаются студентам для подготовки, билеты и контрольные вопросы
рассматриваются 1 месяц.
Заполнен теоретический учебник по пройденным дисциплинам. Теоретические,
лабораторные и практические занятия, оценки, пройденные темы выполняются в
соответствии с календарно-тематическим планом. Теоретические журналы регулярно
проверяются и контролируются руководителями отделов и заместителями директора.
Анализ успеваемости студентов
Качество знаний студентов определяется текущей, промежуточной, итоговой
аттестационной и обязательной контрольной работой, курсовой работой, выполнением
дипломных проектов.
На базе общего среднего образования - после 11 класса.
06130100- «Информационные системы»

Год

Курс

20172018

1 курс
каз
1 курс
каз
2 курс
каз
1 курс
каз
2 курс
каз
3курс
каз
1 курс
каз
2 курс
каз
3курс
каз
4курс
каз

20182019

20192020

20202021

Количество
студентов Успеваемость

5

В том числе
%
4

25

100%

3

12%

21

84%

Качество
успеваемости
%
96%

25

100%

5

20%

17

68%

88%

25

100%

8

32%

17

68%

100%

25

100%

20%

19

76%

96%

24

100%

6

25%

15

62%

87%

25

100%

9

38%

12

48%

84%

25

100%

2

8%

22

88%

96%

25

100%

6

24%

14

56%

80%

22

100%

3

13%

15

68%

81%

25

100%

7

28%

18

72%

100%

5
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%

201
20182019-2020
72019
201
Жалпы үлгерім
8Білім алушылар саны
Series4
Series5
Білім сапасы %

каз

4курс

каз

3курс

2 курс каз

1 курс каз

каз

3курс

2 курс каз

1 курс каз

2 курс каз

1 курс каз

30
20
10
0

1 курс каз

1305000- «Ақпараттық жүйелер»

2020-2021
Оның ішінде
Series6

На базе основного среднего образования
06130100- «Информационные системы»
Год

20172018

20182019

20192020

20202021

Курс
1 курс
каз
2 курс
каз
3 курс
каз
1 курс
каз
2 курс
каз
3 курс
каз
1 курс
каз
2 курс
каз
3 курс
каз
1 курс
каз
2 курс
каз
3 курс
каз

Количеств
о студентов

Общий
успеваемость

В том числе
%
4
%
3

5

9

70%

2

22,2

6

48,8

-

-

Качество
успеваемости
%
67%

12

100%

3

25

6

53

-

-

78%

7

100%

2

22,2

3

33,3

-

-

55,5%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

89%

1

12,5

5

45,5

58%

8

80%

1

10

7

51

61%

-

-

-

-

5

100%

-

--

4

85

13

87%

6

43

-

%

-

85%
43%

Результат защиты дипломного проекта
В аспирантуре защищают дипломный проект в соответствии с учебной программой. В
целом, содержание защищенных дипломных проектов можно использовать на рабочем
месте, так как они практичны и грамотны, решают текущие вопросы.
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Приказом директора создана аттестационная комиссия для организации и
проведения итоговой государственной аттестации. Председателем комиссии назначается
квалифицированный специалист в области производства. Например, в 2020-2021 учебном
году А.И. Тажигулова - профессор Республиканского центра электронной
информатизации.
Выпускные группы по специальным дисциплинам выполняют дипломные работы.
Выполненные дипломные работы можно использовать как инструмент в учебном
процессе, на рабочем месте. Например: электронные журналы, отдел кадров, библиотека,
электронные учебники по экономическим расчетам в сельском хозяйстве.
Результаты дипломных проектов представлены в таблице (очная):
Государственные экзамены
Порядковый
№

Дипломдық
жобаны қорғау

Учебный
год
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021

Оченки

Количество
выпускников

«5»

«4»

3

4
4
5
15

7
5
5
24

9

Не
вышел

«3»

Качество
успеваемости %

1

100%
100%
100%
100%

-

Однако при реализации дипломных проектов необходимо учитывать ряд
замечаний:
- Дизайн дипломного проекта;
- Использование компьютерных технологий при выполнении графических
проектов дипломного проекта.
Заочный отдел
Государственные экзамены
Учебный год
Порядковый
№

Дипломдық
жобаны қорғау

Учебный
год
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021

Количество
выпускников

3
3
1

«5»

«4»

1

2
2
1

«3»

1

Не прибыли
-

Качество
успеваемости
%
100%
100%
100%

Учебно-методическая работа
Обучение по специальности 06130100 - «Информационные системы»
осуществляется на основании Государственного общеобязательного образовательного
стандарта 2009 года. Существует стандартная учебная программа по всем предметам
учебной программы.
Теоретические материалы для контроля содержания учебных планов и программ,
лабораторно-практические занятия, дополняющие практические навыки для его
утверждения, должны быть эффективным инструментом для будущего специалиста
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-

1.

2.

3.

4.
5.
6.

выбранной им профессии и составлены таким образом, чтобы выпускник пользовался
большим спросом. на практике.
Рабочая программа и календарно-тематический план, разработанные в
соответствии с количеством часов в рабочем плане и темами в стандартной программе,
рассматриваются и утверждаются на заседании ассоциации дисциплин и используются в
повседневном учебном процессе с утверждение заместителя директора по учебной работе.
Для того, чтобы систематически организовать учебный процесс по объединению
дисциплин, подготовить в будущем конкурентоспособно образованного специалиста,
каждый преподаватель собирает учебно-методический комплекс по своим дисциплинам.
Методическая работа по совмещению дисциплин по специальности 06130100 «Информационные системы» организована с целью эффективной организации учебного
процесса, повышения качества подготовки конкуренто способных специалистов в
рыночную эпоху.
Основные задачи методической работы объединения дисциплин:
Оказание методической и практической помощи молодым специалистам;
Развитие профессионально-педагогических навыков учителей;
Внедрение опыта лучших преподавателей, новаторских элементов в учебный процесс;
Повышение содержания образования;
Обучение и контроль качества обучения и тренингов;
Самосовершенствование учителей: участие в семинарах, конференциях, чтение новой
педагогической литературы, обмен опытом, обучение;
Методические пособия, учебники, электронные учебники, статьи и др. Из казахстанских и
зарубежных изданий и издательств. выпуск.
Ассоциацией дисциплин подготовлено 13 электронных учебников, 13 из которых на
государственном языке, им заданы контрольные вопросы и вопросы по темам, которые
могут быть использованы студентами для выполнения самостоятельной работы.
Кроме того, используя Правила открытых занятий, рекомендованные методическим
отделом объединения дисциплин, преподаватели проводят открытые занятия в полном
объеме по расписанию, созданному с начала года.
Если говорить об электронных учебниках при преподавании дисциплин, можно
сказать следующее.
Вспомогательный инструмент для контрольной работы по предмету «Экономическая
информатика и информационные технологии» (для студентов 1 курса учебнометодический комплекс предусмотрен в электронном учебнике: 0518000 - «Бухгалтерский
учет и аудит») - Малайсарова К.Н.
Учебное пособие для выполнения контрольной работы по предмету «Основы
компьютерных технологий» и электронный учебник учебно-методического комплекса
(для студентов 3 курса 1518000 - «Электрификация и автоматизация сельского
хозяйства») - Маласарова К.Н.
Вспомогательный инструмент для выполнения контрольной работы по предмету
«Автоматизированные информационные системы» и электронный учебник учебнометодического комплекса (06130100 для студентов 3 курса - «Информационные
системы»).Малайсарова К.Н.
Учебное пособие по предмету «Программное обеспечение автоматизированных
информационных систем» и электронный учебник учебно-методического комплекса
(06130100 для студентов 3 курса - «Информационные системы» Малайсарова К.Н
Учебное пособие для выполнения контрольной работы по предмету «Основы
программирования алгоритмов» и электронный учебник учебно-методического комплекса
(06130100 для студентов 2 курса - «Информационные системы»). Малайсарова К.Н.
Вспомогательный инструмент для контрольной работы по предмету «Информатика» и
электронный учебник учебно-методического комплекса (06130100 для студентов 2 курса «Информационные системы» Рысдаулет М.
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7. Имеется учебник на языке «Паскаль» (для студентов 2 курса 06130100 «Информационные системы»). Малайсарова К.Н.
8. Учебное пособие для выполнения контрольной работы по предмету «Операторский учет
на ЭВМ» и электронный учебник учебно-методического комплекса (для студентов 2 курса
06130100 - «Информационные системы») Малайсарова К.Н.
9. Пособие к контрольной работе по предмету «Информационные ресурсы и компьютерные
сети» и электронный учебник учебно-методического комплекса (06130100 для студентов 2
курса - «Информационные системы») Малайсарова К.Н.
10. Пособие к контрольной работе по предмету «Web -программирование» и электронный
учебник учебно-методического комплекса (06130100 для студентов 1 курса «Информационные системы») Малайсарова К.Н.
11. Учебное пособие к контрольной работе по предмету «Высшая математика» и электронный
учебник учебно-методического комплекса (для студентов 1 курса Малайсарова К.Н.
12. Учебное пособие для выполнения контрольной работы по дисциплине «Защита
информации и информационная безопасность» и электронный учебник учебнометодического комплекса (для студентов 1 курса 06130100 - «Информационные системы»
Малайсарова К.Н.
13. Предусмотрен учебник на языке «Си ++» (для студентов 2 курса 06130100 «Информационные системы» Малайсарова К.Н.
Кроме того, во время преподавания предмета назначаются обязательные тесты на
часовую нагрузку. В ходе его реализации разрабатываются методические указания по
обязательному контролю и утверждаются руководителем учебного заведения. Показатели
обязательной контрольной работы проходят в отделе образования.
Учителя принимают активное участие в традиционных мероприятиях, ежегодно
проводимых в колледже, Декаде объединения дисциплин, методических семинарах,
«Школе педагогического мастерства», «Школе молодых специалистов».
В колледже большое внимание уделяется молодым специалистам. С начала года
наставники составили план. Участвуют наставники в занятиях молодых специалистов,
консультируют по вопросам развития педагогических навыков.
Все преподаватели, начавшие свою карьеру в колледже, отдают приоритет работе по
совершенствованию своих знаний, такой как знакомство с новой научной литературой,
обмен опытом, укрепление своих знаний, участие во взаимных уроках и развитие
аналитических навыков, подготовка презентаций по теме предмета.
Согласно учебному плану студенты выполняют курсовую работу по предмету
«Основы программирования алгоритмов». Тема курсовой работы подготавливается с
начала семестра в соответствии с учебным планом, охватывает полное содержание
дисциплины и утверждается на заседании ассоциации дисциплин. Для выполнения
курсовой работы им дается задание, план и содержание составляются и записываются в
соответствии со структурой. К курсовой работе подготовлено методическое пособие для
студентов.
Преподаватели объединения дисциплин используют дидактические материалы,
учебные материалы при проведении уроков, что помогает расширить знания учащихся по
специальным дисциплинам и совместить теорию с практическими действиями.
Максимальная нагрузка студентов - 36-40 часов в неделю.
Годовая педагогическая нагрузка определяется в соответствии с разрядами и учеными
званиями учителей.
В целях повышения качества подготовки будущих специалистов предусмотрены
опытные преподаватели с учеными степенями. В начале года на собрании ассоциации, в
зависимости от загруженности учителей, был разработан график, средний учитель
преподавал 4-6 часов в день. Выполнение почасовой нагрузки контролируется по форме
№ 2. Обучение по специальности разделено на категории членов ассоциации, в
соответствии с дипломом, поэтому уроки проводились своевременно и качественно.
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Воспитательная работа
«Образование - это, прежде всего, участие в воспитательной работе с учащимися в
группах, например, пробуждение чувств ребенка, развитие чуткости, обучение ребенка
тому, как получать удовольствие от социально значимых, добрых дел, которые приносят
людям добро. Менторы в ассоциации дисциплин «Экономика и информационные
системы»: 2020-2021 учебный год: ИС-111-Мамбетов М.Б. АЗ-211- Исимсартова Б.М., АЗ311- Ибраэмжанова Ж. ., IS-411- Рысдаулет М., Каждый наставник ответственен и
работает в своей группе. Еженедельные групповые часы проводятся каждую неделю.
Педагоги ассоциации проводят воспитательную работу, исходя из правовой,
патриотической и экологической направленности учебного плана колледжа. Приказом
директора колледжа наставники были распределены по группам:
Воспитательная работа ведется планомерно в течение года по плану,
разработанному в соответствии с учебным планом колледжа. Классные часы проводятся
еженедельно по расписанию. Отслеживает посещаемость, дисциплину и успеваемость
студентов, своевременность оплаты за обучение. Также есть вопросы по организации
различных мероприятий, работе с родителями.
Учебно-материальные базы и лаборатории
Занятия по специальности 06130100 - «Информационные системы» проходят в
специально оборудованных аудиториях, где проходят лабораторно-практические работы.
В таблице ниже показано:
№
1
2
3
4
5
6
-

Предусмотрены учебные кабинеты
Программное обеспечение для автоматизированных
Каб 343, корпус 3
информационных систем
Компьютерная геометрия и графика
Каб 07, корпус 1
Основы моделирования производственноКаб 08, корпус
экономических процессов
Информационные ресурсы и компьютерные сети
Каб 09, корпус 1
Компьютерный класс
№ 313, корпус 1
Программное обеспечение
Каб 10, корпус 1

Наименование оборудования во всех кабинетах:
Системный блок-68 шт.
Монитор-68 шт. шт.
Мышь -68 шт.
Интерактивная доска-3
В начале года студентам были даны инструкции по технике безопасности. Каждый
этаж учебного корпуса соответствует требованиям пожарной безопасности.
Соответствует требованиям санитарных норм при разделении учебной зоны на
количество студентов. В среднем на одного преподавателя по специальности приходится
15 студентов.
С учетом количества учащихся классы оснащены учебными пособиями, электронными
учебниками, дидактическими материалами, компьютерами и Интернетом.
Аудитории и лабораторно-практические классы ежегодно обновляются и пополняются
необходимым оборудованием. Этот фонд учебно-методических материалов указан в
паспорте кабинета.
Планы работы аудиторий и кружков были рассмотрены и утверждены на первом
заседании ассоциации дисциплин и реализованы в течение года согласно плану работы.
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В план аудиторий включены организационные работы, учебно-методическое
оборудование по специальным предметам. При разработке плана работы клуба «Молодой
программист», исходя из его основных целей и задач, учитывалось расширение знаний по
определенному предмету и интерес к профессии, расширение знаний о профессии.
Информационные сети и библиотеки
В процессе обучения обеспеченность студентов компьютерами по специальности
удовлетворительная. В среднем у каждого студента по специальности 1 компьютер. Все
студенты имеют доступ к Интернету.
Библиотека колледжа позволяет студентам специальности 06130100 - «Информационные
системы» работать с любой необходимой литературой, оснащена учебниками и учебными
пособиями для совершенствования теоретических знаний.
Имеется читальный зал на 350 мест, автоматизированная система картотеки
«КАБИС», оснащенная различными носителями для самостоятельной исследовательской
работы студентов.
В аудиториях есть слайд-презентации, электронные учебники, пособия по дисциплинам,
подготовленные учителями.
Все фонды библиотеки по специальности 06130100 - «Информационные системы»
содержат 25876 книг.
Уровень знаний студентов

-

Основными документами, организующими учебный процесс, являются: рабочий
учебный план, рабочая программа по отдельным дисциплинам и видам практики, а также
календарно-тематический план и программа по кредитной технологии на 1 год. Рабочий
план состоит из расписания и учебной программы, регулирующей процесс обучения,
списка дисциплин, его продолжительности и количества часов, последовательности
обучения, типов занятий и промежуточной аттестации и итоговой аттестации, видов
контроля.
Мониторинг учебного процесса обеспечивает полное выполнение планов и
программ:
годовой график учебного процесса отражает теоретические занятия, экзаменационные
сессии, виды и сроки практики, периоды отдыха;
календарно-тематический план или учебная программа на год;
повестка дня, определяющая время начала и окончания занятий;
перечень аудиторий, подготовленный учебно-методическим отделом перед началом
учебного года.
Заполнен теоретический учебник по пройденным дисциплинам. Теоретические,
лабораторные и практические занятия, оценки, пройденные темы выполняются в
соответствии с календарно-тематическим планом. Теоретические журналы регулярно
проверяются и контролируются начальниками отделов, заместителями директора.
Теоретические материалы, контролирующие содержание учебных планов и программ,
лабораторно-практические занятия, дополняющие практические навыки для их
утверждения, должны быть действенным инструментом в выбранной профессии будущего
специалиста и должны быть подготовлены таким образом, чтобы выпускник был в
отличной форме. востребован на практике.
На заседании Ассоциации были рассмотрены вопросы проведения экспертизы,
порядок, вид, нормативно-правовые документы государственной экспертизы. Наставники
и преподаватели группы участвовали в уроках в течение года с целью определения
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качества знаний учащихся, интереса к предмету и развития педагогической практики. Его
результаты заносятся в журнал взаимного участия.
Текущий контроль по специальности осуществляется путем проверки обязательной
контрольной работы, указанной в учебных планах дисциплин. Контрольная работа
проводилась очно в письменной форме, заочно - в 4 вариантах (по 25 вопросов в каждой
версии) по индивидуальным заданиям.
Перечень и форма дисциплин для промежуточной аттестации обучающихся основывается
на календарном плане на основе учебного плана, созданного в соответствии с
государственными общеобязательными стандартами.
Для реализации курсовых проектов студентов в объединении дисциплин разработано
методическое пособие.
Для промежуточной аттестации студентов в форме экзаменов подготовлены
экзаменационные билеты, наглядные пособия, нормативные документы, которые
разрешено использовать во время экзамена. Письменные экзамены проводились на
гербовых листах. Оценка знаний проводилась по пятибалльной шкале.
Научно- исследовательская работа
Ежегодно в колледже традиционно проводится научно-практическая конференция
среди преподавателей и студентов. В 2020-2021 учебном году состоится онлайн-научнопрактическая конференция, посвященная 30-летию Независимости Республики Казахстан.
Название научно-практической конференции - «Фундаментальные и прикладные
исследования в науке и образовании». Ответственный - преподаватель дисциплины
«Экономика и информационные системы» Малайсарова К.Н..
Малайсарова К. Н. 3 сентября 2020 года Некоммерческое акционерное общество
«Талап» получило сертификат учебного центра, подтверждающий прохождение 36часового дистанционного курса обучения на тему «Развитие и повышение ИТкомпетенций учителей».
Исимсартова Б. М. 2020-2021 учебном году в некоммерческом акционерном
обществе «ИТ ТАЛАП» Республики Казахстан прошла курс «Развитие и повышение ИТкомпетенций учителей» в учебном центре и получила сертификат 02.09. 2020.
УОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» получила сертификат 16.10.2020
после прохождения онлайн-курса по повышению квалификации преподавателей колледжа
по общеобразовательному предмету «Информатика» в рамках обновления содержания
среднего образования в Республике Казахстан. , разработанный Центром передового
опыта.
Организованные Республиканским научно-методическим центром «Устаз тилеги»
преподаватели приняли участие в республиканской онлайн-конференции для
ознакомления с основными условиями и принципами сертификации и получили
сертификат 29.10.2020.
На Республиканской олимпиаде учителей «Лучший учитель» Исимсартова Б. М.
стала лауреатом 2 степени и 22.09.2020 награждена дипломом.
В июне 2021 года она приняла участие в Республиканской олимпиаде «Лучший
педагог», организованной в республиканской системе дополнительного образования и
получила аттестат.
Муратбек Халима Ауэжановна, преподаватель информатики Евразийского
аграрного колледжа в Алматы, награждена сертификатом Республиканского турнира по
блиц по информатике, который прошел 18 декабря 2020 года. 18 апреля 2021 года прошел
онлайн-курс обучения «Киберпедагогика и вызовы современной реальности» по
Программе подготовки учителей, разработанной по методике Цифровой академии
«Елаб.Азия», и 18.04.2021 получила сертификат. .
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Участвовала в Республиканской олимпиаде по «Информатике», организованной
Республиканским научно-методическим центром «Устаз тилеги» и был награждена
сертификатом.
Получила сертификат как активный участник Республиканской олимпиады
«Лучший учитель предметной олимпиады - 2021», организованной «Общественным
объединением« Вершины знаний »среди высококвалифицированных и творчески
талантливых педагогов.
17.02.2021 Участвовала в Международной научно-практической онлайнконференции «Цифровое образование: новое время, новые решения» «INTC CONF 2021»,
организованной Колледжем «IT Innovative Technical» в г. Алматы.
Айдаркуль М. и Муратбек Х.А. преподаватели информатики Евразийского
аграрного колледжа в Алматы, награждены сертификатом Республиканского турнира по
блиц по информатике, который прошел 18 декабря 2020 года. 18 апреля 2021 года прошли
онлайн-курс обучения «Киберпедагогика и вызовы современной реальности» по
Программе подготовки учителей, разработанной по методике Цифровой академии
«Елаб.Азия», и 18.04.2021 получили сертификаты.
Педагоги ассоциации собрали новые научно-методические учебники и материалы,
необходимые для методического обеспечения урока, и внесли свой вклад в сбор учебных
материалов.
Учителя регулярно проходят курсы повышения квалификации как основной вид
работы по повышению своих знаний.
Профессиональная практика

-

Практика по специальности 06130100 - «Информационные системы» проводится в
колледже в специально оборудованных лабораторных компьютерных классах.
Стажировки и преддипломные стажировки заключаются по договору в администрации
акимата «Наурызбай» в г. Алматы, КазНАУ, РГП на ПВХ «Архив», ТОО «НУРИДДИН»,
школах, банках или на основании договора по запросу компании.
Для этого студенты направляются на стажировку приказом директора колледжа,
подписав двусторонний договор на основании предварительного соглашения, выданного
руководителями этих учреждений. Студентам будут предоставлены необходимые
методические пособия, образцы отчетов. По окончании практики студент отчитывается за
проведенную практику.
Колледж тесно сотрудничает с университетами, научно-исследовательскими
институтами, отраслями и учреждениями, привлекает своих руководителей для
комментирования дипломных проектов, для работы в квалификационной комиссии.
Такое соединение способствует внедрению науки и передового опыта в
образовательный процесс, при этом не отставая от достижений промышленности и науки
в обучении.
В начале стажировки студенты были проинформированы инспекторами по технике
безопасности и ознакомлены с мерами безопасности. Руководители были ознакомлены с
расписанием занятий, а на заседании ассоциации рассмотрели и одобрили работу
эксперимента. Для обеспечения регулярных и своевременных стажировок с группами
были проведены следующие консультации:
технологическая и преддипломная практика (специфика данного вида практики, будущие
преимущества для студента);
выпуски практических отчетов, индивидуальных планов, дневников;
Проблемы учебной практики и др.
Увеличился спрос на трудоустройство выпускников, повысился интерес стажеров к
профессии.
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Трудоустройство выпускников специальности 06130100 - «Информационные
системы».
Выпускной
год
2017 - 2018
2018 - 2019
2019 - 2020
2020 - 2021

Количество
выпускников
7
7
6
25

Трудостройны

В армии

4
4
3
18

1
1
-
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Поступили в
Не
университеты трудоустроенны
1
1
2
1
1
1
5
2

Справка
по итогам самооценки
Специальность 07130100 – «Электрооборудование» (виды по отраслям)
По специальности 07130100 – «Электрооборудование» (виды по отраслям) 2001
года ведется подготовка специалистов на основе общеобязательного стандарта
технического и профессионального образования Министерства образования и науки
Республики Казахстан. В колледже по специальности на платной основе готовят
специалистов на казахском и русском языках.
Государственная лицензия с присвоением квалификации по специальности
07130100 – «Электрооборудование» (виды по отраслям) , квалификация - 4S07130103 Техник-электрик " выдана 25 декабря 2019 года серией ЅА № 0224 на неограниченный
срок.
В настоящее время ведется подготовка конкурентоспособных специалистов,
востребованных в рыночной экономике по специальности по специальности 07130100 –
«Электрооборудование» (виды по отраслям) , 4S07130103 – «Техник-электрик».
Главная форма профессиональной деятельности профессии:
* электроустановки и приемники электроэнергии;
* электрические сети;
* автоматизированные системы сельскохозяйственной техники;
* монтаж; ремонт; эксплуатация; техническое обслуживание и
неисправностей установок и приемников электрической энергии
электрических сетей, сельскохозяйственной техники
технологические процессы автоматизированных систем;
* технологические процессы передачи электроэнергии;
* специализированные подразделения сельскохозяйственных организаций
организация и управление работой;
Нормативный срок обучения:
На базе основного среднего образования - 3 года 10 месяцев;
На базе общего среднего образования - 2 года 10 месяцев;Обучающиеся, окончившие специальность 07130100 – «Электрооборудование»
(виды по отраслям) , квалификация 4S07130103- Техник-электрик, имеют большой вклад
в реализацию в стране технических мероприятий, направленных на создание условий для
производства, поставки, распределения и потребления энергии потребителям и населению
сельского хозяйства – техник-электрик".
Организация
и
выполнение
работ
по
обеспечению
качественного
функционирования
электрохозяйства
у
сельскохозяйственных
потребителей
(электроустановки, приемники электрической энергии, электрические сети) и в
автоматизированных
системах
сельскохозяйственной
техники,специальность,
обладающая специальными компетенциями к соответствующим основным видам
профессиональной деятельности.
Профессиональные качества, необходимые специалисту по специальности
07130100 – «Электрооборудование» , квалификация 4S071301033-Техник-электрик":
* внимательность, Внимательность
* целеустремленность,
• самостоятельное принятие решений,
* ответственность,
* нерешительность и самостоятельность (наличие собственного мнения).
Профессиональные услуги по специальности специальности 07130100 –
«Электрооборудование» , квалификация 4S071301033-Техник-электрик": проводить
техническое обслуживание электрооборудования, его профилактическое
осуществление проверки и ремонта;
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* монтаж, сборка, проводники и аналогичные электротехнические линииподготовка и подготовка головы;
* контроль за правильной эксплуатацией электрооборудования и систем,
выявление неисправностей и причин отказа в работе оборудования
я их удаляю;
* работникам, эксплуатирующим электрооборудование и устройства
инструктировать о порядке их использования;
Прием обучающихся по специальности
образования в очной и заочной формах.

осуществляется

на

базе

общего

Анализ кадрового потенциала
Специальности соответствуют базовые знания педагогов, дающих образование.
Среди них 1 преподаватель высшей категории, 2 преподавателя -1 категории.
Преподавате
ли
Ф. И. О.
Мамбетов
Мадияр
Бактиярович

Дисциплины
Черчение, Преддипломная
практика, знакомство (практ),
сварщик (прак), электромонтаж
ФП, программа Автокад

Дата
Образов
рожде ание
ния
06.03. верхнее
1991
КазНАУ
,
магистр

Мұхан
Арайлым

Электроснабжение с/х,
электрооборудование с / х
агрегатов, электротехнические
материалы, основы
промышленной электроники,
электротехника на основе
электроники, изготовление,
эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственного
электрооборудования,
электрическое освещение, по
электромашинам, по основам
нетрадиционных источников
электроэнергии, по
электростанциям, по технике
связи

20.07.
1996

Сейткерим
Жандос
Кадіржанұлы

Электрические
машины
и 20.12.
аппараты,
Электроника
и 1993
электротехника, теоретические
основы Элетротехники, основы
нетрадиционных
источников
электроэнергии,
изготовление
электрических
машин
и
трансформаторов,электропривод
ов
,сельскохозяйственного
оборудования, пайдалану және
ремонт,
электрическое
освещение
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Категори
я

Стаж
работы

Экспертпедагог

8

Атындағ
ы
Преподав
ҚазҰТУ атель 1
К. И.
категории
Сатпаев
а,2017
,
магистр

1

ЕТУ,201
8
,
магистр

2

Преподав
атель 1
категории

В полной педагогической нагрузке работали: Мамбетов м, Мухан а, Сейткерим Ж,
Сайлаубеков К. Б., Сайленқызы А., Самсаев М. Б., Толбаев А. А., Кадирова А. У., Оханов
Е. Л., Курпенов Б. К.; Демесова С. Т.
Показатель подготовки кадров преподавателями общей и специальной дисциплин
по специальности
№

Показатели

Саны

кадровый потенциал
Количество штатных преподавателей,
ведущих данную специальность:
Набор преподавателей по штатному
расписанию:
- Первая, высшая квалификация:
- Преподаватели, не имеющие основного
образования:
- Преподаватели, ведущие на
государственном языке:
Показатель молодежи преподавателей:
- 30%
- От 30 до 45 лет
- От 45 до 60 лет
- Свыше 60
Охват высокой квалификацией
сотрудников:

Учебный год
20172018

20182019

20192020

20202021

20212022

20
6/30%
8/40
-

20
6/30%
8/40
-

25
8/32%
2/8%
12/48%
-

31
12/33%
1/3%
20/56%
-

29
8/24%
2/6%
12/36%
-

7
7
4
2

8
6
4
2

9
9
4
3

10
12
6
3

12
13
3
1

7/35%

5/25% 6/24% 9/30% 12/36%

Преподаватели повышают квалификацию в республиканских, городских центрах
повышения квалификации. В начале учебного года составляется график прохождения
курсов повышения квалификации преподавателей и издается приказ о направлении
педагогов на курсы, соответствующие специфике преподаваемого предмета. После
прохождения курсов повышения квалификации преподаватели используют полученные
знания в учебном процессе, что способствует улучшению качества обучения, внедряет
инновационные технологии в проведении занятий. После прохождения повышения
квалификации методическому кабинету и отделу кадров выдаются удостоверения и
сертификаты, подтверждающие обучение с преподавателями и проводятся семинары для
обмена преподавателями
График прохождения курсов повышения квалификации преподавателями специальности
Аты-жөні
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
Жоғары № 355
09.06.2010 Білім
Самсаев Муса
департаменті.
Балмаханович
Н-3а,
10.06.2010 ААК
Кадирова
2 кат. № 4
Күәлік
Акнур
протокол,
№1174,
Усеновна
№ 242
14.02.2012
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Мамбетов
Мадияр

а,19.03.2010. ААК ҚКББИ
Күәлік №5,
05.11.2010
Сертификат №
0156623
17.02.10 31.03.2010 ж.
1. Астана, BILIMORKENIETY
"Үздік педагог2018"
2. Алматы
қаласы, 2018
білім
департаменті
3.ЖШС,
"Жұлдыз" білім
беру орталығы

Сертификат
№ Х0084629
«Ұстаз
тілегі» ,
Сертификат
«Talap»
педагогтерді
ң ITқұзіреттілігі
н дамыту
және
жетілдіру

Сейткерим
Жандос

Мұхан
Арайлым
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Сертификат
№ 454 «Білім
әлемі»,
Сертификат
«Место и
роль
молодежи в
инновационн
ом развитий
проффессион
альной
подготовки
специалистов
»,
Сертификат
№ 241852 от
30.09.2021
Педагогтерді
ң цифрлық
құзіреттілігін
дамыту
Сертификат
№ 240417 от
30.09.2021
Педагогтерді
ң цифрлық
құзіреттілігін
дамыту

Состав обучающихся
Состав обучающихся отчетного периода по специальности 07130100 –
«Электрооборудование» (виды по отраслям ) бюджетных групп
Учебный 1 курс
всего
2 курс
всего 3 курс
всего 4курс
всего
год
к/о р/о
к/о р/о
к/о р/о
к/о р/о
2017-2018 25
25
2018-2019 25
25
24
24
2019-2020 25
25
23
23
24
24
2020-2021
22
22
21
21
24
24
2021-2022 25
25
21
21
20
20

Учебны
й год
20172018
20182019
20192020
20202021
20212022

Учебный
год

Состав обучающихся отчетного периода по специальности 07130100 –
«Электрооборудование» (виды по отраслям ) Платных групп
1 курс
всего
2 курс
всего 3 курс
всего 4курс
всего
к/о р/о
к/о р/о
к/о р/о
к/о р/о
15
10
13
38
11
15

10

21

8

23

4

4
4

4

Состав обучающихся по дистанционному обучению
В том числе
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
Выпускники
қ\т о\т қ\т о\т қ\т о\т
қ\т
о\т

2017-2018 15
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022

10
9
5
5
7

18
7
6
4
9

43
16
11
9
16

Обучающиеся специальности полностью оплачивали оплату в соответствии с ценой,
указанной в договоре.
В среднем за отчетный период количество обучающихся -72, площадь обучения (всего
302,4 кв. м (в том числе по специальности 192 кв. м) соответствует санитарным нормам, т.
е. на одного обучающегося - 4,2 кв. м. В среднем на 4-5 обучающихся приходится 1
преподаватель.Знания и успеваемость обучающихся оценивались в виде ежемесячной
аттестации по дисциплине, итогов обязательной контрольной работы,тестирования,
экзамена и итоговой аттестации.
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Учебно-методическая работа
Ежегодно на основе стандарта по специальности подготавливаются документы,
необходимые для ведения учебного процесса. На основе утвержденных рабочих учебных
документов организована работа по методическому обеспечению учебного процесса на
уровне, отвечающем требованиям стандарта, предъявляемым к будущему специалисту.
Рабочая программа и календарно-тематический план, составленные в соответствии
с количеством часов в рабочем плане и тематикой типовой программы, рассматривались
на заседании объединения дисциплин и использовались в ежедневном учебном процессе с
утверждением заместителем директора по УВР. В целях системной организации учебного
процесса в объединении дисциплин, подготовки конкурентоспособных специалистов в
будущем каждый преподаватель обобщил учебно-методический комплекс по своим
дисциплинам.
Заседания проводятся один раз в месяц по плану, утвержденному объединением
дисциплин по специальности специальности 07130100 – «Электрооборудование» (виды по
отраслям ). Преподаватели объединения дисциплин постоянно работают над
методическим обеспечением процесса обучения, рассматриваются и утверждаются на
заседании объединения дисциплин:
* Методическое пособие к выполнению дипломной работы для выпускников
очного и заочного отделений;
* Вопросы промежуточной аттестации и экзамена по общепрофессиональным и
специальным дисциплинам;
* Тестовые задания и вопросы к промежуточной аттестации по
общепрофессиональным и специальным дисциплинам;
* Тестовые задания для текущего контроля знаний обучающихся по
общепрофессиональным и специальным дисциплинам;
* Задания обязательной контрольной работы по общепрофессиональным и
специальным дисциплинам, в нескольких вариантах;
* Методическое пособие к выполнению контрольных и курсовых работ для очного
и заочного отделений по общепрофессиональным и специальным дисциплинам;
* План открытых уроков и воспитательных мероприятий по специальности;
* Учебно-методический комплекс, укомплектованный преподавателями по
общепрофессиональным и специальным дисциплинам.
Ежегодно проводимыми в колледже традиционными мероприятиями являются
декады
предметных
объединений,
учебно-методические
семинары,
«школа
педагогического мастерства», «школа молодых специалистов». В начале года была
утверждена тема объединения дисциплин, на основе которой каждый преподаватель
составил индивидуальный план самообразования.
Методическая проблема объединения дисциплин:"".
При этом большое внимание в колледже уделяется работе с молодыми
специалистами. Молодые специалисты принимают участие в занятиях опытных
преподавателей, опытные специалисты консультируют с целью формирования у них
педагогических навыков. Способствовал сбору УМК с накоплением новых научнометодических учебников и материалов, необходимых для методического обеспечения
урока. Также преподаватели ставят на первый план работу по повышению своих знаний,
например, знакомство с новой научной литературой, обмен опытом, самообразование,
развитие навыков взаимопосещения и анализа уроков, подготовка презентаций по
предмету и др.
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Используя положение о проведении открытого урока, рекомендованное
методическим отделом с составлением методических указаний, преподаватели выполнили
открытые уроки полностью, в срок по графику, составленному с начала года.
Ниже приведено количество проведенных открытых уроков в течение отчетного
года (планы открытых уроков обобщены в объединении дисциплин):

Типы
1

Открытые уроки

2

Конференции

2017- 2018- 201920202018 2019
2020
2021
5
5
7
4
5
6
6
3
3
4
2
4

20212022
3
3

всего
25
16

рис. 1. Открытые уроки.
Сарсенбаевич Ш по дисциплине "теоретические основы электротехники
""электромагнитная индукция", Тленшиева А. По дисциплине» агрегаты сельского
хозяйства и электрооборудование электрической мощности «» аппараты управления и
защиты»,«, Сейткерим Ж. К» электроснабжение сельского хозяйства « » классификация
проводов и кабелей«, Мамбетов М. Б» электрическое освещение «» электромонтажные
работы«, Мухамеди А.» тиристоры «по дисциплине» Электротехника,
микропроцессорнаятехника и техника связи«, Мухан А. Н» электротехнические
материалы «по дисциплине»основные характеристики магнитных материалов",
Сейткерим Ж. К.» устройство, виды Трасформаторов «по дисциплине «электрические
машины и аппараты» Оханов Е. Л. «испытание материалов на растяжение «по
дисциплине» Техническая механика«, Тулбаев А. А.» виды соединений "по дисциплине
"черчение", Сайлаубеков К. » Знакомство с конструкцией микро машин«,» современные
технологии электроэнергетики «ЭА -1, 2,3 курс,» Работа с электродугой «по дисциплине»
Технология металлов « - Самсаев М. Б.,» основы технической механики« - Оханов Е. Л.,»
пересечение геометрических тел с плоскостью «по дисциплине» черчение « - Толбаев А.
А.,» однофазные синхронные двигатели, стартеры и генераторы «по дисциплине»
Электротехника - Ниязбаев е.. Преподаватели объединения дисциплин приняли активное
участие в педагогических чтениях на тему «компетентный педагог-компетентный
обучающийся». По итогам педагогических чтений грамотами отмечены преподаватели,
проявившие высокую активность, большую ответственность, активно включившиеся в
анализ педагогических проблем.
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Педагогическая часовая нагрузка
Планирование учебной работы ИПР специальности осуществляется заместителем
директора по учебной работе в пределах учебной нагрузки и выделенного штата.
Распределение учебной нагрузки преподавателей производится с учетом их
квалификации, опыта работы. Педагогическая нагрузка преподавателей состоит из видов
учебной, учебно-методической, научно-исследовательской, воспитательной деятельности,
планируемых на один учебный год.
Средний объем нагрузки штатного преподавателя, работающего по полной ставке,
составляет от 720 до 1080 часов с учетом выполнения им учебных, учебно-методических,
научно-исследовательских, организационно-методических, воспитательных и других
видов работ. Годовой объем учебной работы ИПР утверждается директором исходя из
утвержденного норматива на учебный год, штата ИПР и с учетом необходимости
выполнения всех видов учебной работы, вытекающих из учебных планов. Выполнение
учебной нагрузки отражается в журнале учета теоретического и практического обучения и
рассматривается на заседаниях ЦК. Качество заполнения журнала, полнота и
правильность выполненной и зафиксированной в журнале нагрузки проверяется учебной
частью, администрацией колледжа.
Даны задания в соответствии с уровнем знаний, успеваемости обучающихся в группе, в
плане урока указан вид урока, используемые в нем дидактические материалы.
В начале года председатель объединения распределил часовую нагрузку на
преподавателей специальности в зависимости от категории, ученой степени, с учетом
полугодия. В итоге каждый преподаватель преподавал по 4-8 часов в неделю.
Выполнение часовой нагрузки отслеживается по форме № 2. Поскольку преподавание по
специальности распределено в соответствии с категорией членов объединения, дипломом,
занятие проводилось своевременно, качественно. Преподавателями высшей категории и
ученой степени преподавались дисциплины, выдаваемые на государственных экзаменах,
последних курсах.
Учебно-воспитательная работа
На основе годового плана колледжа ежегодно составляется план
наставника.Наставники специальности работали над папкой с документами группы и
журналом наставников. По плану были проведены мероприятия, на групповом часе,
включенном в расписание занятий, проведена работа по воспитательной направленности.
По специальности 1518000 - » автоматизация и электрификация сельского
хозяйства " закреплены наставники, утвержденные директором:

2017-2018 в учебном году
Курс

Язык обучения

1
2
3

каз
каз
каз

Куратор
М.Мамбетов
К. Ибраимжанова
К. Ибраимжанова

2018-2019 в учебном году
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Курс

Язык обучения

Куратор

1

каз

Қ. Сайлаубеков

2
3
4

каз
каз
каз

М.Мамбетов
К. Ибраимжанова
А. Тлеушиева

2019-2020 в учебном году
Курс
1
2
3
4

Оқитын тілі
каз
каз
каз
каз

Куратор
А. Тирбосынова
Қ. Сайлаубеков
М.Мамбетов
М.Мамбетов

2020-2021 в учебном году
Курс
2
2
3
4

Оқитын тілі
каз
каз
каз
каз

Куратор
Ж. Сейткерим
А. Тирбосынова
Ж. Сейткерим
М.Мамбетов

2021-2022 в учебном году
Курс
1
3
3
4

Оқитын тілі
каз
каз
каз
каз

тәлімгер
А. Мұхан
А. Тирбосынова
Ж. Сейткерим
Ж. Сейткерим

Воспитательная работа по плану, составленному в соответствии с воспитательным
планом колледжа, систематически управлялась в течение года. Еженедельно групповые
часы проводятся в соответствии с расписанием занятий, составлена программа
воспитательных мероприятий, составлены протоколы. В протоколе рассмотрены вопросы
посещаемости, дисциплины и успеваемости обучающихся, своевременной оплаты
обучения.
Особое внимание уделяется правовому воспитанию, так как большая часть
обучающихся-мальчики. Организована встреча с сотрудниками внутренних дел
Медеуского района. Также проведены вопросы организации внутриколледжных
мероприятий, работа с родителями. В течение года обучающиеся принимали активное
участие в мероприятиях, организованных колледжем. Обучающиеся специальности
являлись членами кружка «Трансформеры " колледжа, участниками научных
конференций, конкурсов, открытых воспитательных часов. Были членами спортивных
соревнований, мини-футбола, волейбола, от имени колледжа участвовали в данных
соревнованиях и заняли 1-2 места. Открытые воспитательные часы обучающихся
специальности:» Уважте своих родителей « –Сайлаубеков К. Б., » Козы Корпеш Баянсулу «-дененкызы А.,» Тәуелсіздік-Ансаган арман, жол жетесі Мурат « - Кадирова А.
У.,» заключительный вечер КВН " Эиа – 1,2,3 курсы. Также обучающиеся 3 курса приняли
участие в конкурсах» Жүзді жүйрік –тындаң тұлпар«, 1 курса» Үздік топ " и заняли
призовые места. 9 декабря 2011 года преподаватель Сайлаубеков К. Б. Идененовна А.
Принимал участие в творческом конкурсе»
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Лучший наставник«, где сайлаубеков К. Б. был удостоен номинации» «Лучший
наставник»

рис-2. Открытый воспитательный час

Учебно-материальная база
Площадь обучения за отчетный период соответствует санитарным нормам 302,4 кв. м
(в том числе по специальности 192 кв. м), т. е. на одного обучающегося - 4,2 кв. м.
Для повышения качества обучения по специальности преподаватели широко
используют инновационные методы обучения на материально-технической базе: учебнолабораторные кабинеты и другие специализированные помещения обеспечены
необходимым оборудованием и соответствуют требованиям, предъявляемым к
организации учебного процесса по предметам, оборудование хорошо и в достаточной
степени поддерживает учебный процесс, а также исследовательскую работу
обучающихся. Во всех учебных заведениях имеются ТОС, раздаточные материалы, УМК,
наглядные пособия, демонстрационные слайды, плакаты, электронные учебники. Все
кабинеты и лаборатории оснащены учебной мебелью, компьютерами, кабинет № 356
имеет проектор, лабораторные работы на персональных компьютерах проводятся в
оборудованных компьютерных классах - кабинетах №641.

Рис.3. Лабораторные практические занятия.
Все лаборатории, учебные мастерские, учебные кабинеты имеют свои паспорта,
правила техники безопасности, средства пожаротушения (огнетушители), а также аптечки
для оказания первой помощи пострадавшим.
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Рис.4. лабораторные стенды
По специальности специальности 07130100 – «Электрооборудование» (виды по
отраслям )организуется учебный процесс в следующих учебных кабинетах и
лабораториях:
п/п Наименование учебного предмета в
Наименование
Форма применения к
соответствии с учебным планом
специальной
обучению (частная,
аудитории,
оперативное
кабинета,
управление, аренда)
лаборатории,
мастерской
(количество, кв.м.)
1
Электрические машины и аппараты
6 здание,, 637 –
аренда
Электрические
машины и аппараты;
50 кв.м.
2
Основы нетрадиционных источников 6 здание,, 663 –
электроэнергии
Электр
энергеияларының
дәстүрлі емес
көздері негіздері
; 42 кв.м.
3
Теоретические основы
3 здание,356 –
электротехники и электрических
Электротехника и
310

измерений
4

Основы автоматики

электрические
измерения; 50 кв.м.
6 здание,, 615 –
Основы автоматики;
50 кв.м.

Планы работы учебных кабинетов и кружка «Трансформер» (руководитель Мухан
А.) были рассмотрены и утверждены на первом заседании объединения дисциплин и в
течение года осуществлялись по плану работы.
В планах учебных кабинетов-организационная работа, оснащение кабинета,
учебно-методическое оснащение по специальной дисциплине. При составлении плана
работы кружка, исходя из его основных целей и задач, предполагалось расширение знаний
по специальной дисциплине и повышение интереса к профессии, расширение знаний о
профессии.
Оборудование в кабинетах специальности специальности 07130100 –
«Электрооборудование» (виды по отраслям ).
№
Наименование
Тип, марка
Количество
ГОСТ
(штук)
Стенды
1 Стенд №1
1
1.Электрлік машиналар мен аппараттар
2.Электроника және электротехника

2
3

Нетрадиционные
№2 Стенд
1.
1.
Төмендеткіш
трансформатор220/110 кВ
2.
Өтпелі оқшаулағыштар
3.
Асинхрондық
қозғалтқышты
магнииті жүргізгішпен іске қосу

1

Плакаты, образцы, таблицы
Справочник учебно-методических документов
Учебник:"Электрооборудование
и
автоматизация с /х агрегатов и установок "
Учебно-методический
комплекс:
"Электрооборудование и автоматизация с /х
агрегатов, установок и нетрадиционных
источников энергий"
Учебник:
"Электротехнологические
оборудование"
Типовая инструкция обслуживание и
ремонта ВЛ напряжением
0,38-20 КВ
"Электрические машины"

60

ПТЭ и ПТБ
ПУЭ РК

20
20
Оборудование
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30
10

25
25
25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Автомат ВА
Автотрансформатор
Амперметр
Автомат
Вольт метр
Дуговая ртутная лампа
Контактор
Клещи токоизмерительные
Когти монтерские
Ст. оборудование
Ст. оборудование
Магнитные пускатели
Поле предохранитель
Диэлектрические перчатки
Диэлектр. коврик
Автомат
Вентилятор
Вентилятор
Щит освещения
Электрический счетчик
Электрические двигатели
Электрические двигатели
Ящик силовой
Ящик
Светорегулятор
Счетчик
Дифференциальные защиты
Фотореле
Тестер
Светильник
Светильник
Графопроектор
Осциллограф
Предохранители
Предохранители
Выключатели
Розетки
Патрон фарфор
Провод
Пояс предохранительный
Реле контроля фаз
Отвертка тестер
Пассатижи
Кусачки
Длинногубцы
Набор отверток
Вентиляторы
Вентилятор
От. оборудование
От. оборудование

ВА
ЛАТР
NP96
ЭКФ
NP-72-96
ДРЛ250
CJ24-100
Тип 20-17
КЭВ
СФО
ПМ-12

ВА-88
ВО-06-300
ВР-80-75
ЩУРН-1-12
СО-4411
АДМ-71-А4
АДМ-71-82
ЯРВ-100
ЯБПВ4-1
диммер
СА-4У
УЗО-АД
FMKO3
М 93А
РКУ 02250004
Арктрик 2*36
Н-313
ППН-35 УХЛЗ
ПН2-250УЗ
"ХИТ" ВА
"ХИТ"РА
Е-27
АППВ
лента

ВР 80-75
ВО 06-300
КЭВ
СФО
312

7
1
16
3
16
1
2
6
2
1
1
2
2
6
2
1
1
1
1
2
3
2
1
1
8
3
8
1
3
1
1
1
1
2
2
25
23
30
300М
2
1
6
6
6
6
6
1
1
1
1

Учебные лаборатории и мастерски
Сведения о специализированных учебных кабинетах, лабораториях и мастерских,
предусмотренных учебным планом специальности 07130100 – «Электрооборудование»
(виды по отраслям).
№
По учебному плану предусмотрено
Лаборатории
1 Основы электротехники и автоматизации
Каб 637, корпус 6
2 Устройство автомобиля
Каб 625, корпус 6
3 Электрооборудование автомобиля
Каб 627, корпус 6
4 Техническое обслуживание, ремонт автомобилей
Каб 698, корпус 6
5 Информатика и вычислительная техника
Каб 354, корпус 3
6 Теоретические основы электротехники
Каб 678, корпус 6
7 Основы инженерной схемы
Каб 650, корпус 6
8 Электротехнические электрические измерения
Каб 356, корпус 3
9 Электроснабжение
Каб 674 А, корпус 6
10 Охрана труда
Каб 684, корпус 6
Мастерская
1 Слесарный
2 Механическая
Учебный корпусы
«Агротехсервис»
3 Сварка
4
Электромонтаж
В мастерской» Агротехсервис " оборудовано оборудование: механическое,
слесарное, кузнечное, монтажное, сварочное и пост диагностики и обслуживания машин.
Кабинеты для проведения теоретических и практических занятий соответствуют
санитарно-гигиеническим
требованиям.
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Рис.5 практика-лабораторные занятия
Обеспеченность учебного процесса учебниками и информационными
Библиотека колледжа полностью обеспечивает обучающихся учебными и
методическими
пособиями
по
специальности.
Обеспечивает
обучающихся
информационными материалами к самостоятельным заданиям и занятиям научнопоисковой работой.
Обеспеченность обучающихся специальности учебной, учебно-методической и
научной литературой в 2017-2022 учебном году.
Учебный год
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022

всего

контингент

581
447
486
462
517

581
447
486
462
517
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Обеспеченность
одного
обучающегося
150
245
266
422
450

Система оценки качества знаний обучающихся
Подготовка специалистов по 07130100 – «Электрооборудование» (виды по
отраслям)
проводилась на основе стандарта технического и профессионального
образования Республики Казахстан, типового учебного плана и типовой программы. По
специальным дисциплинам специальности организован учебный процесс на основе
рабочей программы и календарно-тематического плана, составленного на основе типовой
учебной программы 2009 года. Учебные занятия проходят в одну смену в соответствии с
расписанием занятий.
Основными документами, организующими учебный процесс, являются: рабочий учебный
план, рабочая программа по подготовке к отдельным дисциплинам и видам практики и
календарно-тематический план. Рабочий план состоит из учебного графика и учебного
плана, руководящего учебным процессом, перечня учебных дисциплин, сроков и
количества часов, в которых он проходит, последовательности обучения, видов занятий,
промежуточной аттестации и итоговой аттестации, контроля.
Контроль учебного процесса обеспечивает полную реализацию планов и программ:
- годовой график учебного процесса отражает теоретическое обучение, экзаменационную
сессию, виды и сроки практики, время отдыха;
-календарно-тематический план, составленный на год;
- порядок даты, определяющий время начала и окончания учебных занятий;
- список аудиторий для проведения занятий, подготовленный учебно-методическим
отделом до начала учебного года.
Теоретический материал, на который дается контроль содержания учебных планов и
программ, лабораторно-практические занятия, дополняющие практические навыки для его
закрепления, должны стать эффективным инструментом будущего специалиста по
выбранной им профессии и быть подготовленными таким образом, чтобы выпускник
пользовался большим спросом в практической деятельности.
Для контроля за посещаемостью и успеваемостью обучающихся организуется
внутриколледжный контроль и направляется на его систематическое управление. В
соответствии с учебным графиком проводится текущая аттестация по дисциплине в
объеме 16 часов, результаты которой учтены при промежуточной аттестации.
Большинство экзаменов принимаются в устной форме на очном отделении и в
форме тестов на заочном отделении. Экзаменационные вопросы предварительно
подготовлены и распределены для подготовки обучающихся, билеты и тестовые вопросы
рассмотрены на заседании объединения дисциплин за 1 месяц и представлены на
утверждение заместителю директора по УВР.
Заполнен журнал теоретического обучения по пройденным дисциплинам.
Теоретические, лабораторно-практические занятия, оценки, пройденные темы заполнены
в соответствии с календарно-тематическим планом. Журналы теоретического обучения
регулярно проверялись и контролировались заведующими отделами и заместителями
директоров.
Анализ успеваемости обучающихся
Качество знаний обучающихся определяется текущей, промежуточной, итоговой
аттестацией и обязательной контрольной работой, курсовой работой, выполнением
дипломных проектов
год

Курсы

20172018

1 курс
каз

Обучающийся
Общая
количество
успеваемость
25

100%
315

5

Из них
%
4

2

8%

17

%
68%

Качество
образования
%
76%

20182019

20192020

20202021

1 курс
каз
2 курс
каз
1 курс
каз
2 курс
каз
3 курс
каз
2 курс
каз
3 курс
каз
4 курс
каз

25

100%

4

16%

16

64%

80%

24

100%

3

12%

18

75%

87%

25

100%

1

4%

19

76%

80%

23

100%

7

30%

13

56%

86%

24

100%

5

20%

16

66%

87%

22

100%

1

4%

12

54%

59%

21

100%

2

9%

11

52%

95%

3

12%

19

79%

24

100%

91%

Выпускные группы выполняют дипломный проект. Выполненные дипломные
проекты могут быть использованы в учебном процессе, в качестве инструмента на
производственных предприятиях.

Учебный год

2020-2021
2021-2022

Учебный год

2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022

Учебный год

Итоги государственной итоговой аттестации
По очной форме
Выпускни
цены
к
«5»
«4»
«3»
не
Качество
количеств
выбы успеваемо
о
вшие
сти
24
4
19
1
95,8%
На протяжении дневного отделения
Выпускни
оценки
к
«5»
«4»
«3»
не
количеств
выбы
о
вшие
14
3
10
1
8
1
6
1
7
2
5
24
4
19
1
4
Дистанционное обучение по разделу
Выпускни
цены
к
«5»
«4»
«3»
не
количеств
выбы
о
вшие
316

Үлгерім
сапасы
100%
100 %
100 %
95,8%

Качество
успеваемо
сти

2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
-

-

21
6
8
5

1
2
2
-

11
3
6
5

9
1
-

-

100%
100 %
100 %
100 %

Проекты курсов по специальности выполнены в соответствии с учебным планом по
следующим дисциплинам:
1. сельскохозяйственная электрификация;
2. автоматизация электрооборудования и агрегатов, нетрадиционные источники энергии;
3. основы маркетинга, менеджмента в организации предпринимательской деятельности в
учреждениях
Первые темы курсового проекта разрабатываются и рассматриваются в объединении
дисциплин, утверждаются и утверждаются руководителями. Подготовлен методический
помощник по выполнению курсовых проектов, необходимые материалы для обучающихся
обеспечены в библиотеке колледжа в электронной и картотечной системе. Имеются
протоколы о том, что эти вопросы анализировались и рассматривались в субъектном
объединении. Также на заседании объединения дисциплин будут проанализированы
следующие вопросы:
- Вопросы культуры личности будущего специалиста, формирования профессиональной
грамотности, повышения творческой активности;
- Внедрение инновационных методов в учебный процесс;
- Усиление развития познавательных действий;
- Внедрение в учебный процесс активных методов обучения, повышающих интерес
обучающихся к профессиям.
Научная работа
Ежегодно на конференции, проходящей в колледже, преподаватели и обучающиеся
выступают с докладами со своей научной работой. В 2010-2011 учебном году
преподаватели Тулбаев А. А., Ниязбаев Е., Ундербаев М. приняли участие и выступили с
докладами на научной конференции«Внедрение инновационных технологий в учебновоспитательный процесс».
На научно-практической конференции «от творческого поиска до профессионального
становления» обучающиеся 2 курса специальности 1518000 - «автоматизация и
электрификация сельского хозяйства»Шарипов Шамахун (руководитель Сайлаубеков К.
Б.) выступили с докладом на тему «энергосберегающие лампы», 1 место, обучающиеся
первого курса Отыншиев Багнур, Сейтказинов Алимжан (руководитель Сайлаубеков К.
Б.) на тему «солнечные батареи», Нуркабеков Шынгыс (руководитель Еренкызы А.) на
тему «использование магнитной энергии», занял 2 место.
Во внутриколледжном конкурсе «Кәсіп үздігі» первое место заняли обучающиеся
специальности 1518000 - «автоматизация и электрификация сельского хозяйства".
Для достижения этих целей преподаватели ознакомились с новой научной литературой,
обобщили и выступили с докладами на семинарах внутри колледжа:
"Модульная технология обучения" - Мамбетов м.
С целью обмена опытом преподаватели регулярно посещали взаимные занятия по
составленному графику и анализировали его. Преподаватели зарегистрировали его в
журнале анализа индивидуальных занятий




Профессиональная практика и занятость обучающихся
В учебном плане по специальности предусмотрены следующие виды практик:
слесарная практика;
тепловая практика;
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тепловая практика;
учебная монтажно-демонтажная практика;
учебная практика по техническому обслуживанию автомобилей
технологических;
Получил Диплом.
Учебные практики по специальности проводились на «полигоне» корпуса № 6.
Технологическая и преддипломная практики проходят на следующих предприятиях
и учреждениях.
«КАЗНИИМСХА»
ТОО Торговый дом «Астана Моторс Алматы»
Студия Автотюнинга «WIZHAR»
ТОО «АЗИЯЭНЕРГО»
АО «Алатау жарық компаниясы»
ТОО «ZEUS GROUP»
«Sheber-Elеtktro»
Для работы в мастерских достаточно подходящего места. Специальности
обучающихся во время практики бойынша түрлі жұмыс жүргізуге қажетті машы қтары
мен дағдылары қалыптасады.

Рис-6. Производственная и преддипломная практика.
По окончании практики обучающиеся сдали отчеты и отзывы производственных
предприятий.
Учебно-методический и контроль за технологической практикой осуществлялся
руководителем практики и заведующим отделом производственной практики.
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Во время технологической практики обучающиеся заполняли дневник. При этом по
окончании практики производственное предприятие подписало и опечатало
обучающемуся характеристику, отзыв и отчет о проделанной работе.
Преддипломная практика проходит на этих производственных объектах, где
материал для практической части дипломного проекта выполнен в сборе.
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07161300 – «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация
автомобильного транспорта»

Евразийский аграрный колледж при управлении образования г. Алматыавторитетное, всестороннее, инновационное образовательное учреждение, входящее в
число лучших колледжей страны. В нем обучаются высококвалифицированные
специалисты, внесшие вклад в экономику страны по 9 специальностям. Наше учебное
заведение дает качественные результаты, имеет четкую плановую схему в области
обучения, воспитания и развития.
07161300 – «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного
транспорта " - это организация и проведение работ по техническому обслуживанию и
ремонту автомобильного транспорта.
Спрос на технические специальности на рынке труда является соотношением
текущего спроса и предложения. Сегодня студенты, поступающие на образовательные
программы колледжа, пользуются большим спросом, что говорит о потребности наших
выпускников в рабочих руках предприятий. Спрос на высшее образование на рынке
образования определяется многими факторами. Это основа современной материальнотехнической базы и большой опыт инженерно-педагогических кадров
Преимущества специальности
07161300– «Техническое обслуживание, ремонт и
эксплуатация автомобильного транспорта»:
* востребованность профессии на рынке труда.
* стабильный доход •
* полезные навыки в быту.
* точность карьерного роста.
Профессиональный рост в рамках постоянного повышения квалификации:
выполнение более сложных и масштабных работ, освоение новых направлений и
специальностей (например, вулканизатор, автоэлектрик и др.), становление автослесаря
как универсального. Карьерная дорога может проходить по линии административного
роста: мастер смены (участка), руководитель технического центра, заместитель директора
по послепродажному обслуживанию автомобилей, директор автоцентра.
Организация собственного дела. Предполагается, что это карьерный путь. Потому
что квалифицированный специалист, техник со временем может накопить свой
профессиональный опыт и открыть собственный бизнес-автосервис, организовать
ремонтные работы в мастерской и услуги, связанные с автомобилем, или организовать
работу с клиентами, получив индивидуальные заказы
Техник по обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта готовится к
следующим видам деятельности:
* Техническое обслуживание и ремонт автомобиля •
* Организация и проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспорта.
* Осуществление технического контроля при хранении, эксплуатации, техническом
обслуживании и ремонте автотранспортных средств.
* Разработка технологических процессов ремонта узлов и деталей.
Организация деятельности коллектива исполнителей:
* Планирование и организация работ по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспорта.
320

* Контроль и оценка качества работы исполнителей.
* Организация безопасного проведения работ по техническому обслуживанию и
ремонту автотранспорта.
Образовательная деятельность осуществляется на основании приказа департамента
по контролю в сфере образования города Алматы, Комитета по контролю в сфере
образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан от
08.08.2017 года № 213. В настоящее время колледж имеет лицензию Департамента
экономики и бюджетного планирования города Алматы в области образования и науки от
4 марта 2009 года. Регистрационный № 0101883, АА-5 на право осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам технического и
профессионального образования
Колледж ведет образовательную деятельность с 2001 года. 8 августа 2017 года
колледж переименован в учреждение "Евразийский аграрный колледж" и получил
лицензию № КZ 16LAA00009904. Приложение к лицензии на занятие образовательной
деятельностью на основании приказа №59 от 13.04.2021 г. изменено наименование
направления подготовки кадров.
В 2012 году колледж прошел государственную аттестацию на пять лет,
запланированный в 2014 году государственный аудит и процесс аккредитации
Независимого казахстанского аккредитационного центра (ТЦПИ) Евразийского аграрного
колледжа с 11 по 15 ноября 2019 года, получил свидетельство-подтверждение об
институциональной и специализированной аккредитации сроком действия с 25.12.2019 г.
по 24.12.2024 г. на 5 лет, регистрационный номер IA № 0049.
22 июля 2021 года от товарищества с ограниченной ответственностью «Каз Серт»
государственной системы технического регулирования Республики Казахстан выдан
сертификат соответствия «менеджмент качества системы» (ОКЭД 85.32.1) касательно
образовательной деятельности СТ РК ІЅО 9001-2016 (ІЅО 9001: 2005).
В связи с организационно-правовой деятельностью Евразийский аграрный колледж
является негосударственным учебным заведением, колледж использует учебнопроизводственную базу на базе № 21 от 26.05.2021 года с учреждением " Евразийский
технический университет
В колледже по специальности на платной основе готовят специалистов на казахском
и русском языках.
Нормативный срок обучения:
На базе основного среднего образования - 3 года 10 месяцев;
На базе общего среднего образования-2 года 10 месяцев.
Прием обучающихся на специальность осуществляется на основании типовых
правил приема на обучение в организации образования, реализующие профессиональные
учебные программы технического и профессионального образования.

1. Кадровый потенциал
Базовые знания по специальности 07161300 «Техническое обслуживание, ремонт и
эксплуатация автомобильного транспорта»
соответствуют 27 штатным педагогам
образования. направлен на обеспечение квалификационных требований для выполнения
образовательных
программ,
сохранение
профессионального
потенциала
преподавательского состава, создание условий для повышения профессиональной
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мотивации
и
карьерного
роста
преподавателей,
формирование
моральнопсихологического климата в коллективе.
Кадровая работа в современных условиях является одной из важнейших сфер
деятельности любой организации, так как без устойчивого квалифицированного
кадрового потенциала невозможно обеспечить выполнение задач, стоящих перед
коллективом.
Стратегической целью управления коллективом колледжа является обеспечение
оптимального баланса процессов обновления и сохранения количественного и
качественного состава сотрудников, повышение мотивации и интереса всех сотрудников
колледжа.
Кадровая политика осуществляется в соответствии с основными приоритетами
стратегии колледжа. Типовые квалификационные характеристики с изложением правил
отбора ИПР (МОН РК и должностные инструкции педагогических работников и
приравненных к ним лиц от 13 июля 2009 г. № 338 «Об утверждении Типовых
квалификационных характеристик»).
Подбор кадров осуществляется на основе анализа потребностей ОП, по результатам
которого объявляется конкурс на занятие вакантных должностей.
Количество преподавателей по специальности
07161300-«Техническое
обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта» 31, в том числе:
Высшая категория-6
Первая категория-5,
Вторая категории-4.

Количественный и качественный состав преподавателей
07161300 «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта»

Фамилия

Имя

Сотрудник
[230]

Отчество

АБЕУОВА

АЙЖАН

САЛАМАТОВНА

штатный

АБИЛБЕКОВА

ЭЛЬВЕРА

МЕЙРАМБАЕВНА

штатный

АТЫМТАЕВА

БАХЫТ

ЕЛЕУКЕНОВНА

штатный

БАЙШАШЕВА

КАБИРА

УАПОВНА

штатный

БЕКБАЕВА

ВИНЕРА

КОШАНОВНА

ДӘРМЕШ

НАЗГҮЛ

МАҚАТҚЫЗЫ

штатный
внешнее
совмещени
е

ДЖУЗБАЕВ

ГАНИЖАН

БИДАЙБЕКОВИЧ

штатный
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Академическая,
ученая степень Категория
[6798]
[198]
первая
магистр
категория
высшая
магистр
категория
без
магистр
категории
не имеет
первая
степени
категория
высшая
доктор PhD
категория

магистр
не имеет
степени

без
категории
без
категории

ДОСЖАНОВА

БОТАГОЗ

РАХМЕТУЛЛАЕВНА

штатный

ЕРМАНОВ

МУХТАР

МУХАМБЕТГАЛИЕВИЧ штатный
внешнее
совмещени
САГЫНБЕКОВИЧ
е

не имеет
степени
не имеет
степени

высшая
категория
без
категории

ИБРАЕМЖАНОВА КУЛЖАНАТ

АМАНОВНА

штатный

ИНКАРБАЕВА

ГУЛЬНАР

МУСАТАЕВНА

штатный

магистр
не имеет
степени
не имеет
степени

ИСАЕВА

АСЕЛЬ

БАЙБУЛАТОВНА

штатный

магистр

ИСИМСАРТОВА

БОТА

МУКАШОВНА

штатный

магистр

КЕРІМБАЙ

МАРХАБАТ

СЕРІКҚЫЗЫ

штатный

ҚОЖАН

НАЗЫМ

ҒАЗИЗҚЫЗЫ

штатный

МАЛАЙСАРОВА

КАЙЫРБУБИ НУРСЫПАТОВНА

штатный

магистр
не имеет
степени
не имеет
степени

МАМБЕТОВ

МАДИЯР

БАКТИЯРБЕКОВИЧ

штатный

магистр

МАХАТОВА

ГУЛЬНАР

СЕЙДАХМЕТОВНА

штатный

магистр

МОЛДАБЕКОВА

АНАР

АНАРБЕКҚЫЗЫ

штатный

МҰРАТБЕК

ХАЛИМА

ӘУЕЗХАНҚЫЗЫ

штатный

МҰХАМЕТ

АЙМАН

СЕРІКҚЫЗЫ

штатный

НИЯЗБАЕВ

ЕРЖАН

БИСАКАНОВИЧ

штатный

НУРЫМОВА

ЖАННА

ТУЛЕГЕНОВНА

штатный

магистр
не имеет
степени
не имеет
степени
не имеет
степени
не имеет
степени

ОМАРОВА

МАРЖАН

ЖАКЫПОВНА

штатный

РАХИМОВА

БАЯН

АСКАРБЕКОВНА

штатный

магистр
не имеет
степени

РЫСДӘУЛЕТ

МАҚПАЛ

ДӘРМЕНҚЫЗЫ

штатный

магистр

ТИРБОСЫНОВА

АЙНУР

АДЫЛХАНОВНА

штатный
внешнее
совмещени
е
внешнее

магистр

без
категории
вторая
категория
высшая
категория
первая
категория
без
категории
вторая
категория
без
категории
вторая
категория
первая
категория
вторая
категория
вторая
категория
без
категории
без
категории
вторая
категория
без
категории
первая
категория
высшая
категория
вторая
категория
вторая
категория

кандидат наук
кандидат наук

вторая
категория
вторая

ЖАМАЛБЕКОВ

ТӨЛБАЕВ
УНДИРБАЕВ

УЛАН

ӘБДІКЕРІМ
МАКУЛБЕК

ӘБЕУҰЛЫ
СЕЙДАЗЫМУЛЫ
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совмещени
е
УТЕУЛИНОВА

ЛИМИРА

магистр

СОВЕТАЕВНА

категория
высшая
категория

не имеет
степени

штатный

14

канд

2

доктор

1

высшая

6

первая

5

Показатели преподавателей по общеобразовательным и спецпредметам
№

Показатели

Количе
ство

Кадровый потенциал
Количество преподавателей
Штатные и часовые:
-Высшая,1 категория:
-доктора наук
- кандидаты наук, магистр
- қадірлі атақ:
Мастер производственного обучения:
Преподаватели без базового
образования:
Возрастные показатели преподавателей:
- до 30 лет
- с 30 лет - до 45 лет
- с 45 лет –до 60 лет
- с 60 лет и выше
Прошедшие курсы повышения
квалификации преподавателей:

Учебный год
20172018

20182019

20
6/30%
8/40
-

20
25
31
6/30% 8/32% 11/35%
2/8%
1/3%
8/40 12/48% 16/52%
-

8
6
4
2

7
6
5
2

7/35%

5/25%

20192020

9
10
4
2

20202021

8
12
7
4

6/24% 11/35%

20212022

29
8/24%
2/6%
12/36%
10
15
3
1
12/36%

Базовые знания учителей по этой специальности такие же. Среди них 2 кандидата наук, 1
доктор PhD, 5 преподавателей первой категории, 10 преподавателей второй категории.
Количественный и качественный состав соответствует направлениям подготовки
обучающихся, отвечает лицензионным требованиям и свидетельствует о кадровом
обеспечении образовательной деятельности.
Все преподаватели имеют высшее образование, стаж работы по специальности,
соответствие базового образования профилю ПЦК и преподаваемым дисциплинам.
Подбор кадров на основе системы рекрутинга осуществляется в следующем порядке:
формируется штатное расписание ИПР, определяется количество вакансий для
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подготовки обучающихся по ОП, информация о наличии вакансий публикуется в СМИ,
рассматриваются резюме. Колледж ответственен за своих сотрудников, создает им
благоприятные условия для работы.
Преподаватели повышают квалификацию в республиканских, городских центрах
повышения квалификации. В начале учебного года составляется график прохождения
курсов повышения квалификации преподавателей и издается приказ о направлении
педагогов на курсы, соответствующие специфике преподаваемого предмета. После
прохождения курсов повышения квалификации преподаватели используют полученные
знания в учебном процессе, что способствует улучшению качества обучения, внедряет
инновационные технологии в проведении занятий. После прохождения повышения
квалификации методическому кабинету и отделу кадров выдаются удостоверения и
сертификаты, подтверждающие обучение с преподавателями и проводятся семинары для
обмена преподавателями.

По прохождению курса повышения квалификации
Ф.И.О.
1
Инкарбаева
Гулнар
Мусатаевна

2017-2018
2
-1 кат № 364,
8.06.2009г.
Білім Басқармасы
-«Білім беру
саласының
озаты», диплом
-«Білім беру
жүйесіндегі кәсіби
стандарттар»,
сертификат
№157398,
-Актуальные
методы
управления в
учебных
заведениях,
сертификат №73
-«Использование
инновационных
образовательных
технологий в
учебном
процессе»,
сертификат
№УМЦ-Т/С -1040
-«Разработка
системы
тестового
контроля»,

2018-2019
3
-«Трудовое
законадательств
о» ,сертификат,
Центр
повышения
квалификации»
-«Аккредитация
организаций
технического и
профессиональн
ого
образованияимперативы
времени»,сертиф
икат, НААР,г.
Алматы
-Диплом №ДП
056, «Лучший
специалист2018»
-«Қазаөстанның
даму
моделі»,сертифи
кат, «Дана жол»
-Портфолио
педагога и
учащегося в
свете
государственной

2019-2020
4
-«Еңбек
қауіпсіздігі
және қорғау»,
сертиификат
№124
-Куәлік
№0027145,
жоғары
дәрежелі
санат,арнайы
пәндер
оқытушысы
-Модульдікқұзыреттілік
негізінде
әзірленген
білім
бағдарламала
рын енгізу
бойынша
аймақтық
семинарға
қатысқаны
үшін берілді,
«Кәсіпқор»
Холдингі
КЕАҚ(сертиф
икат)
-Аккедитеу
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2020-2021
5
-Орта білім
беру
мазмұнын
жаңарту
жағдайында
оқытудың
білімділік
нәтижелерін
е жету
сапасын
бағалау
бойынша
оқытушыны
ң кәсіби
құзыреттілік
терін
дамыту.
Өрлеу
БАҰО»,
Алматы
(сертификат
№0336767)
Международ
ный эксперт
по
аккредитаци
и №20/20КЕ
0039

2021-2022
6
-«Подготовк
а
внутренних
аудиторов
систем
менеджмент
а качества в
соответстви
ис
требования
ми ISO
9001:2025»,
сертификат
№21.016.09
-«Үздік жыл
ұстазы»,дип
лом І
дәрежелі,се
рия №84265487-23-98,
номинация
«Ұлы
педагог»
-«Ы.Алтынс
арин
мерекелік
алтын
медалі»,куә
лік, «Ұлы

сертификат
№ТЗ000303

Махатова
Гульнар
Сейдахметовн
а

-2 біліктілік
санаты, куәлік №
78,
-«Білім берудегі
жаңа
технологияларды
қолданудың
маңызы»,
сертификат,
№26,Алматы,
«Advance» тілдер
орталығы
-Сертификат,
Городская
педагогическая
конференция,
«Теоретические и
практические
аспекты
педагогической
деятельности в
современных
условиях
развития ТиПО :
проблемы,
решения,
эффективность»
-әИспользование
инновационных
образовательных
технологий в
учебном
процессе»,
сертификат

программы
развития
образования в
РК на 2011-2020
гг., сертификат
№КСТZE02.08.02.2018
-«Арнайы
пәндар
оқытушыларын
ың кәсіби
құзыреттілігін
дамыту»,куәлік
№1172,ҚазҰАУ
-«Инновациялық
технологиялард
ы пайдалана
отырып білім
сапасын көтеру
тиімділігі»
сертификат
№001118/у007/2
--Диплом
«Ғылым мен
білімдегі іргелі
және
қолданбалы
зерттеулер»,ғыл
ымипрактикалық
онлайнконференция

және білім
беру сапасын
сараптау
бойынша
«ARQA»
тәуелсіз
агенттіктің
сарапшысы,се
ртификат
№000082,НұрСұлтан

KazSEE,
тұлға»
сертификат
№20/20 КЕ
0039
-«Педагогте
рдің ІТ
құзыреттілік
терін
дамыту және
жетілдіру»
ТАLAP
КЕАҚ

- Аккедитеу
және білім
беру сапасын
сараптау
бойынша
«ARQA»
тәуелсіз
агенттіктің
сарапшысы,
сертификат
№000086
-«АИТВ
инфекциясын
ығ мәселелері
және оның
алдын алу»,
сертификат №
254
- -«Еңбек
қауіпсіздігі
және қорғау»,
сертиификат
№131

-«Повышени
е
эффективнос
ти
организации
учебного
процесса в
колледжах
при
модульнокомпетентно
стном
подходе»
НЦОК, НурСултан,
сертификат
№НЦОК7.03
- Диплом 1
орын, №
000809,
Республикал
ық ұстаздар
арасындағы
«Үздік
педагог»
атты
байқауына
жіберген
жұмысы
үздік деп
танылғаны
үшін
-Диплом
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Педагогтерд
ің цифлық
құзырлығын
дамыту,
«Өрлеу
БАҰО»,
Алматы,
сертификат
№241297

№УМЦ-Т/С1046,УМЦ
«Табыс»

-«Организация
образовательной и
научной
деятельности в
Учреждении
образования
«Белорусский
государственный
аграрный
технический
университет»,
Ундербаев
сертификат
Макулбек
-«Автотракторлар
Сейдазимович дың
электрожабдықта
рына диагностика
жасау және
жөндеу»
мультимедиялық
бағдарлама,
куәлік №2415, ИС
006569

«Ғылым мен
білімдегі
іргелі және
қолданбалы
зерттеулер»,
ғылымипрактикалық
онлайнконференци
я
«Планирование,
праменение и
мониторинг
пастбищных
угодий для
обеспечения
устойчивой
продуктивности
и целостности
земель»,
сертификат
№112,Мичиган
университеті
-«Тұрғын үй
шаруашылығын
да энергия
менеджменті,
энергия аудиті
және энергия
үнемдеу»,
сертификат
№0417

-«Педагогичес
кие
технологии в
системе
современного
образования»
КазНАУ
ИПК,
сертификат
№777
-«Практическ
ие занятия по
аграрной
технике
(тракторная
техника,
техника для
обработки
почвы и
техника для
применения
средств
защиты
растений)»
DAS HeмАЦ

Ниязбаев
Ержан
Бисаканович

Современны
е методы на
примере
преподавани
я
дисциплины
-«Транспорт
ные
средства»
ТОО
«ADVANCT
»,
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«Транспорт
и
транспортна
я техника,
организация
перевозок и
логистика»
КазНАУ,
ИПК,
Алматы,сер
тификат
№1085
-«Айрықша

сертификат
№10

Атымтаева
Бахыт
Елеукеновна

еңбегі
үшін»
төсбелгісі,
ҚазҰАЗУ,
куәлік №24
-ҚР
-ҚР
-«Методика
Президент
Парламенті
–
сайлауды
Мәжілісінің преподаван
өткізу
депутаттары ия
кезіндегі
н сайлауды технических
сайлау
өткізу
дисциплин
процессінің
кезіндегі
в условиях –
құқықтық
сайлау
инновацион
негіздері және процессінің ного
сайлау
құқықтық
развития»,
комиссиялары негіздері
сертификат
ның жұмысын және сайлау № 214
ұйымдастыру комиссиялар », сертификат ының
«Организац
№ДОТ 013516 жұмысын
ия СРС в
-«Инновацион ұйымдастыр условиях
ные методы
у» ,
кредитной
применяемые сертификат
технологии
для
№ДОТ
обучения»,
повышения
102843
сертификат
качества
-«Педагогта №35/7
преподования рдың ІТ
предмета
құзыреттілік Педагогтерд
технологии» , терін
ің цифлық
сертификат
дамыту және құзырлығын
№00519Rжетілдіру»,
дамыту,
0028/2
сертификат , «Өрлеу
№18547,
БАҰО»,серт
Талап
ификат
-Диплом 1
№238619
орын, №
-«Білім
000809,
әлемі»,
Республикал Жаңаша
ық ұстаздар білім беру
арасындағы мазмұнында
«Үздік
инновациял
педагог»
ық
атты
технологиял
байқауына
арды
жіберген
пайдалану
жұмысы
мақаласын
үздік деп
жариялаған,
танылғаны
сертификат
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үшін
-«Современн
ые
технологии
обучения в
системе
образования
»,
сертификат
№35

Мамбетов
Мадияр
Бахтиярбеков
ич

«Использование
инновационных
образовательных
технологий в
учебном
процессе»
Сертификат
№УМЦ-Т С-1045

Халықаралы
қ
Педагогика:
дәстүрлер
және
инновация,
ұстаздар
арасында
олимпиадас
ы. 3 орын.
Диплом.
10.09.2020ж.
-«Білім
шыңы»
қоғамдық
бірлестік
«Қазақстан
ұлағатты
ұстаздарыны
ң 100 жаңа
есімі»
Республикал
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№454
-«Жаңартыл
ған білім
аясында
«Жағашыл
ұстаз»
образы»,
сертификат
№ CRA018553
-Диплом
№455, 20212022 оқу
жылындағы
ерекше
жетістігі
үшін
Сертификат
за участие
на
Междунаро
дн. Научнопрактич.
Конференци
я

ық жобасы.
Шымкент
қаласы, 2020
Төсбелгі,
алғыс хат
-Сертификат
«Повышение
эффективнос
ти
организации
учебного
процесса в
колледжах
при
модульнокомпетентно
стном
подходе».72
часов

Состав обучающихся
Состав обучающихся за отчетный период по данной специальности представлен в
таблице ниже:
Контингент обучающихся на основе местного бюджета
Годы
обучени
я
20172018
20182019
20192020
20202021
2021-

1 курс
к/о р/о

всег
о

25

25

25

25

25

25

20

20

2 курс
к/о р/о

всего

25

25

24

24

25

3 курс
к/о
р/о

25
330

всего

24

24

24

24

4 курс
к/о
р/о

всего

24

24

24

24

2022

Платные группы
Годы
1 курс
всего
обучения к/о
р/о
2017-2018 14
2018-2019 15
2019-2020 18
2020-2021
2021-2022
Дистанционное обучение
Годы
1 курс
всего
обучения к/о
р/о
2017-2018 15
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022

2 курс
к/о
р/о
14
6
15
9

всего

2 курс
к/о
р/о
8
8
2
6

всего

3 курс
к/о
р/о
18
13
6
8
8

всего

3 курс
к/о
р/о
6
6
5
3

всего

46
34
39
17
8

34
14
7
9

Прием обучающихся осуществлялся на базе общего образования в очной и
дистанционной формах обучения. При делении территории обучения на количество
обучающихся выполняют требования санитарных норм. Общая площадь кабинета
составляет 215 квадратных метров , при делении на количество обучающихся-5,5
квадратных метров на одного ребенка. В среднем по специальности на 1 преподавателя
приходится 4 обучающихся.
Для контроля посещаемости и успеваемости обучающихся организован
внутриколледжный контроль и направлен на его систематическое управление. В
соответствии с учебным графиком проведена текущая аттестация по дисциплине в объеме
16 часов, результаты которой учтены при промежуточной аттестации. Большинство
экзаменов принимаются на очной форме в устной форме и на дистанционной форме в
форме тестов. Экзаменационные вопросы заранее подготовлены и распределены для
подготовки обучающихся, билеты и тестовые вопросы рассмотрены на заседании
объединения дисциплин за 1 месяц.
По пройденным дисциплинам заполняется журнал теоретического обучения. В ней
теоретические, лабораторно-практические занятия, оценки, пройденные темы заполнены в
соответствии с календарно-тематическим планом. Журналы теоретического обучения
регулярно проверялись и контролировались заведующими отделами и заместителями
директоров.
Анализ успеваемости обучающихся
Качество знаний обучающихся определяется текущей, промежуточной, итоговой
аттестацией и обязательной контрольной работой, курсовой работой, выполнением
дипломных проектов

Годы

Курсы

Количеств
о
студентов

Общ.
успеваемоть
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5

В том числе
%
4

%

Качество
обучения
%

20172018

1 курс
каз
1 курс
каз
2 курс
каз
2 курс
каз
3 курс
каз
1 курс
каз
3 курс
каз
4 курс
каз

20182019
20192020

20202021

25

100%

3

12%

17

68%

80%

25

100%

2

8%

16

64%

72%

25

100%

3

12%

16

64%

76%

24

100%

3

12%

19

76%

96%

24

100%

4

16%

20

83%

100%

25

100%

-

-

18

72%

72%

24

100%

3

12%

16

66%

79%

24

100%

2

8%

12

50%

58%
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20
0

1
1
2
2
3
1
курс курс курс курс курс курс
каз каз каз каз каз каз
2017 2018-2019
2019-2020
2018
Білім алушылар саны
Жалпы үлгерім
Series4
Series5
Білім сапасы %

3
4
курс курс
каз каз
2020-2021
Оның ішінде
Series6

Показатели мониторинга по годам
120
100
80
60
40
20
0

2017 - 2018

2018 - 2019
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2019 - 2020

2020 - 2021

Показатели платного и дистанционного обучения

Годы
20172018
20182019
20192020
20202021
20212022

Количество
Курсы студентов
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

6
13
13
13
7
11
9
8
3
6
6
-

Общ.
успеваемость

5

В том числе
%
4
%

100
93
72,2
81,2
100
100
70
100
43
75
86
-

2
2
1
2
1
1
1
1
1
-

33
14
5,5
12,5
9
10
14,3
14
14
-

4
8
9
8
3
5
4
4
3
3
4
-

40
57,4
50
55,5
43
49
40
48,2
43
43
57
-

Качество
образования в
%
100
71,4
55,5
68
43
58
50
62,5
43
67,5
71,4
-

07161300 «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного
транспорта
Количеств
В том числе
Качество
Общ.
5
%
4
%
о
годы
Курсы
образования
успеваемость
в%
студентов
20171 курс
25
100%
3
12%
17
68%
80%
2018
каз
1 курс
25
100%
2
8%
16
64%
72%
каз
20182019
2 курс
25
100%
3
12%
16
64%
76%
каз
2 курс
24
100%
3
12%
19
76%
96%
каз
20192020
3 курс
24
100%
4
16%
20
83%
100%
каз
1 курс
25
100%
18
72%
72%
каз
3 курс
24
100%
3
12%
16
66%
79%
2020каз
2021
4 курс
24
100%
2
8%
12
50%
58%
каз
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Результаты защиты дипломной работы
Выпускные курсы защищают дипломный проект в соответствии с учебным планом.
В целом содержание защищенных дипломных проектов может быть использовано на
производственных предприятиях, поскольку оно имеет практическую значимость и
грамотно выполнено, затрагивая актуальные проблемы современности.
Результаты дипломных проектов отражены в таблице (очное отделение):
Результаты дипломных проектов представлены в таблице (очная):
2020-2021 уч.годы
№

Специальность

Всего

1
07161300 «Техническое
обслуживание, ремонт и
эксплуатация
автомобильного
транспорта

Показатели успеваемости

5
(отлично)
6

24

оценки
4
3
(хорошо)
(удовл.)
16
2

неявка

Результаты дипломных проектов представлены в таблице (дистанционная):
2020-2021 уч.годы
№

Специальность

Всего

1
07161300 «Техническое
обслуживание, ремонт и
эксплуатация
автомобильного
транспорта

2017-2018 гг.

2018-2019 гг.

Коли Качест Количе
честв
во
ство

7

Показатели успеваемости

5
(отлично)
-

2019-2020 гг.

Качест Колич
во
ество

оценки
4
3
(хорошо)
(удовл.)
6
-

2020-2021 гг.

Качест Кол
во
ичес
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Качест
во

неявка
1

2021-2022 гг.
Кол
иче

Качест
во

о
15

%
100%

11

%
100%

%
100%

3

тво
6

%
100%

ство

%

При выполнении дипломных проектов необходимо в дальнейшем учитывать ряд
замечаний:
- Оформление дипломного проекта;
- Использование компьютерных технологий при выполнении графических работ
дипломных проектов
Дистанционное обучение

Экзамены

Защита
дипломного
проекта

Год
обучения

Государственные экзамены
Количес
оценки
тво
«5» «4» «3»
Не
Качество
выпускн
выбывшие успеваемости
иков
9

4

5

100%

6
4
2

100%
100%
100%

2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022

6
4
2

Местный бюджет

Экзамены

Защита
дипломного
проекта

Год
обучения

Государственные экзамены
Количес
оценки
тво
«5» «4» «3»
Не
Качество
выпускн
выбывшие успеваемости
иков

2017-2018

-

-

-

-

-

-

2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022

24

6

12

2

-

100%

Учебно-методическая работа
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По специальности проведена работа по утвержденной номенклатуре дел (18
документальных папок и одна из них в резерве). План работы объединения был
рассмотрен на соответствующем структурном совете и после получения положительного
заключения утвержден заместителем по учебной работе. Рабочая учебная программа и
поурочные планы разработаны в соответствии с типовой учебной программой и были
рассмотрены на методическом совете и использованы в повседневном учебном процессе с
утверждением заместителя по учебной работе. На основе подготовленных рабочих
учебных документов организована работа по методическому обеспечению учебного
процесса на уровне, отвечающем требованиям стандарта, предъявляемым к будущему
специалисту.
Рабочие программы и календарные планы по дисциплине составлены в
соответствии с требованиями государственного стандарта по их содержанию.
Заседания проводились один раз в месяц по плану, утвержденному объединением
дисциплин по специальности
07161300-«Техническое обслуживание, ремонт и
эксплуатация автомобильного транспорта".
Преподаватели объединения дисциплин постоянно работают над методическим
обеспечением процесса обучения, которые были рассмотрены и утверждены на заседании
объединения дисциплин:
Методическое пособие к выполнению дипломной работы для выпускников очного и
заочного отделений;
Билеты
промежуточной
аттестации
и
экзаменационные
вопросы
по
общепрофессиональным и специальным дисциплинам подготовлены за месяц до каждого
семестра;
Тестовые задания и вопросы к промежуточной аттестации по общепрофессиональным и
специальным дисциплинам подготовлены за месяц до каждого семестра;
Тестовые
задания
для
текущего
контроля
знаний
обучающихся
по
общепрофессиональным и специальным дисциплинам;
Задания обязательной контрольной работы по общепрофессиональным и специальным
дисциплинам, в нескольких вариантах;
Методическое пособие к выполнению контрольных и курсовых работ для очного и
заочного отделений по общепрофессиональным и специальным дисциплинам;
План открытых уроков и воспитательных мероприятий по специальности;
Учебно-методический
комплекс,
укомплектованный
преподавателями
по
общепрофессиональным и специальным дисциплинам.
В целях системной организации учебного процесса в объединении дисциплин,
подготовки специалиста с конкурентоспособными знаниями в будущем каждый
преподаватель обобщил учебно-методический комплекс по своим дисциплинам.
В начале года была утверждена тема объединения дисциплин, на основе которой
каждый преподаватель составил индивидуальный план самообразования. Преподаватели
активно участвовали в традиционных мероприятиях, проводимых в колледже: декаде
предметных объединений, методико-обучающих семинарах, «Школа педагогического
мастерства», «Школа молодых специалистов».
Методическая проблема объединения дисциплин: «Развитие учебно-деловых
способностей обучающихся с использованием современных педагогических технологий в
учебном процессе» В связи с этой проблемой, преподаватель объединения создал
отдельный учебно-методический комплекс, собрав новые научно-методические учебники
и материалы, необходимые для обеспечения урока методической документацией.
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Также преподавателями проведена методическая работа по ознакомлению с новой
научной литературой, обмену опытом, самообразованию, развитию навыков
взаимопосещения и анализа уроков, подготовке презентаций по изучаемому предмету.
Используя рекомендованное методическим отделом Положение о проведении
открытых уроков, преподаватели выполнили открытые уроки полностью, в срок по
графику, составленному с начала года.
Перечень открытых уроков, проведенных в течение отчетного года:

1 Открытые уроки
2 Конференции

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 барлығы
5
5
10
12
10
42
3
2
1
3
4
13

Темы проведенных открытых уроков:
Махатова Г.С.- Автомобиль құрылысы пәнінен-«Трансмиссия, қызметі, түрлері,
доңғалақ формуласы, механикалық трансмиссияның схемасы», «Қозғалтқыштың
майлау жүйесі».Автомобильді жөндеу пәнінен- «Автомобильдің электрожабдықтарына
ТҚК және ағымды жөндеу жүргізу»,«Автокөліктерге ТҚК және
жөндеу
технологиясы».Автокөлікке ТҚК пәнінен-«Арнайы жабдықтарға техникалық қызмет
көрсету», Автокөлікті жөндеу пәнінен- «Жүйелерді, механизмдерді және бөлшектерді
жөндеу
технологиясы».Төлбаев
Ә.Ә.
«Сызу»
пәнінен
«Қосылыстардың
түрлері»,«Түзумен нүктенің проекциясы», «Геометриялық денелердің жазықтықпен
қиылысуы»,Ниязбаев Е. Б. «Автомобиль құрылысы» пәнінен «Автомобильдің беріліс
қораптары», «Автомобильдер қозғалтқышы теориясы» пәнінен -«Жаңа қозғалтқыш
көздері»,«Электротехника» пәнінен- «Бір фазалы синхронды двигателдер, стартер және
генератор»,Автомобильдердің қауіпсіздік конструкциясы пәнінен- «Автомобильдердің
бұрылғыштығы мен басқарылғыштығының
қозғалыс қауіпсіздігіне әсерінің
сипаттамасы» тақырыбында ашық сабақтар.Инкарбаева Г.М., «Металдар технологиясы»
пәнінен «Электродоғамен жұмыс», «Автомобиль құрылғысы» пәнінен «Қозғалтқыштың
қоректендіру жүйесі» тақырыбында ашық сабақтар.
Ундербаев М. «Автомобиль құрылғысы» пәнінен- «Рульдік механизмдерді ң
қосылыстардың мен берілістерінің құрылысы мен жұмысы», «Қозғалтқыштың майлау
жүйесі»,Автомобильдер мен қозғалтқыш теориясы пәнінен- «Қозғалтқыштардың
индикаторлық диаграммасы» тақырыбында ашық сабақтар.Атымтаева Б.Е.- «Қоршаған
орта мен еңбекті қорғау» пәнінен- «Өрт қауіпсіздік талаптары, қакуіпсіздік шараларын
ұйымдастыру» тақырыбында «Ауылшаруашылық өндіріс механизациясы» пәнінен«Соқаның жалпы құрылысы мен түрлері» тақырыбында ашық сабақтар .Нурымова Ж.Еңбек қорғау пәнінен- «Адамды электр тоғымен жарақаттанудан қорғаудың техникалы қ
құралдары» тақырыбында ашық сабаөтар өткізілді.Мамбетов М.Б.-Электроника
микропроцестік
техника және байланыс техникасы пәнінен-«Фотоэлектрлі жіне
оптоэлектрлі құрылғыларды зерттеу», «Сызу» пәнінен - Төлбаев А.А., «Жол қозғалысы
ережелері» пәнінен «Жол жүру ережесі» - Кадирова А.У.
ПЦК технических дисциплин осуществляет планирование индивидуальной и
методической работы преподавателей цикла, анализ и Обсуждение отчетов
преподавателей, организацию и проведение предметной декады, кружковой работы
контролирует ежегодное выполнение индивидуальных планов работы.
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Открытое занятие во время "декады ПЦК"
Во время профессиональной практики был рассмотрен план работы с учреждениями
и одобрен руководителем учреждения.
Все планируемые нормативные документы по специальности оформлены на
государственном и русском языках
Обучающиеся специальности 07161300-« – «Техническое обслуживание ремонти
эксплуатация автомобиля».Приняли участие в конкурсе» Жүзден жүйрік –мыңнан
тұлпар", который проходил в стенах колледжа. Преподаватели объединения дисциплин
приняли участие в методических семинарах и ярмарках, организованных в колледже.
Внутриколледжный конкурс среди выпускников, в котором приняли участие
обучающиеся специальности «Кәсіп үздігі", занял 3 место.
С целью обмена опытом преподаватели регулярно участвуют во взаимных занятиях
по составленному расписанию и анализируют его. Преподаватели регистрируют его в
журнале анализа индивидуальных занятий.

Педагогическая часовая нагрузка
На основании приказа Об утверждении дисциплины формируется учебная нагрузка
ОП. Планирование педагогической нагрузки ОП осуществляется в часах и составляет 720,
1080 часов ежегодно. Учебная нагрузка распределяется в соответствии с приказом
директора.
Преподаватели осуществляют деятельность в соответствии с индивидуальным
планом работы на каждый год, включающим учебную, методическую, научно343

исследовательскую и воспитательную работу; соблюдается баланс распределения
нагрузки между различными видами деятельности
Преподаватели активно демонстрируют свои методические разработки, используя
ИКТ не только на открытых, но и на традиционных занятиях. Преподаватели могут
создавать графические и текстовые документы, самостоятельно оформлять групповые
документы, диагностику и т.д., использовать электронные дидактические и
педагогические программные средства, владеть навыками поиска информации в сети
Интернет, программой создания мультимедийных презентаций, проводить занятия с
использованием ИКТ.
Годовая педагогическая нагрузка присваивается в соответствии с категорийными
степенями и учеными званиями преподавателей.
В целях повышения качества подготовки будущих специалистов обеспечены
опытные преподаватели и имеющие ученую степень. В начале года на заседании
объединения составлялось расписание занятий, исходя из часовой нагрузки
преподавателей, в среднем преподаватель преподавал в объеме 6-8 часов в день.
Выполнение часовой нагрузки отслеживается по форме №2. Поскольку преподавание по
специальности распределено в соответствии с категорией членов объединения, дипломом,
занятие проводилось своевременно, качественно. Преподаватели высшей категории и
ученой степени преподавали дисциплины, выдаваемые на государственных экзаменах,
последних курсах, работали руководителями дипломных работ.
Планы работы учебных кабинетов и кружков «Юный техник» были рассмотрены и
утверждены на первом заседании объединения дисциплин и в течение года
осуществлялись по плану работы.
В планах учебных кабинетов-организационная работа, оснащение кабинета,
учебно-методическое оснащение по специальной дисциплине. При составлении плана
работы кружка, исходя из его основных целей и задач, предполагалось расширение знаний
по специальной дисциплине и повышение интереса к профессии, расширение знаний о
профессии.
В мастерской» Агротехсервис "оборудовано оборудование: механическое,
слесарное, кузнечное, монтажное, сварочное и пост диагностики и обслуживания машин
Кабинеты для проведения теоретических и практических занятий соответствуют
санитарно-гигиеническим требованиям.
Обеспеченность учебного процесса учебниками и информационными
Библиотека колледжа полностью обеспечивает обучающихся учебными и
методическими
пособиями
по
специальности.
Обеспечивает
обучающихся
информационными материалами к самостоятельным заданиям и занятиям научнопоисковой работой. И все-таки учебников на казахском языке не хватает.
Учебно-воспитательная работа
Структура ОП позволяет осуществлять различные виды деятельности посредством
участия в конкурсах по научно-исследовательскому, культурно-творческому,
воспитательному направлениям.
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Сурет 3.2 Участие в конкурсе "Лучшая профессия"
Обучающиеся по специальности 07161300-«-Техническое обслуживание, ремонт
и эксплуатация автомобильного транспорта принимают активное участие в мероприятиях
колледжа. Обновление ОП проводится на регулярной основе, что обеспечивается
обсуждением с работодателями перечня дисциплин. Обучающимся, обучающимся на
разных языках, предоставлены равные возможности в освоении ОП: колледж располагает
достаточными информационными, материальными ресурсами и кадровым потенциалом.
На основе годового плана колледжа ежегодно составляется план наставника.
Проводились мероприятия по плану и еженедельно проводились классные часы с
включением в расписание уроков.
Наставники по специальности 07161300-« Техническое обслуживание, ремонт и
эксплуатация автомобильного транспорта» ": Ибраемжанова К.,Махатова Г. С., Атымтаева
Б. Е. ,Ерғалали Д. А.
Воспитательная работа по плану, составленному в соответствии с воспитательным
планом колледжа, систематически управляется в течение года. Еженедельно классный час
проводился в соответствии с расписанием занятий. В нем предусмотрены такие вопросы,
как участие в воспитательных мероприятиях, дисциплина и успеваемость обучающихся,
своевременная оплата обучения. Кроме того, родительские собрания проводятся 1-2 раза в
год, особое внимание уделяется вопросам правового и патриотического воспитания.
Проведены открытые воспитательные часы с составлением методических указаний:
«Алло, біз таланттарды іздейміз», «Жақсы сөз – көңіл құлпын ашатын кілт», «Жол
ережесін білейік аман – есен жүрейік» ,Встреча с сотрудниками ГАИ г. Алматы, «Дін
ислам дінгегім» - имаммен кездесу, «Тәуелсіздік – ансаған арман, жол жеткен м ұрат», «Е ң
үздік мамандық» байқауы, «Қорытынды кеш»: техникалық пәндер бірлестігінің
онкүндігінің қорытындысы, «ЖҚТА – ғасыр індеті», «Біз болашақ инженер»,«Сәлем
сөздің басы – көңіл айнасы», «Достық түбі –адалдық», «Білімді ұрпақ- ұлт болашағы»,
«Желтоқсан желі- тоңдырды мені», «Діні қуатты елдің-іргесі берік», «Рәміздерді
құрметтеу-халықты құрметтеу», «Жастар біздің блашағымыз» и др.
Преподаватели ПЦК и обучающиеся в течение года принимали активное участие
во внутриколледжных мероприятиях: «СПИД»-ғасыр індеті» қалалық эстафета,
«Тәуелсіздік-тұғырым» ҚР Тәуелсіздік мерекесі, «Ән ұраны елімнің жүрегінде»
патриоттық әндер байқауы, «Кел Жана-жыл, Жана-жыл» мерекесі, «Қош келдің –Әз
Наурыз», 9 мая день Победы «Ұлы жеңіс –жаңғырығы», среди студентов 1 курса « Қыз
сыны» и «Жігіт султаны».
При этом в колледже большое внимание уделяется работе с молодыми специалистами –
наставниками. С начала года наставники составили план. Принимает участие в занятиях
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молодых специалистов, консультирует с целью формирования у них педагогических
навыков
В соответствии с учебным планом по специальности 07161300-« Техническое
обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта»" курсовые проекты
выполняются по следующим дисциплинам:
1. Техническое обслуживание автомобилей
2. Ремонт автомобилей
Темы курсового проекта разрабатываются и рассматриваются в объединении
дисциплин, утверждаются и утверждаются руководителями. Подготовлено методическое
пособие по выполнению курсовых проектов, необходимые материалы для обучающихся
обеспечены в библиотеке колледжа в электронной и картотечной системе. Имеются
протоколы о том, что эти вопросы анализировались и рассматривались в субъектном
объединении. Также на заседании объединения дисциплин будут проанализированы
следующие вопросы:
- Вопросы культуры личности будущего специалиста, формирования
профессиональной грамотности, повышения творческой активности;
- Внедрение инновационных методов в учебный процесс;
- Усиление развития познавательных действий;
- Внедрение в учебный процесс активных методов обучения, повышающих интерес
обучающихся к профессиям.
Для достижения этих целей преподаватели ознакомились с новой научной
литературой, обобщили и выступили с докладами на семинарах внутри колледжа:
«Мониторинговые и рейтинговые показатели в работе преподавателя»,
«Модульная технология обучения»,
Научная работа
Преподаватели и обучающиеся выступили со своими научными работами на
других международных и региональных научно-практических конференциях, ежегодно
проходящих в колледже. Преподаватели Махатова г., Атымтаева Б. Е., Тулбаев А. А.,
Ниязбаев Е., Ундербаев М. приняли участие и выступили с докладами на научной
конференции» Внедрение инновационных технологий в учебно-воспитательный процесс".
Әбдіғани Дастан - студент ТО-312 -Диплом ІІ степени, ҚР тәуелсіздігіні ң 30
жылдығына арналған «Ғылым мен білімдегі әргелі және қолданбалы зерттеулер»
ғылыми-практикалық онлайн-конференция (руковадитель Махатова Г.С.).Бахадиров
Ұлықбек- студент ТО-212-сертификат,Региональная научно-практическая конференция,
Тема «Место и роль молодежи в инновационном развитии профессиональной
подготовки специалистов» (руковадитель Махатова Г.С).Шаңлақбаев Д.- студент ТО-212сертификат,Международная научно-практическая конференция, Тема: «»Посвященной 30летию Независимости Республики Казахстан: «современный Казахстан: Реформы
Образования и Науки» ( руковадитель Атымтаева Б.Е.).Серік Әлібек- студент-ТО-212сертификат, Региональная научно-практическая конференция, Тема «Место и роль
молодежи в инновационном развитии профессиональной подготовки специалистов»
(руковадитель Атымтаева Б.Е.).на тему «Шығармашылық ізденістен кәсіби қалыптасуға
дейін» научно-практическая конференция,
студент 2 курса, Мукадами Халил
(руковадитель Ниязбаев Е.) , тема доклада:«Жеңіл автокөліктерінде газ баллонды
аппараттарды қолдану өзектілігі», занял 2 место «Ғылым мен білімдегі іргелі ж әне
қолданбалы зерттеулер» онлайн науычная – практическая конференция студент ТО-312
Әбдіғани
Дастан награжден диплом ІІ степени, (руковадитель Махатова Г.).
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Международная научно-практическая конференция на тему: «ҚР Тәуелсіздігінің 30
жылдығына орай «Білім мен ғылымның реформалары» студент ТО-212 Шаңлақбаев
Досым выступил докладом и получил сертификат. (руковадитель Атымтаева Б.Е.),
Региональная научно-практическая конференция на тему:«Место и роль молодежи в
инновационном развитии профессиональной подготовки специалистов» выступили
студенты 2 курса ТО-212 Серік Әлібек и Бахадиров Ұлықбек получили сертификаты
(руковадители Атымтаева Б.Е., Махатова Г.С.)
№№
Ф.И.О.
Статьи
Научные
журналы,конференции
1.
Инкарбаева Г.М.
Организация
«Жарқын болашақ»
самостоятельной
Республикалық
работы обучающихся
ғылыми-әдістемелік
в образовании в
журнал №10(40) 2020
условиях кредитной
жыл, Алматы
системы обучения
«Директордың үздік
орынбасары 2020»
атты
2

3

Ундербаев М.С.

Махатова Г.С.

Республикалық
байқауының
материалдары,2019

«Жүк тасымалдауда
ҚазҰАУ, Ізденістер,
мультимодальді жүйені нәтижелер, №1
пайдалану тиімділігі»
журнал,2017
Эффективность
использование
сжиженных
углеводородных газов
в автомобильных
двигательях
Обоснование
параметров и режимов
работы привода
фрезерного рабочего
органа
«Кітап-өмір ұстазы»

Ы.Алтынсарин
мұраты-бүгінгі күн
талабы
«Студенттерді
шығармашылыққа
тәрбиелеуде
инновациялық оқу
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Международная
конференция, г.Прага
2018

Международная
конференция, г.Прага
2019

«ЖАРҚЫН
БОЛАШАҚ»
Республикалық
ғылыми-әдістемелік
журнал №10(40) 2020
жыл, Алматы
«Білім орда»
порталында
2021,РН0003605,
сертификат
Рес.ғыл-әдіс.журнал
Самғау №31.2020

технологиясының
ықпалы»
«Тәуелсіздіктаймайтұғын тағым
бұл»

4.

Атымтаева Б.Е.

«Колледж
студенттерінің кәсіби
құзыреттілік
сапаларын
қалыптастырудың
педагогикалық
негіздері»
«Болашақ кәсіптік
мектеп мұғалімдерін
даярлауда
интерактивтік оқыту
ідістерін қолданудың
маңызы»
«Инновациялық
технологияларды оқу
үдерісіне қолдану»

«Жастарды
имандылыққа
тәрбиелеу-өзекті
мәселе»

«Критериалды бағалау
жүйесін қолдану
ерекшеліктері»

«Жарқын болашақ»
Республикалық
ғылыми-әдістемелік
журнал №10(40) 2020
жыл, Алматы
«Қазақстан ұстазы»,
Республикалық
ғылыми-әдістемелік
журнал №02 (99) 2021
жыл, Алматы

«Ұстаз тілегі»
республикалық
қылыми-ідңстемелік
сайтында
жарияланды,2021
«Қазақстан ұстазы»,
Республикалық
ғылыми-әдістемелік
журнал №09 (106) 2021
жыл, Алматы
Серік Алибек,
2 курс студенті
Аймақтық ғылымитәжірибелік
конференция, Алматы
темір жол көлігі
колледжі (ZOOM ), 2021
Қазақстан
Республикасы
Тәуелсіздігінің 30
жылдығына орай
"Қазіргі Қазақстан:
білім және ғылым
реформалары" атты
Халықаралық ғылымипрактикалық
конференция,ЕТУ,2021

Система управления качеством образования
Подготовка специалистов по данной специальности проводится на основе
стандарта технического и профессионального образования Республики Казахстан,
типового учебного плана и типовой программы. По специальным дисциплинам
специальности организуется учебный процесс на основе рабочей программы и
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календарно-тематического плана, составленного на основе типовой учебной программы
2010 года. Учебные занятия проходят в одну смену в соответствии с расписанием занятий.
В 2013 году использованы типовые учебные планы и программы по
специальностям, разработанные на основе государственных общеобязательных
стандартов образования и типовых учебных программ и профессиональных стандартов с
учетом академической самостоятельности организаций ТиПО. Проект размещен на сайте
НАО» Talap". Составлено на основании приказа №553.
Основными документами, организующими учебный процесс, являются: рабочий
учебный план, рабочая программа по подготовке к отдельным дисциплинам и видам
практики и календарно-тематический план. Рабочий план состоит из учебного графика и
учебного плана, руководящего учебным процессом, перечня учебных дисциплин, сроков и
количества часов, которые он проходит, последовательности обучения, видов занятий,
промежуточной аттестации и итоговой аттестации, контроля.
Контроль учебного процесса обеспечивает полную реализацию планов и программ:
- годовой график учебного процесса отражает теоретическое обучение,
экзаменационную сессию, виды и сроки практики, время отдыха;
-календарно-тематический план, составленный на год;
- порядок даты, определяющий время начала и окончания учебных занятий;
- список аудиторий для проведения занятий, подготовленный учебнометодическим отделом до начала учебного года.
Теоретический материал, на который дается контроль содержания учебных планов
и программ, лабораторно-практические занятия, дополняющие практические навыки для
его закрепления, должны стать эффективным инструментом будущего специалиста по
выбранной им профессии и быть подготовленными таким образом, чтобы выпускник
пользовался большим спросом в практической деятельности
Учебные кабинеты и лаборатории
Для повышения качества обучения по специальности преподаватели широко
используют инновационные методы обучения. Лабораторные кабинеты и другие
специализированные, оснащенные необходимым оборудованием и соответствующие
требованиям к организации учебного процесса по предметам. В достаточной степени
поддерживает учебный процесс, а также исследовательскую работу обучающихся. Все
учебные заведения имеют ТСО, раздаточные материалы, УМК, наглядные пособия,
демонстрационные слайды, плакаты, электронные учебники. Все кабинеты и лаборатории
оснащены учебной мебелью, компьютерами, в кабинете №337 имеется проектор, в
кабинетах № 625,698 Б,684 проводятся лабораторные занятия.
Во всех лабораториях, учебных мастерских, учебных кабинетах имеются свои
паспорта, правила техники безопасности, средства пожаротушения (огнетушители), а
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аптечки для оказания первой помощи аптечки для оказания первой помощи также.

Учебные аудитории
Сведения о специализированных учебных кабинетах, лабораториях и мастерских,
предусмотренных
учебным
планом
специальности
07161300-«
Техническое
обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта»
№
По учебному плану предусмотрено
Кабинеты
1 Технология металлов
6 корпус 630
Автотранспортное строительство и технические
2
3 корпус 337
средства обучения
3 Правила и безопасность дорожного движения
6 корпус 698А
4 Основы инженерной схемы
6 корпус 650
5 Теоретические основы электротехники
6 корпус 678
6 Строительство автотракторной техники
6 корпус 609
7 Охрана труда
6 корпус 696
Лаборатории
1 Механизация сельского и лесного хозяйства
6 корпус 684
2 Техническое обслуживание автомобильных средств
6 корпус 698Б
Энергетические установки автотранспортной
3
6 корпус 625
техники
4 Электромонтаж
5 корпус 524
5 Электроснабжение
6 корпус 674 А
Мастерские
1 Слесарный
2 Станки
Учебный корпусы
3 Демонтаж-монтажные
«Агротехсервис»
4 Сварка и медицина-жесть
5 Учебный гараж
Оборудование в кабинетах специальности 1201000 - "Техническое обслуживание
ремонт и эксплуатация автомобилей"
№
Название
Марка
Количество
1 Трактор
МТЗ-82
1
2 Трактор
ДТ-75М
1
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Комбайн «Колос»
Плуг
Культиватор
Культиватор
Средство для разбрызгивания зерна
Средство для разбрызгивания зерна
Машина для посадки саженцев
Культиватор
Дождевальное устройство
Сцепка
Средство для разбрызгивания зерна
Средство для разбрызгивания зерна
Зерновой яд
Разбрасыватель удобрений
Распылитель
Косилка
Жатка
Стенд обкаточно-тормозной для двигателей
Стенд для испытания и регулировки топливной
аппаратуры
Стенд обкаточно-тормозной для пускового двигателя
Стенд для испытания и регулировки масленой
аппаратуры двигателей
Стенд для испытания и регулировки форсунок.
Прибор для проверки состояния плунжерной пары
Прибор для испытания нагнетательного клапана и его
седла
Прибор для испытания и регулировки форсунок
Моечная передвижная ванна
Топливный насос УТН в разрезе
Двигатель
Двигатель
Двигатель
Двигатель
Двигатель
Двигатель
Двигатель
Двигатель
Двигатель
КПП
КПП
КПП
Макет автомобиля
Задний ремень
Задний ремень
Трансмиссия
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СК-5
ПЛН-4-35
КПЭ-3,8
КРН-4,2
СЗС-2,1
СО-4,2
КСН-6А
КПГ-250
ДДН-70
СП-16
СУПН-8
СЗ-3,6
ПС-10
РОУ-6
ОВТ-1
КДП-4
ЖВН-6
КИ-1363В
КИ-921

1
1
1
1
5
1
1
1
2
1
1
3
1
1
1
2
1
1
1

КИ-1021
КИ-5278

1
1

КИ-3333
КИ-759
КИ-1086

1
1
1

КИ-562А
Д-240
ЗИЛ-130
ЗИЛ-157
Д-240
А-41
ГАЗ-52
ЗИЛ-130
ЯМЗ-238Б
Д-240
ЗМЗ-53
ЗИЛ-130
МТЗ-80
ЗИЛ-130
ЗИЛ-130
К-701
МТЗ-80

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62







Ремень двигателя
Ремень двигателя
КПП
Макет стартера
Макет генератора
Стенд электрооборудования автомобиля
Макет двигателя внутреннего сгорания
Макет внутреннего сгорания карбюраторного двигателя
Макет тормозной системы
Макет гидронавесного оборудования трактора
Макет гидронавесного оборудования трактора
Ходовая часть гусеничного трактора
Коробки передач тракторов с круглой подошвой
Коробки передач автомобиля
Макет подъемника
Макет гидрораспределителя
Стенд проверки и регулировки развала и сходимости
колес

ЗИЛ-130
ГАЗ-53
К-701
СТ-130
Г-250
ГАЗ-53
Д-240
ГАЗ-53
ЗИЛ-130
МТЗ-82
ДТ-75М
ДТ-75М
МТЗ-80
ЗИЛ-130
НШ-32
Р-75
КИ-650

1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Профессиональная практика и занятость обучающихся
Проходит производственно-технологическую и преддипломную практику в рамках
закрепления теоретических знаний и приобретения практических навыков и умений. Базы
практики разработаны на основе договоров о социальном партнерстве и индивидуальных
договоров. Контроль во время производственной практики осуществляют ведущие
преподаватели специальности и администрация колледжа.
Форма контроля прохождения практики-дифференцированный зачет, отчет по практике,
отражает все этапы прохождения практики обучающимися.
Совместно с предприятиями и работодателями обсуждаются общепрофессиональные и
специальные компетенции. В результате практики определяются вопросы организации и
содержания образовательного процесса. Предложения работодателей являются основой
для совершенствования педагогической деятельности ИПР. Социальные партнеры
участвуют в совместной разработке ОП и учебных программ.
Цель профессиональной практики:
-углубление теоретических знаний обучающихся, ориентированных на результат,
овладение компетенциями для самостоятельного выполнения профессиональной
деятельности по заданной квалификации;
-повышение уровня профессиональных знаний обучающихся, формирование
профессиональных квалификаций и навыков в соответствии с должностными
инструкциями.
Учебным планом предусмотрены следующие виды практики:
ознакомительная ;
тепловая;
монтажно-демонтажная практика;
механическая практика;
практика по рабочим профессиям;
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практика сварки;
техническое обслуживание и ремонт автомобилей
технологическая;
преддипломная практика.
Учебные пратики по специальности проходят в мастерской «Агротехсервис", а
производственная и преддипломная практика проходит на предприятиях и производствах,
с которыми заключен договор. Для работы в мастерских достаточно подходящего места.
Во время практики у обучающихся формируются навыки и умения, необходимые для
проведения различных работ по специальностям.
Профессиональная практика проводится в соответствующих организациях, на
рабочих местах с заключением договоров с работодателями и направлена на
формирование профессиональных компетенций.
Сроки и содержание профессиональной практики определяются рабочими
учебными планами и программами.
Практическая подготовка (общепрофессиональные и специальные дисциплины,
лабораторно-практические занятия по дисциплинам, определяемым организацией
образования, производственное обучение, профессиональный опыт, Курсовое
проектирование) составляет не менее 40% от общего объема учебного времени
обязательного обучения.
Содержание образовательной программы составлено с учетом актуальных,
современных научно-технических разработок и достижений.
Колледж проводит постоянный мониторинг качества образовательных программ,
анализируя конечные результаты, вносит коррективы в учебные планы и образовательные
программы, согласовывает с работодателями внесенные изменения с учетом потребностей
студентов, рынка труда и общества.
В настоящее время по специальности «Техническое обслуживание,ремонт и
эксплуатация автомобилей» заключены договора с производством и предприятиями,
указанными ниже.
1. г. Алматы автобусный парк №2
2. ТОО "Hyundau Auto Almaty»
3. ТОО «ZEUS GROUP»
4. ТОО «Cargo Hunter»
5. ТОО «Fast Train»
6. Автосервис «Бастау ШК Кульмаханбетов»
7. АФ АК «Бипэк АВТО Казахстан»
8. ТОО «Hyundai Auto»
9. ЖК «АБОДЗЕ ВАЛИ ФАРЗАЛИЕВИЧ»
10. ТОО «Береке»
11.ТОО «Бастау ЛТД»
Учебно-методический и контроль за технологической пратикой осуществляется
руководителем практики и заведующим отделом производственной практики.
Во время технологической практики обучающиеся ведут дневник. При этом по
окончании практики производственное предприятие подписывает и опечатывает
обучающемуся характеристику, отзыв и отчет о проделанной работе.
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Преддипломная практика проходит на этих производственных объектах, где
материал для практической части дипломного проекта выполняется в сборе.

Обучающиеся во время практики

2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021

16
8
6
30

Выбывши
е из РК

Незанятые

Призыв в
армию

Годы

Общее
количество
На обучение
в высших

Занятость выпускников
Анализ показателей трудоустройства выпускников, основные направления учебнопроизводственной работы подразделения по сближению, установленные потенциальными
и работодателями, дают стабильные положительные результаты. Таблица 1

Занятые

3
1
4

1
1
1
2

9
5
3
20

3
2
1
4
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Справка
по итогам самооценки
Специальность 07310300 – «Землеустройство»
Квалификация 4S07310302 – «Техник - землеустроитель»
Общие сведения
В колледже по специальности 07310300 – «Землеустройство» с 2002
года готовятся специалисты на основе общеобязательного стандарта
технического и профессионального образования Министерства образования
и науки Республики Казахстан. Подготовка специалистов подготавливают по
специальности 07310300 - «Землеустройство» - на договорной основе (очная
и дистанционная формы) и на основе местного бюджета.
Государственная лицензия на специальность выдана 25.12.2019 года
под регистрационным номером SA № 0223 до 24.12.2024 года.
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Базовое образование преподавателей по специальности 07310300
«Землеустройство» соответствует специальности подготовки.

–

Анализ кадрового потенциала
№

1
2
3
4
5
6

ФИО

Акимжанова
Айгерім
Ұзаққызы
Кадирова Акнур
Усенқызы
Серикбаев
Курмангали
Байболотович
Молжигитова
Динара
Кумарбекқызы
Құшыбек Саламат

9

Алиаскарова
Мейрамгул
Жүмәсілова Ажар
Құсанқызы
Жаманкулов
Санжар Канатулы
Рузиева Дильназ

10

Кариева Аксулу

7
8

Окончил учебное
заведение

Специальность

КазНАУ
2006-2010

Стаж

Категор
ия
общий

общий

пед.

Бакалавр

1

1

Аграрный колледж,
КазНАУ
2002-2005-2009
ҚазҰАУ

Бакалавр

8

8

2

Магистр

5

5

2

КазНАУ
1998-2003

Магистр

7

7

-

КазГУ
2013-2017
КазГУ

Магистр

2

2

-

Магистр

20

3

-

КазНАУ
2016-2020
КазНАУ
2016-2020
КазНАИУ
2017-2021
КазНАИУ
2017-2021

Бакалавр

1

1

-

Бакалавр

1

1

-

Бакалавр

-

-

-

Бакалавр

-

-

-

Штатные преподаватели работали в полной педагогической нагрузке:
Жүмәсілова А.Қ., Жаманкулов С. К., Рузиева Д., Кариева А., остальное в
почасовом объеме.
Показатель подготовки кадров преподавателями по общим и
специальным дисциплинам по специальности
№

1

Колич
7ество 20172018

Показатели

2

3
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Учебный год
2018- 2019- 20202019 2020 2021

20212022

5

8

6

7

Количество штатных преподавателей, ведущих
данную специальность:
Набор преподавателей по штатному
расписанию:
- Первая, высшая квалификация:
- Преподаватели, не имеющие основного
образования:
- Преподаватели, ведущие на государственном
языке:
Показатель молодежи преподавателей:
- До 30 лет
- От 30 до 45 лет
- От 45 до 60 лет
- Выше 60

2

2

3

3

4

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
1
-

1
1
-

2
1
-

3
-

4
-

Преподаватели
специальности
07310300
–«Землеустройство»,
квалификация 4S07310302 - «Техник - землеустроитель» полностью
соответствуют образовательным программам. Существует система
мотивации преподавателей для повышения квалификации и высокого
педагогического мастерства, научных и методических достижений и
преданности своей работе. Для повышения уровня квалификации
преподаватели ежегодно публикуют статьи, обновляют методические
указания к практическим, лабораторным и курсовым работам, проводят
научно-практические семинары и конференции. Все разработки были
рассмотрены на методическом совете и утверждены на заседании ОП.

График
прохождения
курсов
преподавателями специальности
ФИО
Серикбаев К.Б.

Акимжанова А.У.
Омарова Ш.Ж

Наименование
Сертификат №31
17.09.18-29.09.18

повышения

квалификации

Дата

Сертификат №32
17.09.18-29.09.18
«Возможности
13.02.2019
ЭБСIPRBOOKS.Современные сервисы и
технологиидля эффективного выстроения
учебного процесса.Преимущества
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Серикбаев К.Б.

Серикбаев К.Б.
Жаманкулов С.К.

сотрудничества с ГК IPRMEDIAдля
авторов»
Электронный учебник: «Новые
технологии в образовании».
Сертификат
№УМЦ-Т С-1043
«Использование инновационных
образовательных технологий в учебном
процессе
Сертификат №14
Сабақта студенттердің оқу белсенділігін
арттырудың әдіс-тәсілдері
IT 18279
«Педагогтердің IT – құзіреттіліктерін
дамыту және жетілдіру»

06.01.2019
04.01.2017-16.01.2017

20.10.2017-27.10.2017
02.09.2020

Жүмәсілова А.Қ.

IT 18278
02.09.2020
«Педагогтердің IT – құзіреттіліктерін
дамыту және жетілдіру»

Кариева А.Қ

№239099
«Педагогтердің
дамыту»
№238799
«Педагогтердің
дамыту»

Рузиева Д

29.09.2021
цифрлық

құзырлығын

цифрлық

құзырлығын

29.09.2021

Состав обучающихся
Состав обучающихся за отчетный период по специальности:
На основе местного бюджета
Учебный
год

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

Всего

2017-2018

-

-

-

-

-

2018-2019

25

-

-

-

25

2019-2020

25

25

-

-

50

2020-2021

25

25

25

-

75

2021-2022

25

25

24

25

-

На договорной основе
Учебный
год

1 курс

2 курс
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3 курс

Всего

2017-2018

17

14

16

47

2018-2019

17

15

14

46

2019-2020

16

17

14

47

2020-2021

-

8

14

22

2021-2022

-

-

8

8

Качество успеваемости обучающихся
По результатам текущей, промежуточной аттестации и обязательной
контрольной работы, тестирования, итоговой аттестации определяются
качества успеваемости обучающихся:
На основе местного бюджета
Количество
обучающихся
Учебный
Общая
Группы
год
успеваемость
2018 2019
2019 2020
2020 2021
2021 2022

Качество
образования
%

В том числе

1 курс

25

100%

5
6

1 курс
2 курс
1 курс
2 курс
3 курс
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс

25
25
25
25
25
-

100%
100%
100%
100%
100%
-

5
12
8
5
11
-

%
4
24% 17

%
68%

96%

20%
48%
32%
20%
44%
-

72%
52%
68%
40%
48%
-

92%
100%
100%
60%
92%
-

18
13
17
10
12
-

На договорной основе
Учебный
год
2017 –
2018
2018 2019
2019 2020
2020 -

Группы
1 курс
2 курс
3 курс
1 курс
2 курс
3 курс
1 курс
2 курс
3 курс
1 курс

Количество
Общая
обучающихся успеваемость
15
14
16
17
14
13
7
14
13
-

87%
100%
94%
100%
93,3%
93%
100%
92%
93%
-

5
3
2
3
3
3
2
1
3
4
-
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В том числе
%
4
18%
14,3%
19%
18%
21,4%
15%
14,2%
21%
28,5%
-

10
6
10
12
8
7
4
11
7
-

%
58,5%
42,8%
62,2%
66%
51,6%
46%
57,1%
71%
50,3%
-

Качество
образования
%
76,5%
57,1%
81,2%
84%
73%
61%
85,7%
92%
78,6%
-

2021
2021 2022

2 курс
3 курс
1 курс
2 курс
3 курс

8
14
8

100%
100%
-

1
3
-

12,5%
23%
-

6
7
-

75%
50%
-

94%
73%
-

Учебно-методическая работа
Для повышения качества обучения по специальности преподаватели
широко используют инновационные методы обучения на материальнотехнической
основе:
учебно-лабораторные
кабинеты
и
другие
специализированные кабинеты обеспечены необходимым оборудованием и
отвечают требованиям, предъявляемым к организации учебного процесса по
предметам, оборудование поддерживает учебный процесс на достаточном
уровне и обеспечивает научно-исследовательскую работу обучающихся.
Для всех дополнительных курсов составлены календарно-тематические
планы, которые утверждаются заместителем директора колледжа по учебной
работе.
Преподаватели
подготовили
вспомогательные
средства
для
обеспечения высокого уровня методического обеспечения учебного
процесса:
* Методическое пособие к выполнению дипломной работы для
выпускников очного и заочного отделений;
* Билеты промежуточной аттестации и экзаменационные вопросы,
тестовые задания и вопросы по общепрофессиональным и специальным
дисциплинам подготовлены за месяц до каждого семестра;
* Тестовые задания для текущего контроля знаний обучающихся по
общепрофессиональным и специальным дисциплинам;
*
Задания
обязательной
контрольной
общепрофессиональным и специальным дисциплинам,
вариантах;

работы
по
в нескольких

* Методическое пособие к выполнению контрольных и курсовых работ
для очного и заочного отделений по общепрофессиональным и специальным
дисциплинам;
* План открытых уроков и воспитательных мероприятий по
специальности;
*
Учебно-методический
комплекс,
укомплектованный
преподавателями по общепрофессиональным и специальным дисциплинам.
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Методическая тема объединения дисциплин: технологии, методы и
приемы формирования профессиональной компетентности обучающихся.
В учебном году преподаватели проводят открытые уроки с целью
выявления знаний по теме, качества занятий, выполнения требований
нормативных документов, поэтому политика обеспечения качества находит
отражение в учебной деятельности.
В результате открытых уроков были определены лучшие методы,
формы проведения занятий, которые будут распределены среди
преподавателей колледжа. В конце учебного года ОП оценивает
преподавателей в учебной, методической и воспитательной работе.
Проведены открытые
методических указаний:

воспитательные

20172018
1 Открытые уроки
2 Конференции

20182019
5
2

часы

20192020
4
3

с

составлением

20202021
6
2

20212022
6
1

Всего
-

План проведенных открытых уроков по отдельным предметам
подготовлен и проведен по графику в срок, план сохранен в объединении
дисциплин:
 Құшыбек С., по предмету «Жаңа ақпараттық технология» на тему
«Автоматтандыру құралдарына шолу»,
 Жүмәсілова А.Қ. по предмету «Геодезиядағы ақпараттық
технология» на тему «ГАЖ құрамы, жіктелуі, олардың типтері»
тақырыбында
 Жаманкулов С.К., по предмету «ФП Жер ресурстарын басқару» на
тему «Жер ресурстарын басқару әдістері»,
 Рузиева Д.Р. по предмету «Геодезия» на тему «План, карта және
профиль»,
 Кариева А.Ә. по предмету «Жерге орналастыруды жобалау» на тему
«Жерге орналастыруды жобалау ұстанымдары»,
 Жүмәсілова А.Қ. по предмету «Жер қатынастарын реттеу және жер
кадастры» на тему «Жерді зерттеудің түрлері»,
 Жүмәсілова
А.Қ.
по
предмету
«Фотограмметрия»
на
тему«Аэрофототүсірістерді дешифрлеу» , т.б.
По итогам педагогических чтений преподаватели награждены
грамотами за высокую активность, активное участие в анализе
педагогических проблем.
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8

Так как в соответствии с рабочим учебным планом обучающихся
планируются курсовые работы по дисциплинам «Жерге орналастыруды
жобалау», «Жерге орналастыру экономикасы және оны ұйымдастыру» то для
выполнения курсовой работы обучающиеся обеспечены методической
помощью. В содержании курсовой работы обучающемуся дается задание,
составляются план и содержание, основные разделы и практическая часть и
заключение. Курсовая работа защищена в соответствии с графиком учебного
процесса, оценки заносятся в зачетную книжку и журнал теоретического
обучения.
При проведении учебных занятий преподавателями используются
дидактические материалы, которые способствовали расширению знаний
обучающихся по специальным дисциплинам и сочетанию теории с
практической деятельностью.
Педагогическая часовая нагрузка
Учебная нагрузка на специальность
2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

1520

1685

1133

4231

4605

Даны задания в соответствии с уровнем знаний, успеваемости
обучающихся в группе, в плане урока указан вид урока, используемые в нем
дидактические материалы.
В начале года председатель объединения распределил часовую
нагрузку на преподавателей специальности в зависимости от категории,
ученой степени, с учетом полугодия. В итоге каждый преподаватель
преподавал по 4-6 часов в неделю
Учебно-воспитательная работа
Большое внимание уделялось работе наставника по специальности. В
начале года заместитель директора по воспитательной работе выдавал
нормативно-правовые документы по воспитательной работе.
В начале года обучающиеся были ознакомлены с правилами
внутреннего распорядка колледжа, мерами безопасности, даны анкеты для
того, чтобы стать членами организации самоуправления. На основании
годового плана колледжа проведены мероприятия и еженедельно проведены
групповые часы с включением в расписание занятий.
Темы групповых часов, проведенных в течение года:
• 1 сентября ко Дню знаний «Елдің асыл тірегі – Ата заң», Кариева А. А.
• Ко Дню пожилых людей «Қарттарым-қазынам», Жаманкулов С. К.
• К 175 – летию Абая Кунанбаева «Абай мұрасы-халық ұлағаты»,
Жүмәсілова А.Қ.
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• «Елбасы – гордость страны», посвященный Дню Первого Президента,
Рузиева Д. Р.
• «Сохраним и приумножим наследие наших предков», АкимжановаА.У.
• «Мұқағали мәңгілік ғұмыр», Жүмәсілова А.Қ.,
• «COVID 2019» Жаманкулов С. К.,
• «Традиции – основа национального воспитания», Рузиева Д. Р., и.т.д.
С 2017 по 2021 годы обучающиеся специальности принимали активное
участие во внутриколледжных мероприятиях:
• Внутриколледжный конкурс «Дарындар – 2021», ІІ место Иемберген
Мадияр,
• На внутриколледжном конкурсе «Күз ханшайымы мен ханзадасы»
обладатели номинаций «Инста жұп», «Өнерлі жұп» Колтаева З., Бахыт Б.,
• Победитель олимпиады по истории Казахстана «Жеңімпаз» Д.
Исакожа,
• Обладатель І места республиканского конкурса детского и юношеского
искусства «Бейбіт күн жасасын әлемде» по жанру «Художественное
слово» Матенқызы Ж.,
• Обладатель ІІ места республиканского конкурса детского и
юношеского искусства «Бейбіт күн жасасын әлемде» по жанру
«Художественное слово» Кенжегали А.,
• Победитель внутриколледжного конкурса «Күз ханшайымы мен
ханзадасы» и обладатель номинации «Көрермен көзайымы» Көшербай Б.,
Батырхан А. и др.
В целях повышения уровня воспитательной работы колледжа,
активизации деятельности наставников ежегодно организуются различные
конкурсы. В 2020 году преподаватель специальных дисциплин Жүмәсілова
А.Қ. стала победительницей Олимпиады среди учителей «Үздік ұстаз» по
Алматинской области и победительницей ІІ степени олимпиады среди
учителей педагогики: традиции и инновации по Алматинской области.
Обладателем ІІІ степени республиканской олимпиады среди учителей
«Үздік ұстаз» стал Жаманкулов С. К.
По специальности работают кружки «Жер ресурстарын басқару», «Жер
мониторингі», «ZemKad», в которых обучающиеся принимают участие во
внеурочное время по еженедельному плану.
Учебно-материальная база
Общая площадь отведенной для специальности территории обучения
составляет всего 224 квадратных метра, в том числе площадь специальности
- 189 квадратных метров, на одного обучающегося-4 квадратных метра.
соответствует санитарным нормам.
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По специальности 07310300 – «Землеустройство» организуется
учебный процесс в следующих учебных кабинетах и лабораториях:
№

Наименование учебного предмета в
соответствии с учебным планом

Наименование специальной
аудитории, кабинета,
лаборатории, мастерской
(количество, кв.м.)

1

Фотограмметрия және
дешифрирлеутүсірілімдері

1 корпус, 132 Фотограмметрия; 42 кв.м.

2

Геодезия

3 корпус, 341 -Геодезия;
50 кв.м.

3

Жерге орналастыруды жобалау

1 корпус, 130 - Жерге
орналастыруды жобалау; 55
кв.м.

4

Геодезиядағы ақпараттық технология

1 корпус, 05 -Геоақпараттық
жүйе; 42 кв.м.

Учебно-лабораторные общеобразовательные кабинеты приведены в
соответствии с требованиями стандарта. Планы работы учебных кабинетов и
кружков были рассмотрены и утверждены на первом заседании объединения
дисциплин и в течение года работа осуществлялась по плану.
В планах учебных кабинетов-организационная работа, оснащение
кабинета, учебно-методическое оснащение по специальной дисциплине.
При составлении плана работы кружка, исходя из его основных целей и
задач, предполагалось расширение знаний по специальной дисциплине и
повышение интереса к профессии, расширение знаний о профессии.
В целях профилактики мер безопасности и пожарной безопасности
обучающимся даны консультации, на учебных этажах установлены
противопожарные устройства.
Занятия физической культурой проводятся в спортивном зале и на
спортивной площадке. Обучающиеся обслуживаются абонементом,
читальным залом, электронным читальным залом. Количество учебнометодической и научной литературы составляет 98 экземпляров на одного
обучающегося. Достаточное количество аудиторий для проведения лекций,
проведения лабораторно-практических занятий.
Лабораторные аудитории оснащены учебно-научными пособиями и
позволяют организовать занятия в соответствии с современными
требованиями.Они перечислены в паспорте кабинета. В учебном здании
используется столовая на 60 мест для питания обучающихся. По состоянию
здоровья обучающихся колледж мед. в центр. Услуга им предоставляется
бесплатно в течение года.
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Все
кабинеты
оснащены
соответствующим
дидактическим,
методическим, необходимым техническим оборудованием для проведения
практических и лабораторных занятий. Их список указан в паспорте
кабинета.
Обеспеченность учебного процесса учебниками и информациями
Библиотека колледжа полностью обеспечивает обучающихся
учебными и методическими пособиями по специальности. Обеспечивает
обучающихся информационными материалами к самостоятельным заданиям
и занятиям научно-поисковой работой. На официальном сайте колледжа
имеется электронная библиотека. В него включены все модули:
книгораспространение (с использованием штрих-кода), книгообеспеченность
учебного процесса, технология штрих-кодирования, картотека читателей.
Система оценки качества знаний обучающихся
Подготовка специалистов по данной специальности осуществлялась на
основе стандарта технического и профессионального образования
Республики Казахстан, типового учебного плана и типовой программы. По
специальным дисциплинам специальности организован учебный процесс на
основе
рабочей
программы
и
календарно-тематического
плана,
составленного на основе типовой учебной программы 2009 года. Учебные
занятия проходили в одну смену в соответствии с расписанием занятий.
Основные документы, организующие учебный процесс: рабочий
учебный план, рабочая программа и календарно-тематический план,
подготавливаемые к отдельным дисциплинам и видам практики.
Рабочий план состоял из учебного графика и учебного плана,
руководящего учебным процессом, перечня учебных дисциплин, сроков его
прохождения и количества часов, последовательности обучения, видов
занятий, промежуточной аттестации и итоговой аттестации, контроля.
Контроль за учебным процессом обеспечил полную реализацию планов
и программ:
- годовой график учебного процесса отражает теоретическое обучение,
экзаменационную сессию, виды и сроки практики, время отдыха;
-календарно-тематический план, составленный на год;
- порядок даты, определяющий время начала и окончания учебных
занятий;
- список аудиторий для проведения занятий, подготовленный учебнометодическим отделом до начала учебного года.
Теоретический материал, на который дается контроль содержания
учебных планов и программ, лабораторно-практические занятия,
дополняющие практические навыки для его закрепления, должны стать
эффективным инструментом будущего специалиста по выбранной им
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профессии и быть подготовленными таким образом, чтобы выпускник
пользовался большим спросом в практической деятельности.
Для контроля успеваемости и посещаемости обучающихся организован
внутриколледжный контроль. Большинство экзаменов принимаются в устной
форме и в форме тестов. Экзаменационные вопросы предварительно
подготавливаются и распределяются обучающимся для подготовки, билеты и
тестовые вопросы рассматриваются на заседании объединения дисциплин за
1 месяц и представляются на утверждение заместителю директора по УВР.
Председатель объединения, администрация, другие преподаватели посещали
занятия с целью проверки качества знаний обучающихся, уровня знаний
преподавателя предмета, обмена опытом. Оформлял его результаты.
Качество успеваемости обучающихся
Итоги государственной итоговой аттестации на платной
контрактной основе
Учебный год Количество
Оценки
выпускников
неявка Качество
успеваем
«5» «4» «3»
ости
2017-2018

16

5

8

3

-

100%

2018-2019

13

4

9

2019-2020

13

4

9

-

-

100%

2020-2021

14

3

11

-

-

100%

2021-2022

-

-

-

-

-

-

100%

Отдел дистанционного обучения
Государственные экзамены
Учебны Порядок Количество
й год
проведени выпускнико
я экзамена в

20172018

Оценки
«5
»

«4
»

«3
»

неявк
Качество
а
успеваемост
и

1

10

-

7

3

-

100%

2

10

-

4

6

-

100%

366

20182019

1

4

-

4

-

-

100%

2

4

-

4

-

-

100%

20192020

1

4

-

4

-

-

100%

2

4

-

4

-

-

100%

20202021

1

3

1

2

-

-

100%

2

3

-

3

-

-

100%

20212022

1

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

Научная работа
Ежегодно на конференции в колледже преподаватели и обучающиеся
публикуют доклады и статьи в журналах по своей научной работе:
 «Гүлстан»
Республикалық
ғылыми-танымдық,
көпшілік
журналы, «Жерді пайдалану және жерге орналастыруды,
қорғауды мемлекеттік бақылау жұмыстарын ұйымдастыру»
Серикбаев Қ.Б.
 Возможности преподавателей использования информационных
технологий в учебном процессе. Докладчик – Серикбаев К.Б.
 «XIV Глобальные науки и инновации 2021: Центральная Азия»
международный научно-практический журнал, «Эффективность
оценки использования земель в отраслях плодоовощеводства в
южных районах Казахстана» Рузиева Д.Р., Кариева А.Ә.,
 «Bilim.Gylym.Innovatsia» республикалық ғылыми – әдістемелік
интернет журналында «Сәулесі бар Наурызда таңғы үміттің»
тақырыбында мақала, Жүмәсілова А.Қ.,
 «XII GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2021: CENTRAL
ASIA» international scientific-ptactical journal «Земельные
преобразования в республике Казахстан в условиях рыночных
отношений» мақала Жүмәсілова А.Қ.
Преподаватели объединения дисциплин принимали участие в подготовке
тестов по специальности для качества независимой оценки:
 Учебное
пособие
по
дисциплине
«Түсірілімдерді
фотограмметриялаужәне дешифрлеу» по специальности
07310300 – «Землеустройство» в сфере технического и
профессионального образования подготовлено коллективом
авторов Б. Бектанов, Акимжанова А. У.
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Учебное пособие по дисциплине «Жерге орналастыру бойынша
сызу
практикумы»
по
специальности
07310300
–
«Землеустройство»
в
области
технического
и
профессионального образования состав авторов Есимова К. А.,
Дабылова Б. Е., Акимжанова А. У.
Методическое руководство по выполнению практических работ
по дисциплине «Фотограмметрия» Акимжанова А. У.
Методическое руководство по выполнению практических работ
по дисциплине «Геодезия» Серикбаев К. Б.
Методическое руководство по выполнению контрольных работ
по дисциплине «Жер қатынастары мен жер кадастрын реттеу»
Акимжанова А.У.
Методические указания по выполнению курсовых работ «Жерге
орналастыруды жобалау» Серикбаев К. Б.
Методические указания по выполнению курсовых работ по
дисциплине «Жерге орналастыруды ұйымдастыру және
экономика» Алияскарова М.
Профессиональная практика

Учебная практика по специальности проходила в лабораториях
колледжа, производственные и преддипломные практики проходили по
договорам ТОО «КазГеоКостракшн», НОР РГП «отдел земельных
отношений», РГП «управление земельных ресурсов» г. Есик, управление
земельных отношений г. Алматы КГУ, ТОО «Бахыт-Жер», г. Каскелен, г.
Алматы, в земельных отношениях Енбекшиказахского района. Для работы в
мастерских достаточно подходящего места. За время практики у
обучающихся сформированы навыки и умения, необходимые для проведения
различных видов работ по специальностям.
В учебном плане по данной специальности предусмотрены следующие
виды практик:
учебная практика
* почвоведение;
* съемка теодолита;
• нивелирование;
* новые информационные технологии;
* фотограмметрия;
* по переводу проекта в реальное состояние.
производственно-технологическая практика.
преддипломная практика.
В начале практики обучающиеся ознакомились с соответствующими
документами, ознакомились с мерами безопасности. В дневниках и по
окончании практики отчеты сдаются руководителю практики, получены
отзывы и оценки производственных предприятий. Несколько обучающихся в
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группе прошли практику в других учреждениях по приглашению
учреждения, при предъявлении предварительной справки. Прохождение
технологической и преддипломной практики проверялось заведующими и
руководителями по практике.
Учебно-методический и контроль за технологической пратикой
осуществляется руководителем практики и заведующим отделом
производственной практики.
Во время технологической практики обучающиеся ведут дневник. При
этом по окончании практики производственное предприятие подписывает и
опечатывает обучающемуся характеристику, отзыв и отчет о проделанной
работе.
По окончании каждой практики обучающиеся готовят отчеты,
проводят проверочные работы, которые анализируются и обсуждаются на
заседаниях методического совета. На заседаниях педагогических советов
заслушиваются отчеты преподавателей специальных дисциплин об
эффективности профессиональной практики и даются рекомендации. Данная
форма позволяет выявить недостатки, пробелы, закономерности и связи
между
содержанием
теоретического
обучения,
его
методами,
производственным обучением и профессиональным опытом, что позволяет
избежать ошибок, в дальнейшем вносить коррективы в содержание
программы.
Преддипломная практика проходит на этих производственных
объектах, где материал для практической части дипломного проекта
выполняется в сборе.
Занятость выпускников специальности 07310300 –
«Землеустройство»
Год
Количество Трудоустройство
В
Поступившие Незанятые
окончания выпускников
рядах
в высшие
армии
учебные
заведения
2017-2018
16
10
1
2
3
2018-2019
13
8
1
2
2
2019-2020
13
6
2
5
2020-2021
14
7
2
3
2
2021-2022
-
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Справка
по итогам самооценки
Специальности 08110100- » Агрономия"
Общие сведения
По специальности 08110100 - "Агрономия" с 2001 года ведется подготовка
специалистов на основе общеобязательного стандарта технического и профессионального
образования Министерства образования и науки Республики Казахстан. В колледже по
специальности на платной основе готовят специалистов на казахском и русском языках.
Мамандыққа беГосударственная лицензия на специальность действительна 25
декабря 2019 года № 0228время: 24 декабря 2024 года
Прием обучающихся по специальности осуществляется на базе общего
образования в очной и заочной формах. Состав обучающихся за отчетный период по
данной специальности указан в таблице:
Кадровый потенциалы
Базовые знания педагогов, обучающихся по данной специальности, соответствуют.
Среди них 2 кандидата сельскохозяйственных наук, 1 кандидат биологических наук, 1
370

старший преподаватель,1 преподаватель первой категории,1 магистр агронома, 1 бакалавр
биологии.

к / Ф.
с
1

АбдихалыковаА.
А.

И. О. окончил специальность
учебное
заведение
КазНАУ
1995- Эколог
2000-2004 Г. Г.

2

АбдыхалыковаА.
А.

ЖенПИ
1963-1968 г.

3

Жамангараева А. СХИ
Н.
1990-1995г.г.

4

ЕлшибаевА.

5

Койшибаева Г.А.

6

МаденоваП.С.

7
8

Ошакбаева
Жулдыз
Орынтайкызы
РустемоваМ. Т.

9

Шинибекова А.А.

10 Батырханова А.О
11 Бейсенов.Б.Ж

12

Рахымбек.А.Ж

13 Куланбай Қ.Ж

14 Койшыбаев
Азамат
Марденович

КазГОСХИ
1968-1972
ТарГУ
2001-2005ж.
КГУ
им. Кирова
1975-1980
КазГАУ
1994-1999г.
КазНАУ
2005-2009г..
КазҰАУ
2006-2010
КазМУ
(магистратура)
2010-2011
Казнау 2002-2007
СПб ИЮН 20122016
(магистратура)
2016-2018 СПб
ИЮН
Университет
Мирас 2014-2018
РусҰАУ
19972002
(магистратура)
КазҰАУ
20022003
Семипалатински
й ГУ имени
Шакарима

стаж

категория

общий пед
10
7

1

химик-биолог

42

42

Ғалым
агроном,
агрохимикпочвовед
Учённый
агроном
Биолог

12

5

50

37

5

1

Химик,
преп. химия

31

17

к. с / х. н.
доцент

Почвоед
агрохимик

11

3

к. Б.н.

Агроном

2

1

Бакалавр

Хим.техіргеорг.вещест
в

1

1

Бакалавр

Агроном
Агроном

11
3

11
1

Магистра,
Магистр

Биология

2

1

Бакалавр

Прикладной
экологии
Агроном

19

14

а/.ш.н.к

Зоотхения

14

14

а/.ш.ғ.к
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ст.
преподаватель

а/ш.ғ.к.

1999-2003
квалификация
менеджер
животноводства,
2003-2006 гг.
Очная
аспирантура по
специальности
06.02.01 –
Разведение,
селекция,
генетика и
воспроизводство

Учебный год

Состав обучающихся очного отделения
в течение учебного года
Всего

1 курс
к\т
о\
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021

16
23
17-10
7

16
16
--

2 курс
т о\т
о\
7
10
-

выпускн
ые
зачислен
ы на
3 курс
т
о\т

-7
7

6
6

Состав обучающихся заочного отделения
Учебный год

в течение учебного года

Всего

1 курс
к\т
о\
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022

7-4
10-4
3-1
4-2
4-2

-

2 курс
т о\т
о\
4
4
1
2
2
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выпускн
ые
зачислен
ы на
3 курс
т
о\т

3
6
2
2
2

3
6
2
2
2

График прохождения
специальности

курсов

повышения

квалификации

преподавателями

ФИО
Куланбай Каламкас
Жанабеккызы

Бейсенов Беимбет
Жарылкапович

Бейсенов Беимбет
Жарылкапович

Сертификат №23
03-14.08.2020 г

03-14.08.2020 г

Сертификат №24
03-14.08.2020 г

03-14.08.2020 г

Сертификат № 11
12.10.2021

12.10.2021

Учебно-методическая работа









Ежегодно на основе стандарта по специальности подготавливаются документы,
необходимые для ведения учебного процесса. На основе подготовленных рабочих
учебных документов организуется работа по методическому обеспечению учебного
процесса на уровне, отвечающем требованиям стандарта, предъявляемым к будущему
специалисту.
Рабочая программа и календарно-тематический план, составленные в соответствии
с количеством часов в рабочем плане и тематикой типовой программы, рассматриваются и
утверждаются на заседании объединения дисциплин и используются в повседневном
учебном процессе заместителем директора по УВР. В целях системной организации
учебного процесса в объединении дисциплин, подготовки специалиста с
конкурентоспособными знаниями в будущем каждый преподаватель комплектует учебнометодический комплекс по своим предметам.
Преподаватели разрабатывают вспомогательные средства для обеспечения высокого
уровня методического обеспечения учебного процесса:
Готовит билеты и вопросы комплексного экзамена по экономическим дисциплинам и
специальным дисциплинам для итоговой государственной аттестации по специальности
1502000 - "Агрономия";
Готовит тестовые вопросы для текущей аттестации и экзаменационные вопросы и билеты
для промежуточной аттестации в течение семестра;
В соответствии с планом работы разрабатываются и утверждаются на заседании
объединения дисциплин задания обязательной контрольной работы и вспомогательные
средства к их выполнению;
Подготовлено методическое пособие к выполнению контрольной работы для заочного
отделения по специальным дисциплинам;
План и проведение открытых уроков, планы воспитательных мероприятий и работы по
проведению проведены по плану;
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Темы курсовой работы подготовлены и в начале года назначены руководители, которые
утверждены на заседании объединения дисциплин. Подготовлено методическое пособие к
выполнению курсовой работы. Используется обучающимися в учебном процессе.
Учебно-методический комплекс составлен каждым преподавателем объединения
дисциплин, в котором дополнены материалы, необходимые для учебного процесса.
В объединении дисциплин по плану раз в месяц проводится заседание, на котором
рассматриваются, анализируются и утверждаются методические пособия.
Ежегодно проводимые в колледже традиционные мероприятия включают декаду
предметных объединений, методико-обучающие семинары, «школу педагогического
мастерства», «школу молодых специалистов».
Исходя из темы объединения дисциплин, созданной в начале года вокруг
методической проблемы колледжа, каждый преподаватель выбирает свою собственную
тему с целью совершенствования знаний, составляет план работы.
При этом в колледже большое внимание уделяется работе с молодыми
специалистами – наставниками. С начала года наставники составили план. Принимает
участие в занятиях молодых специалистов, консультирует с целью формирования у них
педагогических навыков. Способствует сбору УМК с комплектованием новых научнометодических учебников и материалов, необходимых для методического обеспечения
урока.
Все педагогические преподаватели, начавшие свою трудовую деятельность в
стенах колледжа, ставят на первый план работу по повышению своих знаний, например,
знакомство с новой научной литературой, обмен опытом, самообразование, развитие
навыков взаимопосещения и анализа уроков, подготовка презентаций по проводимому
предмету.
В соответствии с учебным планом предусмотрены курсовые работы по
дисциплинам» растениеводство», "организация агробизнеса".
В содержании курсовой работы рассматриваются задания, план и содержание. К
выполнению курсовой работы подготовлено методическое пособие, которое выполняется
обучающимися при выполнении работы в основном исходя из данного методического
пособия. Курс состоит из теоретической и вычислительной частей.

Педагогическая часовая нагрузка
На основании приказа Об утверждении дисциплины формируется учебная нагрузка ОП.
Планирование педагогической нагрузки ОП осуществлялось по часам и составляет 1134
часа ежегодно. Учебная нагрузка распределяется в соответствии с приказом директора.
Материально-техническое обеспечение специальности
Материально-техническое обеспечение учебного процесса по специальности
08110100 - » Агрономия " удовлетворительно:
№ 449-Агрометрологилаборатория Агрометрологи я
№ 453 – Топырақты агрофизиологилаборатория Агрофизиологических
исследований почв
№ 448 – почвоведение и геология
Учебные кабинеты оснащены необходимыми типовыми стендами по специальным
дисциплинам, дидактическими материалами, научными журналами, дополнительной
литературой.
Накоплен фонд методических пособий для проведения теоретических учебных
занятий, составлен список удобных для использования обучающимися в процессе
обучения.
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Подготовлены вспомогательные средства для выполнения обязательных
контрольных работ и выполнения контрольной работы обучающимися заочного
отделения.
План кабинетов рассматривается и утверждается на первом заседании объединения
дисциплин. В плане работы кабинета отражены все предложенные разделы:
организационный этап, работа по оснащению кабинетов средствами, учебно-методическая
работа, индивидуальная самостоятельная работа преподавателя и повышение личной
квалификации. При составлении плана кружка и кабинета указываются цели и задачи.
Обеспеченность учебного процесса учебниками и информационными
Библиотека колледжа полностью обеспечивает обучающихся учебными и
методическими
пособиями
по
специальности.
Обеспечивает
обучающихся
информационными материалами к самостоятельным заданиям и занятиям научнопоисковой работой. По специальности 08110100 - » Агрономия " имеется достаточное
количество учебных пособий на государственном языке.
Качество успеваемости обучающихся
Подготовка специалистов по специальности 08110100 - "Агрономия" проводится на
основе стандарта технического и профессионального образования Республики Казахстан,
типового учебного плана и типовой программы. По специальным дисциплинам
специальности организуется учебный процесс на основе рабочей программы и
календарно-тематического плана, составленного на основе типовой учебной программы
2009 года. Учебные занятия проходят в одну смену в соответствии с расписанием занятий.
Качество знаний обучающихся осуществляется путем проведения текущей,
промежуточной, итоговой аттестации и обязательной контрольной работы, тестирования,
итоговой аттестации.

Году
20172018
20182019
20192020
20202021
20212022

Курс
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

1502000-Агрономия
количество успеваемость
, в том числе
обучающихся
в целом
5
%
4
%
8
80
2
18
5
52
9
94
2
14
11
62
6
100
1 16,6
3
50
6
100
1
17
4
66
6
86
2 28,6
2
28,6
-6
86
1
14
5
72
-

качество
Знаний %
70
76
66,6
-83
57,2
86
-

Итоги государственной итоговой аттестации на платной контрактной основе
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Очное отделение
Учебно
м году

порядок
Экзаме
н

20172018

1
2
1

20182019
20192020
20202021
20212022

Государственных экзаменов в
Выпускник
Оценок
и
количество «5 «4 «3 Выступающим
»
»
»
и
показ
-

2
1
2
1
2

6
6
6
6

2
2
2
2

2
2
4
4

2
2
-

1

-

-

-

-

2

-

-

-

-

качество
Успеваемост
ив
100%
100%
100%

-

100%
100%
100%
100%
100%

Внешняя часть
Экзамен
Учебног
последовательнос о года
ть

2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021 2022

Государственные экзамены
количество
Цены в
Выпускнико
«5 «4 «3 Выступающи
в,
»
»
»
ми
показ

качество
Успеваемос
ти за

1
2
1
2

3
3
6
6

1
1

3
3
5
5

-

-

100%

1
2
1
2
1
2

2
2
2
2
-

-

2
2
2
2
-

-

-

100%
100%
100%

100%
100%

Основными документами, организующими учебный процесс, являются: рабочий
учебный план, рабочая программа по подготовке к отдельным дисциплинам и видам
практики и календарно-тематический план. Рабочий план состоит из учебного графика и
учебного плана, руководящего учебным процессом, перечня учебных дисциплин, сроков и
количества часов, которые он проходит, последовательности обучения, видов занятий,
промежуточной аттестации и итоговой аттестации, контроля
Контроль учебного процесса обеспечивает полную реализацию планов и программ:
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- годовой график учебного процесса отражает теоретическое обучение,
экзаменационную сессию, виды и сроки практики, время отдыха;
-календарно-тематический план, составленный на год;
- порядок даты, определяющий время начала и окончания учебных занятий;
- список аудиторий для проведения занятий, подготовленный учебнометодическим отделом до начала учебного года.
Теоретический материал, на который дается контроль содержания учебных планов
и программ, лабораторно-практические занятия, дополняющие практические навыки для
его закрепления, должны стать эффективным инструментом будущего специалиста по
выбранной им профессии и быть подготовленными таким образом, чтобы выпускник
пользовался большим спросом в практической деятельности.
Для контроля за посещаемостью и успеваемостью обучающихся организуется
внутриколледжный контроль и направляется на его систематическое управление. В
соответствии с учебным графиком проводится текущая аттестация по дисциплине в
объеме 16 часов, результаты которой учитываются при промежуточной аттестации.
Большинство экзаменов принимаются в устной форме и в форме тестов.
Экзаменационные вопросы предварительно подготавливаются и раздаются обучающимся
для подготовки, билеты и тестовые вопросы рассматриваются на заседании объединения
дисциплин за 1 месяц и представляются на утверждение заместителю директора по УВР.
По пройденным дисциплинам заполняется журнал теоретического обучения.
Теоретические, лабораторно-практические занятия, оценки, пройденные темы заполнены
в соответствии с календарно-тематическим планом. Заведующие теоретическими
учебными журналами. Заместители директора постоянно проверяют и контролируют.

Справка
по итогам самооценки
Специальность 08210100-«Лесное хозяйство»
По специальности 1508000- – «Лесное хозяйства садово парковое и ландшафтное
строительства» «1508063-Техник-технолог» с 2001 года ведется подготовка специалистов
на основе общеобязательного стандарта технического и профессионального образования
Министерства образования и науки Республики Казахстан. В колледже по специальности
на платной основе и бюджетной основе специалистов на казахском и русском языках.
Государственная лицензия с присвоением квалификации 1508000- – «Лесное
хозяйства садово парковое и ландшафтное строительства» «1508063-Техник-технолог»
выдана 25 декабря 2019 года серией ЅА № 0225 на неограниченный срок.
В настоящее время ведется подготовка конкурентоспособных специалистов,
востребованных в рыночной экономике по специальности 08210100-«Лесное хозяйство»
4S08210104- «Техник- лесапатолог»
Нормативный срок обучения:
На базе основного среднего образования - 3 года 10 месяцев;
На базе общего среднего образования - 2 года 10 месяцев;377

Обучающиеся, окончившие специальность 08210100-«Лесное хозяйство»
4S08210104- «Техник лесапатолог» имеют большой вклад в реализаций лесного
хозяйства .
Профессиональные качества, необходимые специалисту по специальности
08210100-«Лесное хозяйство» 4S08210104- «Техник лесапатолог»
*ориентир
* слух
* ответственность,
* нерешительность и самостоятельность (наличие собственного мнения).
Профессиональные услуги по специальности 08210100-«Лесное хозяйство»
4S08210104- «Техник лесапатолог»
Инвентаризацию города;
* посадку саженцев;
* посадку многолетних и однолетних растений;
Прием обучающихся по специальности осуществляется на базе общего
образования в очной и заочной формах.
Анализ кадрового потенциала
Специальности соответствуют базовые знания педагогов, дающих образование.
Среди них 1 доктор наук, 2 преподавателя магистр, 1 преподавателя,
№
Преподаватели
выпуск
квалификаци
Стаж
Категория
я
общий педагог
1 Абаева Курманкул
ҚазАШИ
э.ғ.д.
24
24
Толеутаевна
1979-1985
2 Абаева Айгерим
КазНАУ
магистр
7
7
2
Даригуловна
2007-2013
3 Омарова Динара
КазНАУ
магистр
4
4
Асылхановна
2004-2010
4 Оразтай Жазерке
КазНАУ
бакалавр
1
1
Қайратқызы
2017-2021
В полной педагогической нагрузке работали: Абаева А.К. Абаева А.Д. Омарова Д.А
Оразтай Ж..Қ.
Показатель подготовки кадров преподавателями общей и специальной дисциплин по
специальности
Преподаватели повышают квалификацию в республиканских, городских центрах
повышения квалификации. В начале учебного года составляется график прохождения
курсов повышения квалификации преподавателей и издается приказ о направлении
педагогов на курсы, соответствующие специфике преподаваемого предмета. После
прохождения курсов повышения квалификации преподаватели используют полученные
знания в учебном процессе, что способствует улучшению качества обучения, внедряет
инновационные технологии в проведении занятий. После прохождения повышения
квалификации методическому кабинету и отделу кадров выдаются удостоверения и
сертификаты, подтверждающие обучение с преподавателями и проводятся семинары для
обмена преподавателями
График прохождения курсов повышения квалификации преподавателями специальности
Аты-жөні
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
Абаева
Семинар
Сертификат
Сертификат
Курманкул
«Электрон «Система
« Системы
378

ный
учебник:
новые
технологи
ив
образовани
и» Алматы
қаласы
06.02.2019
г

Толеутаевна

Абаева
Айгерим
Даригуловна

Сертификат
«Использование
инновационных
образовательных
технологий в
учебном

обеспечения
качества
образования»
30.01.2020
Сертификат «
Применение
ГИС- технологий
в лесном
хозяйстве» с 17
по 29 февраля
2020 года
Сертификат
системный
практический
курс:
«Использование
информационнокоммуникационн
ых технологий в
учебном
процессе» с 1 по
13 июня 2020
года Рег. Номер
№ 10
« Современные
методы
преподавания
лесных ресурсов,
селекции и
лесовоспроизводс
тва с
применением
статистики » с 10
по 22 августа
2020 года
Регистрационный
номер: № ПК/ЕО/
0264
Сертификат «
Менеджмент
образовательной
организации для
руководителей» с
13-30 октября
2020 года Рег. №
236
Сертифика Сертификат «
т «Actual
Обрезка
Problems of плодовых
Sustainable деревьев и
DeveLopm профилактически
ent in
е мероприятия по
379

менеджмент
а
противодейс
твия
коррупции»
03.05.2021
года

Сертификат
с 8- по 22
января 2020
года
«Повышение
эффективнос

-

процессе» с 4
января- по 17
января 2017 года
Сертификат
«Білім берудегі
жаңа
технологияларды
қолданудың
маңыздылығы»
13-17 ақпан 2017
год. Тіркеу
номері № 65
Сертификат «
Сабақта
студенттердің оқу
белсенділігін
арттырудың әдістәсілдері»
20.10.201727.10.2017 ж

защите растений
в весений
период»
15.03.2019 год
Сертификат «
Защита садов от
вредителей и
болезней в
осение и зимний
период» 2019 год

ти
организации
учебного
процесса в
колледжах
модульнокомпетентно
стном
подходе»
«Повышение
эффективнос
ти
организации
учебного
процесса в
колледжах
при
модульнокомпетентно
стном
подходе» 0822.01.2020 ж

-

Forestry
Complex»
16-17
ноября
2018
Сертифика
т
«Становле
ние и
развитие
науки по
защите и
карантину
растений в
Республик
и
Казахстан»
6 декабрь
2018
Сертифика
т«
Базовые
знания
современн
ого
садоводств
а» 2018 год
-

-

-

-

-

-

-

Омарова Д.А.

Оразтай Ж. Қ
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Прошла курс
повышение
квалификаци
и на тему
«Развитие
цифровых
компетенций
педагогов»
30.09.2021
Грамота «Бір
өлең- бір
елдің
мұрасындай»
байқауда
30.11.2021
Прошла курс
повышение
квалификаци
и на тему
«Развитие
цифровых
компетенций
педагогов»
29.09.2021
Сертификат

«Проблемы
исследования
и
преподавания
гуманитарны
х дисциплин
в
современных
условиях» 14
октября 2021
года
Состав обучающихся
Состав обучающихся отчетного периода по специальности 08210100-«Лесное
хозяйство»:
Группа бюджета
№ Специальность
1 курс
все
2 курс
все
3 курс
все

1

Лпх

Оқу
жылы
20172018
20182019
20192020
20202021
20212022

Учебный
год
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022

к/о

р/о

25

-

-

к/о

р/о

-

-

к/о
-

р/о

22

47

Состав обучающихся отчетного периода по специальности
08210100-«Лесное хозяйство» :
Платные группы
1 курс
барлығы 2 курс
Бар- 3 курс
БарБарлығы
лығы лығы
к/о р/о
к/о р/о
к/о р/о
15 10 11
36
15

-

-

11

-

-

10

-

-

36

16

-

-

14

-

-

9

-

-

39

15

-

-

7

-

-

10

-

-

32

49

-

-

9

-

-

7

-

-

58

110 -

-

51

-

-

47

-

-

201

Состав обучающихся по дистанционному обучению
В том числе
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
Выпускники
қ\т о\т қ\т о\т қ\т о\т
қ\т
о\т
15
22
20
18

39
59
35
33
43

47
43
41
42
44

-

-

-

08210100-«Лесное хозяйство»
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101
124
76
95
105

Года
20172018
20182019
20192020
20202021
20212022

Курсы
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Количество
обучающихс
я
15
10
11
15
10
6
8
10
9
9
7
9
9
7

Общая
успеваемость

5

В том числе
%
4
%

93
100
90
100
91
61
88
80
100
96
100
90

2
2
1
2
2
1
2
2
1
1
2

13
20
9
13
20
17
20
22
11
14
22,2

9
8
8
8
4
3
5
5
6
3
5
3

65
80
70
54
41
44
74
50
69
33,3
71
33,3

Качество
образования
%
78
100
79
67
61
61
74
70
91
49,2
87,5
70

-

-

-

-

-

-

Обучающиеся специальности 08210100-«Лесное хозяйство» полностью оплачивали
оплату в соответствии с ценой, указанной в договоре.
В среднем за отчетный период количество обучающихся -72, площадь обучения (всего
302,4 кв. м (в том числе по специальности 192 кв. м) соответствует санитарным нормам, т.
е. на одног В среднем на 4-5 обучающихся приходится 1 преподаватель.Знания и
успеваемость обучающихся оценивались в виде ежемесячной аттестации по дисциплине,
итогов обязательной контрольной работы,тестирования, экзамена и итоговой аттестации.

Учебно-методическая работа
Ежегодно на основе стандарта по специальности подготавливаются документы,
необходимые для ведения учебного процесса. На основе утвержденных рабочих учебных
документов организована работа по методическому обеспечению учебного процесса на
уровне, отвечающем требованиям стандарта, предъявляемым к будущему специалисту.
Рабочая программа и календарно-тематический план, составленные в соответствии
с количеством часов в рабочем плане и тематикой типовой программы, рассматривались
на заседании объединения дисциплин и использовались в ежедневном учебном процессе с
утверждением заместителем директора по УВР. В целях системной организации учебного
процесса в объединении дисциплин, подготовки конкурентоспособных специалистов в
будущем каждый преподаватель обобщил учебно-методический комплекс по своим
дисциплинам.
Заседания проводятся один раз в месяц по плану, утвержденному объединением
дисциплин по специальности 08210100-«Лесное хозяйство». Преподаватели объединения
дисциплин постоянно работают над методическим обеспечением процесса обучения,
рассматриваются и утверждаются на заседании объединения дисциплин:
* Вопросы промежуточной аттестации и экзамена по общепрофессиональным и
специальным дисциплинам;
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* Тестовые задания и вопросы к промежуточной аттестации по
общепрофессиональным и специальным дисциплинам;
* Тестовые задания для текущего контроля знаний обучающихся по
общепрофессиональным и специальным дисциплинам;
* Задания обязательной контрольной работы по общепрофессиональным и
специальным дисциплинам, в нескольких вариантах;
* Методическое пособие к выполнению контрольных и курсовых работ для очного
и заочного отделений по общепрофессиональным и специальным дисциплинам;
* План открытых уроков и воспитательных мероприятий по специальности;
* Учебно-методический комплекс, укомплектованный преподавателями по
общепрофессиональным и специальным дисциплинам.
Ежегодно проводимыми в колледже традиционными мероприятиями являются
декады
предметных
объединений,
учебно-методические
семинары,
«школа
педагогического мастерства», «школа молодых специалистов». В начале года была
утверждена тема объединения дисциплин, на основе которой каждый преподаватель
составил индивидуальный план самообразования.
Методическая проблема объединения дисциплин: 08210100-«Лесное хозяйство»
При этом большое внимание в колледже уделяется работе с молодыми
специалистами. Молодые специалисты принимают участие в занятиях опытных
преподавателей, опытные специалисты консультируют с целью формирования у них
педагогических навыков. Способствовал сбору УМК с накоплением новых научнометодических учебников и материалов, необходимых для методического обеспечения
урока. Также преподаватели ставят на первый план работу по повышению своих знаний,
например, знакомство с новой научной литературой, обмен опытом, самообразование,
развитие навыков взаимопосещения и анализа уроков, подготовка презентаций по
предмету и др.
Используя положение о проведении открытого урока, рекомендованное
методическим отделом с составлением методических указаний, преподаватели выполнили
открытые уроки полностью, в срок по графику, составленному с начала года.
Ниже приведено количество проведенных открытых уроков в течение отчетного
года (планы открытых уроков обобщены в объединении дисциплин):
Виды
1

Открытые уроки

2017- 20182018 2019
1
1

2

Конференции

1

-

20192020
1

20202021
1

20212022
1

1

1

1

барлығы
5
4

1
Конференция «Ақпаратты коммуникативтік технология арқылы кәсіби
құзыретін жоғарылату және бәсекелестәк қабілетін қалыптастыру» Абаева А.Д.
2. Конференция «Методическая ярмарка» Абаева А.Д.
3. Международная конференция На тему «Проблемы исследования и преподавания
гуманитарных дисциплин в современных условиях» преподаватель Оразтай Ж. Қ.
4. Открытый урок по предмету «Садово парковое хозяйства» на тему « Композиция
цветников» преподаватель Абаева А.Д.
5. Открытый урок по предмету «Охрана и защита леса» на тему Защита
муравейника и распределение его» преподавател Омарова Д.А.
6. Международная конференция «Проблемы исследования и преподавания
гуманитарных дисциплин в современных условиях» преподаватель Оразтай Ж.Қ.
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В колледже на ярмарке методической работы среди предметно цикловой комисии
преподаватели специальности продемонстрировали результаты педагогической и
методической работы, ознакомили с информационно-познавательными пособиями. В
соответствии с рабочим учебным планом обучающиеся выполняют курсовую работу по
дисциплинам «оценка леса и лесоустройство», «технология лесоразведения», «экономика
зеленого древостоя". Для выполнения курсовой работы обучающиеся обеспечены
методической помощью. В содержании курсовой работы обучающемуся дается задание,
составляются план и содержание, основные разделы и практическая часть и заключение.
Курсовая работа защищена в соответствии с графиком учебного процесса, оценки
заносятся в зачетную книжку и журнал теоретического обучения.
Задания в соответствии с уровнем знаний, успеваемостью обучающихся в группе
тестовые задания с указанием вида урока в плане урока, используемых в нем
дидактических материалов.
Учебно-воспитательная работа
На основе годового плана колледжа ежегодно составляется план
наставника.Наставники специальности работали над папкой с документами группы и
журналом наставников. По плану были проведены мероприятия, на групповом часе,
включенном в расписание занятий, проведена работа по воспитательной направленности.
По специальности 08210100-«Лесное хозяйство» Воспитательная работа по плану,
составленному в соответствии с воспитательным планом колледжа, систематически
управлялась в течение года. Еженедельно групповые часы проводятся в соответствии с
расписанием занятий, составлена программа воспитательных мероприятий, составлены
протоколы. В протоколе рассмотрены вопросы посещаемости, дисциплины и
успеваемости обучающихся, своевременной оплаты обучения.
Особое внимание уделяется правовому воспитанию, так как большая часть
обучающихся-мальчики. Организована встреча с сотрудниками внутренних дел
Медеуского района.
№
1

2

3

4

Мероприятия городские и внутренние мероприятие колледжа
Аты жөні білім алушылардың
Іс шаралар
2019-2020 учебный год
«Орман шаруашылығы, бақ-саябақты және ландшафт 2020 жылы «Абай мұрасы»
құрылыстары» мамандығының Лпх-110 тобының 1- атты
Республикалық
курс студенті Қапан Гүлназ
балалар мен жасөспірімдер
арасындағы байқау «Көркем
сөз» жанрында 1 орын
«Орман шаруашылығы, бақ-саябақты және ландшафт 2020 жылы 9 мамыр «Жеңіс
құрылыстары» мамандығының Лпх-110 тобының 1- туы желбіре» байқауында
курс студенті Ем Александра
«Аспапта ойнау» жанрында
Диплом 1орын
2020-2021 учебный год
«Орман шаруашылығы, бақ-саябақты және ландшафт «ӨНЕРГЕ
ҚАНАТ
құрылыстары» мамандығының Лпх-210 тобының 2- ҚАҚҚАНДАР»
II
курс студенті Ем Александра
Республикалық
өнер
байқауына қатысып,
өз
өнерімен
даралангған
ерекше талант иесі «Аспапта
ойнау»
номинациясы
бойынша БАС ЖҮЛДЕ
2021-2022 учебный год
2021 год ноябрь ЛПХ-110. Иемберген Мадияр
ЕАК дарындар байқауы.
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5

2021 год Лпх-310 Серік Нурдаулет Бақытжанұлы

Диплом 2 орын – дарынды
әнші
Диплом «Бір өлең –бір елдің
мұрасындай» «Көркем сөз»
номинациясы бойынша 1
орын

Также проведены вопросы организации внутриколледжных мероприятий, работа с
родителями. В течение года обучающиеся принимали активное участие в мероприятиях,
организованных колледжем. Обучающиеся специальности являлись членами кружка
«Жасыл Желек " колледжа, участниками научных конференций, конкурсов, открытых
воспитательных часов.
Открытые воспитательные часы обучающихся специальности
1.
10 январь 2019 года «100 нақты қадам- Ұлт жоспары» Тастанов Дилшат
Лпх-101 тобының білім алушы Тастанов Дилшат екі тілде баяндама жасап оқыды.
2.
«Өз елімнің рәміздерін құрмет тұтам» Ызғарбек Алмас Лпх-101 тобының
обучающися
3.
«Күз ханзадасы мен күзханшайымы-2019» байқауда Лпх-101 тобының білім
алушысы Ұлықбекұлы Ерзат өз өнерімен қатысып, марапатталды
4.
«Менің досым кім?» тақырыпта Садыков Дияр Лпх-101 тобыны ң білім
алушысы Эссе дайындады
5.
«Дәрумендер-денсаулық кепілі» тақырыбында тәрбие сағаты өткізілді. Лпх101 тобымен
Учебно-материальная база
Для повышения качества обучения по специальности преподаватели широко
используют инновационные методы обучения на материально-технической базе: учебнолабораторные кабинеты и другие специализированные помещения обеспечены
необходимым оборудованием и соответствуют требованиям, предъявляемым к
организации учебного процесса по предметам, оборудование хорошо и в достаточной
степени поддерживает учебный процесс, а также исследовательскую работу
обучающихся. Во всех учебных заведениях имеются ТОС, раздаточные материалы, УМК,
наглядные пособия, демонстрационные слайды, плакаты, электронные учебники. Все
кабинеты и лаборатории оснащены учебной мебелью, компьютерами, кабинет № 354
имеет телевизор стенды.

.
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Все лаборатории, учебные мастерские, учебные кабинеты имеют свои паспорта,
правила техники безопасности, средства пожаротушения (огнетушители), а также аптечки
для оказания первой помощи пострадавшим.
Сведения о специализированных учебных кабинетах, лабораториях и мастерских,
предусмотренных учебным планом специальности 08210100-«Лесное хозяйство»
п/п Наименование учебного предмета в
Наименование
Форма применения к
соответствии с учебным планом
специальной
обучению (частная,
аудитории,
оперативное
кабинета,
управление, аренда)
лаборатории,
мастерской
(количество, кв.м.)
1
Орман өсіру технологиясы
1 ғимарат, 115 55
кв.м.
2
Орманшылық негіздері
3 ғимарат, 354 – 50
кв.м.
3
Жасыл сүрек экономикасы
1 ғимарат, 158 42
кв.м.
4
Орман пайдалану технологиясы
1 ғимарат, 160-03 –
Орман пайдалану; 55
кв.м.
Планы работы учебных кабинетов и кружка «Жасыл желек» (Омарова Д.А.) были
рассмотрены и утверждены на первом заседании объединения дисциплин и в течение года
осуществлялись по плану работы.
В планах учебных кабинетов-организационная работа, оснащение кабинета,
учебно-методическое оснащение по специальной дисциплине. При составлении плана
работы кружка, исходя из его основных целей и задач, предполагалось расширение знаний
по специальной дисциплине и повышение интереса к профессии, расширение знаний о
профессии.
Система оценки качества знаний обучающихся
Подготовка специалистов по «08210100-«Лесное хозяйство» на основе стандарта
технического и профессионального образования Республики Казахстан, типового
учебного плана и типовой программы. По специальным дисциплинам специальности
организован учебный процесс на основе рабочей программы и календарно-тематического
плана, составленного на основе типовой учебной программы 2009 года. Учебные занятия
проходят в две смену в соответствии с расписанием занятий.
Основными документами, организующими учебный процесс, являются: рабочий учебный
план, рабочая программа по подготовке к отдельным дисциплинам и видам практики и
календарно-тематический план. Рабочий план состоит из учебного графика и учебного
плана, руководящего учебным процессом, перечня учебных дисциплин, сроков и
количества часов, в которых он проходит, последовательности обучения, видов занятий,
промежуточной аттестации и итоговой аттестации, контроля.
Контроль учебного процесса обеспечивает полную реализацию планов и программ:
- годовой график учебного процесса отражает теоретическое обучение, экзаменационную
сессию, виды и сроки практики, время отдыха;
-календарно-тематический план, составленный на год;
- порядок даты, определяющий время начала и окончания учебных занятий;
- список аудиторий для проведения занятий, подготовленный учебно-методическим
отделом до начала учебного года.
Теоретический материал, на который дается контроль содержания учебных планов и
программ, лабораторно-практические занятия, дополняющие практические навыки для его
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закрепления, должны стать эффективным инструментом будущего специалиста по
выбранной им профессии и быть подготовленными таким образом, чтобы выпускник
пользовался большим спросом в практической деятельности.
Для контроля за посещаемостью и успеваемостью обучающихся организуется
внутриколледжный контроль и направляется на его систематическое управление. В
соответствии с учебным графиком проводится текущая аттестация по дисциплине в
объеме 16 часов, результаты которой учтены при промежуточной аттестации.
Большинство экзаменов принимаются в устной форме на очном отделении и в
форме тестов на заочном отделении. Экзаменационные вопросы предварительно
подготовлены и распределены для подготовки обучающихся, билеты и тестовые вопросы
рассмотрены на заседании объединения дисциплин за 1 месяц и представлены на
утверждение заместителю директора по УВР.
Заполнен журнал теоретического обучения по пройденным дисциплинам.
Теоретические, лабораторно-практические занятия, оценки, пройденные темы заполнены
в соответствии с календарно-тематическим планом. Журналы теоретического обучения
регулярно проверялись и контролировались заведующими отделами и заместителями
директоров.
-

-

Проекты курсов по специальности выполнены в соответствии с учебным планом по
следующим дисциплинам:
1. Декоротивная дендрология;
2. Экономика лесногохозяйства;
3. Садово парковое хозяйства
Первые темы курсового проекта разрабатываются и рассматриваются в объединении
дисциплин, утверждаются и утверждаются руководителями. Подготовлен методический
помощник по выполнению курсовых проектов, необходимые материалы для обучающихся
обеспечены в библиотеке колледжа в электронной и картотечной системе. Имеются
протоколы о том, что эти вопросы анализировались и рассматривались в субъектном
объединении. Также на заседании объединения дисциплин будут проанализированы
следующие вопросы:
- Вопросы культуры личности будущего специалиста, формирования профессиональной
грамотности, повышения творческой активности;
- Внедрение инновационных методов в учебный процесс;
- Усиление развития познавательных действий;
- Внедрение в учебный процесс активных методов обучения, повышающих интерес
обучающихся к профессиям
По окончании практики обучающиеся сдали отчеты и отзывы производственных
предприятий.
Учебно-методический и контроль за технологической практикой осуществлялся
руководителем практики и заведующим отделом производственной практики.
Во время технологической практики обучающиеся заполняли дневник. При этом по
окончании практики производственное предприятие подписало и опечатало
обучающемуся характеристику, отзыв и отчет о проделанной работе.
Преддипломная практика проходит на этих производственных объектах, где
материал для практической части дипломного проекта выполнен в сборе

Года

Курсы

2017-

1

Количество
обучающихс
я
10

«08210100-«Лесное хозяйство»
В том числе
Общая
5
%
4
%
успеваемость
77

2
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-

-
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-
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1
-
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2
3
1
2
3
1
2
3
1
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3
1
2
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2017-2018
2018-2019
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6
9
9
7

2
-

Призыв в
армию

2018

Занятые

1
1
-

1
6
7
-

Справка
по итогам самооценки
Специальность 08410100- «Ветеринария»
1.
Общая характеристика специальности
В Евразийсском аграрном колледже в соответствии с ГК РК 05-2000
«Классификатор начального и среднего профессионального образования» по
специальности 08410100 – «Ветеринария» ведется с 2001 года, в соответствии с ГК РК
05-2008
«Классификатор
профессий
и
специальностей
технического
и
профессионального,
послесреднего образования»
по специальности 08410100 –
«Ветеринария» с 2010 года.
Прием обучающихся по очной форме проводится на базе среднего общего
образования. Обучение ведется на государственном и русском языках. Контингент
обучающихся за отчетный период приведен в таблице 1.
Учебные годы

Таблица 1. Контингент обучающихся по годам:
Всего
Континент обучающихся
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2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022

233

в том числе
на
на
гос.языке
рус.яз
181
52

180
162
178
203

109
95
96
96

71
67
82
107

днев.
отд
233

заоч.отд

180
162
178
203

Организационно-правовая деятельность специальности 08410100 – «Ветеринария»
строится на основе Конституции РК, закона РК «Об образовании», Государственой
программы развития ТиПО в РК, типовых правил, реализующих профессиональные
учебные программы ТиПО, действующих законодательных и нормативных актов в
области технического и профессионального образования, требований государственного
общеобязательного образовательного стандарта.
Работа ПЦК ветеринарных дисциплин по различным направлениям
образовательного процесса регламентирована номенклатурой дел. Функциональные
обязанности преподавателей определены должностными инструкциями.
Учебный процесс организуется в соответствии с рабочими учебными планами,
составленными на основе ГОСО технического и профессионального образования и
типовых учебных программ по специальности 08410100 – «Ветеринария» 2009 года. На
основе типовых учебных программ по всем дисциплинам составлена рабочие учебные
программы и календарно-тематические планы, рассмотреные и утвержденые на заседания
ПЦК.
Для контроля прохождения практики обучающимися на производстве составлен
график проведения. Контроль осуществляется руководителями практик от учебного
заведения и представителями подразделений баз практики.
На все виды учебнопроизводственных практик разработаны рабочие программы и КТП.
Перед выходом на производственную практику в каждой группе проводится
организационное собрание, на котором разъясняются цели и задачи практики, каждому
обучающемуся
выдаётся комплект документации, включающие в себя задания,
программу практики, бланки дневников-отчетов, методические рекомендации по их
ведению. Заведующая по ПО регулярно проводит тематические совещания с
руководителями практики, на которых обсуждаются проблемы, возникающие при
организации производственного обучения на предприятиях, выдаются методические
рекомендации по ведению учетно-отчетной документации.
2.
Анализ кадрового потенциала
Количественный и качественный состав преподавателей по дисциплинам
аттестуемой специальности сформирован в соответствии с рабочим учебным планом.
Анализ кадрового потенциала показал, что квалификационные требования,
предъявляемые к деятельности организаций образования, преподающих технического и
профессионального образование, соблюдаются. У всех преподавателей базовое
образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин и направлению
подготовки. Занятия по специальным дисциплинам ведут 25 преподавателя с различной
остепененности и стажом работы.

Таблица 2. 08410100 - «Ветеринария»
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№

ФИО

Учебное заведение

Категория

педагог

Изучаемый
предмет

Опыт
работы

1

Абдуллаева
Карлыгаш
Тойлыбаевна

2
Ахаева Дана
Нурдаулетовна

Казахский
Аграрный
Национальный
университет 2017г.,
ЖБ-Б № 0008284,
магистр

Ветеринария

2

2

магистр

Казахский
Аграрный
Национальный
университет, 2017
г., ЖБ № 0008294,
магистр

Ветеринария

1

1

магистр

3

Ахметова Гульнази
Даулетхановна

Алматы
зооветеринарный
институт, 1992 г.

Ветеринария

17

17

кандидат
биологич.наук

4

Кабиевна Гульнар
Аубакировна

Алматы
зооветеринарный
институт 19.06.1984
№302320
малдәрігер

Акушерствогинекология

37

14

вторая, 2017

5

Бердалина Акнур
Жакыпгереевна

КазНАУ,2011

Ветеринария

6

6

магистр

7

Бредихина Елена
Константиновна

КазНАУ,2017,
КазНАУ 2019
(магистратура)

Ветеринария

7

2

магистр

8

Джулушева
Гулистан
Юсуповна

СОПСИ
им.В.В,Куйбышева,
1989

Ветеринария

41

41

вторая, 2019

9

Джунусова Райхан
Жексенбаевна

КазНАУ 2000-2005

Цитология,
гистология

21

16

вторая кат,
магистр

10

Мауланов
Амангелды
Заманович

Алматы
зооветеринарный
институт 24.06.1981

Патологическа 40
я анатомия и
физиология

29

кандидат
ветеринарных
наук, профессор,
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№201991

вторая категория

11

Әли Назым
Серікқызы

КазНАУ,2018

Ветеринария

3

3

12

Жалгабаева Жанат
Жумабековна

КазГУ 1996
КазНАУ
магистратура 2008

Ветеринария

25

12

магистр

13

Жылкышыбаева
Меруерт
Мэликовна

КазГАУ,2000

Ветеринария

26

11

к.б.н., 2 кат

14

Омарбекова Уржан
Жакатевна

Алматы
зооветеринарный
институт 25.07.
1980 №034855
малдәрігер

Эпизоотология
с
микробиологие
й

30

21

кандидат
ветеринарных
наук, профессор,
первая категория

15

Ильяс Зере
Қанатқызы

КазНАУ,2018

Ветеринария

до 1
года

до
1
год
а

16

Тлеуалиева Турсын
Ерназаровна

Алматы
зооветеринарный
институт 23.07.
1982 №864259
малдәрігер

Методы
клинических
иследовании

39

39

магистр
биологических
наук, вторая
категория

17

Усмангалива
Сымбат
Суттинбаевна

Казахский
Аграрный
Национальный
университет ЖБ
№0264499
1.07.2002
ветеринарлық
санитария

Патологическа 14
я анатомия и
физиология

14

кандидат
ветеринарных
наук, 2 категория

18

Маркина Гульнара
Бахитжановна

Казахский
Аграрный
Национальный
университет 1992

Ветеринария

34

5

19

Матенова Назерке
Матеновна

Казахский
Аграрный
Национальный
университет, 01
шілде 2017 ж., ЖБ
№ 0008294, магистр

Ветеринария

2

2

391

магистр

20

Маханбетұлы
Нұрсұлтан

КазНАУ 2018
КазНАУ 2020
магистр

Ветеринария

2

1

магистр

21

Мұхаметжанова
Айнұр
Әнуарбекқызы

КазНАУ,2018

Ветеринария

до 1
года

до магистр
1
год
а

22

Мұхаметқалиев
Айдар Қайратұлы

бакалавр КазНАУ
2018, КазНАУ
магистратура 2020

Ветеринария

3

2

магистр

23

Онгаркулова
Айгуль
Ердилдаевна

КазНАУ,2011

Ветеринария

6

6

магистр

24

Оспанғали
Дінмұхамет
Сүттібайұлы

КазНАУ 2008-2013
КазНАУ
магистратура 20132015

Ветеринария

12

7

магистр

25

Саримбекова Сауле
Нургалиевна

КазГУ им. Кирова

Ветеринария

39

39

магистр, 2
категория

Все преподаватели занимаются научной работой и имеют научные труды,
некоторые из них имеют патенты и изобретения. При подготовки специалистов по
08410100-«Ветеринарии» профессиональный уровень педагогических
кадров
соответствует
специальности.
Все
преподаваемые
дисциплины
обеспечены
информационными образовательными ресурсами. Все преподаватели, ведущие занятия,
проходят повышение квалификационного уровня и прослушали курсы:
- по внедрению международных стандартов в систему образования;
- по изучению техники использования интерактивных досок с учетом специфики
дисциплин.
3.
Состояние учебно-материальной базы
Базой специальности 08410100-Ветеринария являются корпус № 10 КазНАУ,
имеется учебные кабинеты анатомии и физиологии, ветеринарной санитарии, латинского
языка, генетики, цитологии, ветеринарно-санитарной экспертизы. Лабораторнопрактические занятия проводятся в оборудованных лабораториях.
Базами практического обучения
и профессиональной практики являются
ветеринарная клиники «Айболит», ТОО НПП «Антиген», ассоциация ветеринарных
врачей Алматинского филиала республиканской ветеринарной лаборатории.
Основными направлениями информатизации процесса обучения обучающихся
колледжа является:
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 поиск и внедрение в учебно-воспитательный процесс эффективных современных
педагогических технологий информационного обучения;
 систематизация и планирование программно-методических разработок учебного
назначения;
 формирование информационной культуры обучающихся и преподавателей.
Преподавателями колледжа проводится значительная работа по созданию
собственных программных продуктов. В основном разрабатываются программы, которые
представляют собой: слайдовые презентации, методические указания.
Преподаватели колледжа на занятиях активно применяют интерактивные доски. На
уроках используют различные приемы работы с интерактивной доской:
- управление компьютером, стоя у доски, на удалении от самого компьютера, не
используя традиционные клавиатуру и мышь;
- использование слайдовых презентаций с выделением основных моментов слайда
электронным карандашом.
Для ведения теоретических занятий имеется в наличие учебная и учебнометодическая литература, количество которой составляет 46 единиц на одного
обучающегося, что соответствует квалификационным требованиям, установленным
Правилами лицензирования образовательной деятельности.
Материально-техническая и учебно-информационная базы колледжа постоянно
развиваются. Санитарные и гигиенические нормы при ведении занятий по специальности
«08410100 - Ветеринария»
выполняются, уровень обеспечения охраны здоровья
обучающихся и работников соответствует установленным требованиям.
Количество лекционных аудиторий
и лабораторно-практических занятий –
достаточное. В лабораторных аудиториях имеется учебно-научное оборудование, которое
позволяет проводить занятия на современном уровне. Имеется база-лаборатория с
живыми здоровыми и больными сельскохозяйственными животными.
Таким образом, в колледже созданы необходимые условия для организации
учебного процесса по данной специальности. Имеются предпосылки для дальнейшего
развития материально-технической и учебно-информационной базы колледжа.
4.

Система управления качеством образования
Основными документами, определяющими содержание и организацию учебного
процесса, являются: рабочие учебные планы, календарно-тематические планы дисциплин
и практик. Учебный план включает график и план учебного процесса, содержащий
перечень дисциплин, сроки, период и последовательность их изучения, виды занятий и
практик, формы и сроки промежуточной и итоговой аттестаций, виды контроля.
Контроль учебного процесса осуществляется в целях обеспечения полного и
качественного выполнения планов и программ и базируется на:
- годовом графике учебного процесса, определяющем сроки теоретического
обучения, экзаменационных сессий и каникул, различных видов практик;
- календарно-тематическом плане учебных дисциплин, разрабатываемых на один
курс обучения;
- распорядке дня, определяющем время начала и окончания учебных занятий;
- перечне аудиторного фонда, составляемом учебно-методическим отделом до
начала учебного года.
Контроль за содержанием учебных планов и программ направлено, в первую
очередь, на то, чтобы изучаемый теоретический материал, подкрепляемый полученными
практическими навыками, преобразовывался в ходе обучения в эффективный инструмент
избранной профессии, а выпускники – были востребованы в сфере практической
деятельности.
Внедряются элементы системы качества, организован внутриколледжный контроль
проведения занятий и посещаемости обучающимися. Согласно графику учебного
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процесса проводятся аттестации по разделам каждой дисциплины, результаты которых
учитывается при итоговом контроле на экзамене. Экзамены проводятся в устной форме,
по билетам.
4. Учебно-методическая работа
Учебный процесс
осуществляется по Государственным общеобязательным
стандартам технического и профессионального образования, утвержденным приказом
Министерство образования и науки РК от 04.05.2008г. В наличии имеются типовые
учебные программы по всем предусмотренным учебным планом дисциплинам. Учебный
процесс строго контролируется графиком учебного процесса.
В учебных журналах теоретических и практических занятий фиксируется
результаты успеваемости и посещаемости обучающихся.
Содержание рабочих учебных планов и программ, методического обеспечения
учебно-воспитательного процесса, максимального объема учебной нагрузки соответствует
требованиям Государственного общеобязательного стандарта образования.
Календарные планы соответствуют тематическому и количественному содержанию
учебных программ.
Все календарно-тематические планы и рабочие учебные программы, рассмотрены
на заседаниях предметно-цикловых комиссий и утверждены заместителем директора по
УР. В целях качественной подготовки обучающихся в кабинетах и лабораториях
комплектуются учебно-методические комплексы.
Предметно-цикловая
комиссия
ветеринарных
дисциплин
работает
по
утвержденному плану, заседания проводятся ежемесячно.
На заседаниях рассматриваются тематические планы преподавателей, задания и
методические указания по выполнению обязательных контрольных работ,
экзаменационные билеты, варианты тестовых заданий и другие учебно-методические
вопросы, связанные с совершенствованием учебно-воспитательного процесса.
Согласно Комплексному плану развития колледжа на 2017-2022 годы
преподаватели ПЦК используют в работе различные новые технологии: интерактивные
технологии, мультимедийные средства обучения, интегрированные технологии,
использование натуральных наглядных животных
(консервированные органы со
здоровыми и повреждёнными органами).
В учебном процессе внедряются новые педагогические технологии для
активизации и организации познавательной деятельности обучающихся, организации
самостоятельных работ, вовлечение обучающихся на научно-исследовательскую работу.
Преподаватели повышают свою квалификацию на Республиканской уровне согласно
составленного графика, отдельные из них повышают свои квалификации за рубежом, в
основном в ВУЗах России.
Все дисциплины обеспечены современными методическими указаниями для
ведения
лабораторно-практических
занятий,
раздаточными
материалами
и
мультимедийными демонстрационными теоретическими материалами.
В настоящее время в колледже уделяется значительное внимание
усовершенствованию имеющегося методического обеспечения учебного процесса и
созданию новых учебно-методических разработок, учебных и учебно-методических
пособий, способных оказать содействие обучающимся
в овладении ими
профессиональными знаниями, умениями и навыками, вызывая, таким образом, активный
интерес к изучению той или иной учебной дисциплины и в то же время способствуя
повышению преподавателями своего профессионально-педагогического уровня.
Практически по всем учебным дисциплинам преподаватели разработали учебнометодические комплексы, включающие не только рабочие учебные планы и календарнотематические планы, но и методические рекомендации по выполнению лабораторнопрактических занятий, изучению отдельных тем и разделов дисциплины, рекомендации по
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подготовке к промежуточной аттестации, дидактический, иллюстративный и раздаточный
материал по изучаемым разделам и темам, средства контроля знаний.
Разработаны и утверждены рабочие учебные программы по всем дисциплинам
специального цикла. Разработаны варианты обязательных контрольных работ по
специальным дисциплинам. По плану члены цикловой комиссии проводят открытые
уроки, выступают с докладами и методическими разработками.
На основе положения составлены
методические разработки для проведения
открытых уроков:
201720202018-2019 2019-2020
2018
2021
1 Открытые
9
9
10
уроки
5
2 Экскурссий
1
3
3 Всего
6
12
9
10
План проведения декады предметно-цикловой комиссии «ВЕТЕРИНАРИЯ»
Открытые уроки 2018-2019 год:
Усманғалиева С.С. 08.04.2018 ж Паразитология және инвазиялық аурулар, Сабақтың
тақырыбы «Жануарлар пироплазмидоздары»
Қабиева Г.А 08.04.2018 ж «Акушерлік, гинекология және жануарлардың
репродукциясы мұражайы» экскурсиясы.
Қойшыбаев А.М. 10.04.2018 ж Мал шаруашылығы, Сабақтың тақырыбы «Ауыл
шаруашылығы жануарларын өлшеу».
Тілеуалиева Т.Е. 11.04.2018 ж Клиникалық зертханалық зерттеу әдістері, сабақтың
тақырыбы «Клиникалық зерттеудің жауы түсіндері».
Жулушева Г.Ю. 11.04.2018 ж Ішкі жұқпалы емес аурулар, Сабақтың тақырыбы «Өкпе
ауру»
Омарбекова У.Ж. 18.04.2018 ж Эпизоотология микробиологиямен, Сабақтың
тақырыбы: «Ауруға қарсы шаралардың алдын алу».
Открытые уроки 2018-2019 год:
Кабиева Г.А. 08.04.2019г. Экскурссия «Музей Акушерства, гинекологии и
воспроизводства животных»
Усмангалиева С.С. 08.04.2019г. Паразитология и инвазионные болезни, тема урока
«Жануарлар пироплазмидоздары».
Саримбекова С.Н. 09.04.2019г. Биологическая химия с клинико-биологическими
методами исследования, тема урока «Качественные реакции на белки».
Жылкышыбаева М.М. 10.04.2019г. Экскурссия «Анатомический музей»
Қойшыбаев А.М. 10.04.2019г. Животноводство, тема урока «Измерение с/х животных»
Тлеуалиева Т.Е. 11.04.2019г. Методы клинических лабораторных исследований, тема
урока «Клиникалық зерттеудің жалпы тәсілдері».
Кобдикова Н.К. 11.04.2019г. Фармакология с токсикологией, тема урока «Технология
изготовления настоев, отваров, эмульсии»
Жулушева Г.Ю. 11.04.2019г. Внутренние незаразные болезни, тема урока «Өкпе
аурулары»
Маркина Г.Б. 12.04.2019г. Внутренние незаразные болезни с клинической
диагностикой, тема урока «Болезни дыхательной системы»
Мықтыбаева Р.Ж. 15.04.2019г. Экскурссия в учебно-научную лабораторию факультета
«Ветеринарии» ветеринарная клиника «Айболит».
Омарбекова У.Ж. 18.04.2019г. Эпизоотология с микробиологией, тема урока
«Профилактика ауруға қарсы шаралардың негізі. Инфекциялық ауруларды балау
әдістері.»
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Кулманова А.А. 18.04.2019г. Зоология, тема урока «Тип хордовые. Класс костные и
хрящевые рыбы.»
Открытые уроки 2019-2020 год:
Усмангалиева С.С. 08.04.2019г. Паразитология и инвазионные болезни, тема урока
«Жануарлар пироплазмидоздары».
Саримбекова С.Н. 09.04.2019г. Биологическая химия с клинико-биологическими
методами исследования, тема урока «Качественные реакции на белки».
Кулманова А.А. 18.04.2019г. Зоология, тема урока «Тип хордовые. Класс костные и
хрящевые рыбы.»
Қойшыбаев А.М. 10.04.2019г. Животноводство, тема урока «Измерение с/х
животных»
Тлеуалиева Т.Е. 11.04.2019г. Методы клинических лабораторных исследований, тема
урока «Клиникалық зерттеудің жалпы тәсілдері».
Кобдикова Н.К. 11.04.2019г. Фармакология с токсикологией, тема урока «Технология
изготовления настоев, отваров, эмульсии»
Жулушева Г.Ю. 11.04.2019г. Внутренние незаразные болезни, тема урока «Өкпе
аурулары»
Маркина Г.Б. 12.04.2019г. Внутренние незаразные болезни с клинической
диагностикой, тема урока «Болезни дыхательной системы»
Омарбекова У.Ж. 18.04.2019г. Эпизоотология с микробиологией, тема урока
«Профилактика ауруға қарсы шаралардың негізі. Инфекциялық ауруларды балау
әдістері.»
Открытые уроки 2020-2021 год:
Кобдикова Н.К. 11.04.2019г. Фармакология с токсикологией, тема урока «Технология
изготовления настоев, отваров, эмульсии»
Тлеуалиева Т.Е. 11.04.2019г. Методы клинических лабораторных исследований, тема
урока «Клиникалық зерттеудің жалпы тәсілдері».
Қойшыбаев А.М. 10.04.2019г. Животноводство, тема урока «Измерение с/х
животных»
Кулманова А.А. 18.04.2019г. Зоология, тема урока «Тип хордовые. Класс костные и
хрящевые рыбы.»
Усмангалиева С.С. 08.04.2019г. Паразитология и инвазионные болезни, тема урока
«Жануарлар пироплазмидоздары».
Саримбекова С.Н. 09.04.2019г. Биологическая химия с клинико-биологическими
методами исследования, тема урока «Качественные реакции на белки».
Кобдикова Н.К. 11.04.2019г. Фармакология с токсикологией, тема урока «Технология
изготовления настоев, отваров, эмульсии»
Маркина Г.Б. 12.04.2019г. Внутренние незаразные болезни с клинической
диагностикой, тема урока «Болезни дыхательной системы»
Омарбекова У.Ж. 18.04.2019г. Эпизоотология с микробиологией, тема урока
«Профилактика ауруға қарсы шаралардың негізі. Инфекциялық ауруларды балау
әдістері.»
Жулушева Г.Ю. 11.04.2019г. Внутренние незаразные болезни, тема урока «Өкпе
аурулары»
Учебно-исследовательская работа планируется по двум разделам:
учебно-исследовательская работа преподавателей;
работа обучающихся по углублению специальных знаний.
Учебно-исследовательская работа преподавателей проводится на должном уровне.
Имеются публикации в Казахстанских изданиях областного, республиканского масштаба.
Имеются сборники методических разработок, рекомендаций преподавателей ПЦК.
Например:
Молдагулов А.М. «Жануарлар ішкі аурулары» Учебное пособие. Алматы, 2009ж.,
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Кобдикова Н.К. «Фитофармакология» Учебное пособие, Алматы, 2009ж.,
Жумагельдиев А.А. «Единицы измерения радиоактивности, дозы и мощности дозы
излучения» Учебно-методическое пособие, Алматы, 2009г.,
Имеются публикации выступлений преподавателей на научных конференциях:
Мауланов А.З. «Лейкоз крупного рогатого скота», Журнал Ветеринария – 2012, №2,
Абеуов Х.Б. «Хламедиоз» журнал Ветеринария, 2011, №6.
Ежегодно проводятся конференции, в которых принимают участие обучающиеся и
преподаватели со своими исследовательскими работами.

Анализ успеваемости
Качество знаний обучающихся оценивается текущей аттестацией, обязательными
контрольными работами, тестированием, экзаменами.
Год
обучения
20172018
20182019

20192020

20202021

Курсы
1 курс
каз
1 курс
каз
2 курс
каз
1 курс
каз
2 курс
каз
3 курс
каз
1 курс
каз
2 курс
каз
3 курс
каз
4 курс
каз

Контине
%
нт
успеваемость
обучающихся
50
100%

%
качества

5

%

4

%

4

8%

29

58%

66%

50

100%

9

16%

36

72%

90%

47

100%

8

14%

23

46%

62%

50

100%

6

12%

40

80%

92%

50

100%

19

38%

24

48%

86%

46

100%

10

21%

32

69%

91%

50

100%

8

16%

41

100%

100%

50

100%

5

30%

39

78%

88%

50

100%

15

30%

34

68%

98%

46

100%

5

10%

32

64%

80%

5. Воспитательная работа
Одной из важнейших педагогических задач является проблема воспитания
человека, воспитание поликультурной социально-ориентированной личности. В начале
учебного года всем кураторам, курирующие специальности «Ветеринария» были
предложены следующие направления и рекомендации, которые охватывают ряд
обязательных воспитательных мероприятии.
1.
Уважение к традициям и обычаям казахского народа и народностей РК.
2.
Воспитание гражданственности и казахстанского патриотизма.
3.
Развитие духовно-нравственной, физически и интеллектуально зрелой
личности, обладающей богатой внутренней и внешней культурой, способной к активной
творческой, преобразующей и полезной деятельности, располагающей потребностями и
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способностями к самопознанию, саморегуляции, самоактуализации, самореализации,
самоопределению и саморазвитию.
4.
Повышение эффективности воспитательной работы.
5.
Дать учащимся знания о здоровом образе жизни, научить их пользоваться
этими знаниями.
6.
Формировать эмоционально-положительное отношение к учебному труду,
знаниям, науке, людям интеллектуального труда через всестороннюю организацию
интеллектуально-познавательной деятельности на уроках, вне урока и в системе
дополнительного образования.
В связи с этим воспитательная работа цикла была направлена на углубление,
изучение и практическое применение основных положений Концепций программы
воспитания, привития учащимися любви и уважения к государственным символам
Республики Казахстан, а также обращения президента РК Н.А.Назарбаева к студенческой
молодежи.
В группах все мероприятия проводились на казахском и русском языках. Такой
подход способствует применению индивидуально-дифференцированного подхода и
обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение обучающегося.
Поэтому одной из важнейших социально-педагогических задач является проблема
воспитания человека, воспитание поликультурной социально-ориентированной личности.
Таким образом, запланированная работа на 2017-2022 учебные года, реализована и
проведена в срок. А именно:
Во всех группах были проведены собрания с избранием актива группы и колледжа.
В группах было проведено анкетирование учащихся и составлен социальный паспорт.
Кураторы групп проводили ежедневный контроль посещаемости учащихся, следили за
внешним видом.
Регулярно проводились беседы с родителями учащихся, пропускающих занятия и
неуспевающих по предметам.
Проводилась работа с ребятами с «группы риска».
Ежегодна 1 сентября обучающиеся участвовали на торжественной линейке,
посвященной Дню знаний. Кураторы групп «Ветеринария» проводили открытые классные
часы, посвященные Дню Конституции, Дню языков, Дню учителя, Дню Независимости,
Балмаскарада и т.д. Также обучающиеся специальности «Ветеринария» являются
активными участниками конкурсов «Алло, мы ищем таланты», «Лучшая профессия»,
«Лучшая группа» и т.д. Обучающие групп под контролем кураторов посещают
драматический театр им. М.Ауэзова,ТЮЗ им Г. Мусрепова.
Для формирования здорового образа жизни обучающиеся участвуют на
соревнованиях по футболу, волейболу и игре тогызкумалак.
В начале учебного года по плану работы колледжа проводится работа по
привлечению учащихся в спортивные секции и различные клубы по интересам, с целью
воспитания у учащихся культуры межнационального общения, формирования
всесторонне развитой личности и физической подготовленности.
У всех преподавателей имеются планы работ, графики, списки обучающихся.
С 2018 по 2019 год студенты специальности активно уч№т
ыаствуют в
мероприятиях, организуемых внутри колледжа, достижения за год: и
Жолдасова Жансая- ВН-1 курс диплом 3 место- Университет Туран, «Қазіргі
заманғы ғылым: жаңа көзқарас» научно-практическая конференция, 2019 апрель.
Боранхан Асан- ВН-1 курс «Балауса ғалым-100 есім» медаль, 2019 март.
Боранхан Асан- ВН-1-курс диплом 3 место - Университет Туран, «Қазіргі заман ғы
ғылым: жаңа көзқарас» научно-практическая конференция, 2019апрель.
Шарашидзе Алладин- ВН-1 курс Медаль- 1-место, городское соревнование ММА в
весе 77 кг. 2019г.
Достижения 2019-2020 года:
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Ульяшева Влада ВН-115 участвовала в городской конкурс моды занила 3 место 2019
год.
Ермекбай Байдаулет ВН-114 «Көркемсөз» конкурс занил призавое место гран при
2019год.
Сағымбаева Дилшат ВН-301 «21 ғасыр көшбасшысы» конкурсе занил диплом 1
степени и медаль, 2020 год.
Мажикен Асем ВН-114 «Қазақстан жұлдыздары» конкурс занила призавое 3 место,
2020 год.
Мажикен Асем ВН-114 «Абай Құнанабаевтың 175 жылдығы» номинация
2020 год.
Джаманкулова Яна ВН-117 Диплом 2 степени «Звезды Казахстана». «Экология моими
глазами» 2020 год.
Абдығалиева Разия ВН-214 Диплом 3 место «Қазақстан жұлдыздары» конкурс. «Абай
Құнанабаевтың 175 жылдығы» номинация, 2020 год.
Достижения 2020-2021 года:
Абдығалиева Разия ВН-214 «ӨНЕРГЕ ҚАНАТ ҚАҚҚАНДАР» Участвовал в
Республиканском художественном конкурсе, по наминаций «Көркем сөз» получил
призавое место Гран При, 2020 год.
Джаманкулова Яна ВН-217 «ӨНЕРГЕ ҚАНАТ ҚАҚҚАНДАР» Участвовал в
Республиканском художественном конкурсе, по наминаций «Бейнелеу өнері» получил
призавое место Гран При, 2020 год.
Мажикен Асем ВН-214 «ӨНЕРГЕ ҚАНАТ ҚАҚҚАНДАР» Участвовал в
Республиканском художественном конкурсе, по наминаций «Көркем сөз» получил
призавое 1 место , 2020 год.
Седых Михаил Валерьевич ВН-118 «ҰСТАЗЫМ-ҰЛАҒАТТЫМ» Республиканский
конкурс художественного творчеста для одаренных детей и подростков по наминаций
«Эстрадалық вокал» 1 место, 2020 год.
Воробьева Анастасия ВН-118 «ҰСТАЗЫМ-ҰЛАҒАТТЫМ» Республиканский конкурс
художественного творчеста для одаренных детей и подростков по наминаций «К өркем
сөз» 1 место, 2020 год.
Сағат Абылай ВН-114 «Jas tolkyn» Из международного творческого конкурса среди
детей и подростков по наминаций «Бейнелеу өнері» получил призавое 1 место, 2020 год.
Плотникова София ВН-102 Победитель Республиканского дистанционного конкурса
«Зимнее вдохновение». Диплом 1-степени, 2020год.
Воробьева Анастасия Вн-118 «Бейбіт күн жасасын әлемде» Конкурс сочинений среди
одаренных детей и подростков, посвященный 76 летию Великой Победы, 1 место,
2021год.
Коровина Валерия Вн-115 «Бейбіт күн жасасын әлемде» Конкурс сочинений среди
одаренных детей и подростков, посвященный 76 летию Великой Победы, 2 место,
2021год.
Бауаш Аруназ Вн-114 «Бірлігіміз жарасқан» в номиноции «Видео» Республиканского
творческого конкурса среди детей и подростков, педагогов и талантливых художников,
диплом 1 место, 2021 год.
Сағат Абылай ВН-114 Республиканские дистанционные соревнования «Біз Жеңістің
шөберелеріміз», посвященные 76-летию победы в Великой Отечественной войне,
сертификат, 2021год.
Достижения 2021-2022 года:
Дюсебаев Руслан, Чайбырова Дильяра ВН-117 «Күз ханзадасы мен ханшайымы»
конкурс диплом 3 место, 2021год октябрь.
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Ахметов Санжар, Беганская Милена ВН-118 «Күз ханзадасы мен ханшайымы»
конкурс, диплом « Пара Конкурса»,2021год октябрь.
Калатушкина Милана ВН-117 ЕАК конкурс талантов. Диплом 1 место –
талантливый певец, 2021год октябрь.
Арыстанова Меруерт ВН-119 ЕАК конкурс талантов. Диплом 3 место – талантливый
певец, 2021 год октябрь.
ВН-115 группа танцоров ЕАК конкурс талантов.Диплом 1 место – талантливые
танцоры, 2021 год октябрь.
Төлеген Ақан ВН-115 ЕАК конкурс талантов. Диплом 2 место 2021 год, октябрь.
Яркина Карина, Чайбырова Дильяра ВН-117 ЕАК конкурс талантов. Диплом 1 место –
талантливые танцоры.
ВН-219 топпен ЕАК конкурс талантов. Диплом 1 место – талантливые певцы,
2021год октябрь.
ВН-217 Плотникова Софис «Бір өлеңі- бір елдің мұрасындай » Республиканский
конкурс для одаренных детей и подростков. Занила Гран при 2021 год.
Какенов Рамиль ВН-217 ЕАК конкурс талантов. Диплом 1 место – талантливый артист,
2021 год октябрь.

Справка
по итогам самооценки
общегуманитарных дисциплин
Работа объединения общегуманитарных дисциплин строится на основе
комплексного плана и рабочего учебного плана колледжа.
Цель объединения дисциплин:
- совершенствование образовательного процесса;
- совершенствование традиционных и нетрадиционных форм обучения в учебновоспитательном процессе;
- постоянное совершенствование квалификационного и профессионального
педагогического мастерства преподавателей общегуманитарных дисциплин.
За период времени для достижения поставленных целей были решены следующие
задачи объединения по отчетности дисциплины: развитие у детей интереса к выбранной
профессии; формирование устойчивого интереса к жизни и традиций народа Казахстана;
привить любовь обучающегося к труду, формирование патриотической позиции,
уважения к старшему поколению и любовь к стране; развитие качества образования
обучающихся в учебном заведении технического и профессионального образования путем
объединения
дисциплин;
повышение
квалификации
учителей
со
знанием
информационных технологий.
Анализ кадрового потенциала
Базовые знания педагогов, обучающихся в объединении дисциплин,
соответствуют. Среди них 1-доцент, 1- преподаватель высшей категории, 2-преподавателя
первой категории, 10-второй категории.
№ ФИО
Долж образован катег препод стаж
работы
ность ие
ория аваемо об по
педагог по
е
щи специ ический повыше
заняти й
нию
ально
е
квалифи
сти
кации
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1
1

2
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Дирек
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ОГД,
препо
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ль

3

Омирова
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вна

ОГД,
препо
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4
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Ж.А.

ОГД,
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5

Сағынқұл
Жұлдыз
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ОГД,
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6
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Серікқызы
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давате
ль

7
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Кабира
препо
Уаповна
давате
ль

6
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язык и
литера
тура

10
29

11
29

39

39

КазНПУ
Выс
им. Абая, шая
2007

Филол
огия

7

7

7

2категори
я

КазНУ
имени
АльФараби,20
14
Казнпу
имени
Абая, 2018
КазНУ
имени
АльФараби,
казахский
националь
ный
университ
ет, 2021
КазНУ
имени
АльФараби,
2020

Выс
шая,
маги
стр,

Казахс 2
кий
язык и
литера
тура

2

2

НЦПК.«
Өрлеу»
Алматы
18.02.20
20

Выс
шая

Казахс
кого
языка
и
литера
туры

1

1

1

-

Выс
шая

Казахс 2
кий
язык и
литера
тура

2

2

-

Русски 44
й язык
и
литера
тура

27

27

НЦПК.«
Өрлеу»
Алматы
18.02.20
20

Выс
шая

Женского Выс
педагогиче шая
ского
института
в 1977

401

13
НЦПК.«
Өрлеу»
Алматы
18.02.20
20

-

8

Байрхина
Маралгул
Болатовна
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Достижения и усовершенствования педагогических квалификаций
преподавателей объединения общегуманитарных дисциплин
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Бекбаева В. К
Награждена почетной грамотой За достигнутые успехи в духовном и социальном
развитии независимого Казахстана «Внесение большого вклада в его процветание».
25.09.2017 г. награждена дипломом «Білім беру саласының озаты».
31.03.2017 прошела 12-часовой курс по программе "профессиональные стандарты в
системе образования".
23-24.2017 г. приняла участие в научно-практической конференции «Новый взгляд
на систему образование».
20.10.2017 г. «Seminar «Institutional research and its role in Academic institutions»
прошла курс.
12.11-24.11.2018 г. приняла участие в 72-часовом семинарском курсе»
эффективность повышения качества образования с использованием инновационных
технологий".
03.04.2018 г. приняла участие «Аккредитация организаций технического и
профессионального образования – императивы времени».
09.12.2018 г. приняла участие в семинаре-тренинге "In Yili Normal University".
22-24.05.2019 г. «Innovations in minimization of natural and technological risks»
присутствола на конференции.
14.01.2019 г. присутствовала на семинаре «Применение электронных баз, данных в
научно-исследовательской деятельности».
26-27.10.2019 г. приняла участие в конкурсе. «Актуальные научные исследования в
современном мире».
2020 г Национальный инновационный научно-исследовательский центр "BilimQrkenieti". Участие в республиканском конкурсе «Жылдың үздік директоры-2020» по
программе главы государства Н.А.Назарбаева «Взгляд на будущее: модернизация
общественного сознания».
2020 г. За организацию активного участия команды колледжа в Республиканском
Гранд турнире «Я–предприниматель» присутствовала на конкурсе.
НЦПК. «Өрлеу» Алматы 18.02.2020 повысила свою педагогическую
квалификацию.
03.12.2020 ж. «Школа лидеров ТиПО: новые управленческие команды»
Томский техникум информационных технологий, 24 часа.
03.11-10.12.2020 г. повышение педагогической квалификации» Школа лидеров
типа: новые управленческие команды «в рамках программы» Менеджмент в
образовании", 72 ч.
03.09.2020 г. развитие и совершенствование IT-компетенций педагогов НАО
"Таlap", 36 часов.
2020 ж. «Реализация балльно-рейтинговой системы оценки учебных результатов в
организациях технического и профессионального образования» Координационный
методический учебный центр отраслевого кластера подготовки и переподготовки и
сертификации специалистов индустрии туризма и гостеприимства при колледже
индустрии туризма и гостеприимства, 16 ч. (Приложение-1)
Ботанова О.Ч.
19.10.2017года. Приняла участие в республиканском конкурсе «Эффективность
использования интерактивной доски на уроках казахского языка и литературы» в г.
Астана. «Технология использования Интернета в учебно-воспитательном процессе» .
23.10-25.10.2017ж. Международный научно-исследовательский центр фольклористики
и культуры КР «Инновационные технологии в профессиональном образовании» , 72
сағат.
Керимбай М. С.
13.10 – 15.11.2017 г. участвовала в конкурсе на тему «Ана тілі – тынысым» была
присуждена номинация «Тіл – ең асыл құндылық».
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23.12.2020
23.12.2020 Республиканский блиц-турнир «Ағылшын тілі»
Республиканский научно-методический центр «Ұстаз тілегі»
22.12.2020 победитель республиканской олимпиады учителей «Үздік педагог»
«Орта білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында оқытудың білімдік нәтелеріне
жету сапасын бағалау бойынша оқытушының кәсіби құзыреттіліктерін дамыту» 80 часов
НЦПК «Өрлеу» № 0336769 от 18.02.2020 г
80-часовой курс повышения квалификации по общеобразовательной дисциплине»
английский язык, организованный по образовательной программе повышения
квалификации преподавателей колледжа в рамках обновления содержания среднего
образования Республики Казахстан, разработанной частным учреждением Центр
педагогического мастерства АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы». 25.09.2020 г
В сентябре 2020 года приняла участие в учебно-тренинговом центре
некоммерческого акционерного общества «Talap» развитие и совершенствование ITкомпетенций педагогов " (36 ч). (Приложение-2)
Рысдаулет М. Д.
4.01-16.01.2017 Алматы г. «Формирование профессиональной компетенции
преподавателя русского языка и литературы в современных условиях» прошла курс, 72 ч.
Утебаева А. Н.
01.11.2018 приняла участие в курсе "Трудовое законодательство"
20.10.2018 «Мнемотехнника как один из инновационных подходов в обучении
английскому языку» присутствовала на семинаре.
2019 год г. Алматы приняла участие в «Қалалық полилингвалдық» олимпиаде.
03.12. 2020 «Особенности предметно-языкового интегрированного обучения CLIL»
присутствовала на олимпиаде.
В сентябре 2020 года участвовала в учебно-тренинговом центре некоммерческого
акционерного общества Talap «Развитие и совершенствование IT-компетенций педагогов»
(36 ч)
НЦОК 72 часа г. Нур-Султан 08-22 .01.2020 АО.НЦПК восхождение
80-часовой курс повышения квалификации по общеобразовательной дисциплине
«Ағылшын тілі», организованный по образовательной программе повышения
квалификации преподавателей колледжа в рамках обновления содержания среднего
образования Республики Казахстан, разработанной частным учреждением «Центр
педагогического мастерства АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы».
25.09.2020 г «Орта білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында оқытудың білімдік
нәтижелеріне жету сапасын бағалау бойынша оқытушының кәсіби құзыреттіліктерін
дамыту» 80 часов НЦПК «Өрлеуә № 0336769 от 18.02.2020 г.(Приложение-3)
Исимсартова Б.М.
08-22.01.2020 НЦОК 72 часа г. Нур-Султан АО.НЦПК «Өрлеу»
18.02.2020 80 часов. 11.01.2020 КНУ имени Аль-Фараби
ипкидо Bilim-al
информационно-познавательный портал 11.01.2020 аписьмо. UST Диплом 1 степени
Международная олимпиада по информатике среди учителей
Жақсыбек Ж. А.
08-22.01.2020 НЦОК 72 часа г. Нур-Султан АО.НЦПК «Өрлеу» 18.02.20201. Bilimorkenieti Диплом ККО.
Молдабекова А. А.
17-27.09.2018 приняла участие в 72-часовом курсе повышения квалификации на
тему: «Жаңартылған білім беру мазмұны бойынша оқытудағы жаңа әдіс-тәсілдер» г.
Алматы.
01.11.2018 приняла участие в курсе «Трудовое законодательство».
08-22.01.2020 НЦОК 72 часа г. Нур-Султан. АО.НЦПК «Өрлеу»
02.09.2020 развитие и совершенствование IT-компетенций педагогов НАО «Таlap»,
36 часов
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25.09.2020 Химия в рамках обновления содержания среднего образования
Республики Казахстан АОО «Назарбаев интеллектуальные школы» Центр
педагогического мастерства, 80 ч.
08-22.01.2020 НЦОК -6.97 «Повысшение эффективности организации учебного
процесса в колледжах при модульно-компетентностном подходе» Нурсултан г., 72 ч.
13.03.2021 победитель республиканской онлайн олимпиады учителей химии,
организованной научно-методическим центром «Ұстаз тілегі». (Приложение-4)
Қожан Н. Ғ.
13.12.2017 г. приняла участие в курсе «Интерактивные технологии Promethean».
В сентябре 2020 года в учебно-тренинговом центре некоммерческого акционерного
общества Talap «Орта білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында оқытуды ң білімдік
нәтижелеріне жету сапасын бағалау бойынша оқытушының кәсіби құзыреттіліктерін
дамыту» (36 ч)
Развитие профессиональных компетенций преподавателя по оценке качества
достижения образовательных результатов обучения в условиях обновления содержания
среднего образования 80 часов НЦПК «Өрлеу» № 0336769 от 18.02.2020 г
25.09.2020 Химия в рамках обновления содержания среднего образования
Республики Казахстан АОО «Назарбаев интеллектуальные школы» Центр
педагогического мастерства, 80 ч. (Приложение-5)
Байділдә А.Р.
08-22. 01. 2020 г. Нур-Султан НЦОК 72 часа
Национальный инновационный научно –исследовательский центр цивилизация
образования Диплом 1 степени Медаль «Үздік жас маман -2019» №031 НУРС-Султан
2019
Байшашева К. У.
20.10-27.10.2017 г. приняла участие в 72-часовом семинаре на тему: "Значение
применения новых технологий в образовании".
01.11.2018 приняла участие в курсе "Трудовое законодательство".
08-22 .01.2020 г. Нур-Султан, НЦОК, 72 часа
18.02.2020 АО.НЦПК "«Өрлеу»,80 часов
05-19. 04. 2021 прошла курсы повышения квалификации "Менеджмент высшей
школы". (Приложение-6)
Берікбай Г. Б.
08-22. 01. 2020 г. Нур-Султан НЦОК 72 часа
18.02.2020 АО.НЦПК "«Өрлеу» 80 часов
ККО.Рес.олимпиада для учителей.28.04.20 Диплом 1степении по пред.
информатика
Тотхусқызы Б
10.11.2020 «Қашықтықтан оқыту:сабақты әзірлеуден бастап білім беру процесін
ұйымдастыруға дейін» 10.11.2020 (40ч) №6531408. Национальный центр повышения
квалификации «Өрлеу».
02.09.2020 развитие и совершенствование IT-компетенций педагогов. НАО "Таlap",
36 часов. (Приложение-7)
Ысқақ Л.
02.09.2020 развитие и совершенствование IT-компетенций педагогов. НАО "Таlap",
36 часов
10.11.2020 «Қашықтықтан оқыту:сабақты әзірлеуден бастап білім беру процесін
ұйымдастыруға дейін» 10.11.2020 (40ч) №6531717. Национальный центр повышения
квалификации «Өрлеу».
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09.11.2020 ж. «Преподавание химии в высших учебных заведениях
сельскохозяйственного направления для решения актуальных задач экологической и
биологической системы РК» 72 ч. (Приложение-8)
Дәрмеш Н. М.
В 2021 году принял участие в 80-часовом курсе повышения квалификации по
английскому предмету «Менеджмент в образовании на основе обновленной программы
Республиканского центра повышения квалификации и переподготовки педагогов
Казахстана», «BILIM-ORKENIETI».
01 июня 2021 г. победитель 1 степени онлайн блиц-турнира по английскому языку
среди учителей организованного научно-методическим центром «Ustaz tilegi».
2021 г. приняла участие в научно-практической онлайн-конференции «Ғылым мен
білімдегі іргелі және қолданбалы зерттеулер», посвященной 30-летию Независимости
Республики Казахстан.
2021 г. участвовала в республиканском конкурсе искусств среди одаренных детей и
подростков, посвященном 76-летию Великой Победы « Бейбіт күн жасасын әлемде»
награждена почетной грамотой за проявленную активность в воспитании и воспитании
детей и подростков, повышении их интереса к культурному и патриотическому искусству.
2021 г. участвовала в республиканском конкурсе искусств среди одаренных детей и
подростков, посвященному 76-летию Великой Победы «Бейбіт күн жасасын әлемде»
призер 1 места в номинации «Шығарма».
31 мая 2021 г. является победителем 3-й степени Республиканской онлайн
олимпиады среды учителей английского языка, организованной научно-методическим
центром «Ustaz tilegi».
Показала себя активным участником республиканской олимпиады «Пән
олимпиадасының үздік педагогі - 2021» среди педагогов с высоким профессиональным
уровнем и творческим талантом была награждена сертификатом.
31 мая в 2021 г. является победителем 3-й степени Республиканской онлайн
олимпиады учителей английского языка организованной научно-методическим центром
«Ustaz tilegi».
16 апреля 2021 г. является победителем 1-степени онлайн блиц-турнира по
английскому языку среди учителей, организованного научно-методическим центром
«Ustaz tilegi».
16 апреля 2021 г. награждена победителем 2-степени областной онлайн олимпиады
учителей английского языка, организованной научно-методическим центром «Ustaz
tilegi».
В декабре 2020 г. награждена победителем 2-степени Международной олимпиады
среди учителей английского языка организованной научно-методическим центром «Ustaz
tilegi».
В октябре 2020 г. награждена победителем 3-степени Республиканского Блицтурнира «Педагогика және психология негіздері», организованного научно-методическим
центром «Ustaz tilegi».
В октябре 2020 г. награждена победителем 2 степени Международной олимпиады
среди учителей английского языка, организованной научно-методическим центром “Ustaz
tilegi”.
В октябре 2020 г. награждена победителем 1 степени Республиканского Блицтурнира «Ағылшын тілі», организованного научно-методическим центром «Ustaz tilegi».
(Приложение-9)
Мухамет А. С
Победитель 3 степени Международной олимпиады по казахскому языку и
литературе среди в учителей системе управления качеством образования.
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18.11-22.11. 2021 участие в Олимпиаде «Білім шыңы-2021», приняла участие в
республиканском конкурсе "Қош келдің, Әз Наурыз". (Приложение-10)
Муратбек Х. А.
Приняла участие в курсе «Киберпедагогика және қазіргі шындықтың сынқатерлері» в объеме 72 часов по программе повышения квалификации педагогов,
разработанной методикой академии «Elab Asia»
IVмеждународная педагогическая олимпиада для работников образования и
учителей. (Приложение-11)
Нурдинов А.
15.11.2021 г. награжден дипломом в номинации «Ғылыми өзектілік»
на
внутриколледжном конкурсе «Үздік презентация – 2021». (Приложение-12)
Омирова Ж. Р.
НЦОК Нұр-Сұлтан г. 08.01-22.01.2020 «Повышение эффективности организации
учебного процесса в колледжах при модульно- компетентностном подходе», 72 ч.
Подготовка специалистов по объединению общегуманитарных дисциплин
проводится на основе стандарта технического и профессионального образования
Республики Казахстан, типового учебного плана и типовой программы. По
общегуманитарным дисциплинам 2020 организуется учебный процесс на основе рабочей
программы и календарно-тематического плана, составленного на основе типовой учебной
программы 2020 года. Учебные занятия проходят в две смены в соответствии с
расписанием занятий.
Основными документами организующими учебный процесс являются: силлабус,
рабочий учебный план, рабочая программа по отдельным дисциплинами календарнотематический план. Рабочий план состоит из учебного графика и учебного плана
руководящего учебным процессом, перечня учебных дисциплин, сроков и количества
часов, в которых он проходит, последовательности обучения, видов занятий,
промежуточной аттестации и итоговой аттестации, контроля.
Контроль учебного процесса обеспечивает полную реализацию планов и программ:
- годовой график учебного процесса отражает теоретическое обучение,
экзаменационную сессию, виды и сроки практики, время отдыха;
-календарно-тематический план, составленный на год;
- порядок даты, определяющий время начала и окончания учебных занятий;
- список аудиторий для проведения занятий, подготовленный учебнометодическим отделом до начала учебного года.
Теоретический материал, на который дается контроль содержания учебных планов
и программ лабораторно-практических занятий, дополняющие практические навыки для
его закрепления должны стать эффективным инструментом будущего специалиста по
выбранной им профессии и быть подготовленными таким образом, чтобы выпускник
пользовался большим спросом в практической деятельности.
Для контроля за посещаемостью и успеваемостью обучающихся организуется
внутриколледжный контроль и направление на его систематическое управление. В
соответствии с учебным графиком проводится текущая аттестация по дисциплине в
объеме 15 часов, результаты которой учитываются при промежуточной аттестации.
Большинство экзаменов принимаются в устной форме и в форме тестов.
Экзаменационные вопросы предварительно подготавливаются и раздаются обучающимся
для подготовки билеты и тестовые вопросы, которые рассматриваются на заседании
объединения дисциплин за 1 месяц вперед и представляются на утверждение заместителю
директора по УВР.
По пройденным дисциплинам заполняется журнал теоретического обучения.
Теоретические, лабораторно-практические занятия, оценки, пройденные темы заполнены
в соответствии с календарно-тематическим планом. Журналы теоретического обучения
регулярно проверяются и отслеживаются заведующими отделами, заместителями.
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Учебно-методическая работа
Ежегодно на основе стандарта по специальности подготавливаются документы
необходимые для ведения учебного процесса. На основе подготовленных рабочих
учебных документов организуется работа по методическому обеспечению учебного
процесса на уровне отвечающем требованиям стандарта, предъявляемым будущему
специалисту.
Рабочая программа и календарно-тематический план составленные в соответствии
с количеством часов в рабочем плане и тематикой типовой программы рассматриваются и
утверждаются на заседании объединения дисциплин, затем используются в повседневном
учебном процессе заместителем директора по УВР. В целях системной организации
учебного процесса в объединении дисциплин подготовки специалиста с
конкурентоспособными знаниями в будущем каждый преподаватель комплектует учебнометодический комплекс по своим предметам.
Преподаватели разрабатывают вспомогательные средства для обеспечения высокого
уровня методического обеспечения учебного процесса:
Готовят тестовые вопросы для текущей аттестации, экзаменационные вопросы и билеты
для промежуточной аттестации в течение семестра;
В соответствии с планом работы разрабатываются и утверждаются на заседании
объединения дисциплин задания обязательной контрольной работы и вспомогательные
средства к их выполнению;
Подготовлено методическое пособие к выполнению контрольной работы для заочного
отделения по специальным дисциплинам по объединению общегуманитарных дисциплин;
План и проведение открытых уроков по объединению общегуманитарных дисциплин,
планы воспитательных мероприятий и проведение работ по плану;
Темы курсовой работы подготовлены и в начале года назначены руководители, которые
утверждены на заседании объединения дисциплин. Подготовлено методическое пособие к
выполнению курсовой работы. Используется обучающимися в учебном процессе.
Учебно-методический комплекс по объединению общегуманитарных дисциплин
укомплектован каждым преподавателем объединения дисциплин, в котором дополнены
материалы необходимые для учебного процесса.
В объединении дисциплин по плану раз в месяц проводится заседание, на котором
рассматриваются, анализируются и утверждаются методические пособия.
Ежегодно проводимые в колледже традиционные мероприятия включают декаду
предметных, объединенных методико-обучающие семинары «Педагогикалық шеберлік
мектебі», «Жас мамандар мектебі».
Объединение общегуманитарных дисциплин тема: «Заман ағымына сай жеке
тұлғаға жан-жақты білім беру».
Исходя из темы объединения дисциплин созданной в начале года вокруг
методической работы колледжа, каждый преподаватель выбирает свою собственную тему
с целью совершенствования знаний, составляет план работы.
При этом в колледже большое внимание уделяется работе с молодыми
специалистами с их наставниками. С начала года наставники составиляют план.
Принимает участие в занятиях молодых специалистов, консультируют с целью
формирования у них педагогических навыков. Способствуют сбору УМК с
комплектованием новых научно-методических учебников и материалов, необходимых для
методического обеспечения урока.
Все педагогические преподаватели начавшие свою трудовую деятельность в стенах
колледжа ставят на первый план работу по повышению своих знаний, например:
знакомство с новой научной литературой, обмен опытом, самообразование, развитие
навыков взаимопосещения и анализа уроков, подготовке презентаций по проводимому
предмету.
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В 2018-2019 учебном году на V Республиканской научно-практической
конференции «Современная наука: новый взгляд» преподаватель химии Молдабекова А.
А. была награждена за подготовку победителя на высшем уровне.
Также дипломами награждены победители конференции обучающиеся 2 курса
Боранхан Асан, Жолдасова Жансая. (Приложение-13)
В 2019-2020 учебном году на олимпиаде по информатике 4-5.05.2020 г. дипломом 1
степени награжден Сейтхан Назерке , дипломом 2 степени-Нартаевич Иса.
25-29. 04. 20 под руководством преподавателя информатики Берікбай Гулшат на
дистанционной олимпиаде дипломом 1 степении награждена Имангалиева Маргарита,
Құрал Айдана.
2020-20-2021 достижения обучающихся, принявших участие в онлайн блицтурнире организованном научно-методическим центром “Ustaz tilegi” в онлайн блицтурнир под руководством преподавателя английского языка Дәрмеш Назгүл:
01 июня 2021 г. в онлайн блиц-турнире по английскому языку среди студентов
организованном научно-методическим центром “Ustaz tilegi”, победителем 2 степени стал
обучающийся Ешмурат Ерсултан Мырзабекович, отличившийся высокими знаниями и
навыками мышления .
31 мая 2021 г. на онлайн блиц-турнире по английскому языку среди студентов
организованный научно-методическим центром “Ustaz tilegi” победительницей 3 степени
стала обучающаяся Шиндина Марина Павловна,отличившаяся знаниями и высоким
мышлением.
16 апреля 2021 г. на международной онлайн олимпиаде среди студентов по
английскому языку, организованной научно-методическим центром “Ustaz tilegi”
обучающаяся Толеген Айым Саматовна стала победителем 2 степени.
13 апреля 2021 г. на онлайн блиц-турнир по английскому языку среди студентов
организованный научно-методическим центром “Ustaz tilegi” победительницей 1 степени
стала обучающаяся Воробьева Анастасия Александровна отличившаяся высокими
знаниями и умениями.
13 апреля 2021 г. победителем республиканской онлайн олимпиады среди
студентов по английскому языку организованной научно-методическим центром “Ustaz
tilegi”, стал обучающийся Рымканов Алинур 3 степени.
16 апреля 2021 г. на онлайн блиц-турнире по английскому языку среди студентов
организованном научно-методическим центром “Ustaz tilegi” победителем 1 степени стала
обучающаяся Асхатқызы Ақерке, отличившаяся высокими знаниями и навыками
мышления.
16 апреля 2021 г. на онлайн блиц-турнире по английскому языку среди студентов
организованном научно-методическим центром «Ustaz tilegi» победителем 1 степени стал
отличившийся знаниями и высоким мышлением обучающийся Мухаметов Алишер
Максатович.
2021 г. обучающаяся Котова Дарья награждена дипломом 3 степени на научнопрактической онлайн-конференции “Фундаментальные и прикладные исследования в
науке и образовании” посвященной 30-летию Независимости Республики Казахстан.
В 2021 г. в Республиканском конкурсе искусств среди одаренных детей и
юношества посвященном 76-летию великой победы «Бейбіт күн жасасын әлемде» в
номинации сочинение студент Рымқанов Алинұр занял 3 место.(Приложение-14)
Также 29.10.2020 г. Турлан Нурай, отличившийся своей квалификацией на онлайн
олимпиаде под руководством преподавателя физики Кожан Н.Г., был награждена
дипломом за 1 место. (Приложение-15)
2021-2022 учебный год 25.11.2021 г. на конкурсе «Дарындар» под руководством
преподавателя казахского языка и литературы Сағынқұл Ж. Д. занял 2 место в конкурсе
песни ведущего Төлеген Ақан, Ілияс Айсұлу, Ходжахметқызы Аида, Айбол Еңлік,
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Садыркулова Аружан, Нұржан Ақерке заняли гран при в конкурсе по танцам.
(Приложение-16)
Кроме того под руководством преподавателя казахского языка и литературы
Мұхамет А.С. «Білім шыңы» На дистанционной ІХ Международной предметной
олимпиаде для школьников и студентов призовые места заняли Қасымхан Саид, Алдыбай
Рамазан, Болат Саят, Абдиманап Дәнеш, Тулентаева Жібек. (Приложение-17)
Планы работы учебных кабинетов и кружков были рассмотрены и утверждены на
первом заседании объединения дисциплин и в течение года работа осуществлялась по
плану.
В планах учебных кабинетов-организовано работа по оснащению кабинетов,
учебно-методическое оснащение по специальной дисциплине. При составлении плана
работы кружка, исходя из его основных целей и задач предполагалось расширение знаний
по специальной дисциплине и повышение интереса к профессии по расширению знаний.
При проведении учебных занятий преподаватели объединения общегуманитарных
дисциплин используют дидактические материалы, ТК, которые способствуют
расширению знаний обучающихся по специальным дисциплинам и сочетанию теории с
практической деятельностью.
Используя предложенное методическим отделом Положение о проведении
открытых уроков преподаватели выполнили открытые уроки в полном объеме в срок по
графику, составленному в начале года.
18.10.2021 преподаватель химии Ысқақ Ләйлә «Источники углеводородов. Нефть.
Переработка нефтепродуктов» .
19.10.2021 преподаватель информатики Мұратбек Халима Әуезханқызы «МS PowerPoint
бағдарламасы және оның негізгі мүмкіндіктері».
20.10.2021 преподаватель информатики Нуридинов Асламбек«Деректер
қорының
негіздері».
21.10.2021 преподаватель английского языка Утебаева Айнаш Ныгметовна «Analyzing the
advantages and disadvantages of befouls».
21.10.2021 преподаватель английского языка Дәрмеш Назгүл Мақатқызы «Non-fictiontext.
Learners read a non-fiction text».
25.10.2021 преподаватель химии Молдабекова Анар Анарбекқызы «Қанықпаған
көмірсутектер».
25.10.2021 преподаватель английского языка Бегадилова Альмина Манаповна "The
function of the brain".
25.10.2021 преподаватель математики Нусупбаева Толкын Гилымовна
«Көбейткіштерге жіктеу әдісі арқылы бір айнымалысы бар көпмүше түбірлерін
табу. Безу теоремасы. Горнер схемасы»
26.10.2021 преподаватель русского языка Байшашева Кабира Уаповна «Лексическое
значение слова. Фразеологизмы»
26.10.2021 преподаватель физики Қожан Назым Ғазизқызы «Идеал газ. Газдардың
молекулалық-кинетикалық теорияның негізгі теңдеуі»
27.10.2021 преподаватель казахского языка и литературы Мұхамет Айман Серікқызы
«Ахмет Байтұрсынұлы – ұлт жанашыры».
28.10.2021 преподаватель казахского языка и литературы Сағынқұл Жұлдыз Дарынқызы
«Т.Сұлтанбеков «Көшпелі алтын» ғылыми фантастикалық әңгіме»
Преподаватели активно участвовали на занятиях друг друга, что способствовало
развитию их профессиональной компетентности, развитию у обучающихся способности к
обучению. Взаимная посещаемость в объединении дисциплин проходит последовательно
по расписанию.
Для обучающихся, которые не успевают, остаются после занятий, составляется
дополнительный график консультаций.
Учебно-воспитательная работа
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На основе годового плана колледжа ежегодно составлялся план наставников по
объединению общегуманитарных дисциплин. Проводятся мероприятия по плану и
еженедельно проводятся классные часы с включением в расписание занятий. Темы
классных часов проведенных в целом в течение года, например: мероприятия
проведенные в 2021-2022 учебном году:
15.09.21 «ТІЛ МЕРЕЙІ – ЕЛ МЕРЕЙІ» праздничное мероприятие посвященное
празднику языков Бегадилова А. М., Мұхамет А. С., Сағынқұл Ж. Д.
21.10.2021 «Будущее Казахстана в наших руках» открытый воспитательный час
под руководством Бегадиловой А.М.
01.10.2021 01.10.2021 г. на тему «Қарттарым – асыл қазынам» прошел классный
час под руководством Нуридинова А.
27.10.2021 «Дәстүр мен ғұрып» открытый воспитательный час под руководством
Сағынқұл Жұлдыз Дарынқызы
20.10.2021 открытого воспитательного часа «Біз Қазақстанның болашағымыз» под
руководством Мұхамет А. С.;
19.10.2021 «30 лет день Независимости Казахстана» классный час под
руководством Утебаева А. Н.
22.12.2021 «Мой Казахстан, тебе воспеть хочу!» праздничное мероприятие
посвященное Дню Независимости под руководством Нуридинова А., Байшашевой К. У.
Еженедельно классные часы проводятся в соответствии с расписанием занятий, на
которых контролируются посещаемость, дисциплина и успеваемость обучающихся. Также
ведется работа с родителями, вопросы организации различных мероприятий.
Также с обучающимися группы проводятся культурно-досуговые мероприятия:
посещение театральных постановок, посещение музеев города, поездка в путешествие.
Материально-техническая база
Занятия проходят в учебно-методических оборудованных кабинетах:
528-Профессиональный иностранный язык;
526 -Казахский язык и делопроизводство на государственном языке;
531-Русский язык и литература
695 – Математика
686-Механическая и молекулярная физика
351-Иностранный язык
313-Компьютерный класс
В кабинетах 313, 531, 528, 526 выставлены проекторы для демонстрации
презентаций на занятиях. С помощью этих проекторов объединение предметов активно
используется преподавателями в качестве наглядного пособия на своих уроках. Особенно
преподаватели Нуридинов Асламбек, Ерғали Дәулет, Молдабекова Анар, Бегадилова
Альмина, Байшашева Кабира, Мұхамет Айман, Дәрмеш Назгүл, Мұратбек Халима,
Сағынқұл Жұлдыз и др.
Обеспеченность учебного процесса учебниками и информационными
Библиотека колледжа полностью обеспечивает обучающихся учебными и
методическими
пособиями
по
специальности.
Обеспечивает
обучающихся
информационными материалами к самостоятельным заданиям и занятиям научноисследовательской работой. По предметам объединения общегуманитарных дисциплин
имеется достаточное количество учебных пособий на государственном языке.
Повышение курсы преподователей (Приложение 1-17)
Бекбаева В.К (Приложение-1)

414

415

416

Керімбай М.С.( Приложение -2)

417

Утебаева А.Н. (Приложение -3)

418

Молдабекова А.А.( Приложение -4)

419

Қожан Н.Ғ(Приложение -5)

Байшашева К.У.(Қосымша-6)

420

Тотхусқызы Б (Приложение -7)

Ысқақ Л.( Приложение -8)

421

Дәрмеш Н.М.(Приложение -9)

422

423

Мұхамет А.С(Приложение -10)

424

Мұратбек Х.Ә.(Қосымша-11)

Нуридинов А(Қосымша-12)

Приложение -13

Оқытушылардың білім алушылармен жетістіктері

425

Приложение -14

426

Приложение -15

427

Приложение -16

Приложение -17

428

Справка
по итогам самооценки
общесоциальных дисциплин
-

Направления контрольной работы учебного процесса колледжа:
Обеспечение выполнения требований государственного стандарта образования и
положений типовых рабочих программ
Обновление педагогической технологии
Совершенствование содержания образования
Эффективное управление учебно-воспитательным процессом
Применение модульной технологии на практике
429

-

-

Контроль знаний обучающихся и составление учебно-методического комплекса
Обеспечение высокого профессионально-педагогического мастерства педагогических
работников
Научно-исследовательская работа преподавателей и обучающихся
Распространение и обобщение педагогического опыта
Стратегическая цель: уделить особое внимание образовательному процессу,
подготовить будущих специалистов для решения профессиональных задач. Подготовка
личности к профессиональной мобильности и постоянному саморазвитию и
самообразованию в условиях рынка.
Тема предметного объединения: повышение качества знаний обучающихся с
использованием интеграции социальных дисциплин в учебный процесс.
Цель: реализация инновационно – педагогических методов и приемов в
формировании качественной, образованной, конкурентоспособной личности с учетом
индивидуальных способностей каждого обучающегося.
Обязанности:
Создание условий для овладения тремя языками, организация обучения углубленному
иностранному языку и специальным дисциплинам на английском языке
Разработка учебников и электронных учебно-методических комплексов по специальным
дисциплинам
Формирование у обучающегося способности к саморазвитию, самовоспитанию,
самоуправлению, поиску решений;
Повышение квалификации преподавателей;
Привлечение преподавателей к творческому поиску педагогической направленности
Эстетическое, нравственное, гражданское, гуманное, нравственное воспитание,
обогащение духовного мира обучающихся.

Преподаватели «общесоциальные» дисциплины
Кадровый потенциал предметного объединения
В соответствии с примерной общеобразовательной программой специальности
тарихукомплектованы преподавателями истории, физической культуры, биологии,
географии, предметов начальной военной подготовкиі.
Среди них 2 преподавателя высшей категории,2 преподавателя первой категории, 3
преподавателя 2 категории, 1 преподаватель бакалавр.
п/ фио
н
1
1
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Джузбаев Ганижан Штат
Бидайбекович
тық
оқыт
ушы
Тимур Джаманкеев штатн
Конакпаевич
ых
препо
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Баян Рахимова
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Абеуова
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5
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Айжан Омарова
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Научно-методическая работа
(курсы повышения квалификации, внутриколледжные семинары)
Абеуова А. С
1. «Использование инновационных образовательных технологий в учебном процессе»
Сертификат №УМЦ-Т С-1039. Учебный ценр «Табыс» г.Алматы, С 4 ян по 16ян.2017 г,
72часа.
2. Методы и приемы активизации учебной деятельности студентов на уроке. 20.10.2017г.27.10.2017г. Языковый центр «Advance», г.Алматы
3. Сертификат «Повышение эффективности организации учебного процесса в
колледжах при модульно- компетентностном подходе».72 часов
Негосударственный центр оценки качества НЦОК г. Нур-Султан 08.01 - 22 .01.2020
4. Сертификат «Орта білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында оқытудың білімдік
нәтижелеріне жету сапасын бағалау бойынша оқытушының кәсіби құзіреттіліктерін
дамыту»80 часов. АО «Национальный центр повышения квалификации НЦПК."Өрлеу"
Алматы 18.02.2020
Кошанова А. Д
1. «Использование инновационных образовательных технологий в учебном процессе»
Сертификат №УМЦ-Т С-1039. Учебный ценр «Табыс» г.Алматы, С 4 ян по 16ян.2017 г,
72часа.
Омарова А. А.
1. «Формирование профессиональной компетенции преподавателя
психологии
в
современных условиях».Учебный ценр «Табыс» г.Алматы,
С 4 ян по 16ян.2017 г, 72часа
434

2. Республиканский творческий конкурс Международного уровня
«Лучший психолог». 16.11.2017 г. г. Астана- Диплом І степени
Тлеубаева С. С
1. Значение применения новых технологий в образовании 20.10.2017 г. -27.10.2017 г.
Языковый центр «Advance», г. Алматы, Сертификат
2. Сертификат «Повышение эффективности организации учебного процесса в колледжах
при модульно-компетентностном подходе».72 часов Неправительственный центр оценки
качества НЦОК Нұр-Сұлтан қ 08.01-22.01.2020
3. Сертификат «Орта білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында оқытуды ң білімдік
нәтижелеріне жету сапасын бағалау бойынша оқытушының кәсіби құзіреттіліктерін
дамыту» 80 часов АО " Национальный центр повышения
квалификации НЦПК."Өрлеу" Алматы 18.02.2020
Тасимова Р. М
1. Сертификат «Повышение эффективности организации учебного процесса в колледжах
при модульно- компетентностном подходе».72 часов
АО «Национальный центр
повышения квалификации НЦПК."Өрлеу г. Нур-Султан 08.01-22 .01.2020
Омарова М. Ж
1. Сертификат «Повышение эффективности организации учебного процесса в колледжах
при модульно- компетентностном подходе».72 часов. 1.Негосударственный центр оценки
качества НЦОК г. Нур-Султан 08.01-22 .01.2020
2. Сертификат «Орта білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында оқытуды ң білімдік
нәтижелеріне жету сапасын бағалау бойынша оқытушының кәсіби құзіреттіліктерін
дамыту»80 часов АО " Национальный центр повышения квалификации НЦПК."Өрлеу"
Алматы 18.02.2020
Омарбаева Ш. А
1. Сертификат «Повышение эффективности организации учебного процесса в колледжах
при модульно- компетентностном подходе».72 часов Неправительственный центр оценки
качества НЦОК Нұр-Сұлтан қ 08.01-22 .01.2020
Рахимова Б. А
1. Сертификат «Повышение эффективности организации учебного процесса в колледжах
при модульно- компетентностном подходе».72 часов Неправительственный центр оценки
качества НЦОК Нұр-Сұлтан қ 08.01-22.01.2020
Абилбекова Эльвера Мейрамбаевна
1. Сертификат «Повышение эффективности организации учебного процесса в
колледжах при модульно- компетентностном подходе».72 часов Неправительственный
центр оценки качества НЦОК Нұр-Сұлтан г. 08.01-22.01.2020
2. Сертификат «Орта білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында оқытуды ң білімдік
нәтижелеріне жету сапасын бағалау бойынша оқытушының кәсіби құзіреттіліктерін
дамыту» 80 часов. АО «Национальный центр повышения квалификации НЦПК."Өрлеу"
Алматы 18.02.2020
3. 2019 год-медаль «Лучший историк года»
4. Реализация балльно-рейтинговой системы оценки учебных результатов в организациях
технического и профессионального образования
5. 80 академических часов по образовательной программе повышения квалификации
преподавателей колледжа по общеобразовательной дисциплине 5. «Қазақстан тарих».
(Приложение-1)
Ибраемжанова Кулжанат Амановна
1.Диплом"ҮЗДІК ПЕДАГОГ-2019" Нур-Султан, Диплом I степени
2."Үздік класс жетекші" г. Актобе, 2019 г
3. Медаль "Зерделі ұстаз" 20.06.2019 г г. Актобе
435

1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

4. Грамота "Үздік Жас Маман -2019", "Шебер маман "
5. Сертификат «Повышение эффективности организации учебного процесса в колледжах
при модульно- компетентностном подходе».72 часов Неправительственный центр оценки
качества НЦОК Нұр-Сұлтан қ 08.01-22 .01.2020
6. Сертификат «Орта білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында оқытуды ң білімдік
нәтижелеріне жету сапасын бағалау бойынша оқытушының кәсіби құзіреттіліктерін
дамыту» 80 часов АО " Национальный центр повышения квалификации НЦПК."Өрлеу"
Алматы 18.02.2020
7.Дистанционный курс повышения квалификации в объеме 36 часов на тему развития и
совершенствования IT-компетенций педагогов, 3-приложение 3
8.80 академических часов по образовательной программе повышения квалификации
преподавателей колледжа по общеобразовательной дисциплине
«Қазақстан тарих»
(Приложение-2)
Утеулинова Лимира Советаевна
Научно-методический журнал «Жарқын болашақ» .
За участие в республиканском конкурсе «Үздік ұстаз» награждается 1-место Утеулинова
Л. С.. (Приложение-3)
Тирбосынова Айнур Адылхановна
Грамота «Халықаралық педагогика және иновациялық технологиялар академиясы» 20172018 учебный год
Благодарственное письмо "Преподаватель года 2018" 2018-2019 учебный год
Благодарственное письмо «Аграрлық сектор бойынша инновациялық технологиялар»
конференция
«педагогтың шыңармашылық шеберханасы», «халқым қандай десең, салтымнан сынап
біл»
2020 г. Астана,Bilim-orkeniety» Национальный инновационный научно-исследовательский
центр» Bilim - orkeniety"зерттеу орталығы, нагрудныйзнак: «Үздік жас маман - 2018»
Сертификат «Повышение эффективности организации учебного процесса в колледжах
при модульно- компетентностном подходе».72 часов Неправительственный центр оценки
качества НЦОК Нұр-Сұлтан қ 08.01-22 .01.2020
Сертификат «Орта білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында оқытуды ң білімдік
нәтижелеріне жету сапасын бағалау бойынша оқытушының кәсіби құзіреттіліктерін
дамыту» 80 часов АО " Национальный центр повышения квалификации НЦПК." Өрлеу"
Алматы 18.02.2020
К образовательной программе повышения квалификации преподавателей колледжа по
общеобразовательной дисциплине «Биология» 80 академических часов
Награждается за подготовку к V Международной конференции для школьников и
студентов
«Ғылым, Білім және технология» и молодых исследователей и молодых
ученых 2021 год. (Приложение-4)
Дуйсенбаева Жулдыз Аскарбековна
1.
Дистанционный курс повышения квалификации в объеме 36 часов на тему
развития и совершенствования IT-компетенций педагогов. (Приложение-5)
Джузбаев Ганижан Бидайбекович
1.
Дистанционный курс повышения квалификации в объеме 36 часов на тему
развития и совершенствования IT-компетенций педагогов. (Приложение-6)

Ерманов Мухтар Мухамбетгалиевич
1. Сертификат «Повышение эффективности организации учебного процесса в колледжах
при модульно- компетентностном подходе».72 часов Неправительственный центр оценки
качества НЦОК Нұр-Сұлтан қ 08.01-22 .01.2020
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2. Медаль «Ұлттық қауіпсіздік қалқаны» 3 степени - 2007г.
3. Медаль «Ұлттық қауіпсіздік қалқаны» 2 степени - 2012г.
4. Методическая рекомендация «Воспрозводство и выращивание лошадей в частях ПС КНБ
РК»
5. Награждается за качественное формирование молодых специалистов,добросовестное
воспитание, творческий поиск и высокое педагогическое мастерство.(Приложение-7)
Система управления качеством образования
2020-2021 учебном году «в целом» объединении по предметам, утвержденным
министерством образования и науки Республики Казахстан приказ№1, 2020 года, 15 июля
утвержденной учебной программы «история Казахстана», «всемирная история»,
«Биология», «География», «Физическая культура», «начальная военная подготовка» по
предметам, документы, необходимые для проведения учебного процесса: типовые
программы и темы рабочей программы, созданной в соответствии с календарнотематический план рассматривается на заседании мо, утверждается зам. директора,
заместитель директора по учебной работе, методиста, в которую ежедневно используются
в учебном процессе. В целях системной организации учебного процесса в объединении
дисциплин, подготовки в будущем конкурентоспособных специалистов каждый
преподаватель комплектует учебно-методический комплекс по своим дисциплинам.
- Составление индивидуального плана осуществлялось в соответствии с планом. (все
преподаватели)
- Промежуточная аттестация тестовые вопросы (Абилбекова Эльвера Мейрамбаевна,
Ибраемжанова Кулжанат Амановна)
Контроль учебного процесса обеспечивает полную реализацию планов и программ:
- годовой график учебного процесса отражает теоретическое обучение,
экзаменационную сессию, виды и сроки практики, время отдыха;
-календарно-тематический план, составленный на год;
- порядок даты, определяющий время начала и окончания учебных занятий;
- список аудиторий для проведения занятий, подготовленный учебнометодическим отделом до начала учебного года.
Теоретический материал, на который дается контроль содержания учебных планов
и программ, лабораторно-практические занятия, дополняющие практические навыки для
его закрепления, должны стать эффективным инструментом будущего специалиста по
выбранной им профессии и быть подготовленными таким образом, чтобы выпускник
пользовался большим спросом в практической деятельности.
Большинство экзаменов принимаются в устной форме и в форме тестов.
Экзаменационные вопросы предварительно подготавливаются и раздаются обучающимся
для подготовки, билеты и тестовые вопросы рассматриваются на заседании объединения
дисциплин за 1 месяц и представляются на утверждение заместителю директора по УВР.
По пройденным дисциплинам заполняется журнал теоретического обучения.
Теоретические, лабораторно-практические занятия, оценки, пройденные темы заполнены
в соответствии с календарно-тематическим планом. Заведующие теоретическими
учебными журналами. Заместители директора постоянно проверяют и контролируют.
Учебно-воспитательная работа
2017-2018 жылы Мероприятия, проведенные в 2017-2018 году Джаманкеев е..К.
«Открытый урок "частичная разборка и сборка Калашникова" 21.12.2017, открытый
воспитательный час» Уроки независимости " Тлеубаева С. С. ашық тәрбие сағаты.
Умарбаева Ш. А «Елін сүйген, ел сүйген елбасы» открытая гр.Со-116, со-216, 28.11.2019
г., преподаватели физической культуры гр.» методы освоения мяча"ВН-214, ЛПХ-110,
29.11.2019 Г., Омарова М. Ж. «Терроризм – трагедия человечества» гр.ВН-119, 03.12.2019
г,»строевые элементы " Джаманкеев Е..К. 13.12.2019.
Мероприятия, проводимые в 2020-2021 учебном году "воспитание - это, прежде
всего, воспитание чувств и чувств ребенка, воспитание чувства-приобщение ребенка к
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познанию удовольствия, радости в поступках, которые имеют общественное значение,
приносят людям добро". Вожатые по объединению дисциплин» общесоциальные": группы
ТО-312, ИС-311 – Ибраемжанова К. А., группа ВН-218 - Утеулинова л. с. группа ВН-315 Абилбекова Э. М. группы ВН-119, ВН-219-Омарова М. Ж.
На основе годового плана колледжа ежегодно составлялся план наставников по
«общесоциальные». Проводятся мероприятия по плану и еженедельно проводятся
классные часы с включением в расписание уроков. Темы классных часов, проведенных в
течение всего года, например: 2020-2021 уч. г. мероприятия: 03.12.2020 воспитательный
час «День 1 Президента» через платформу Zoom» Дуйсенбаева Ж.. А.; 04.12.20202020
«Менің мамандығыма қосқан үлесім» просмотр видео Утеулинова Л. С.; 07.12.2020
07.12.2020 классный час «Желтоксан алауы Тәуелсіздік бастауы» сынып сағатын
Омарова М..Г.; 11.12.2020 «Тұғыры биік Тәуелсіздік» К. Ибраемжанова А.
В 2021-2022 учебном году преподаватели физической культуры организовали
внутриколледжные соревнования по шахматам и тогызкумалаку, приуроченные ко Дню
президента 1 декабря.
Еженедельно классный час проводится в соответствии с расписанием занятий. На
нем контролируется посещаемость, дисциплина и успеваемость обучающихся,
своевременная оплата обучения. Также ведется работа с родителями, вопросы
организации различных мероприятий.
Материально-техническая база
Для объединения» общесоциальных " дисциплин из 5-го корпуса были выделены
следующие учебные кабинеты:
5/521-история Казахстана и общественные дисциплины
5/523-начальная военная подготовка
5/529-Самопознание
5/527-Биология
Спортивный зал
Для занятий физической культурой имеются спортивные сооружения площадью
104482 кв. м. Имеются спортивные площадки, спортивные сооружения. Спортивных
площадок более 16 видов, в том числе: рулетка теннис -12 шт., флаги-60 шт., скакалка-30,
ракетка для настольного тенниса -13 шт.,маты гимнастические-10 шт., круг
баскетбольный-4 шт., -5 шт. волейбол, баскетбол-4 шт., футбольные мячи-4 шт.,
горизонтальные полоски-12 шт, параллельдер-2 шт., беговая дорожка-2 шт., прыжки
отверстие-2 шт.
521. в кабинетах выставлены проеторы для демонстрации презентаций на занятиях.
С помощью этих проекторов объединение предметов активно используется
преподавателями в качестве наглядного пособия на своих уроках.
Обеспеченность учебного процесса учебниками и информационными
Библиотека колледжа, учебники» История Казахстана«,» всемирная история«,»
Биология«,» География«,»ғНачальная военная подготовка«, »физическая культура",
позволяют обучающимся работать с любой необходимой литературой. Для
совершенствования теоретических знаний обеспечены учебными и учебно –
методическими пособиями. Обновленное содержание образования дополнено
обновленными книгами 2019 года.
Обновленное содержание образования обеспечено обновленными книгами.
1- Приложение

2- Приложение
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3- Приложение

4- Приложение

5- Приложение

6- Приложение

7- Приложение

8- Приложение
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9- Приложение

10- Приложение

11- Приложение
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16. Недостатки и замечания
Наряду с положительными результатами итогов самооценки деятельности
Евразийского аграрного колледжа и образовательных программ имеются ряд недостатков:
1. Семинары для преподавателей проводить на основе их потребностей.
2. Декады ПЦК следует начинать с открытых уроков «Мастер-класс», проводимых
преподавателями высшей категории.
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17. Выводы и предложения
Анализируя работу по итогам самооценки Евразийского аграрного колледжа и
образовательных программ с 29.11.2021г. по 03.12.2021г., необходимо отметить, что в
целях повышения качества обучения необходимо:
1. Продолжить работу педагогического коллектива по проблеме: "Формирование
профессиональных компетенций специалистов через интеграцию современных
педагогических информационных технологий и внедрение элементов полиязычного
образования».
2. Продолжить
дальнейшую
целенаправленную
работу
с
одаренными
обучающимися.
3. Продолжить работу по выпуску методических разработок и рекомендаций в
сборниках и по публикации наработанных материалов в периодических изданиях.
4. Продолжить работу по созданию электронных версий УМКД по
общепрофессиональным и специальным дисциплинам в виде электронных учебников, в
целях усовершенствования УМКД с учётом современных требований и рекомендаций.

442

443

