
қайта құрылды. Қазіргі таңда Шымкент қаласы білім басқармасының 

«Политехникалық колледжі» МКҚК тек Оңтүстік өңірінде ғана емес Республика 

көлемінде энергетика, технологиялық процесстерді автоматтандыру, 

радиоэлектроника және байланыс, ақпараттық технологиялар және мұнай мен 

газды өңдеу салаларында көшбасшы техникалық және кәсіби оқу орындарының 

біріне айнала отырып, мамандар даярлайды. Қазіргі уақытта колледж – Шымкент 

қаласының ең көне және ірі оқу орындарының бірі. Колледж Шымкент қаласы,  

Түркістан өңірінің кәсіпорындарымен тығыз қарым-қатынас құра отырып, өз 

қызметін жүзеге асыруда, сондай-ақ колледж жоғары оқу орындары мен зияткерлік 

бағыттағы мектептермен ынтымақтастық қарым-қатынас орнатқан. 

       Оқыту 12 мамандық 13 біліктілік бойынша жүргізіледі. Білім беру қызметін 

160-қа жуық оқытушылар мен өндірістік оқыту шеберлері жүзеге асырады. Олар 

Сингапур, Германия, Финляндия, Шотландия және Қазақстандағы өндірістік 

кәсіпорындар мен оқу орталықтарында өз шеберліктері мен біліктіліктерін 

арттырады.Оқыту үдерісіне қазіргі заманғы әдістемелер мен технологияларды 

енгізу, педагогтар құрамының сапасын арттырудың маңыздылығын, біліктілікті 

бекітудің тәуелсіз жүйесін құру қажеттігінің бағалай отырып колледж әкімшілігі 

оқытушыларды біліктілік арттыру курстарынан өткізуде,  Сонымен қатар, 

колледждің 2 оқытушысы Ұлыбритания және Финляндия мемлекетіне баруына 

педагогикалық қызметкердің біліктілігіне сәйкес тілдік даярлау, кәсіптік 

білімділікті дамыту бағдарламасы бойынша: техникалық және кәсіптік білім беру 

ұйымдарындағы оқытушыларға арналған қысқа мерзімді тағылымдамадан өтүіне 

ықпал жасады. Нәтижесінде колледж оқытушылары мен оқушылары облыстық, 

республикалық ғылыми конференциялар мен байқауларда жүлделі орындарға ие 

болды. Тәжірибе алмасу мақсатында колледжде облыстық семинарлар мен 

конференциялар ұйымдастырылады. Оқу-тәрбие процессі бойынша колледж 

оқытушылары мен білім алушылары халықаралық, республикалық, облыстық, 

қалалық ғылыми-практикалық конференцияларға, білім олимпиадаларына, 

спорттық жарыстарға, панорамалық бейне-сабақтарға , «Үздік педагог» 

байқауларына қатысып, жүлделі орындары иеленіп келеді. 

      Колледж 2018 жылы 14-16 мамыр аралығында «Аккредиттеу және рейтингтің 

тәуелсіздік агенттігі» коммерциялық емес мекемесінің 28.04.2018 жылғы № 44-18-

ОД бұйрығына сәйкес «Оңтүстік Қазақстан политехникалық колледжі» МКҚК-ны 

«Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіздік агенттігі» КЕМ-нің институтционалдық 

стандарттарына сәйкестендіру мақсатында сыртқы сараптау комиссиясының 

сәйкестік бағалау процедурасын өтіп, 2018 жылы 31 мамыр күні «Оңтүстік 

Қазақстан политехникалық колледжі» МКҚК «Аккредиттеу және рейтингтің 

тәуелсіздік агенттігі» коммерциялық емес мекемесінің Халықаралық 

институтционалдық және кластер бойынша мамандандырылған аккредиттеу 

туралы куәлік иегері болды. Бұл куәлік 5 жыл 
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