
мерзімге аккредиттеуден өткенін растайды. (Куәліктің жарамдылық мерзімі 

31.05.2018-30.05.2023 ж.ж.). Колледж әкімшілігі табандылығы мен іскерлігінің 

және ұжымда жақсы нәтижелі жұмыстарды ұйымдастыруының арқасында, 

аккредитациялау сараптау комиссия мүшелелері өздерінің колледжге оң деген 

бағасын берді. 

         Колледж қабырғасында сапалы маман даярлау үшін қажетті материалдық-

техникалық базасын жаңартып, кабинеттер, зертханалық бөлмелерің, 

шеберханаларың талапқа сай жасақталынды; электр, бағдарламалау, байланыс 

салалары мамандықтарына арналған жаңа заманауи оқу құралдары мен 

құрылғылары алынды. Сонымен қатар, колледжде 2018 – 2019 оқу жылында заман 

талабы мен еңбек нарығындағы сұранысқа сай жаңа мамандықтар ашылды. Атап 

айтқанда: «Сәулет өнері», «Ақпараттық жүйелер», «Ақпаратты қорғау технигі». 

 Оқу орны дуальды оқыту жүйесі оқу-тәрбие процесіне енгізілді. Колледждегі 

дуальдық оқыту тәжірибесі дәстүрлі сабақ беруге қарағанда өз басымдылығын 

көрсетіп, теориялық пен практикалық даярлықты қатар алып жүруге жағдай 

жасалынды. Сонымен қатар, дуальды оқу – жүйесі бойынша модульдік оқу 

бағдарламаларын дайындауға және арнайы пән оқытушылар мен өндірістік оқу 

шеберлерін тағылымдамадан өткізілуде. Дуальды оқыту жүйесін енгізу үшін 

Шымкент қаласындағы «3-Энергоорталық» АҚ, «Связьмонтажстрой» ЖШС, 

«Tectum Engineering», ЖШС және «Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасымен 

бірлесе отырып әлеуметтік серіктестік туралы үшжақты келісімге қол қойылып 

дуальді жүйені ендіру мақсатында жоспарлы жұмыстар жүргізілуде. «Қоғамның 

және экономиканың индустриялық – инновациялық даму сұраныстарына сәйкес 

техникалық және кәсіптік білім жүйесін жаңғырту, әлемдік білім беру кеңістігіне 

кіру». Осыған орай, колледж директоры басшылығымен бүгінгі күні қоғам 

қажеттілігіне сай мамандарды даярлау, әрі ол мамандарымыз бәсекеге қабілетті, 

қазіргі өндіріске бейімделе алатын тұлға болу мақсатында 2 құзыреттілік бойынша 

жан-жақты дайындыққа қажетті заманауи құрылғылар мен жабдықтар алынды. 

Сонымен қатар, жұмысшы мамандықтарының дәрежесін арттыру және дәріптеу 

мақсатында «WorldSkills Kazakhstan» облыстық және аймақтық чемпионатын 

өткізуде аймақ арасында Политехникалық колледжі – базалық колледж ретінде 

бекітілді. 

2021жылдың қыркүйек-қазан айларында «Өрлеу БАҰО» АҚ-ның 

ұйымдастыруымен қашықтықтан өткен «Педагогтердің цифрлық құзырлығын 

дамыту» тақырыбындағы 36 академиялық сағат бойынша колледж оқытушылары 

98% курстан өтіп, сертификат иеленді. 2021жылдың қыркүйек-қазан айларында 

«Өрлеу БАҰО» АҚ-ның ұйымдастыруымен aқашықтықтан өткен «Орта білім 

мазмұнын жаңарту аясында "Қазақ тілі" және "Қазақ әдебиеті" және «Шет тілі», 

«Дене тәрбиесі» жалпы білім беру пәні бойынша колледж оқытушыларының 

біліктілігін арттыру курсының 80 академиялық сағат бойынша колледждің «Қазақ 

тілі мен әдебиеті» ПБК 
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