
оқытушыларынан - 4, «Дене тәрбиесі және А.Ә.Д» ПБК оқытушыларынан – 4, 

«Шет тілі» ПБК оқытушыларынан – 4 курстан өтіп, сертификат иеленді. 2021 

жылдың қазан-қараша айларынды «Talap»   КЕАҚ-ның ұйымдастыруымен онлайн 

форматта 108 академиялық сағат бойынша «Техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында білім беру процесін академиялық 

дербестікті есепке ала отырып модельдеу» тақырыбында колледждің арнайы пән  

оқытушыларынан –50; оқу бөлім меңгерушісінен – 1 курстан өтіп, сертификат 

иеленді. 2021 жылдың 04-27 қазан аралығында  «Talap»   КЕАҚ-ның 

ұйымдастыруымен "Жас маман" жобасы шеңберінде трансформациялау 

процесіндегі басшының рөлі: халықаралық тәжірибе» тақырыбы бойынша 135 

академиялық сағат көлемінде басшылардың біліктілігін арттыру курсынан колледж 

директоры және орынбасарларынан–3, колледж оқытушыларынан –8 курстан өтіп, 

сертификат иеленді. 2022 жылдың 28 наурыздағы №451 хатына сәйкес «Talap» 

КЕАҚ «Оқытуды үйрен: тренерлерді даярлау» тақырыбында ағымдағы жылдың 6-

8 сәуір аралығында Нұр-сұлтан қаласында өтетін тренингіне  штаттан тыс 

тренерлікке үміткер ретінде колледж әдіскерлерінен -2, арнайы пән 

оқытушысынан–1  курстан өтіп, сертификат иеленді. 2022 жылғы 16 мен 27 мамыр 

аралығында «Таlap» КЕАҚ-ның ұйымдастыруымен 72 академиялық сағат 

көлемінде «Білім берудегі менеджмент» техникалық және кәсіптік, орта білімнен 

кейінгі білім беру ұйымдары басшыларының біліктілігін арттарудың білім беру 

бағдарламасы бойынша курсты колледж директордың оқу ісі жөніндегі 

орынбасары Арынбаев Мухамед-Али Ануарбекович офлайн форматта Алматы 

қаласында курсытан өтіп, сертификатқа ие болды. 2022 жылғы  наурыз-мамыр 

аралығында (І,ІІ,ІІІ кезеңдер) «Таlap» КЕАҚ-ның ұйымдастыруымен 36 және 72 

академиялық сағат көлемінде «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі 

білім беру білім беру жүйесінің педагогі: еңбек функцияларын жетілдіру» 

тақырыбы бойынша курсты колледж оқытушыларынан – 36 курстан өтіп, 

сертификат иеленді. 2022 жылдың 6-8 сәуір күндері аралығында «DOSTI» 

инновациялық орталығының хатына сәйкес «Wordskills стандарттарын оқу 

процесіне енгізу» жас маман жобасы аясында келген құрал-жабдықтармен жұмыс 

жүргізу мәселелеріне қатысты  18 сағаттық  біліктілік арттыру курсына 

колледжінің арнайы пән оқытушыларынан – 5 оқытушы курстан өттіп, 

сертификаттарға ие болды. 

Колледждің оқу материалдық базасы жақсы жабдықталған – үш қабатты оқу 

корпусы, 66 астам зертхана мен кабинеттерден тұрады. Соның ішінде: 15 

компьютерлік сынып, 340 тан астам компьютерлер, 336 орындық мәжіліс залы, 80 

орындық оқу залы, оқу – әдістемелік және ғылыми әдебиеттермен толық 

қамтамасыз етілген кітапхана, спорт залы, 150 орындық асхана, медициналық трек, 

слесарлық-механикалы, электр монтаждау және электр өлшеулер шеберханалары 

бар. Типтік үлгідегі химия және биология негіздері зертханалары, физика және 

астрономия негіздері зертханалары пайдаланылуда. Колледждің білім беру 

жүйесінде жаңа технологиялық әдістерді 


	оқытушыларынан - 4, «Дене тәрбиесі және А.Ә.Д» ПБК оқытушыларынан – 4, «Шет тілі» ПБК оқытушыларынан – 4 курстан өтіп, сертификат иеленді. 2021 жылдың қазан-қараша айларынды «Talap»   КЕАҚ-ның ұйымдастыруымен онлайн форматта 108 академиялық сағат бойы...
	Колледждің оқу материалдық базасы жақсы жабдықталған – үш қабатты оқу корпусы, 66 астам зертхана мен кабинеттерден тұрады. Соның ішінде: 15 компьютерлік сынып, 340 тан астам компьютерлер, 336 орындық мәжіліс залы, 80 орындық оқу залы, оқу – әдістемелі...

