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1 Білім беру ұйымдарының жалпы сипаттамасы



1. Білім беру ұйымының 
толықатауы

Шымкент қаласы білім басқармасының
«Политехникалық колледж» МКҚК

2. Білім беру ұйымының орналасқан 
жері (заңдымекен-жайы және 
нақты орналасқан жерінің мекен-
жайы)

160000,Шымкент қаласы
Заңды мекен жайы:Шымкент 
қаласы, Желтоқсан көшесі №30

3. Заңды тұлғаның байланыс 
деректері (телефон, электрондық 
пошта, web-сайт)

Телефон: 8(7252) 21-44-11
Факс: 8(7252) 21-27-35
E-mail: ukpk_politech@mail.ru
Web-сайт: www  .  ukpk  .  kz  http://www.kstu.kz/  

4. Заңды тұлға өкілінің байланыс 
деректері. БасшыныңТ.А.Ә., 
лауазымға тағайындау туралы 
бұйрықтың көшірмесі.
1.1-қосымша.

Искаков Алихан Турлибекович
Бұйрық: 28.04.2017ж. Ж/Қ-113.
Тел:87017178388

5. Құқық белгілейтін және құрылтай 
құжаттары; 
Рұқсат беру құжаттары.
1.2-қосымша.

Жарғы, лицензия, заңды тұлғаны 
тіркеу/қайта тіркеу анықтамасы.

6. Заңды тұлғаны тіркеу / қайта 
тіркеу туралы анықтама

БСН:000340002294
10.10.2018ж.

7. Басшы лауазымына тағайындау 
туралы заңды тұлға өкілінің 
бұйрығы

Бұйрық: 28.04.2017ж. Ж/Қ-113.

8. Саладағы қызметтің басталуы 
немесе тоқтатылуы туралы 
хабарлама
1.3-қосымша.

№343 бұйрық, 22.06.1971жыл.

9. Лицензия және (немесе) 
лицензияға қосымшалар

15.02.2019ж. KZ53LAA00014088

1
0.

Білім беру  ұйымының 
жарғысы
1.4-қосымша.

Шымкент қаласы әкімдігінің 13.09.2018 
жылғы №165 қаулысына №15 қосымша.

http://www.kstu.kz/


1Жалпы мәліметтер
Жаһандану  мен  индустрияландыру  жағдайында  кадр  даярлауды  жақсарту

мемлекет  саясатындағы  өзекті  міндеттердің  бірі.  Дамыған  елдерде  өндіріс  үшін
кадрлардың  негізгі  провайдері  –  техникалық  және  кәсіптік  білім  беру  (ТжКБ)
жүйесі. Техникалық және кәсіптік білім берудің мақсаты – әлемдік білім кеңістігіне
ене  отырып,  бәсекеге  қабілетті  тұлға  дайындау  үшін  адамның  құзырлылық
қабілетіне  сүйену  арқылы  нәтижеге  бағытталған  білім  беру.  Елімізде  білім  беру
жүйесінің  өзекті  мәселелерінің  бірі  –  заман  талабына  сай  білімді,  білікті  және
ақпараттық  технологияны  еркін  түрде  меңгерген  мамандарды  дайындау.  Қазіргі
кезеңде кәсіптік білім беру саласында орын алған Әлеуметтік серіктестік білім беру
мекемелерінің  жұмыс  берушілер,  жергілікті  атқарушы  билік,  еңбекпен  қамту
қызметтері,  қоғамдық  ұйымдар,  сондай-ақ,  жастарды  кәсіби  қалыптастыру,
аймақтық  еңбек  нарығын  игеру  үдерісіне  қатысушы  барлық  тараптардың
мүдделерін  ескеріп,  жүзеге  асыруға  бағытталған.Кәсіптік  білім  беру  ұйымдары
экономиканың барлық дерлік  салаларына  сан  мыңдаған  білікті  техникалық және
қызмет көрсету мамандарын даярлайды. Бүгінгі күні техникалық және кәсіптік білім
беру ұйымдарының алдында жаңа әлеуметтік-экономикалық ортаға қажетті сапалы,
білікті  мамандар  даярлау  үшін  мазмұны  жаңартылған  білім  беру  қызметін
қамтамасыз  ету  үшін  нормативтік-құқықтық   құжаттар  базасын  жетілдіру
қажет.Колледждің  даму  стратегиясы  колледж  миссиясын,  көзқарасын  және
жұмыстың  негізгі  бағыттарын  жүзеге  асыруда  мақсаттар  мен  міндеттерді
анықтайды.

Шымкент  қаласы  білім  басқармасының  «Политехникалық  колледжі»  МКҚК
өзін-өзі бағалауды, ұйым қызметін жетілдіру кезеңдерінің бірі ретінде қарастырады.

Шымкент  қаласы  білім  басқармасының  политехникалық  колледжі  өзін-өзі
бағалауын өткізудің мақсаты:

 өз қызметінің жан-жақты бейнесін алу;

 білім  алушылар,  ата-аналар,  педагогикалық  қызметкерлер  мен  қоғамның
колледж қызметіне қанағаттанғанын білу;

 колледж қызметін жақсарту үшін басым бағыттарды анықтау. 
Колледж  педагогикалық  кеңесінің  шешімімен  (2022  жылғы  28  қазандағы

хаттамасы) өзін-өзі бағалау туралы шешім қабылданды (1.5-қосымша).
Осы  шешімді  орындау  үшін  колледж  директорының  бұйрығымен  Шымкент

қаласы білім  басқармасының политехникалық  колледжін  мемлекеттік  аттестаттау
шеңберінде колледждің өзін-өзі бағалауын өткізу жөніндегі комиссия құрылды (1.6-
қосымша) және жұмыс жоспары бекітілді (1.7-қосымша)



1.1-кесте. Күндізгі бөлім бойынша мамандықтар мен біліктіліктер
классификаторы

Мамандық коды және атауы 
21.07.2021 № 354 бұйрығына  сәйкес
мамандықтары мен біліктіліктерінің

классификаторы

Мамандық коды және атауы 
Қазақстан Республикасы Білім және
ғылым министрінің 2018 жылғы 27

қыркүйектегі № 500 бұйрығы.
ҚазақстанРеспубликасыныңӘділетминист
рлігінде 2018 жылғы 17 қазанда № 17564

болыптіркелді
06120100 –
Есептеутехникасыжәнеақпараттықже
лілер» 
4S06120102 -Желілік және жүйелік 
әкімшілендіру технигі

1304000-«Есептеу техникасы және 
бағдарламалық қамтамасыз ету»
1304033 -Техник

06120200 –«Ақпараттық қауіпсіздік 
жүйелері» 
4S06120202- Ақпараттық қауіпсіздік 
технигі  

1304000-«Есептеу техникасы және 
бағдарламалық қамтамасыз ету»
1304053 -Ақпаратты қорғау технигі

06130100 – «Бағдарламалық 
қамтамасыз ету» (түрлері бойынша)
4S06130103- Бағдарламалық 
қамтамасыздандыруды құрастырушысы
4S06130105 -Ақпараттық жүйелер 
технигі

1304000-«Есептеу техникасы және 
бағдарламалық қамтамасыз ету»
1304043 -Техник-бағдарламашы
1305000-«Ақпараттық жүйелер»
1305023 -Техник-бағдарламашы/web 
программист

07110500–«Мұнай менгазды қайта 
өңдеу технологиясы»
4S07110502 Техник-технолог

0819000–«Мұнай және газды қайта өңдеу
технологиясы»
0819073 -Техник-технолог

07130200 – «Электрмен қамтамасыз 
ету»
4S07130202- Техник-электрик

0902000 – «Электрмен қамтамасыз ету»
0902033-Техник-электрик

07130300– «Жылу электр 
станцияларының жылу 
энергетикалық қондырғылары»  
4S07130303- Техник-жылу энергетигі

0906000– «Жылу электр 
станцияларының жылу энергетикалық 
қондырғылары»  
0906033 -Техник-энергетик

07130700–«Электромеханикалық
жабдықтарға  техникалық  қызмет
көрсету, жөндеу және пайдалану» 
4S07130704-Техник-электромеханик

0911000–«Электр  және  электрлі
механикалық жабдықтарды техникалық
пайдалану,  қызмет    көрсету  және
жөндеу» 
0911013-Электромеханик

07140100– «Технологиялық 
процесстерді автоматтандыру және 
басқару» 
4S07140102-Техник-электромеханик

1302000- «Автоматтандыру және 
басқару»
1302023-Электромеханик

07140500 –«Сандық техника» 
4S07140504- Техник-электронщик  

1304000-«Есептеу техникасы және 
бағдарламалық қамтамасыз ету»
1304063-Компьютерлік құрылғыларға 
қызмет көрсететін техник

07140900–«Радиотехника, 
электроника және 
телекоммуникациялар»
3W0714901 -Телекоммуникациялық 
жабдықтар мен байланыс арналарын 
электромонтаждаушы-реттеуші

-1306000- «Радиоэлектроника және 
байланыс»
1306093-Байланыс технигі



4S07140902 -Телекоммуникациялық 
байланыс жүйелер технигі
07310100 –«Архитектура»
4S07310102 -Техник – жобалаушы

1418000-«Сәулет өнері»
1418023 -Техник -жобалаушы

1.2-кесте. Сыртқы бөлім бойынша мамандықтар мен біліктіліктер
классификаторы

Мамандық коды және атауы
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
министрінің 2010 жылғы 8 ақпандағы №40

бұйрығымен бекітілген.
ҚР Білім және ғылым министрінің 05.04.2021 №

145 бұйрығымен.

Мамандық коды және атауы
Қазақстан Республикасы Білім және
ғылым министрінің 2010 жылғы 8

ақпандағы №40 бұйрығымен бекітілген.

06130100 – «Бағдарламалық қамтамасыз ету 
(түрлері бойынша)»
4S06130105 -Ақпараттық жүйелер технигі

1305000-«Ақпараттық жүйелер»
1305023 -Техник-бағдарламашы/web 
программист

07110500 – «Мұнай мен газды қайта өңдеу 
технологиясы»
4S07110502 -Техник-технолог

0819000–«Мұнай және газды қайта 
өңдеу технологиясы»
0819073 -Техник-технолог

07140100 – «Технологиялық процесстерді 
автоматтандыру және басқару (бейін 
бойынша)»
4S07140102 -Техник-электромеханик

1302000- «Автоматтандыру және 
басқару»
1302023-Электромеханик

07140900 – «Радиотехника, электроника және 
телекоммуникациялар»
4S07140902 -Телекоммуникациялық байланыс 
жүйелер технигі

-1306000- «Радиоэлектроника және 
байланыс»
1306093-Байланыс технигі



2Кадрлық әлеуетті талдау
2.1 Білім беру ұйымын штаттық кестеге, тарифтеуге (жүктеме) сәйкес бос

жұмыс орындарымен педагогтардың оқу жүктемесін көрсете отырып жасақтау
Қазіргі  жағдайларда  кадрлармен  жұмыс  кез-келген  мекеме  қызметінің  ең

маңызды  аясы,  себебі,  тұрақты  және  білікті  кадрлық  әлеуетінсіз  ұжым  алдына
қойылған мәселелерді шешумен мақсаттарға қол жеткізуді қамтамасыз ету мүмкін
емес. 

Шымкент қаласы білім басқармасының политехникалық колледжі персоналды
басқару  стратегиясының  мақсаты  –  қызметкерлер  құрамының  сандық,  сапалық
мазмұнын сақтау және жаңару үдерістерінің  оңтайлы теңгерімін қамтамасыз ету.
Сонымен  қатар  ұжымның  барлық  қызметкерлерініңөз  қызмет  нәтижелілігіне
бағытталған мүдделерін ынталандыру мен мотивациясын көтеру.

Шымкент қаласы білім басқармасының политехникалық колледжінің кадрлық
саясаты келесі қағидаларға негізделген:

1. Кадрлық  қатынастағы  барлық  субъектілердің  құқықтар  мен  міндеттерінің
айқындығы,  олардың қызметтерін  ұйымдастыру әдістері  және бақылаудың
ашықтығы;

2. Оқытушылардың өз кәсіби міндеттерін орындау және олардың тиімді жұмыс
атқаруына барынша көмектесетін еңбек жағдайларын жасау;

3. Колледж  қызметкерлерін  құқықтық  және  әлеуметтік  қорғау,  кадрлық
мәселелерді шешуде әлеуметтік әділеттілікті және заңдылықты қамтамасыз
ету;

4. Педагогикалық  мәдениеттің  сабақтастығы,  ғылыми-әдістемелік  тәжірибені
және кәсіби құзіреттілікті аға буын педагогтардан жас педагогтарға табыстау;

5. Нақты  критерийлер  негізінде  оқытушылар  қызметінің  сапасын  бағалау
шараларын қолдану;

6. Қызметкерлерді ынталандыру механизмдерінің қызметі;
7. Персоналдың әдепті мінез-құлық қағидаларын ұстануы.
Колледждің кадрлық саясаты оқу орны Стратегиялық даму жоспарының негізгі

талаптарына  сәйкес  жүзеге  асырылады.  Шымкент  қаласы  білім  басқармасының
«Политехникалық  колледжі»  МКҚК  Қазақстан  Республикасының «Білім  туралы»
Заңына,  ҚР  БҒМ  «Педагог  қызметкерлер  мен  оларға  теңестірілген  тұлғалардың
лауазымдарының  үлгілік  біліктілік  сипаттамаларын  бекіту  туралы»  бұйрығына
сәйкес  үлгілік  біліктілік  сипаттамалары  және  лауазымдық  нұсқаулықтарында
көрсетілген  инженерлік-педагогикалық  құрамға  қатысты  негізгі  біліктілік
талаптарды анықтайды.

Арнайы  оқу  пәндері  бойынша  сабақ  беруге,  көбінесе  мамандығына  сәйкес
өндірісте  жұмыс  өтілі  болған  практик-педагогтар  тартуға  мән  беріледі.  Өйткені,



практик-педагогтардың  оқу  үдерісі  барысында  өндірістен  мысалдар  келтіруі
материалды меңгеруді едәуір жеңілдетеді. Нәтижесінде білімалушылар жан-жақты
кәсіби  білім  алып,  іскерлік  пен  дағдыны  шыңдайды,  және  сол  арқылы  білім
алушылардың бәсекеге қабілеттілігі жоғарылайды.

2020-2021  оқу  жылы13  пәндік  бірлестік  комиссиясы  жұмыс  жасады.
Инженерлік-педагогикалық құрамы 161 қызметкерді құрады, штаттағы оқытушылар
үлесі 100% көрсеткішке ие болды. 2.1.1-кесте.

2021-2022  оқу  жылындағыинженерлік-педагогикалық  құрамының сапалық
және сандық құрамы 152 оқытушыны құрады. 2.1.2-кесте. 

2022-2023  оқу  жылындағыинженерлік-педагогикалық  құрамының сапалық
және сандық құрамы 154 оқытушыны құрады.2.1.3-кесте. 

Колледж  дамуының  басым  бағыттарының  бірі  болып  инженерлік-
педагогикалық құрамының сапалық деңгейін көтеру және аталған мақсатта тікелей
жету  жұмыстарын  атқарылуы.Инженерлік-педагогикалық  құрамының  санын
көбейту  облыс  және  республикалық  маңыздағы  жоғары  оқу  орнын  бітірген  жас
мамандарды жұмысқа қабылдау және өндірістен практик мамандырды тарту арқылы
жүзеге  асырылады.  Соңғы  жылдары  колледжде  академиялық  дәрежелі  магистр
оқытушылардың саны өсті.

Колледжде кадрларды іріктеу ББ-ның қажеттіліктерін талдау негізінде жүзеге
асырылады.  Колледждің  инженерлік-педагогикалық  құрамы  ваканттық
лауазымдарына  қабылдану  23.11.2015  жылдан  №  414-V-ҚРЗ   Еңбек  Кодексіне
сәйкес жүзеге асырылады. 

Әрбір ББ-сын жүзеге асыру базалық білімі мамандық профиліне сәйкеспедагог
кадрларымен  қаматасыз  етіледі.  Арнайы  пән  оқытушылары  тиісті  кәсіби  ортада
жұмыс тәжірибесі бар қызметкерлер.

Кадрларды  іріктеу  және  орналастыру  жүйесі  колледжде  сыртқы  және  ішкі
қағидаларға  негізделеді.  Кадрларды  сыртқы  іріктеуде  ваканттық  лауазымдарға
конкурс  жариялау  арқылы  жүзеге  асырылады.  Қызығушылық  танытқан  маманға
тікелей  жүгіну  жолымен  басқа  оқу  орны  мен  өндірістен  келетін  үміткерлерге
конкурс жарияланып тартылады. 

Инженерлік-педагогикалық  құрамы  нормативтік  құжаттармен  таныстыру
кадрлар бөлімімен жүзеге асырылады. 

Кадр  бөлімінің  мамандары  инженерлік-педагогикалық  құрамының  және
колледж қызметкерлерінің жеке істерін жүргізеді. Оның құрамына: фотосуретімен
жеке іс парағы, өмірбаяны, білімі туралы дипломы және сертификаты, еңбек шарты,
жеке  куәлігінің  көшірмесі,  мекенжай  анықтамасы,  соттылығы  жоқ  туралы
анықтамасы жатады. 

Инженерлік-педагогикалық құрамы қызметінің мониторингі келесіні қамтиды:
- колледжішілік бақылау жүйесін; 
- байқау және семинарларға қатысудағы оқытушы қызметінінің нәтижесі;



- жеке жұмыс жоспараларын орындау мониторингі;
- өзара сабаққа қатысуды ұйымдастыру;
- оқытушының және өндірістік оқу шеберінің жылдық есебі.
Оқыту сапасын бағалау пәндік  бірлестік  комиссиясы  (ПБК)  деңгейінде

ағымдық бақылау және сабақтарды талдау ретінде жүргізіледі.  Мәліметтер оқу
жылының соңында ПБК отырысында және әдістемелік кеңесте талқыланып, келесі
оқу жылына сәйкесінше жоспар құруға мүмкіндік берітін мәліметтер жиынтығын
құрайды.

Оқу жылы барысында оқытушылар жән еқызметкерлердің еңбек тәртібін
сақтау,  еңбек уақытын есептеу,  оқу сабақтарына келмеу олқылықтары мен  әдеп
нормаларын сақтау мониторингі жүргізіліп отырады,  сәйкесінше шаралар
қолданады.  

Колледжде жыл сайын оқу дәрісі сапасын бақылауға бағытталған негізгі іс-
шаралар жоспары түзіледі: 

- оқу сабақтарын жүргізу; 
- ПБК қызметін жоспарлы және жоспардан тыс тексеру әрекеттері; 
- қолданыстағы оқу-әдістемелік материалдар сапасы, тапсырмаларды берудің

нақтылығы, білім алушылардың үлгерімін бақылау және бағалау.
Колледжде  сабақ  беру  сапасын  қамтамасыз  ету  факторының  бірі  –

оқытушының педагогикалық жүктемесі.  Инженерлік  -  педагогикалық құрамының
оқыту  қызметін  жоспарлау  директордың  оқу  ісі  жөніндегі   орынбасарымен  оқу
жүктемесі шегінде жүзеге асырылады. 

Оқу  жүктемесін  үлестіру  оқытушылардың  біліктілігін  ескерумен  жүзеге
асырылады.  Оқытушының  педагогикалық  жүктемесі  ПБК  төрағалары  мен
төрайымдары сараптама және бақылау тобының отырысында түзіліп, талқыланып,
жан-жақты  зерделеніп,  жобасы  колледждің  педагогикалық
кеңесіндеқаралып,колледж  директорымен  бекітіледі.Оқытушының  педагогикалық
жүктемесі  біліктілігіне  сай  белгілі  пәндердің  теориялық,  практикалық,  курстық
жұмыстардың,  оқу-өндірістік,  технологиялық,  факультативтік  және  емтихан,
дипломдық жобаға жетекшілік ету сағаттарынан құралады. Оқу жүктемесін орындау
оқу бөлімі тарапынан ПБК оқытушыларына бекітілген жүктеменің көшірмесі қағаз
түрінде және электронды нұсқада беріледі .

Штаттағы  оқытушы  жүктемесіне  қосымша  оқу,  оқу-әдістемелік,  ғылыми-
зерттеу,  ұйымдастыру-әдістемелік,  тәрбие,  топқа  жетекшілік,  біліктілігін  көтеру
және басқа да жұмыс түрлері кіреді. Оқытушы жүктемесі орта есеппен 360 сағат пен
1080 сағат көрсеткішін құрайды.  

2.2    Жас педагогтер  және тәлімгерлік туралы мәлімет
Жас педагог мектебінің жоспары келесі тақырыптар мен сұрақтарды қамтиды:
1. Оқу-жоспарлау құжаттамасы және оқыту қағидаларымен танысу.



2. Нормативтік  және  оқу-әдістемелік  құжаттаманың  мазмұнын  зерделеу,  оқу
құжаттамасын рәсімдеу, журналдарды толтыру.

3. Қазіргі  сабаққа  қойылатын  әдістемелік  талаптар: сабақтың  түрлері  мен
формалары,  оқыту  әдістерінің  сабақты  ұйымдастыру  формаларына
сәйкестігі.

4. Сабақ өткізу кезінде АКТ қолдану. Компьютерлік технологияларды қолдана
отырып сабақты жобалау. Жасмамандардың бейімделу ерекшеліктері.

5. Жалпы  орта  білім  берудің  жаңартылған  мазмұнына  көшу.  Білім
алушылардың  білімін,  іскерлігін,  дағдыларын  бағалау  және  бақылау
тәсілдері. 

6. ЖПМ-не қатысушы жас мамандардың шығармашылық есептері.   Жылдық
жұмыс жоспарының қорытындысын шығару. Жас мамандардың сабақтарын
талдау.

Қазіргі  колледж  жағдайында  жас  мамандардың  табысты  бейімделуіне
ұйымдастырушылық-әдістемелік  жағдайлар  жасау  мақсатында  «Жас  педагог
мектебі» ережесі мен жоспары әзірленіп бекітілген.

Білім беру ұйымы басшылығы жұмысқа қабылданған жас мамандардың кәсіби
қалыптасуына  тиісті  көңіл  аударуда.  Әрбір  жас  маманға  тәжірибелі  ұстаздар
қатарынан  оқу  сабақтарын  ұйымдастыру  мақсатында  оқу  үдерісін  ұйымдастыру
жүйесіне бейімделуде әдістемелік көмек көрсету және жетекшілік жасау мақсатын
көздеген тәлімгер бекітілген. Жас педагогтарды қолдау жүйесіне келесілер жатады: 

1. Тәлімгерлік. Жоғары инновациялық әлеует және білім беру практикасы орын
алған  қатарына  жас  педагогтар  мен  тәжірибелі  тәлімгерлер  кіретін
педагогтар қоғамдастығын қалыптастыру және дамыту. 

2. Желілік  қарым-қатынас.  Жас  педагогтар  үшін  арнайы  колледж  сайтында
парақшалар даярланған,  оның құрамы келесідей: 

- «Жас педагог мектебі» ережесі; 
- «Жас педагог мектебі» жоспары; 
- Жас маман жаднамасы; 
- Жалпы дидактикалық және әдістемелік ақпараттар.
3.Қиындықтарды  анықтау  және  жеңуге  бағытталған  сұхбаттар  және

психологиялық тренингтер өткізу.
4. Жеке кеңестер беру. 
Жыл  сайын  колледжге  жас  педагогтар  келеді,  олар  өз  қызметінің  басында

кәсіби,  психологиялық  және  әлеуметтік  сипаттағы  қиындықтарды бастан  кешеді.
Жас мамандарды сәтті бейімдеу және кәсіби құзыреттіліктерін жетілдіру үшін «Жас
педагог мектебі» жұмыс жоспарына сай жұмыс жүргізеді.     

Мақсаты:

 Жас  педагогтердің үнемі өзін-өзі дамыту мен  жетілдіру қажеттілігін
қалыптастыру;



 Жас мамандарға кәсіби бейімделуге,  шығармашылық қызметтің жеке
стилін қалыптастыруға және жетілдіруге әдістемелік көмек көрсету.(2.1-
қосымша)

2.2.1-кесте. 2020-2021 оқу жылындағы жас мамандар және  тәлімгерлері тізімі.

№
Тәлімгердің

тегі, аты, әкесінің аты

Жас маманның
тегі, аты, әкесінің

аты

Бұйрық нөмірі мен шыққан
күні

2020-2021 оқу жылы

1. Сейітжан А.Ә. Садык Н.А.
Әдістемеліккеңестіңхаттамасы

№1

2. Әмірбекова Т.А ШайымД.Қ.
Әдістемеліккеңестіңхаттамасы

№1

3. Убайдуллаева И.М. Орынбасар Т.Е.
Әдістемеліккеңестіңхаттамасы

№1

4. Сейітжан А.Ә. Назаров М. А.
Әдістемеліккеңестіңхаттамасы

№1

5. Нысамбекова А. Аскербекова С.Т.
Әдістемеліккеңестіңхаттамасы

№1

6. Тулепбергенова Р.А. Баумуратова Ш.Б.
Әдістемеліккеңестіңхаттамасы

№1

7. Жайыкбаева Э.Т. Шертай А.Б.
Әдістемеліккеңестіңхаттамасы

№1

8. Джантурсынова Г. Бердібаева А.А.
Әдістемеліккеңестіңхаттамасы

№1
2021-2022 оқу жылы

9. Бекназарова К.М. Ахметова Ж.А.
Әдістемеліккеңестіңхаттамасы

№1

10. Мусаева М. П. Сайлау Д.Е.
Әдістемелік кеңестің

хаттамасы №1

11. Пирназарова К.С. Досметова С. С.
Әдістемелік кеңестің

хаттамасы №1

12. Әмірбекова Т.А. Агатаева М.К.
Әдістемеліккеңестіңхаттамасы

№1

13. Әмірбекова Т.А. Ойыкбаева Ж.М.
Әдістемеліккеңестіңхаттамасы

№1

14. Джантурсынова Г.А. Ғалымжанова С.Ғ.
Әдістемеліккеңестіңхаттамасы

№1

15. Убайдуллаева И.М. Семей А.Н
Әдістемеліккеңестіңхаттамасы

№1

16. Маликова Б.А. Досболов Б.Б.
Әдістемеліккеңестіңхаттамасы

№1

17. Шойынбаева А.А. Сүлейменова Ж.Ф.
Әдістемеліккеңестіңхаттамасы

№1

18. Убайдуллаева И.М. Бектасов Б.Т.
Әдістемеліккеңестіңхаттамасы

№1
19. Джантурсынова Г.А. Полатбекова А.Н. Әдістемеліккеңестіңхаттамасы



№1

20. Досболов Б.Б. Бейбітбаева Н.Қ.
Әдістемеліккеңестіңхаттамасы

№1

21. Жайыкбаева Э.Т. Шертай А.Б.
Әдістемеліккеңестіңхаттамасы

№1

22. Битемирова Қ.К ИдияА.Д.
Әдістемеліккеңестіңхаттамасы

№1

23. Шораева К.К Назаров М.А.
Әдістемеліккеңестіңхаттамасы

№1

24. Батырбекова А.К. Пазылов Р.Т.
Әдістемеліккеңестіңхаттамасы

№1
2022-2023 оқу жылы

25. Жунисбекова К. Ж. Сайлау Д.Е.
Бұйрық №221-Н/Қ

28.11.2022ж.

26. Тажбенова Ж. О. Бейсенали А. К.
Бұйрық №221-Н/Қ

28.11.2022ж.

27. Убайдуллаева И.М. Бектасов Б. Т.
Бұйрық №221-Н/Қ

28.11.2022ж.

28. Джантурсынова Г.А. Полатбекова А.Н.
Бұйрық №221-Н/Қ

28.11.2022ж.

29. ДосболовБ.Б. Бейбітбаева Н.Қ.
Бұйрық №221-Н/Қ

28.11.2022ж.

30. Досболов Б.Б. Асен Б.А.
Бұйрық №221-Н/Қ

28.11.2022ж.

31. Джантурсынова Г.А. Джайлауова И.Н.
Бұйрық №221-Н/Қ

28.11.2022ж.

32. Убайдуллаева И.М. Агатаева М.К.
Бұйрық №221-Н/Қ

28.11.2022ж.

33. Убайдуллаева И.М. Семей А.Н.
Бұйрық №221-Н/Қ

28.11.2022ж.

34. Жайыкбаева Э.Т. Шертай А.Б.
Бұйрық №221-Н/Қ

28.11.2022ж.

35. Битемирова Қ.К. Идия А.Д.
Бұйрық №221-Н/Қ

28.11.2022ж.

36. Батырбекова А.К. Пазылов Р.Т.
Бұйрық №221-Н/Қ

28.11.2022ж.

37. Батырбекова А.К. Пернебай Б.Ә.
Бұйрық №221-Н/Қ

28.11.2022ж.

Еңбек жолын жаңа бастаған және жас мамандарды қолдау үшін  колледжде
«Жас  маман  мектебі»  бекітілген  жоспары  өз  жұмысын  жүргізуде.   Жас  педагог
мамандардың  біліктілік  деңгейі  мен  кәсіби  шеберлігі  дамуы  үшін  қолайлы
мүмкіндіктер жасауда. Кәсіби шеберлікті жетілдіру аясында шеберлік-сыныптары,
дөңгелек үстелдер, оқу семинарлары ұйымдастырылады.

Әрбір  жас  маманға  тәлімгерлер  бекітілген,  олар  сабаққа  қатысады,  оларды



талдайды, мәселелерді анықтайды, күрделі тақырыптардың жоспарларын бірлесіп
жасайды, бірлескен іс-шаралар өткізеді. Оқытушыға жеке көзқарас әрқайсысының
әлеуетті  мүмкіндіктерін  ашуға  және жұмысқа шығармашылық көзқарас  танытуға
мүмкіндік береді.

Колледж  әкімшілігі  жыл  сайын  оқытушылар  және  қызметкерлер  арасында
олардың  қанағаттануын  анықтау  үшін  сауалнама  жүргізеді.  Шараның  нәтижесі
бойынша  анықталған  елеулі  мәселелерді  жою  мақсатында  әрекеттер  жоспары
түзіледі. Инженерлік-педагогикалық құрамын сауалнамалау нәтижесі міндетті түрде
басшылық назарына жеткізіліп, директор жанындағы мәжілісте талқыланады.  Жас
педагогтардың жұмыс жағдайларына көңілі толуы мониторинг, сауалнама жүргізу,
жеке сұхбат алу, сабақтарына қатысу арқылы бақыланады.

Колледж оқытушылары және қызметкерлерінің кәсіби және жеке даму ынтасын
көтеру  жүйесі  қаржылық  және  қаржылық  емес  ынталандыру  механизмдерімен
ұсынылады. 

Ынталандыру механизмінің элементтері:
- лауазымдық міндеттерін мүлтіксіз орындағаны үшін грамотамен марапаттау;
- құрмет тақтасына қосу;  
- алғыс хат табыстау;
- құрмет грамотасымен марапаттау.
Ұжым  мүшелері  бірнеше  рет  білім  беру  саласындағы  жетістіктері  және

еңбектері үшін наградалар және құрметті атақтарға лайық деп танылған. 
Қаржылық ынталандыру сыйлығын ұсыну:
- қызметкерлерге сыйақы беру;
- кәсібимерекелергеорайматериалдықкөтермелеубөлу. 
ИПҚ  басқару  жүйісіне  қанағаттану  дәрежесін  анықтау  үшін  директордың

орынбасарлары ПБК төрағалары мен кездесулер өтіп тұрады. Сонымен қатар, ИПҚ
колледж  басқарушылығы  мен  қанағаттану  дәрежесін  анықтаудың  тиімді  тәсілі  –
сауалнама жүргізу болып табылады. 

Колледжде  оқытушылардың  ұйымдастыру-әдістемелік  жұмысы  келесідей
қызметтер арқылы ұсынылады: 

- сабақтарға өзара қатысуды жүргізу; 
- ашық сабақтардың дайындығы және жүргізілуіне қатысу; 
- білім алушыларды олимпиадаларға дайындаужәне өткізу; 
- байқауларды өткізуге қатысу; 
- практикадан өтуді дайындау; 
- ПБК отырыстарына шолу және талдау материалдарын дайындау; 
- ғылыми-әдістемелік бағытта жұмыс атқару; 
- оқу-әдістемелікс еминарларды ұйымдастыру және дайындау жұмысына

қатысу;
Негізгі қызметтің міндетті қосымша бөлігі ретінде ғылыми-зерттеу



жұмыстарын орындау.  ИПҚ  ғылыми жұмысы педагогикалық қызметтің келесі
түрлерін қамтиды:  

- оқу-әдістемелік  әзірлемелер,  оқу  құралдарын  дайындау;  республикалық,
облыстық   ғылыми-теориялық  және  практикалық  конференциялар  мен
байқауларға қатысу;  

- педагогикалық  оқуларға  баяндамалар  мен  презентациялар  дайындау;  білім
алушылардың ғылыми-зерттеу жұмыстарын басқару және т.б. 

2.3 Оқытылатын пәндер бейініне сәйкес соңғы бес жылда кадрлардың
біліктілігін арттыру және қайта даярлау туралы мәліметтер

2020-2021  оқу жылында  колледжде  13  пәндік  бірлестік
комиссиясындатәжірибелі  158 оқытушы,  инженер және педагог мамандар қызмет
атқарды. Оның ішінде: жоғары санатты оқытушы – 38; бірінші санатты оқытушы –
29; екінші санатты оқытушы – 47; білімі бойынша – 27 оқытушы. 

Жаңа форматтағыҰлттық біліктілік тестін (ҰБТ)тапсырып, 17 оқытушы жаңа
форматтағы  санатқа  ие  болды.  Нәтижесінде,колледждің  1  оқытушысы  педагог-
шебер,  11  оқытушы педагог-зерттеуші,  2  оқытушы педагог-сарапшы,  3  оқытушы
педагог-модератор. 

Академиялық дәрежесі магистр - 38 оқытушы;
Арнайы пәндер – 71 оқытушы;
Жалпы пәндер – 75 оқытушы;
Жалпы кәсіптік пәндер – 14 оқытушы;
Өндірістік оқыту шебері – 1 оқытушы.
2021-2022  оқу  жылындағыИПҚ  сапалық  және  сандық  құрамы  158

оқытушыны құрады, оның ішінде жоғары санатты оқытушы – 22, бірінші санатты
оқытушы  –  20;  екінші  санатты  оқытушы  –  33,  білімі  бойынша  –  41  оқытушы.
ҰБТтапсырып,  2  оқытушысы  педагог-шебер,  21  оқытушы  педагог-зерттеуші,  6
оқытушы педагог-  сарапшы,  13  оқытушы педагог-модератор,  нәтижесінде  жалпы
саны – 42 оқытушы жаңа форматтағы санатын иеленді. 

Академиялық дәрежесі магистр - 37 оқытушы;
Арнайы пәндер – 71 оқытушы;
Жалпы пәндер – 73 оқытушы;
Жалпы кәсіптік пәндер – 14 оқытушы.
2022-2023  оқу  жылындағы ИПҚ  сапалық  және  сандық  құрамы  156

оқытушыны құрады, оның ішінде жоғары санатты оқытушы – 25, бірінші санатты
оқытушы – 16; екінші санатты оқытушы – 29, білімі бойынша – 41 оқытушы. ҰБТ
тапсырып, 2 оқытушысы педагог-шебер, 21 оқытушы педагог-зерттеуші, 7 оқытушы
педагог-сарапшы,  15  оқытушы  педагог-модератор,  нәтижесіндежалпы  саны  –  45
оқытушы жаңа форматтағы санатын иеленді.

Академиялық дәрежесі магистр - 38 оқытушы;
Арнайы пәндер – 70 оқытушы;



Жалпы пәндер – 72 оқытушы;
Жалпы кәсіптік пәндер – 14 оқытушы;
Сонымен қатар, екінші санаты  бар басшы – 1 басшы;
Екінші санаты бар басшының орынбасары  - 3 басшының орынбасары.
2022-2023 оқу жылындағы кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау

туралы мәліметтер.  2.3.1-кесте.

2.4 Педагогикалық және оқытушылық кадрлармен жасақтау 
туралы мәліметтер

Колледж дамуының басымды бағыттарының бірі болып ИПҚ сапалық деңгейін
көтеру болып табылады және аталған мақсатта тікелей жұмыстар атқарылуда.

ИПҚ дайындау біліктілігін  көтеру негізінен біліктілік  көтеру курстары және
тағылымдамадан өту арқылы жүзеге асырылады. Біліктілікті көтеру есебі кадрлар
бөлімімен  жүргізіледі.  Оқығаны  және  біліктілігін  көтергенін  растайтын
құжаттардың көшірмесі қызметкерлердің жеке істерінде сақталады. 

Біліктілікті  көтеру  оқытушылардың  жеке  жұмыс  жоспары  негізінде  іске
асырылады.  Біліктілігін  көтеру  мерзімінің  алшақтығы  3  жылда  бір  рет  деп
белгіленген.  Оқытушылар  өз  біліктілігін  республикалық  және  облыс
орталықтарында көтереді. Оқытушылардың біліктілік курстарынан өту үшін кесте
түзіліп,  сабақ  беретін  пәндерінің  ерекшеліктеріне  байланысты  курсқа  жолдау
туралы  бұйрық  шығарылады.  Біліктілік  курстарынан  өткеннен  соң  оқытушылар
өздерінің оқығанын растайтын куәліктері мен сертификаттарын әдістемелік кабинет
пен  кадрлар  бөліміне  тапсырады  және  меңгерген  білімдерін  оқу  үдерісінде
қолданады.  ИПҚ біліктілікті көтеру курстарынан өту бойынша бақылау колледждің
әдістемелік қызмет тарапынан жасалады.

2020-2021  оқу  жылындағы  педагогикалық  және  оқытушылық  кадрлармен
жасақтау туралы мәліметтер.2.4.1-кесте.

2021-2022  оқу  жылындағы  педагогикалық  және  оқытушылық  кадрлармен
жасақтау туралы мәліметтер. 2.4.2-кесте.

2022-2023  оқу  жылындағы  педагогикалық  және  оқытушылық  кадрлармен
жасақтаутуралы мәліметтер. 2.4.3-кесте.

Политехникалық  колледжінің  әдістемелік  кабинеті  13  әдістемелік  пәндік
бірлестіктермен бірлесіп жұмыс жасайды. Әдістемелік кабинеттің негізгі  мақсаты
жас мамандардың кәсіби шеберлігін шыңдау, озық тәжірибелі оқытушылармен әдіс
алмасу, ашық сабақтардың сапасын арттыру, жаңа ақпараттық технологияны тиімді
қолдану болып табылады.  

Оқу жылы барысында оқу-әдістемелік кабинеттің жылдық жоспарына сәйкес
жас мамандар мен озық тәжірибелі оқытушылардың арасындағы тығыз байланысты
нығайту  және  әдіс  алмасу  мақсатында  көптеген  әдістемелік  сабақтар  мен  шебер
сыныптар өткізілді.

Білім жетілдіру курстары



«ТАЛАП»  КЕАҚ  ұйымдастырған  ТжКБ  ұйымдары  басшыларына  арналған
білім бағдарламасы аясында «Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымын тиімді
басқару. ISO 9001 халықаралық стандарты негізінде білім берудегі сапа менеджмент
жүйесі» атты тақырыбында колледж директоры А.Искаков  біліктілігін арттырып,
диплом алды. Біліктілік курсын «Алматы Менеджмент Университеті» өткізді. 

«Өрлеу» БАҰО АҚ Филиалы «ОҚО бойынша педагогикалық қызметкерлердің
біліктілігін  арттыру  институты»  арқылы «Модульдік  құзыреттілік  тәсіл  негізінде
әзірленген  техникалық  және  кәсіптік  білім  беру  бағдарламаларын  іске  асыру»,
«Кәсіби  мамандарды  даярлауда  инновациялық  оқыту  технологияларын  қолдану
және оларды жетілдіру жолдары»,  «ТжКББ жүйесін жетілдіру жағдайында жалпы
білім  беретін  пәндер  оқытушыларының  кәсіби  құзыреттілігі»,  «CLIL  (КЛИЛ)
әдістемесі: жалпы білім беретін пәндерді ағылшын тілінде оқыту процесінде пәндік-
тілдік  интеграцияланған  оқыту»,  «Техникалық  және  кәсіптік  білім  беру
ұйымдарында  педагогикалық  бағыт  бойынша білім  беру  техналогияларын  тиімді
оқыту»  тақырыптарында  колледждің  85  қызметкерлері  мен  оқытушылары
біліктілігін арттырды;     

«ТАЛАП»  КЕАҚ арқылы«Кәсіптік  және  техникалық білім  беру  жүйесіндегі
оқыту  үдерісін  бағдарламалық,  оқу  және  әдістемелік  қамтамасыз  етуді  даярлау»,
«Атамекен» ҚР  Ұлттық кәсіпкерлер палатасы және Ұлттық экономика министрлігі
ұйымдастырған «Жобалық оқыту» жобасы бойынша кәсіпкерлер және кәсіпкерлік
бастамашылығы бар тұрғындар үшін үш апталық оқыту курсы, «Техникалық және
кәсіптік  білім  беру  жүйесінің  жаңа  формациядағы  педагогі»,  «Техникалық  және
кәсіптік  білім  беру  ұйымдарында  оқытудың кредиттік  технологиясына  ауысудың
ұйымдастыру-әдістемелік  аспектілері»,  «ҚР  техникалық  және  кәсіптік  білім  беру
ұйымдарында білім беру процесінің мазмұнын жетілдіру», «Модульдік құзіреттілік
тәсілдеме  негізінде  әзірленген  техникалық  және  кәсіптік  білім  беру
бағдарламаларын іске асыру», «CLIL(КЛИЛ) әдістемесі: арнайы пәндерді ағылшын
тілінде  оқыту  процесінде  пәндік-тілдік  интеграцияланған  оқыту»,
«Электроэнергетика»  бейіні  бойынша  кадрлар  даярлаудағы  заманауи  тәсілдер»,
«Техникалық  және  кәсіптік,  орта  білімнен  кейінгі  білім  беру  ұйымдарында
қолданбалы  бакалавриаттың  білім  беру  бағдарламасын  іске  асыру»,  «Білім  беру
бағдарламаларын енгізу негізінде әзірленген модульдік-құзыреттілік тәсілдері» т.б.
тақырыптары  бойынша   колледж  қызметкерлері  мен  оқытушылары  біліктілігін
арттырды.

«ТжКБ  дамыту  және  біліктілік  берудің  Республикалық  ғылыми-әдістемелік
орталығы» АҚ арқылы «Дуальді оқыту жағдайында техникалық және кәсіптік білім
беру  жүйесінде  білім  беру  процесін  ұйымдастыру»,  «Техникалық  және  кәсіптік
білім  беру  ұйымдарында  оқыту  сапасын  заманауи  педагогикалық  менеджмент
негізінде  арттыру»  тақырыптарында  колледжіміздің  қызметкерлері  мен
оқытушылары біліктілігін арттырды; 



Кәсіби мамандарды даярлаудағы маңызды бағыт нақты өндірістегі тәжірибесі
бар мамандармен тікелей қарым-қатынас орнату мүмкіндігі болып табылады. Осы
мақсатта аймақтық өндіріс орындары: «Қазақтелеком» АҚ, «3-Энергоорталық» АҚ,
«HILL Corporation» ЖШС, «Шымкент Октан» ЖШС, «Ай Сервис Транс» ЖШС –да
кәсіби  біліктілігін  арттыруға  арналған  «Өндірістен  қол  үзбеу  тағылымдамасына»
сәйкес колледжіміздің 66 оқытушысы іс-тәжірибеден өтті.  

Қазақстан  Республикасы  Білім  және  ғылым  министрінің  2020  жылғы  6
сәуірдегі № 130 бұйрығының  7-қосымшасы бойынша Техникалық және кәсіптік,
орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының педагогтері жүргізу үшін міндетті
құжаттардың  тізбесі  мен  педагогикалық  және  әдістемелік  кеңестің  оқу  жылына
арналған жұмыс жоспарына сәйкеспедагогикалық кеңесінің жұмысы атқарылады.
Сонымен  қатар,  Педагогикалық  және  әдістемелік  кеңестердің хаттамалары
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 703 қаулысымен
бекітілген  Мемлекеттік  және  мемлекеттік  емес  ұйымдарда  құжаттама  жасау,
құжаттаманы  басқару  және  электрондық  құжат  айналымы  жүйесін  пайдалану
қағидаларына сәйкес жүргізіледі.

Педагогикалық  кеңестің  отырыстарын  өткізу  кезеңділігі  Қазақстан
Республикасы Білім және ғылым министрінің міндетін атқарушының 2007 жылғы
24  қазандағы  №  506  бұйрығымен  бекітілген.  Техникалық  және  кәсіптік,  орта
білімнен  кейінгі  білім  беру  ұйымдарының  педагогтік  кеңесінің  жұмысын
ұйымдастырудың үлгілік қағидаларына сәйкес жүргізілуде.

Әдістемелік  кеңестің  отырыстарын  түзетілген  жоспарға  сәйкес,  өткізу
кезеңділігі  Қазақстан  Республикасы  Білім  және  ғылым  министрінің  міндетін
атқарушының  2007  жылғы  21  желтоқсандағы  №  644  бұйрығымен  бекітілген
Әдістемелік  кеңес қызметі және оны сайлау тәртібінің үлгі ережесінде жүргізіледі.

Сонымен қатар,ҚР Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 27 шілдедегі
№355  бұйрығымен  бекітілген  Білім  беру  ұйымдарында  Қамқоршылық  кеңестің
жұмысын ұйымдастыру және  оны сайлау  тәртібінің  үлгілік  қағидаларына  сәйкес
колледжде қамқоршылық кеңес құрылып, жұмыс жүргізілуде. 

Қамқоршылық кеңес Шымкент қаласының «Білім басқармасы» ММ-нің 2020
жылғы 28 қаңтардағы №39 бұйрығымен құрылған, құрамы 9 адамнан тұрады. Олар:
жергілікті  өкілдік  органдар –  1 депутат,  жергілікті  атқарушы орган өкілдері  –  2,
құқық  қорғау  органдарының  өкілдері  -  1;  ата-аналар  -  2;  жұмыс  берушілер  мен
әлеуметтік әріптестердің өкілдері – 3.

Колледждің  Қамқоршылық  кеңесі  колледж  білім  алушыларының
құқықтарының сақталуы бойынша қоғамдық бақылауды жүзеге асырады; колледжді
дамытудың басым бағыттары бойынша ұсынымдарды және колледждің бюджетін
қалыптастыру барысында ұсыныстарды әзірлейді; білім беру ұйымы басшысының
білім  беру  ұйымының  қызметі  туралы,  оның  ішінде  білім  беру  қызметін  ұсыну
сапасы,  жетім  және  ата-аналарының  қамқорлығынсыз  қалған  балалардың



мәселелері жөнінде шараларды қабылдау туралы есебін тыңдайды; колледждің іс-
шараларына,  конференцияларға,  кеңестерге,  семинарларға  қатысады  және  т.б.
Сонымен қатар, білім беру ұйымының қызметімен, білім беру ұйымындағы білім
алушыларға жасалған жағдайлармен танысады, білім беру ұйымының психологын
қатыстыра отырып, олармен әңгімелеседі.

Қазақстан экономикасына жоғары білікті   мамандарды дайындау мақсатында
Шымкент қаласы білім басқармасының политехникалық колледжінің қамқоршылық
кеңес төрағасы, «Ай Сервис Транс» ЖШС-нің директоры Құлшынбай А.Е. 07130700
-  «Электромеханикалық  жабдықтарға  техникалық  қызмет  көрсету,  жөндеу  және
пайдалану»   4SО7130704  –  техник-электромеханик  мамандығы  бойынша бірлесе
жұмыс істеуде келісім туралы Меморандумға қол қойды. Осының арқасында кәсіби
талаптарға  сәйкес  мамандарды  дайындауды  дамыту  және  жетілдіру,  өндірісте
тәжірибе  алу  мақсатында  өндірістік  және  диплом  алдындағы  тәжірибелер
ұйымдастыруды жетілдіретін болады.

3 Білім алушылар контингеті



3.1Күндізгі, кешкі, сырттай бөлімдер, экстернат бойынша оқу жылына
арналған оқу нысадары мен тілдері бойынша білім алушылар контингенті

туралы мәліметтер (бөлгіште мемлекеттік тілде білім алушылар көрсетілсін)
Білімалушыны  колледжден  басқа  білім  беру  ұйымына  ауыстыру  кезінде:

ауыстыру  туралы  өтініш  (немесе  өзге  де  заңды  өкілдер),  басқа  ұйымға  келгені
туралы  талон  беріледі.  Басқа  оқу  орнына  ауысуына  байланысты  оқудан  шығару
туралы колледж директорының бұйрығы шығарылады.

Колледжде академиялық демалыс Қазақстан Республикасы Білім Министрінің
2018 жылғы 31 қазанындағы №605 бұйрығына сәйкес беріледі,  «техникалық және
кәсіптік,  орта  білімнен  кейінгі  білім  беру  ұйымдарында  білімалушыларға
академиялық демалыс беру қағидаларын бекіту туралы» негіздері бойынша: 

1. амбулаториялық - емханалық ұйым жанындағы дәрігерлік-консультациялық
комиссияның қорытындысы;

2. әскери қызметке шақыру туралы шақыру қағазы; 
3. бала туылғаннан 3 жасқа толғанға дейін.
Колледж жүзеге асыратын мемлекеттік қызметтердің тізбесі колледж сайтында

орналастырылған.
Ақылы негізден мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқуға ауыстыруды

жүзеге  асыру  үшін  колледжде  бос  орындар  болған  кезде  педагогикалық  кеңесте
қаралып,  директордың  бұйрығыменжүзеге  асырылады.  Білімалушыларды  ақылы
негізде  ауыстыру  тәртібін  сақтау  мақсатында  мемлекеттік  білім  беру  тапсырысы
бойынша оқу шығындарын қолда бар бос орындарға толық өтей отырып, арнайы
комиссияға  білімалушының  (немесе  заңды  өкілдің)  мемлекеттік  білім  беру
тапсырысы  бойынша  одан  әрі  оқуға  ауыстыру  туралы  өтініші  беріледі;  өтініш
комиссия  отырысында  қаралады,  содан  кейін  ұсынымдар  колледж  директорына
беріледі.  Бұдан  әрі  арнайы  комиссияның  шешімі  негізінде  білімалушыны
мемлекеттік тапсырыс бойынша оқуға ауыстыру туралы бұйрық шығарылады. 

 Контингент  қозғалысы  жөніндегі  бұйрықтар  нысаны  «техникалық  және
кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары педагогтерінің жүргізуі үшін
міндетті  құжаттардың  тізбесін,  олардың  нысандарын  бекіту  туралы»  Қазақстан
Республикасы  Білім  және  ғылым  министрінің  2020  жылғы  6  сәуірдегі  №  130
бұйрығымен бекітілген білімалушылар контингенті  бойынша бұйрықтарды тіркеу
кітабында тіркеледі 3.1-кесте күндізгі, 3.2-кесте сыртқы бөлім бойынша мәліметтер.
(3.1-қосымша)

3.2 Оқудың толық кезеңін қамтитын дайындалып жатқан мамандықтың
біліктілігіне сәйкес тәжірибе базасы ретінде анықталған келісім-шарттардың



болуы туралы ақпарат
Тәжірибелік  оқыту  бойынша  колледждің  компьютерлік  сыныптарында,  оқу

шеберханаларында,  ал өндірістік   тәжірибелер түрлі  кәсіпорындарда меморандум
негізінде және келісім шарт бойынша өтеді. 

Оқу  өндірістік, технологиялық  және диплом алды  тәжірибесін жүргізу  мен
оны  сапалы  ұйымдастыру  мамандарды  дайындаудың  мақсаттарымен  сәйкес
жүргізіледі.  Іс-тәжірибенің  барлық  түрі  оқу  процесінің  кестесі  мен  оқу
жоспарларына сәйкес жүргізіледі.

Барлық  мекемелерде  іс-тәжірибені  жүзеге  асыру  жақсы  ұйымдастырылған.
Білім алушылар іс-тәжірибе базасында мамандық бойынша, жекелеген қызмет білік-
дағдыларын меңгереді. 

Қазіргі  таңда  бітіруші  түлектер  мамандықтары  бойынша  келесі  өндірістік
орындарда қызмет етуде: «Транстелеком» АҚ, АҚ «Электромонтаж», ЖШС «Завод
электроаппарат»,  ЖШС  «Петро  Қазақстан  Ойл  Продактс»,  ЖШС  «Автоматика
Прибор Ремсервис» АҚ «Шымкенцемент», АҚ «3-Энергоорталық», ЖШС «БАРЫС
2007», АҚ «Химфарм», ЖШС «Потенциал», ЖШС «Сеть магазинов UniverМаг», т.б.

Білім алушылардың  іс-тәжірибені сапалы өтуін қадағалап, әдістемелік көмек
көрсету  мақсатында  колледждің  арнаулы  пәндер  оқытушыларынан  жетекшілер
тағайындалады, оқушыларға  сапалы тәжірибеден өтуіне жан-жақты көмек көрсету
үшін мекемелерден тәжірибелі  мамандар бекітіледі.

Білімалушы іс-тәжірибеден  өту  мерзімінде  өзінің  теориялық  оқу  барысында
алған   білімін   анықтай   отырып,  жұмыс  істеудегі  шеберлігін   арттырады.  3.1-
кесте,3.1-кесте(3.2-қосымша)

3.3 Мамандық бойынша білім беру ұйымдарының түлектерін жұмысқа
орналастыру және жұмыспен қамту туралы мәліметтер

Колледжде  түлектерді  жұмысқа  орналастыру  бойынша  мақсатты  жұмыстар
үздіксіз жүргізіледі.  Түлектерді жұмысқа орналастыру бойынша үнемі есепке алу
және  көмек  көрсету  жүргізіледі.  Колледж  Шымкент  қаласының  жұмыс
берушілерімен,  ішкі  саясат  бөлімдерімен  және  аудандық әкімдіктермен байланыс
орнатып,  өзара  тиімді  ынтымақтастықты  одан  әрі  дамыту  үшін  шарттар
жасалынған.  Түлектерді  одан  әрі  жұмысқа  орналастыру  үшін  колледж Шымкент
қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар орталығы, сондай-ақ
Әл-Фараби,  Еңбекші,  Қаратау,  Абай  аудандарының  жұмыспен  қамту  және
әлеуметтік бағдарламалар орталығының жұмыс берушілер өткізетін «Бос орындар»
жәрмеңкелеріне  белсенді  қатысады.  Жұмысқа  орналасу  нәтижелері  директор
жанындағы кеңесте үнемі тыңдалады және педагогикалық кеңестерде қаралады.3.1-
кесте,3.2-кесте,(3.3-қосымша)

3.4 ТжКББ ұйымдарында оқу кезеңінде білім алушыларды қабылдау,



ауыстыру және қайта қабылдау тәртібін сақтау жөніндегі мәліметтер
Контингенттің қозғалысы білім алушыларды қабылдаумен, оқудан шығарумен,

оқудың  барлық  кезеңінде  бітіруші  түлектермен  байланысты.  Білім  алушыларды
колледжден  шығарудың  негізгі  себептері:  басқа  оқу  орнына  ауысу,  академиялық
демалысқа  шығу.  Сондай-ақөлім,  оқудан  бас  тартунемесе  колледжбен
байланысынүзу бар. 

Академиялық  демалысты  қалпына  келтіру,  ауыстыру  және  оқуға  қайта  алу
процестері «техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру саласында
мемлекеттік  қызметтер  көрсету  қағидаларын  бекіту  туралы»  Қазақстан
Білімалушыны  басқа  оқу  орнынан  колледжге  ауыстыру  кезінде:  ауысу  туралы
өтініш (немесе өзге де заңды өкілдер), ауысып жатқан білім ордасынан білім беру
ұйымы  басшысының  қолымен  және  мөрімен  куәландырылған  білімалушының
үлгерім  кітапшасының  көшірмесі  беріледі.  Оқу  сабақтарына  жіберу,  оқу
жоспарындағы  айырмашылықты  тапсыру  туралы  (бар  болса),  білім  алушылар
қатарына  қабылдау  туралы  колледж  директорының  бұйрығы  шығарылады.  (3.4-
қосымша)

3.5 Білім алушылардың атаулы кітапшасы
Білім  алушылардың  атаулы  кітапшасы  бұйрықтарға  сәйкес  қатаң  түрде

толтырылады.  Атаулы  кітапша  жыл  сайын  жаңа  қабылданған  білім  алушыларға
толтырылады,  оқушылардың  аты-жөні  бұйрыққа  сәйкес  енгізіледі.  Білім
алушылардың колледжден шығуы туралы жазбалар бұйрықтар негізінде жүргізіледі.
Білімалушының тегі (аты, әкесінің аты) өзгерген жағдайданөмірі мен күнін көрсете
отырып, атаулы кітабына тиісті жазба жасалады. (3.5-қосымша)

3.6 Білім  алушыларға медициналық  қызмет  көрсетудің  болуы  туралы
мәліметтер

Колледжде алғашқы медициналық көмек көрсету үшін медициналық пункт бар.
Жарақат алған кезде алғашқы медициналық көмек көрсету, жедел және созылмалы
аурулар  кезінде  дәрігерлік  көмек  көрсету;  емдеу  шараларын  жүзеге  асыру,
профилактикалық және оңалту іс-шаралары (оның ішінде созылмалы аурулары бар,
ұзақ және жиі ауыратын білім алушыларды динамикалық бақылауды ұйымдастыру);
санитарлық-ағарту  жұмыстарын  жүргізу;  білім  алушылар  арасында  жеке  бас
гигиенасын  сақтау  мен  салауатты  өмір  салтын  қалыптастыру,  дәрістер  мен
әңгімелер  жүргізу,  эпидемияға  қарсы  және  профилактикалық  іс-шараларды
ұйымдастыру жүргізіледі. (3.6-қосымша)

 3.3-кесте. Медициналық қызметке берілген лицензия туралы мәлімет.



Білім беру процесі жүргізілетін
құрылыстың нақты мекенжайы

Медициналық қызметке берілген
лицензия туралы мәлімет (нөмірі)

Ескертпе

Шымкент қаласы,  Желтоқсан 
көшесі№30

0000113DX
04.12.2018 жыл.

4.  Оқу-әдістемелік жұмысы 



4.1Білім беру ұйымының жұмыс жоспары 
Колледждің білім беру қызметі 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 оқу жылдары

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы
№ 595 бұйрығымен бекітілген  «Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары
қызметінің  үлгілік  қағидаларының»  3-тармағына,  ал  2022-2023  оқу  жылында
Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің 2022 жылғы 31 тамыздағы №385
бұйрығымен бекітілген «Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары қызметінің
үлгілік қағидаларының» 5-тармағында қарастырылған міндеттерін іске асыруда.

Колледж   қызметі  ұзақ  мерзімді  және  жылдық  жоспарларға  сәйкес  жұмыс
атқаруда:  

2020-2021  оқу  жылдарына  колледж  ішілік  құжаттар  тізбесі  «Білім  беру
ұйымдары  білім  беру  қызметінде  пайдаланатын  қатаң  есептіліктегі  құжаттардың
нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
2007  жылғы  23  қазандағы  №502  Бұйрығы  негізінде  жүргізілген.  Ал,  2021-2022,
2022-2023  оқу  жылдарына  барлық  колледж  ішілік   құжаттар  тізбесі  «Орта,
техникалық  және  кәсіптік,  орта  білімнен  кейінгі  білім  беру  ұйымдарының
педагогтері жүргізу үшін міндетті құжаттардың тізбесін және олардың нысандарын
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы
6 сәуірдегі №130 бұйрығы (бұдан әрі - №130 бұйрық) негізінде жасалынды. 

Колледж 2020-2023 жылдарға арналған жұмыс жоспарының  негізгі бағыттары:

 оқу жұмысы;

 оқу-өндірістік жұмысы;

 оқу-әдістемелік жұмысы;

 оқу-тәрбие жұмысы;

 кәсіби бағдар беру жұмысы.
Қосымша:

 Колледж ішілік бақылау жоспары

 Педагогикалық кеңес жұмысының жоспары

 Әдістемелік кеңес жұмысының жоспары

 Әдістемелік кабинеттің жоспары;

 Жас педагог мектебінің жылдық жұмыс жоспары;

 Кітапхананың жұмыс жоспары;

 Пән бірлестіктерінің жұмыс жоспарлары;

 Сыртқы оқу бөлімінің жұмыс жоспары;

 Медициналық қызметтің жұмыс жоспары;

 Педагог-психологтың жұмыс жоспары;

 Әлеуметтік педагогтың жұмыс жоспары.
Колледждің оқу жылына арналған  (қызмет бағыттары бойынша)  жұмыс

жоспары № 1 педагогикалық кеңес отырысында қаралып, директормен бекітіледі.



Колледжде  2020-2021, 2021-2022 жылдарында барлық мамандықтар бойынша
оқу жұмыс жоспарлары (ОЖЖ) мен жұмыс оқу бағдарламалары (ЖОБ)  Қазақстан
Республикасы Еңбек кодексінің  117-бабына  сәйкес әзірленген  «Педагог»  кәсіптік
стандартқа және Қазақстан Республикасы Білім және ғылымминистрінің  2015
жылғы  15  маусымдағы  №  384,  2017  жылғы31  қазандағы  №  553   бұйрығымен
бекітілген техникалық және кәсіптік білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу
жоспарлары мен үлгілік оқу бағдарламаларына сәйкес жұмыс берушілердің және
әлеуметтік серіктестердің ұсыныстарын ескере отырып әзірленген, педагогикалық
кеңестің  №1 отырысында қаралып,  колледж директорымен бекітілген.  Ал,  2022-
2023  оқу жылында  ЖОЖ Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің  2022
жылғы  3  тамыздағы  №  348  бұйрығымен бекітілген  «Техникалық және кәсіптік
білімберудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының»(бұдан әрі  -  №348
МЖМБС) 10-тармағына сәйкес1- қосымшасындағы ТжКБ оқу жоспарының моделі
негізінде әзірленді. 

Сонымен қатар, «2021-2022 оқу жылының басына техникалық және кәсіптік,
орта білімнен кейінгі білім беретін оқу орындарында оқу процесін ұйымдастыру
жөніндегі нұсқаулық- әдістемелік ұсынымдар» Қазақстан Республикасы Білім және
ғылым министрінің  хаты,  «2022-2023  оқу жылының басына техникалық және
кәсіптік,  орта  білімнен кейінгі білім беретін оқу орындарында оқу процесін
ұйымдастыру бойынша нұсқаулық-әдістемелік ұсынымдар» ҚР Оқу-ағарту бірінші
вице-министрінің хаты басшылыққа алынған.

Мамандықтар бойынша білім беру бағдарламалары, оның ішінде жұмыс оқу
жоспарлары оқыту нәтижелеріне бағдарлана отырып, оқу жұмыс бағдарламалары
№130  бұйрығына сәйкес әзірленген,  ПЦК  және  ОӘК  отырысында талқыланып,
педагогикалық кеңесте қаралып, колледж директорымен бекітілген.

Міндетті оқытуға бөлінетін жалпы сағаттар санын сақтай отырып,  оқу
бағдарламаларының мазмұнын әр пән, өндірістік оқыту, оның ішінде модульдерге
біріктірілген пәндер бойынша оқу жоспары мен оқу процесінің кестесіне сәйкес оқу
бағдарламаларын іске асырады.

Қажет  болған  жағдайда  оқу  процесінің  кестесіне,  оқу  бағдарламаларының
мазмұнын оқытудың икемді ұйымдастыру нысанын құру қажеттілігінен туындаған
түзетулер енгізіледі,  міндетті оқытуға арналған жалпы сағат санын сақтай отырып,
жұмыс  берушінің  талаптары  бойынша қосымша пәндер  енгізеді,  әр  түрлі  оқыту
технологияларын (модульдік, кредиттік) оқу процесін ұйымдастыру және бақылау
формаларын, әдістерін таңдайды.

ИПҚ қызметін жоспарлау  колледж миссиясы,  мақсаттары және міндеттеріне
сәйкес түзіледі. Оқытушылар оқу жүктемесіне лайық әр оқу жылына жеке жоспар
түзеді.  ПБК  отырыстарында оқытушының жеке жұмыс жоспарының орындау
барысы талданады, және орындау барысында орын алған ауытқушылық анықталса,
сәйкессіздікті оңтайландыру және жетілдіру жолдары қарастырылады.  Колледж



жоспары  «Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту,  орта,  арнаулы,  қосымша,
техникалық және кәсіптік,  орта  білімнен кейінгі білім  беру  ұйымдарының
педагогтары үшін міндетті құжаттардың тізбесін және олардың нысандарын бекіту
туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің  2020  жылғы  6
сәуірдегі  №  130  бұйрығына сәйкес жасалады.Сонымен  қатар,  Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 12 қазандағы № 726 қаулысымен бекітілген
«Білімді ұлт» сапалы білім беру» ұлттық жобасы аясында білім алушылардың білім
сапасындағы  алшақтықты  азайту  бойынша  «Педагогикадағы  коммуникациялық
дизайн:  тиімді  сабақтарды қалай жасау керек?» колледждің бірыңғай әдістемелік
тақырыбында жұмыс атқарылуда.

Колледжде кадрларды қайта даярлау және олардың біліктілігін көтеру бойынша
жоспарлы  жұмыс  жүргізілуде.   Политехникалық  колледж  әкімшілігі
оқытушылардың  біліктілік  деңгейі  және  кәсіби  шеберлігінің  өсуі  мен  дамуына
бағытталған  оқу  үдерісінде  инновациялық  әдістерді  қолдануға  байланысты
біліктілік арттыру курстары, семинарлар мен шеберлік-сыныптарға қатысу арқылы
оңтайлы мүмкіндіктер жасайды. Аталған бағыттарда  іс-шаралар жасалуда.

Жалпы білім беретін, жалпы гуманитарлық, жалпы кәсіптік, арнайы пәндерді
оқыту  немесе  жалпы білім  беретін  пәндерді,  базалық және  кәсіптік  модульдерді
оқыту  Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің 2022 жылғы 3 тамыздағы
№348 бұйрығымен бекітілген «Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік
жалпыға міндетті стандартының» (бұдан әрі  - №348 МЖМБС) 4-тармағына сәйкес
колледждегі оқу бағдарламалары бойынша жалпы білім беретін пәндер тізбесі мен
көлемі  қоғамдық-гуманитарлық,  жаратылыстану-математикалық  бағыттары
бойынша мамандық бейінін ескере отырып айқындайды.

Жұмыс  оқу  жоспарлары  мен  бағдарламаларын  әзірлеуде  «Тalap»  КЕАҚ
сайтында орналастырылған «Техникалық және кәсіптік білім беру мамандықтары
бойынша  жұмыс  оқу  жоспарын  әзірлеу  жөніндегі  әдістемелік  ұсынымдарды»,
«ТжКОББ ұйымдарының академиялық дербестігін ескере отырып, өзектендірілген
ҮОЖ  негізінде  жұмыс  оқу  бағдарламаларын  әзірлеу  жөніндегі  әдістемелік
ұсынымдарды»  пайдаланады.  «Жалпы  білім  беру  пәндері»  модулі  бойынша
сағаттардың жалпы саны 60  кредит/1440  сағатты  құрайды.  Жалпы білім  беретін
пәндердің  тізбесі  мен  көлемі  қоғамдық  гуманитарлық,  жаратылыстану-
математикалық бағыттар бойынша мамандық бейінін ескере отырып айқындалды.
Қоғамдық гуманитарлық бағыт бойынша тереңдетілген деңгейге биология, химия
пәндері, ал стандарттық деңгейге физика, графика және жобалау пәндері таңдалды.
Жаратылыстану-математикалық  бойынша  тереңдетілген  деңгейге  физика,  химия
пәндері, ал стандарттық деңгейге биология, дүниежүзі тарихы пәндері таңдалды. 

Бейініне қарамастан міндетті жалпы білім беретін пәндерге: «Қазақ тілі» және
«Қазақ әдебиеті», «Орыс тілі мен әдебиеті» (оқыту қазақ тілінде жүргізілетін топтар
үшін), «Орыс тілі» және «Орыс әдебиеті», «Қазақ тілі мен әдебиеті» (оқыту орыс



тілінде  жүргізілетін  топтар  үшін),  «Шетел  тілі»,  «Математика»,  «Информатика»,
«Қазақстан  тарихы»,  «Дене  тәрбиесі»,  «Алғашқы  әскери  және  технологиялық
дайындық» жатады.

2022-2023  оқу  жылына  ҚР  «Білім  туралы»  Заңында  «Өзін-өзі  тану»
адамгершілік-рухани  білім  беру  бағдарламасы»  ұғымы  және  оны  бекіту  алынып
тасталуына  байланысты  МЖМБС-дан  «Мектепке  дейінгі  тәрбие  мен  оқытудың,
бастауыш, негізгі орта және жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен
кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарын бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің 2022 жылғы 3 тамыздағы № 348
бұйрығымен  «Өзін-өзі  тану»  пәні  алынып  тасталды.  Жалпы  білім  беру  пәндер
модуліндегі  «Өзін-өзі  тану»  пәніне  бөлінген  48  сағат  көлемі  осы  модульдің
информатика пәніне бөлінді. Білім беру ұйымының жұмыс жоспары (4.1-қосымша)

4.2 Білім беру бағдарламасы
2020-2021  оқу  жылдары  12  мамандық  13  біліктілік  бойынша  Жұмыс  оқу

жоспарлары ҚР Білім және Ғылым министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы №553
бұйрығы негізінде, үлгілік оқу жоспарына және «Білім берудің барлық деңгейінің
мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы  Білім  және  ғылым  министрінің  2018  жылғы  31  қазандағы  № 604
бұйрығына  сәйкес  жасалған.  Жұмыс  оқу  жоспары  Кәсіпкерлер  палатасымен,
Қалалық  білім  басқармасымен  және  жұмыс  берушілермен  келісіліп,  колледж
директорымен бекітілді. 

2021-2022,  2022-2023  оқу  жылдарында  Жаңа  редакцияда  (Қазақстан
Республикасы  Білім  және  ғылым  министрінің  2021  жылғы  23  шілдедегі  №  362
бұйрығымен  бекітілген)  көрсетілген  ТжКБ  Мемлекеттік  білім  беру  стандартына
өзгерістер  енгізу  аясында  Шымкент  қаласы  білім  басқармасы  политехникалық
колледжі ТжКБ мемлекеттік білім стандартына және мемлекеттік жалпыға міндетті
стандартына сәйкес 20 білім беру паспортын әзірледі және оларды «Талап» КЕАҚ
веб-сайтында  білім  беру  паспортының  реестріне  орналастырды,  соның  негізінде
жұмыс оқу жоспарлары кредиттік оқыту технологиясына сәйкес әзірленді. 1,2 курс
топтары үшін жұмыс оқу жоспарлары оқытудың кредиттік технологиясын ескере
отырып құрастырылған. (4.2-қосымша)

4.3 Жұмыс оқу жоспары және жұмыс оқу бағдарламалары
Білім беру бағдарламасының құрылымына паспорт, жұмыс оқу жоспары және

жұмыс  оқу  бағдарламалары  кіреді.2020-2021  оқу  жылдары  11  мамандық  13
біліктілік  бойынша Жұмыс оқу жоспарлары  ҚР Білім және Ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы №553 бұйрығы негізінде,  үлгілік оқу жоспарына және
«Білім  берудің  барлық  деңгейінің  мемлекеттік  жалпыға  міндетті  білім  беру
стандарттарын  бекіту  туралы»  Қазақстан  Республикасы  Білім  және  ғылым



министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығына сәйкес жасалған. Жұмыс
оқу жоспары Кәсіпкерлер палатасымен, Қалалық білім басқармасымен және жұмыс
берушілермен келісіліп, колледж директорымен бекітіледі. 

Шымкент  қаласы  политехникалық  колледжі  Шымкент  қаласы  білім
басқармасының 2019 жылғы 17 қыркүйектегі №10-09-08/7175/5 хатына сәйкес, ҚР
Білім және  Ғылым министрлігінің  2019 жылғы 21  қаңтардағы №26 бұйрығымен
бекітілген Дуальды оқыту бойынша білім алушылар мен оқу орны және мекемелер
арасында  келісім  шарттар  жасалынды.  6  мамандық,  6  біліктілік  бойынша  139
білімалушы дуальды оқыту бойынша білім алды.  (4.2-қосымша)

2021-2022  оқу жылдарында Техникалық және кәсіптік, орта білімнен  кейінгі
білімнің  мамандықтары  мен  біліктіліктерінің  классификациясын  бекіту  туралы
«Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы  27 қыркүйектегі өзгерістер енгізілген
№500  бұйрығына» және  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
2021  жылғы  23  шілдедегі  №362  бұйрығы,  «Оқытудың  кредиттік  технологиясы
бойынша оқу  процесін  ұйымдастырудың қағидаларын  бекіту  туралы»  ҚР  БжҒМ
2011 жылғы 20 сәуірдегі №152 бұйрығы (өзгеріс 12.10.2018ж №563) негізінде 2021-
2022  оқу  жылында  колледждегі  барлық  мамандықтардың Білім  деңгейінің  атауы
және коды, мамандығы, біліктіліктерінің атауы өзгертілді.

Шымкент  қаласы  политехникалық  колледжі  Шымкент  қаласы  білім
басқармасының 2019 жылғы 17 қыркүйектегі №10-09-08/7175/5 хатына сәйкес, ҚР
Білім және  Ғылым министрлігінің  2019 жылғы 21  қаңтардағы №26 бұйрығымен
бекітілген Дуальды оқыту бойынша білімалушылар мен оқу орны және мекемелер
арасында үш жақты келісім шарттар жасалды. 9 мамандық, 6 біліктілік бойынша
207 білімалушы дуальды оқыту бойынша білім алды.

2021-2022 оқу жылында техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім
беру ұйымының (бұдан әрі – ТжКОБ) құзыретіне заңнамалық деңгейде «Қазақстан
Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне баланың құқықтарын қорғау, білім
беру,  ақпарат  және  ақпараттандыру  мәселелері  бойынша  өзгерістер  мен
толықтырулар  енгізу  туралы»  Қазақстан  Республикасының  2022  жылғы  3
мамырдағы № 118-VII ҚРЗ Заңына сәйкес академиялық дербестік бекітілген (бұдан
әрі – Заң). Заңның 5-бабының 6-тармағына сәйкес ТжКОБ үлгілік оқу жоспарлары
мен  үлгілік  оқу  бағдарламаларын  (жалпы білім  беретін  пәндер  циклінен  немесе
модулінен  басқа)  әзірлеу  және  бекіту  білім  беру  саласындағы өкілетті  органның
құзыретінен алынып тасталды.

Шымкент қаласы білім басқармасының политехникалық колледжі  жұмыс оқу
жоспарын колледж жұмыс берушілермен бірлесіп, ҚР Оқу-ағарту министрінің 2022
жылғы 3 тамыздағы № 348 бұйрығымен бекітілген «Техникалық және кәсіптік білім
берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты», кәсіптік стандарттардың, кәсіби
модульдердің  кәсіби  стандарттары  «Атамекен»  Қазақстан  Республикасы  Ұлттық
кәсіпкерлер  палатасы  17.07.2017ж.  №171  бұйрығы,  WorldSkills  кәсіптік



стандарттардың  талаптары  негізінде  және  Қазақстан  Республикасы  Оқу-ағарту
министрінің 2022 жылғы 31 тамыздағы № 385 бұйрығына, Қазақстан Республикасы
Білім туралы Заңның 43-бабының 2-5-тармағына сәйкес әзірледі, жұмыс берушімен
келісіліп,  мекеме  басшысымен  бекітілді.  Оқыту  ұзақтығы  бағдарламалардың
күрделілігі  мен  берілетін  біліктілік  деңгейіне  байланысты  және  Қазақстан
Республикасы Оқу-ағарту министрінің 2022 жылғы 3 тамыздағы № 348 бұйрығымен
бекітілген «Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті
стандартына  сәйкес  3  жыл  10  ай  мерзімімен  айқындалады.  Жалпы  білім
беретінпәндер  тізбесі  мен  көлемі  қоғамдық-гуманитарлық,  жаратылыстану-
математикалық бағыттары бойынша мамандық бейінін ескере отырып айқындалады.

Бейініне қарамастан міндетті жалпы білім беретін пәндерге: "Қазақ тілі" және
"Қазақ әдебиеті", "Орыс тілі және әдебиеті" (оқыту қазақ тілінде жүргізілетін топтар
үшін), "Орыс тілі" және "Орыс әдебиеті", "Қазақ тілі және әдебиеті" (оқыту орыс
тілінде  жүргізілетін  топтар  үшін),  "Шетел  тілі",  "Математика",  "Информатика",
"Қазақстан  тарихы",  "Дене  тәрбиесі",  "Алғашқы  әскери  және  технологиялық
дайындық" жатады.

Мамандық  бейініне  байланысты  ТжКБ  ұйымдары  оқытудың  тереңдетілген
және стандарттық деңгейлерінің екі пәнін таңдайды.
      Жаратылыстану-математикалық  бейіннің  тереңдетілген  оқыту  деңгейіндегі
пәндеріне "Физика", "Химия", "Биология", "География" жатады. Бейіндік оқытудың
осы бағытында стандарттық деңгейдегі пәндерге "Дүниежүзі тарихы", "Биология",
"География" жатады.

Жалпы білім беру пәндердің тізбесі мен көлемі жаратылыстану-математикалық
бағыттар  бойынша  мамандық  бейінін  ескере  отырып,  МЖМБС-ға  сәйкес
айқындалады.

Колледжде  білім  беру  бағдарламаларын  іске  асыру  және  үлгілік  оқу
жоспарлары,  техникалық  және  педагогикалық  мамандықтар  бойынша  оқу
жоспарларының үлгілері негізінде нақты бейін, мамандық пен біліктілік бойынша
жұмыс  оқу  жоспарларын  әзірлеуге  құқық  беретін  нормативтік  құқықтық  базаға
сәйкес жүзеге асырылады.

2021-2022,  2022-2023 оқу  жылдарына  арналған  жұмыс  оқу  жоспарларының
құрылымы  оқу  нәтижелерін  (бөлімдер  бойынша)  және  бағалау  критерийлерін
(тақырыптар  бойынша)  көрсетеді,  сол  арқылы  дағдылар  мен  білімді  жан-жақты
меңгеру  нақты  құзыреттіліктерді  қалыптастыру  шеңберінде  жүзеге  асырылады,
еңбек нарығының талаптарын көрсетеді.

Қазақстан  Республикасының  Мемлекеттік  білім  беру  стандартында
мамандықтар  үшін  білімнің,  кәсіптік  тәжірибенің,  іс-әрекет  қабілеті  мен  мінез-
құлық  дағдыларының  бірлігіне  негізделген  маманның  белгілі  бір  кәсіптік
міндеттерді шешуге қабілеттілігі сияқты құзыреттіліктер қарастырылған.

Колледж  жұмысының  барлық  оқу  бағдарламалары  кәсіби  қызметке



дайындықты,  негізгі  құзыреттіліктерді,  зияткерлік  және  академиялық
дағдылардысыни ойлауды дамыту үшін құрамдас бөлікті қамтамасыз етеді.

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымының (бұдан
әрі – ТжКОБ) құзыретіне заңнамалық деңгейде «Қазақстан Республикасының кейбір
заңнамалық  актілеріне  баланың  құқықтарын  қорғау,  білім  беру,  ақпарат  және
ақпараттандыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»
Қазақстан  Республикасының  2022  жылғы  3  мамырдағы  №  118-VII  ҚРЗ  Заңына
сәйкес академиялық дербестік бекітілген (бұдан әрі – Заң). Заңның 5-бабының 6-
тармағына сәйкес ТжКОБ үлгілік оқу жоспарлары мен үлгілік оқу бағдарламаларын
(жалпы білім беретін пәндер циклінен немесе модулінен басқа) әзірлеу және бекіту
білім беру саласындағы уәкілетті органның құзыретінен алынып тасталды.

Шымкент қаласы білім басқармасының политехникалық колледжі  жұмыс оқу
жоспарын колледж жұмыс берушілермен бірлесіп, ҚР Оқу-ағарту министрінің 2022
жылғы 3 тамыздағы № 348 бұйрығымен бекітілген «Техникалық және кәсіптік білім
берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты», кәсіптік стандарттардың, кәсіби
модульдердің   кәсіби  стандарттары «Атамекен»  Қазақстан  Республикасы Ұлттық
кәсіпкерлер  палатасы  17.07.2017ж.  №171  бұйрығы,  WorldSkills  кәсіптік
стандарттардың  талаптары  негізінде  және  Қазақстан  Республикасы  Оқу-ағарту
министрінің 2022 жылғы 31 тамыздағы № 385 бұйрығына, Қазақстан Республикасы
Білім туралы Заңның 43-бабының 2-5-тармағына сәйкес әзірледі, жұмыс берушімен
келісіліп,  мекеме  басшысымен  бекітілді.  Оқыту  ұзақтығы  бағдарламалардың
күрделілігі  мен  берілетін  біліктілік  деңгейіне  байланысты  және  Қазақстан
Республикасы Оқу-ағарту министрінің 2022 жылғы 3 тамыздағы № 348 бұйрығымен
бекітілген «Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті
стандартына  сәйкес  3  жыл  10  ай  мерзімімен  айқындалады.  Жалпы  білім  беру
пәндердің  тізбесі  мен  көлемі  жаратылыстану-математикалық  бағыттар  бойынша
мамандық бейінін ескере отырып, МЖМБС-ға сәйкес айқындалады.

Колледжде  білім  беру  бағдарламаларын  іске  асыру  үлгілік  оқу  жоспарлары
техникалық  мамандықтар  оқу  жоспарларының  үлгілері  негізінде  нақты  бейін,
мамандық  және  біліктілік  бойынша  жұмыс  оқу  жоспарларын  әзірлеуге  құқық
беретін нормативтік құқықтық базаға сәйкес жүзеге асырылады.

Жұмыс оқу жоспарлары жұмыс берушілермен келісіліп, колледж директорымен
бекітіледі. Дуальді оқыту жүйесіне көшкен мамандықтар Кәсіпкерлер палатасымен,
Қалалық  Білім  басқармасымен  және  жұмыс  берушілермен  келісіліп,  колледж
директорымен бекітіледі.

Мамандықтар бойынша оқыту мерзімдері Қазақстан Республикасы Білім және
ғылым министрлігінің 2016 жылғы 22 қаңтардағы № 65 «Техникалық және кәсіптік,
орта  білімнен  кейінгі  білім  беру  үшін  оқу  мерзімі  мен  білім  деңгейі  бойынша
кәсіптер мен мамандықтардың тізбесін бекіту туралы» бұйрығына сәйкес келеді.  

Жұмыс оқу жоспарлары білім алушыларды қабылдауды ескере отырып, оқыту



тілдеріне  сәйкес  әзірленеді.  Колледж  күндізгі  оқу  нысанына  негізгі  орта  білім
негізінде білім алушыларды қабылдайды.

Еңбек  нарығындағы  өзгерістерді  ескере  отырып,  жұмыс  берушілер  мен
Шымкент  қаласындағы  түрлі  мекемелердің  сұраныстары,  талаптары  мен
ұсыныстары бойынша жыл сайын енгізілген өзгерістермен жұмыс оқу жоспарлары
әзірленеді және бекітіледі.

Осылайша,  колледж  сызықтық  оқыту  жүйесі  бойынша  оқи  отырып,  білім
бағдарламаларына кредиттік оқыту технологиясын енгізуді жүзеге асырады.

Жұмыс  оқу  жоспарлары  циклдерге  біріктірілген  білім  алушылардың  оқу
жұмысының пәндері мен түрлерінен тұрады:

4.3.1-Кесте 
№ Сызықтық оқыту жүйесі бойынша 3,4 курстар Кредиттік -модульдік оқыту жүйесі 

бойынша 1,2 курстар
1. Жалпы білім беретін пәндер Жалпыбілімберетінпәндер
2. Жалпы гуманитарлық пәндер Жалпыгуманитарлықпәндер
3. Әлеуметтік-экономикалық пәндер Әлеуметтік-экономикалықпәндер

4. Жалпы кәсіптік пәндер Жалпы кәсіптік пәндер
5. Арнайы пәндер Арнайы пәндер
6. Білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер Білім беру ұйымдары анықтайтын 

пәндер
7. Өндірістік оқыту және кәсіптік практика Өндірістік оқыту және кәсіптік 

практика

8. аралық аттестаттау- аралық аттестаттау-
(аптасына 2 емтиханнан артық емес) (аптасына 2 емтиханнан артық емес)

9. Қорытынды аттестаттау –(2 аптадан аспауы 
тиіс)

Қорытындыаттестаттау –(2 
аптаданаспауытиіс)

10. кеңес беру, бүкіл курс бойынша 400 сағаттан 
аспайды.

Кеңес беру, есеп бойынша–356 
сағат/14кредит бүкіл курс бойынша

11. факультативтік оқу факультативтік оқу
12. демалыс уақыты жылына 11 апта, оның ішінде 

қыста кемінде 2 апта.
демалыс уақыты жылына 11 апта, 
оның ішінде қыста кемінде 2 апта.

4.4 Оқу бағдарламалары мен жоспарлары негізінде оқу қызметін
жоспарлау және ұйымдастыру

Оқу процесін  ұйымдастыруда  колледж техникалық және  кәсіптік  білім  беру
мекемелерінің  қызметін  реттейтін  нормативтік-құқықтық  құжаттар  жинақтарын
басшылыққа алады.

Жұмыс  оқу  жоспарлары  негізінде  колледж  директорымен  бекітілген  оқу
процесінің кестесі жасалды.

Оқу  процесінің  кестесі  теориялық  оқытудың,  емтихандық  сессиялардың,
өндірістік  және  оқу  практикасының  жалпы  ұзақтығын,  қорытынды  мемлекеттік
аттестацияны өткізу уақытын анықтайды.



Жұмыс оқу бағдарламалары жұмыс оқу жоспарларына негізделеді.
Колледжде  оқытушылардың  жұмысын  жоспарлау,  педагогикалық  жүктемесі

жыл  сайын  оқу  жылының  басында  түзіледі.  Мамандықтар  бойынша жұмыс  оқу
жоспарлары, оқу топтарының саны негізге алынады. 

Педагогикалық  жүктемелер  оқытушылардың  негізгі  білімі  мен  жұмыс
тәжірибесін  ескере  отырып,  мамандықтар  мен  курстар  бойынша  жұмыс  оқу
жоспарлары  негізінде  құрастырылған  оқу  сағаттары  санының  жиынтық  парағы
негізінде бөлінеді. 

Әр оқытушының педжүктемесі орта есеппен 1080 сағатты құрайды. Штаттық
режимдегі 155 оқытушының педжүктемесіндегі сағаттары 720 сағаттан және  одан
жоғары сағатты құрайды. Барлық оқытушылар жоғары білімді. 

Оқу  процесі  колледждің  білім  беру  бағдарламаларының  орындалуын
анықтайтын қажетті оқу-әдістемелік құжаттамамен толық қамтамасыз етілген. Білім
беру ұйымдары білім беру қызметінде пайдаланатын қатаң есептегі  құжаттардың
нысанын  бекіту  туралы  ҚР  БжҒМ-ң  2020  жылғы  тамыздағы  №130  бұйрығын
басшылыққа ала отырып, оқу журналдары жүргізіледі. Оқу сабақтарының кестесі
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2020 жылғы 6 сәуірдегі
№  130  бұйрығының  талаптарына  сәйкес  құрастырылған.(4.3-қосымша).«Орта
кәсіптік  оқу  орындарындағы  оқу  сабақтарының  кестесі  туралы»  №36
қосымшасында көрсетілген.(4.4-қосымша журнал)

Семестрлер  бойынша  оқу,  практикалық  сабақтар  кестесінің  орындалуын
бақылауды директордың оқу ісі  жөніндегі  орынбасары, бөлім меңгерушілері,  оқу
бөлімінің меңгерушісі жүзеге асырады.

Білім  беру  ұйымдары  білім  беру  қызметінде  пайдаланатын  қатаң  есептегі
құжаттардың нысанын бекіту  туралы ҚР БжҒМ-ң 2020  жылғы тамыздағы №130
бұйрығын басшылыққа ала отырып, оқу топтарына оқу журналдары арналды.

Аралық және қорытынды бақылау, консультациялар, сынақтар мен емтихандар
кестесі оқу процесінің кестесіне сәйкес сессияға екі апта қалғанда құрылады және
бекітіледі.  (4.5-қосымша)

Шымкент қаласы білім басқармасы политехникалық колледжінде жұмыс оқу
жоспарларының  мазмұны  жалпы  білім  беру  пәндері  және  модульдер  түрінде
берілген. Жұмыс оқу жоспарлары тиісті білім деңгейіндегі білім алушылардың оқу
пәндерінің,  практикаларының,  оқу  қызметінің  басқа  да  түрлерінің  тізбесін,
реттілігін, оқу көлемдерін және бақылау нысандарын реттейді. 

Оқу  процесінің  кестесі  академиялық  кезеңдерден,  аралық  аттестаттау
кезеңдерінен,  демалыстардан,  кәсіптік  практикадан  және  өндірістік  оқытудан
тұрады. Бітіруші курста оқу жылына қорытынды аттестаттау кезеңі енгізілді.

Оқытудың  кредиттік-технологиясы  бойынша  оқу  процесін  ұйымдастыру
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі №
152 бұйрығымен бекітілген қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады.



Оқу-тәрбие жұмысын жоспарлау оқу жылына арналған бекітілген оқу-тәрбие
процесінің графигі мен теориялық және практикалық сабақтардың кестесі негізінде
жүзеге асырылады. 

Оқыту ұзақтығы білім  беру  бағдарламаларының күрделілігіне  және берілген
біліктілік  деңгейіне байланысты.  Колледжде оқу процесі  күндізгі  бөлімде жүзеге
асырылады, оқыту мемлекеттік және орыс тілдерінде.

Негізгі орта білім беру базасында күндізгі оқу нысаны бойынша оқу жоспарын
меңгеру мерзімі 3 жыл 10 ай; жалпы орта білім негізінде – 2 жыл 10 ай. 

Оқытуды және бағдарламаларды жоспарлау оқу пәндерінің жалпы тізбесі мен
көлемін, оларды оқу тәртібін және кәсіптер мен мамандықтарға қатысты бақылау
нысандарын,  біліктілікті,  оқу мерзімін белгілейтін мамандықтар бойынша үлгілік
оқу жоспары негізінде жүзеге асырылады. 

Мамандықтар бойынша білім беру оқу жоспарларының мазмұны мен көлемі
үлгілік оқу жоспарларымен белгіленеді.

Мамандықтың  жұмыс  оқу  жоспары  мамандықтың  үлгілік  оқу  жоспарлары
негізінде  оқу  жылына  әзірленеді  және  педагогикалық  кеңестің  шешімі  негізінде
колледж директорымен бекітіледі.

Жұмыс  оқу  жоспары  оқу  сабақтарын  жоспарлау  және  оқытушылардың  оқу
жұмысының еңбек сыйымдылығын есептеу үшін негіз болады.

Жұмыс оқу жоспарларының негізінде мыналар құрастырылды:
- Теориялық  дайындықты,  практиканы,  аралық  және  қорытынды

аттестацияны, демалыстарды қоса алғанда, мамандарды даярлау бағыттары
бойынша  білім  беру  бағдарламаларын  іске  асыру  реттілігін  көрсететін
күнтізбелік оқу графигі;

- сабақ кестесі;
- Оқытушылардың педагогикалық жұмысының еңбек сыйымдылығын есептеу;
- Колледждегі оқу топтар бойынша сағаттарын есептеу.
Оқу процесін оңтайландыру мақсатында жұмыс оқу жоспарын қалыптастыру

кезінде  пәнаралық  және  курстық  қарым-қатынастық  байланыстар  ескерілді.  Бұл
тәсіл  колледжге  қолда  бар  ақпараттық-кітапханалық  ресурстарды,  оқу  және
зертханалық құралдарды барынша пайдалануға мүмкіндік береді.

Колледжде тек күндізгі және сырттай оқу түрі бар, күндізгі және сырттай  оқу
нысаны бойынша жұмыс оқу бағдарламалары әзірленді.

Жұмыс  оқу  жоспарлары  оқу  пәндерінің  тізбесі  мен  көлемін,  оқуды
ұйымдастырудың  жүйелілігін,  қарқындылығын  және  негізгі  нысандарын,  білім
алушылардың  білімі  мен  дағдыларын  бақылауды  анықтайды.  Жұмыс  оқу
жоспарының  кәсіптік  практика  бөлімінде  кәсіптік  тәжірибенің  барлық  түрлері
көрсетілген.

Қазақстан  Республикасы  Оқу-ағарту  министрінің  2022  жылғы  3  тамыздағы
№348  бұйрығына  5-қосымшасына  Техникалық  және  кәсіптік  білім  берудің



мемлекеттік  жалпыға  міндетті  стандартына  сәйкесБілім  алушылардың  оқу
жүктемесінің ең жоғарғы көлемікүндізгі оқыту нысанында міндетті оқу жүктемесін
– аптасына кемінде 36 сағат, сондай-ақ факультативтік сабақ пен консультацияны
қоса алғанда 54 сағаттан аспайды.

Білім  алушының оқу  жүктемесінің  көлемі  әрбір  пән  және  (немесе)  модуль
немесе  оқу  жұмысының  басқа  түрлері  бойынша  меңгеретін  оқыту  нәтижелері
бойынша  кредитпен/сағатпен  өлшенеді.  1  кредит  24  академиялық  сағатқа,  1
академиялық сағат 45 минутқа тең.

Міндетті  оқу  уақытының көлемі  жылына 60  кредит/  1440  сағатты  құрайды.
ТжКБ білім  беру  бағдарламалары міндетті  пәндермен және  модульдермен қатар,
ТжКБ ұйымдары анықтайтын пәндерді және модульдерді, факультативтік сабақтар
мен консультацияларды қамтиды. Факультативтік пәндер және модульдер бір оқу
аптасына 4 сағаттан артық емес көлемде жоспарланады.

Жұмыс  оқу  жоспары  циклдерге  біріктірілген  оқу  пәндері  мен  білім
алушылардың оқу жұмысының түрлерінің толық тізімін қамтиды:

- жалпы білім беретін пәндер (ЖБП);
- жалпы кәсіптік пәндер (ЖКП);
- жалпы гуманитарлық пәндер (ЖГП);
- арнайы пәндер (АП);
- кәсіптік пәндер (КП);
- аралық аттестаттау (АА);
- қорытынды аттестаттау (ҚА);
- емтихандар (Е);
- кеңес беру (К);
- факультативті оқу (Ф);
Білім  алушылардың  білім  деңгейі,  іскерлігі  және  дағдылары  аралық  және

қорытынды  атестаттау  нәтижелері  бойынша  ЖОЖ  және  жұмыс  оқу
бағдарламаларында көрсетілген. Аралық аттестаттау теориялық және практикалық
пәндер  циклы  бойынша  колледжде  түрлі  формаларда  өтіледі:  тестілеу,  ауызша
емтихан өткізу, бақылау жұмысы,  практикалық жұмыс. Аралық аттестаттаудан өту
үшін  білімалушы  пән  бойынша  қажетті  құзіреттілік  деңгейді  көрсетуі  тиіс.
Оқытудың  бүкіл  циклы  нәтижесі  бойынша  білімалушы  қорытынды  аттестаттау
барысында тексерілетін және оқу жоспарында белгіленген барлық құзіреттіліктерге
ие болуы тиіс.Пәндер бойынша білім алу нәтижелері туралы ақпарат әкімшілікке
орталықтандырыла түзіліп ұсынылады. Олар зерделеніп талдаудан өткен соң ПБК
және басшылық деңгейінде шешім қабылданады (немесе қабылданбайды). Жалпы
алғанда,  колледжде  оқытудың  нәтижелілігі  қанағаттанарлық  дәрежеде  болып,
колледж әкімшілігі және жұмыс берушілердің күткен нәтижелеріне сәйкес келеді.
Бағалаудың объективтілігін көтеру мақсатында аралық бақылаудан өту барысында
әкімшілік  тарапынан  емтихандарды  бақылау  ретінде  тестілеуді  компьютерлерді



пайдаланумен қабылдайды. 
Оқу  жоспарымен  қамтылған  пәндер  бақылаудың  аяқтау  формасына  ие.

Сынақтар, емтихандар – аралық аттестаттауға бөлінген уақыт ішінде жүргізіледі.
Жалпы білім беретін пәндердің тізбесі мен көлемін көздейтін, бейіндік оқытуды

ескере отырып, білім беру мазмұнының кәсіптік бағдарын жүзеге асыру.
Шымкент қаласы білім басқармасының политехникалық колледжіндегі жалпы

білім  беретін  пәндердің  тізбесі  мен  көлемі  келесі  бағыттар  бойынша  мамандық
бейінін ескере отырып анықталады.

Жалпы білім беру пәндердің тізбесі мен көлемі жаратылыстану-математикалық
бағыттар  бойынша  мамандық  бейінін  ескере  отырып,  МЖМБС-ға  сәйкес
айқындалады.   Мамандықтың  бейініне  қарамастан  міндетті  жалпы  білім  беру
пәндерге:  «Қазақ  тілі»  және  «Қазақ  әдебиеті»,  «Орыс  тілі  мен  әдебиеті»  (оқыту
қазақ тілінде жүргізілетін топтар үшін), «Орыс тілі» және «Орыс әдебиеті», «Қазақ
тілі  мен  әдебиеті»  (оқыту  орыс тілінде  жүргізілетін  топтар  үшін),  «Шетел  тілі»,
«Математика»,  «Информатика»,  «Қазақстан  тарихы»,  «Дене  шынықтыру»,
«Алғашқы әскери және технологиялық дайындық» жатады. Жұмыс оқу жоспарында
мамандығының  бейініне  байланысты  «Физика»,   «География»,  «Дүниежүзі
тарихы»,«Биология» төрт пән таңдалды. 

ҚР «Білім туралы» Заңында «Өзін-өзі  тану» адамгершілік-рухани білім беру
бағдарламасы» ұғымы және оны бекіту алынып тасталды.

ТжКБ  білім  беру  бағдарламалары  теориялық  және  өндірістік  оқыту
бағдарламаларынан және кәсіптік практикадан тұрады.

Топты кіші топтарға бөлу талаптарын сақтау.
Шымкент  қаласы  білім  басқармасының  политехникалық  колледжінде  оқу

сабақтары  лекциялар,  семинарлар,  практикалық  сабақтар,  зертханалық,  бақылау
және  өзіндік  жұмыстар,  консультациялар,  әңгімелер,  сабақтан  тыс  жұмыстар,
курстық  және  дипломдық  жобалар  және  іс-тәжірибелер  түрінде  өткізіледі.
Техникалық  және  кәсіптік,  орта  білімнен  кейінгі  білім  беру  ұйымдары  түрлері
қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және
ғылым  министрінің  2013  жылғы  11  қыркүйектегі  №369  бұйрығы.  Әділет
министрлігінде  тіркелді.  Қазақстан  Республикасының  2013  жылғы  18  қазандағы
№8828.

Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарындағы оқу топтары күндізгі оқу
нысанында 25 адамнан аспайтын мамандықтар бойынша жүргізіледі. Мамандығына
немесе  мамандық  бейінінің  ерекшеліктеріне  сүйене  отырып,  колледж  білім
алушылармен жеке сабақтар өткізеді.

Қазақстан  Республикасы Оқу-ағарту  министрінің  2022  жылғы 31  тамыздағы
№385 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2022 жылғы 31
тамыздағы бұйрығына сәйкес жалпы білім беретін пәндер бойынша сабақтар (қазақ
тілі  мен  әдебиеті  –  оқыту  қазақ  тілінде  жүргізілмейтін  топтарда,  орыс  тілі  мен



әдебиеті – оқыту орыс тілінде жүргізілмейтін топтарда, шет тілі, информатика, дене
шынықтыру),  жалпы  гуманитарлық,  жалпы  кәсіптік  және  арнайы  пәндер  және
(немесе)  модульдер бойынша зертханалық жұмыстар  мен практикалық сабақтар,
сондай-ақ  тізбесі  жұмыс  оқу  жоспарына  сәйкес  айқындалатын  шеберханаларда
(зертханаларда,  білім  беру  ұйымдарында,  оқу  полигондарында  және  оқу
шаруашылықтарында)  өндірістік  оқыту  бойынша  сабақтар  өткізу  кезінде  оқу
топтары саны 15 адамнан аспайтын кіші топтарға бөлінеді.

4.5 Шымкент қаласы білім басқармасының политехникалық колледжінің 
сырттай оқыту бөлімінің мәліметтері

Міндетті оқу сабақтары уақытының көлемі кешкі оқыту нысаны үшін күндізгі
оқыту нысанына көзделген тиісті оқу уақыты көлемінен 70%-ды және сырттай оқу
нысаны  үшін  30%-ды  құрайды.Шымкент  қаласыбілім  басқармасының  политех-
никалық  колледжінің  сырттай  оқу  бөлімі  қазіргі  еңбек  нарығының  жағдайына
арналған, өндіріс саласына қажетті техникалық мамандарды даярлауда колледждің
құрылымдық бөлімшесі болып табылады.

Сырттай оқу бөлімінің ерекшелігі,  оқу үдерісінің негізі болып сырттай білім
алушылардың бағдарлама материалдарын өздік жұмысы арқылы меңгеруі.

Сырттай оқу бөлімінің бағдарламасы күндізгі оқу бөлімінің бағдарламасымен
салыстырғанда  сағат  саны  көп  емес,  сол  себепті  сырттай  білім  алушылардың
алдына оқу үдерісінде өзге де міндеттер қойылады. Сырттай білім алушылардың
негізінен  білімді  өздік  жұмысын  ұйымдастыру  арқылы  алады.  Сондықтан  да
жауапкершілікті және өзіндік жұмыс істеп, нәтижелі мақсатқа ұмтылатын адамдар
үшін сырттай оқу бөлімі тиімді болып табылады.

Сырттай оқу бөлімінің қызметкерлері және оқытушыларының алдында тұрған
басты міндеттерінің бірі – оқу материалын меңгеруге көмек көрсету, пән бойынша
білім мен дағдыны қалыптастыру.

Сырттай білім берудің тиімділігі:
- білім алушылардың қолайлы уақытта білім алу мүмкіндігі;
- жұмыстан қол үзбей білім алуы;
- білімнің жоғары сапасы;
- тәжірибелі оқытушылар құрамы;
- заманауи озық технологиямен жабдықталған өндіріс, кәсіпорындармен тығыз

байланысы;
- Мемлекеттік  білім  стандартына  сәйкес  дайындалған  оқу-әдістемелік

кешендерді пайдалануы;
- қысқартылған оқу жоспары бойынша ЖОО білімді жалғастыру мүмкіндігі:
- қол жетімді оқу ақысы;
- Колледжде  білім  үрдісінің  сырттай  оқу  формасы  оқу  жұмысының  келесі

түрлерін қамтиды:



- алғашқы шолу сабақтары;
- сырттай  білім  алушылардың  оқу  жұмысы  сессия  аралығында  пәндерді

өзіндік  меңгеруде  оқу  кестесінде  сәйкес  курстық  және  үй  жұмыстарын
орындайды;

- емтихандық-лабораториялық сессия;
- тәжірибелік оқыту (алғашқы кәсіби дағдылардың қалыптастыру тәжірибесі,

мамандық сәйкес тәжірибе).
- Қорытынды аттестация.
Қазіргі  таңда  коледждің  сырттай  оқу  бөлімінде  орта  кәсіби  мамандықтар

бойынша өндірістен қол үзбей ақылы негізде мамандар даярлануда.



Ұлттық біліктілік шеңберінің, салалық біліктілік шеңберінің және кәсіптік стандарттардың дескрипторларымен айқындалатын білім
алушылардың даярлық деңгейіне қойылатын талаптар

4.4-кесте.
№ Мамандық атауы коды, 

білік атауы коды
Ұлттық біліктілік

шеңбері
Салалық біліктілік

шеңбері
Кәсіби стандарттар

1. 06120100 – «Есептеу техникасы 
және ақпараттық желілер» 
3W06120201 –Ақпараттық және 
бағдарламалық 
қамтамасыздандыруды қорғау 
операторы
-4S06120102 Желілік және 
жүйелік әкімшілендіру технигі

3-4 3-4 «Жүйелік және желілік басқару» 
«Атамекен» Қазақстан Республикасы 
Ұлттық кәсіпкерлер палатасы Басқарма 
Төрағасы орынбасарының 2017 жылғы 17 
шілдедегі No 171 бұйрығына No 3 
қосымша.
«Техникалық қамтамасыз ету», «Атамекен» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық 
кәсіпкерлер палатасы Басқарма Төрағасы 
орынбасарының 2017 жылғы 17 шілдедегі 
No 171 бұйрығына No 47 қосымша «Желі, 
жүйелік әкімшілер және сервер әкімшілері 
", "Атамекен" Қазақстан Республикасы 
Ұлттық кәсіпкерлер палатасы Басқарма 
Төрағасы орынбасарының 2017 жылғы 17 
шілдедегі No 171 бұйрығына No 4-
қосымша.

2. 06120200 – «Ақпараттық 
қауіпсіздік жүйелері» 
-4S06120202 -Ақпараттық 
қауіпсіздік технигі  

4 4 «Ақпараттық қауіпсіздік», «Атамекен» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық 
кәсіпкерлер палатасы Басқарма Төрағасы 
орынбасарының 2017 жылғы 17 шілдедегі 
№ 171 бұйрығына № 7 қосымша, 
«Ақпараттық инфрақұрылымның 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету және IT», 
«Атамекен» Қазақстан Республикасы 
Ұлттық кәсіпкерлер палатасы Басқарма 
Төрағасы орынбасарының 2019 жылғы 24 
желтоқсандағы № 259 бұйрығына № 44 
қосымша.

3. 06130100 - Бағдарламамен 
қамтамасыз ету (түрлері 

3-4 3-4 «Бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу» 
кәсіби стандарты «Атамекен» Қазақстан 



бойынша)
-3W06130102 - Web-дизайнер         
-4S06130103- Бағдарламалық 
қамтамасыздандыруды 
құрастырушысы
-4S06130105 - Ақпараттық 
жүйелер технигі

Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер 
палатасы 17.07.2017 ж   №171 бұйрығы
«Веб және мультимедиялық қолданбаларды
сынау» Ұлттық кәсіпкерлер палатасының 
басқарма төрағасының орынбасарының 
бұйрығына Қазақстан Республикасы 
«Атамекен»
24 желтоқсан 2019 ж № 259

4. 07110500   Мұнай мен газды 
қайта өңдеу технологиясы
-3W07110501  Технологиялық 
қондырғылар операторы                  
-4S07110502  Техник-технолог

3-4 3-4 «Мұнай және газ өңдеу» Кәсіби стандарты. 
«»Атамекен»» Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы Басқарма 
Төрағасы орынбасарының 27.12.2019 ж. 
№266 бұйрығына № 30 қосымша»

5. 07130200 – «Электрмен 
қамтамасыз ету»
4S07130202- Техник-электрик

4 4 Өтінім № 5. «Атамекен» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер 
палатасы 17.07.2017ж   №171 бұйрығы

6. 07130300– «Жылу электр 
станцияларының жылу 
энергетикалық 
қондырғылары»  
-3W07130301 – Қазандық 
қондырғыны жөндеуші
-4S07130303- Техник-жылу 
энергетигі

3-4 3-4 «Қазандық және турбина  жабдықты 
пайдалану ж»не жөндеу» . «Атамекен» ҚР 
ҰКП 26.12.2019ж № 20 262 бұйрық

7. 07130700–«Электромеханикал
ық жабдықтарға техникалық 
қызмет   көрсету, жөндеу және 
пайдалану» 
-4S07130704 -Техник-
электромеханик

4 4 "Электр жабдықтарын пайдалану және 
жөндеу". "Атамекен" ҚР ҰКП 02.05.2019 ж.
№86 бұйрығы

8. 07140100Технологиялық 
процесстерді автоматтандыру 
және басқару (бейін бойынша)
-3W07140101-Бақылау-өлшеу 
аспаптары мен автоматикаға 

3-4 3-4 «Жылу автоматикасы мен бақылау-өлшеу 
аспаптарын пайдалану және жөндеу» 
кәсіби стандарты. "Атамекен" Қазақстан 
Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер 
палатасы Басқарма Төрағасы 



қызмет көрсету және жөндеу 
жөніндегі слесарь 
-4S07140102-Техник-
электромеханик

орынбасарының 2020 жылғы 24 
маусымдағы № 132 бұйрығына № 30-
қосымша. "Электр энергиясын беру мен 
бөлуді метрологиялық қамтамасыз ету" 
кәсіби стандарты "Атамекен" Қазақстан 
Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер 
палатасы Басқарма Төрағасы 
орынбасарының 18.12.2019 жылғы 
бұйрығына № 30-қосымша. № 255 .

9. 07140500 –«Сандық техника» 
-4S07140504 Техник-электронщик 

4 4 "Электрониканы техникалық қамтамасыз 
ету", "Атамекен" Қазақстан Республикасы 
Ұлттық кәсіпкерлер палатасы Басқарма 
Төрағасы орынбасарының 2019 жылғы 24 
желтоқсандағы бұйрығына № 41 қосымша. 
No 259, «Компьютерлік техниканы 
техникалық қамтамасыз ету», «Атамекен» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық 
кәсіпкерлер палатасы Басқарма Төрағасы 
орынбасарының 2019 жылғы 24 
желтоқсандағы бұйрығына № 47 қосымша. 
No 259, "Аппараттық құралдарға 
техникалық қызмет көрсету және жөндеу", 
"Атамекен" Қазақстан Республикасы 
Ұлттық кәсіпкерлер палатасы Басқарма 
Төрағасы орынбасарының 2019 жылғы 24 
желтоқсандағы бұйрығына № 44 қосымша. 
№ 259

10. 07140900–«Радиотехника, 
электроника және 
телекоммуникациялар»
-3W0714901 -
Телекоммуникациялық 
жабдықтар мен байланыс 
арналарын 
электромонтаждаушы-реттеуші

3-4 3-4 «Телекоммуникациялық жүйелерде, 
компьютерлік жүйелерде және теледидар 
кабельдерінде электр және монтаждау 
жұмыстары» ҚР «Атамекен» Ұлттық 
Кәсіпкерлер палатасы 26.12.2019 жылғы 
№262 бұйрығы.
«Телекоммуникациялық жабдықты жобалау
және пайдалану» ҚР «Атамекен» Ұлттық 



-4S07140902 –Телекоммуни-
кациялық байланыс жүйелер 
технигі

кәсіпкерлер палатасы 24.12.2019ж. №259 
бұйрығының қосымшасы.

11. 07310100 –«Архитектура»
-4S07310102 -Техник – 
жобалаушы

4 4 «Архитектурно-градостроительные 
работы», приказ Председателя 
Правления палаты Республики 
Казахстан «Атамекен» №262 от 
26.12.2019г.



5 Оқу-материалдық құндылықтар
Шымкент қаласы  білім  басқармасының  «Политехникалық  колледжі»

мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны 1971 жылы салынған.  
- Жобалық қуаттылығы – 960 орын;  
- Жер телімінің ауданы – 1,326 м2; 
- Ғимараттардың жалпы ауданы – 7812,1 м2, оның ішінде: оқу ауданы – 5473,8

м2;  
оқу кабинеттері,  зертханалары, шеберханалары:  
- жалпы білім беру пәндерінің кабинеттері – 14 (710 м2); 
- жалпы кәсіптік пәндерінің кабинеттері – 10 (563 м2); 
- әлеметтік -гуманитарлық пәндер кабинеттері – 3 (164 м2); 
- арнайы пәндер кабинеттері – 38 (2244,2 м2); 
- Компьютер кластары – 15 (834 м2);  
- Лингафон кабинеттері – 6 (288 м2);  
- Мультимедиялық кабинеттер – 22 (1223,6 м2); 
- Интернет - 30 м-бит/с; Зертхана – 37 (2172,2 м2); 
- Шеберхана – 4 (266 м2); 
- Асхана (буфет) – 1 (398 м2); 
- Медбекет – 1 (24 м2); 
- Кітапхана – 1 (144,8 м2);  
- Мәжіліс залы – 1 (341,2 м2); 
- Спортзал – 1 (274,3 м2);
- Спорттық алаң – 1 (1200 м2); 
- Жатақхана – 1;  
- Жобалық қуаттылығы – 200 орын; 
- Жер телімінің ауданы – 678,4 м2;  
- Ғимараттардың жалпы ауданы – 1968,8 м2 о.і.тұрғын ауданы – 1178,0 м2.
5.1-кестебілім  алушылардың  тұруына  жағдай  жасау  туралы  мәлімет.(5.1-

қосымша)
Медициналық  көмектің,  оның  ішінде  медициналық  орталықтың  және

медициналық қызметке лицензияның болуы туралы ақпарат. (5.2-қосымша)
5.2-кесте.

Білім беру процесі жүргізілетін
құрылыстың нақты мекенжайы

Медициналыққызметкеберілген
лицензия туралымәлімет (нөмірі)

Ескертпе

Шымкент қаласы,  Желтоқсан көшесі 
№30

0000113DX
04.12.2018 жыл.

  

Санитарлық  ережелер  мен  нормаларға  сәйкес  келетін  тамақтандыру



нысанының болуы туралы ақпарат. (5.3-қосымша)
5.3-кесте.

Білім беру
процесінде
орналасқан

құрылымның
нақты

мекенжайы

Тамақтануобъектісінің
атауы (асхана, буфет,

кафе)

Тамақтануобъектісініңсанит
ариялыққағидалар мен

нормаларғасәйкестігітуралы
санитариялық-

эпидемиологиялыққорытын
дыныңболуы (күні мен

нөмірі)

Ескертпе
(тамақтануобъекті
сіжалғаберілгенжа
ғдайдажалғаалуш
ылартуралымәлім
еттердікөрсету)

1 2 3 4

Шымкент
қаласы,

Желтоқсан
көшесі №30

Асхана №1702.X7KX18VWF00057549
26.01.2022

«Бисебаева»
Жеке кәсіпкерлігі

5.4-кесте."Білім  беру  процесін  материалдық-техникалық  қамтамасыз  ету
туралы,  оның  ішінде  компьютерлердің  болуы,  оқу  зертханаларының,  оқу  пәндік
кабинеттерінің  және  оқытудың  техникалық  құралдарының  болуы  туралы
мәліметтер". (5.4-қосымша).



6 Ақпараттық ресурстар және кітапхана қоры
Бүгінгі таңда кітапхана қоры 76001 дана кітапты құрайды,оның ішінде қазақ

тіліндегісі  26098  дана.  Оқулықтар  71664  дана,  көркем  әдебиет  2349  дана,  оқу
әдістемелік  құралдар  саны  1041  дана.  Электронды  оқу  құралдары  947  дана.
Мерзімді  басылымдар  саны  –  24  дана.  Кітапхана  қоры  «Фолиант»,   «Мектеп»,
«Альманах»,  «Атамұра»,  «АрманПВ»,  «Көкжиек»,  «ЛантерВООКS»  т.б  баспалар
арқылы толықтырылады. Аталған баспалар колледжде кітап көрмесін жасап, жаңа
кітаптармен  таныстыру  арқылы  жыл  сайын  жаңа  кітаптарға  тапсырыс  беріп
отырады.

2020 жылы  алынған  кітаптар саны.
Барлығы : 1050,8 мың /359 дана
Альманах баспасынан:  609,2 /190 дана/
Мектеп баспасынан:393,6 /141 дана
Фолиантбаспасынан:48,0 /28 дана
2021жылы  алынған  кітаптар саны.
Барлығы: 2568, 6 мың /944дана/
Альманах баспасынан:  1289,0 /344дана/
Мектеп баспасы: 1012,6 мың /480 дана
Фолиантбаспасынан: 267,0 мың/ 120дана
2022 жылы алынған кітаптар саны.
Барлығы:  3262,8  мың, 1190 дана
Альманах 1360,0 мың /350 дана/ 
 «ИП Жаматаева Г.Ш. » 648,3 мың / 175дана/
Атамұра 457,0 мың /268 дана/ 
Көкжиек 176,3 мың /106дана/
Мектеп 621,2 мың /291 дана/ 
2022 жылы алынатын кітаптар
Фолиант 295,0 мың /180 дана/ 
Арман ПВ 192,3 мың  /44дана/
Лантар BOOKS  1495.8 мың /280 дана.

Сонымен қатар, «Альманах» баспасы  арқылы колледж оқытушыларының,атап
айтсақ  Б.Абжан,  А.Тасбулатова,  А.Полатова,  Г.Пирназаровалардың  кітаптары
жарыққа шықты. Бұл кітаптар қазіргі таңда білім алушылардың қолданысында.

Мамандықтарға сәйкес оқулықтар цифрландырылып, COLLEDGE SmartNation
платформасына  жүктеу  жұмыстары  жүргізіліп  жатыр.  Жүктелген  электрондық
кітаптар саны – 1094 дана.

Колледж кітапханасы РАБИС бағдарламасымен жұмыс жасайды Қазіргі таңда
39328  дана  кітап  енгізілді.  Оның  ішінде  қазақ  тілінде  –  3587,  орыс  тілінде  –
35741дана. 

Оқу залы 8 компьютер, интерактивті тақтамен, ксерокспен жабдықталған.



Кітаптарды  насихаттау  жұмысы  түрлі  жолмен  жүргізіледі.  Колледж
кітапханашылары жаңа  оқуға түскен бірінші курс білім алушыларына кітапхана
ережесімен таныстыру мақсатында кітапханаға экскурсия өткізіп тұрады. Қаладағы
кітапханаларға  саяхат  жасайды  және  түрлі  тақырыптарға  іс-шаралар  өткізеді.
Мысалы:  Оқырман  конференциясы,  әдеби-сазды  кештер,   жергілікті  ақын-
жазушылармен кездесу кеші, кітап көрмелер, жаңа кітаптарға шолулар және басқа
да іс-шаралар өткізеді.Цифрлық тасымалдағышта оқу және ғылыми әдебиеттердің
болуы  туралы  мәлімет.6.1-кесте  оқу,  көркем  және  ғылыми  әдебиеттер  қорының
болуы туралы мәлімет. 6.2-кесте. (6.1-қосымша)

Интернет желісі келісім шарттары(6.2-қосымша)





7 Білім алушылардың білімін бағалау

Білім алушылардың үлгерімін  бақылау,  аралық және қорытынды аттестаттау
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы
№ 125 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
тізілімінде  тіркелген  №  5191  болып  тіркелген).Білім  алушылардың  үлгеріміне
ағымдық  бақылау,  аралық  және  қорытынды  аттестаттау  өткізудің  үлгілік
қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады. (7.1-қосымша).

Колледжде  оқыту  нәтижелерінің  жетістіктерін  бағалау  әр  түрлі  бақылау
түрлерімен  жүргізіледі:  үлгерімді  ағымдағы  бақылау,  аралық  және  қорытынды
аттестаттау.  Бақылау  жұмыстары,  сынақтар  пәнді,  соның  ішінде  модульге
біріктірілген  пәнді  оқуға  бөлінген  оқу  уақыты  есебінен,  емтихандар  –  аралық
немесе қорытынды аттестаттауға бөлінген мерзімде өткізіледі.

Жалпы  білім  беретін  пәндер  бойынша  аралық  аттестаттау:  қазақ  тілінде
оқытатын топтар үшін қазақ тілі, орыс тілі және әдебиеті; орыс тілінде оқытатын
топтар үшін орыс тілі, қазақ тілі және әдебиеті; Қазақстан тарихы, математика және
тереңдетілген деңгейдегі пән бойынша емтихандар өткізуді көздейді. 

Жалпы  білім  беретін  пәндер  бойынша  емтихандар  «Жалпы  білім  беретін
пәндер» модуліне бөлінген кредиттер/сағаттар есебінен өткізіледі (72 сағ./3кредит).

КолледждеҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы
18  наурыздағы  №  125  бұйрығымен  бекітілген  «Білім  алушылардың  үлгеріміне
ағымдық  бақылау,  аралық  және  қорытынды  аттестаттау  өткізудің  үлгілік
қағидаларына»  сәйкес  оқыту  нәтижелерінің  жетістіктерін  бағалауды  әр  түрлі
бақылау түрлері үлгерімді ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау
арқылы жүргізу іске асырылған.

Колледжде дипломдық жобаны (жұмысты) техникалық мамандықтар бойынша
білім  алатын білім  алушылар орындайды және  кейбір  техникалық  құралдар  мен
технологиялар жасауды немесе олардың есебін болжайды. 

Колледжде  дипломдық  жобаны  (жұмысты)  орындау  және  қорғау   тиісті
мамандық  бойынша  әзірленген  «Дипломдық  жобаны  (жұмысты)  орындау  және
қорғау туралы ережесіне» сәйкес жүргізіледі. Тақырыптар  оқу жылының басында
ПБК  отырысында  бекітіледі  және  білім  алушыларға  дипломалды  практикасына
жіберілген кезде тағайындалады.

№125  бұйрығы  негізінде  Диплом  жобасын  (жұмысын)  қорғау,  қорытынды
аттестаттау  өткізу  жөніндегі  комиссияның  ашық  отырысында  оның  мүшелерінің
кемінде 2/3-сінің қатысуымен өткізіледі. Бір дипломдық жобаны (жұмысты) қорғау
ұзақтығы  бір  білімалушыға  30  (отыз)  минуттан  аспайды.  Диплом  жобасын
(жұмысын) қорғау үшін білімалушы ұзақтығы 10 (он) минуттан аспайтын баяндама
жасайды.

Қорытынды  аттестаттау  басталғанға  дейін  екі  апта  бұрын  білім  алушылар
қорғауға  жіберілген  дипломдық  жобаларды  (жұмыстарды)  рецензиялармен  және



презентациялық материалдармен ұсынады.
Дипломдық жобаны (жұмысты) қорғауды өткізу уақыты кестемен анықталады

және дипломдық жобаларды (жұмыстарды)  қорғау  басталғанға  дейін  кемінде үш
жұмыс күні бұрын білім алушылардың назарына жеткізіледі.

Дипломдық жобаны (жұмысты) қорғау презентация түрінде өтеді.
Дипломдық  жобаның  талаптарға  сай  жазылуын  жетекшілері  мен  пікір

берушілер  тарапынан  қадағаланып,  мезгілінде  орындалады.  Дипломдық  жобалар
мен  мемлекеттік  емтихандардың  қорытындылары  және  комиссия  төрағаларының
қорытынды есебі мен хаттамалары оқу бөліміне жинақталып, мұрағатқа өткізіледі.
(7.2-қосымша)

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

№ Мамандық коды, атауы
Білім

алушылар
саны

Орта бал Үлгерім, %

1

0911000 – Электрлік және
электромеханикалық жабдықтарды

техникалық пайдалану, қызмет
көрсету және жөндеу

50 4,2 100

2
0902000 – Электрмен қамтамасыз

ету
38 4,2 100

3

0906000 - Жылу
электрстанцияларының жылу
энергетикалық қондырғылары

14 4,5 100

4
0907000 – Жылу техникалық жылу

жабдықтары және жлумен
қамтамасыз ету жүйелері

13 4,1 100

5
1304000-«Есептеу техникасы және
бағдарламалық қамтамасыз ету»

124 4,4 100

6
1304000 - «Есептеу техникасы және

бағдарламалық қамтамасыз ету»
124 4,4 100

7
1302000 «Автоматтандыру және

басқару»
61 4,2 100

8
0819000«Мұнай мен газды қайта

өңдеу технологиясы»
23 4,7 100

9
1306000-«Радиоэлектроника және

байланыс»
49 4,4 100

Барлығы 496 4,3 100



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

№ Мамандық коды, атауы
Білім

алушылар
саны

Орта бал Үлгерім, %

1

0911000 – Электрлік және
электромеханикалық жабдықтарды

техникалық пайдалану, қызмет
көрсету және жөндеу

37 4,0 100

2 0902000 – Электрмен қамтамасыз ету 23 4,0 100

3
0906000-Жылу

электрстанцияларының жылу
энергетикалық қондырғылары

14 4,2 100

4
1304000-«Есептеу техникасы және
бағдарламалық қамтамасыз ету»

101 4,4 100

5 1305000 – Ақпараттық жүйелер 45 4,4 100

6
1304000 - «Есептеу техникасы және

бағдарламалық қамтамасыз ету»
101 4,4 100

8
1302000 «Автоматтандыру және

басқару»
76 4,4 100

9
0819000«Мұнай мен газды қайта

өңдеу технологиясы»
29 4,3 76

10
1306000-«Радиоэлектроника және

байланыс»
47 4,5 100

Барлығы 473 4,2 100



Қорытынды
Шымкент қаласы білім басқармасының «Политехникалық колледжі» МКҚК-нің

білім  беру  қызметі  мемлекеттік  жалпыға  міндетті  білім  беру  стандарттарының
талаптарына сәйкес келеді, оның ішінде мамандықтар бойынша:

Мамандықтар 9 сыныпты
бітіргендер

11 сыныпты
бітіргендер

06120100 –«Есептеу техникасы және ақпараттық 
желілер» - 4S06120102 Желілік және жүйелік 
әкімшілендіру технигі

3 жыл 10 ай 2 жыл 10 ай

06120200 –«Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері» - 
4S06120202 –Ақпараттық қауіпсіздік технигі

3 жыл 10 ай 2 жыл 10 ай

06130100 – «Бағдарламалық қамтамасыз ету» 
(түрлері бойынша)- 4S06130103 Бағдарламалық 
қамтамасыздандыруды құрастырушысы- 4S06130105 –
Ақпараттық жүйелер технигі

3 жыл 10 ай

3 жыл 10 ай

2 жыл 10 ай

2 жыл 10 ай
07110500–«Мұнай мен газды қайта өңдеу 
технологиясы»-4S07110502 Техник-технолог 3 жыл 10 ай 2 жыл 10 ай
07130200 – «Электрмен қамтамасызету»
4S07130202 -техник-электрик 3 жыл 10 ай 2 жыл 10 ай
07130300– «Жылу электрстанцияларының жылу 
энергетикалық қондырғылары» 4S07130303-Техник-
жылу энергетигі

3 жыл 10 ай 2 жыл 10 ай

07130700– «Электромеханикалық жабдықтарға 
Техникалық қызмет көрсету, жөндеу және 
пайдалану» 
4S07130704-Техник-электромеханик

3 жыл 10 ай 2 жыл 10 ай

07140100– «Технологиялық процесстерді 
автоматтандыру және басқару» 
4S07140102-Техник-электромеханик

3 жыл 10 ай 2 жыл 10 ай

07140500 –«Сандық техника» 
4S07140504 Техник-электронщик  

3 жыл 10 ай 2 жыл 10 ай

07140900–«Радиотехника, электроника 
жәнетелекоммуникациялар»
3W0714901- Телекоммуникациялық жабдықтар мен 
байланыс арналарын электромонтаждаушы-реттеуші  
4S07140902 -Телекоммуникациялық байланыс жүйелер 
технигі

3жыл 10 ай 2жыл 10 ай

07310100–«Архитектура»
4S07310102 -Техник – жобалаушы

3 жыл 10 ай 2 жыл 10 ай

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңын басшылыққа ала отырып,
Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігінің «Білім беру ұйымдарын бағалау
өлшемшарттарының» негізінде, 2022 жылғы 7 қараша – 5 желтоқсан аралығында
Шымкент қаласы білім басқармасының «Политехникалық колледжі» МКҚК өзін-өзі
бағалау жұмыстарын жүргізді. 



Колледж  директоры2022  жылғы  10  қарашадағы  №208  –  Н/Қбұйрығымен
бекіткен комиссияқұрамы өзін-өзі бағалау жұмыстарынатқарды.

Шымкент қаласы білім басқармасының «Политехникалық колледжі» МКҚК-ы
қызметін  ұйымдастыру  колледж  дамуының  миссиясы  мен  стратегиясына  сәйкес
жүзеге асырылады.

Білім  берудің  аталған  миссиясын  жүзеге  асыру  мақсатында  –  әлемдік  озық
стандарттарға  сәйкес  өндірістің  заманауи  технологияларын  игерген,  ұлттық
экономиканың ағымдағы және перспективтік қажеттіліктеріне сай бәсекеге қабілетті
және кәсіби дайындық деңгейі жоғары мамандармен барынша қамтамасыз етуде. 

 Шымкент қаласы білім басқармасының «Политехникалық колледжі» МКҚК
ұжымының  саясаты  ғылымды  қажетсінетін  технологиялар  білімін,  басқару
қабілеттілігін меңгерген, нарықтық экономикаға бағдарлана алатын жоғары білікті
және бәсекеге қабілетті мамандар дайындауға бағытталған.

Білім  алушыларға  арналған  білім  беру  бағдарламаларының  мазмұны
мемлекеттік  жалпыға  міндетті  білім беру  стандарттарына,  оқу бағдарламаларына
сәйкес  келеді.  Білім  беру  бағдарламаларының  мазмұны  негізгі  және  кәсіби
құзыреттерді  қалыптастыруға  толық  бағытталған.  Білім  беру  бағдарламаларын
игеру нәтижесінде, түлектер ТжКБ деңгейі шеңберіне сәйкес біліктіліктерді алады.

Оқытудың  тиімділігін  арттыру  үшін,  жүйелі  түрде  оқыту  әдістемесі  мен
курстардың мазмұны талданады, сәйкесінше тиісті шаралар қабылданады.

Оқу  үдерісінде  білім  алушылар  білім  беру  бағдарламаларының  негізгі
субъектілері мен негізгі тұтынушылары болып табылады, сондықтан оқу үдерісінің
сапасын қамтамасыз етуде олардың мүдделері басымдыққа ие. 

Білім  алушылардың  сабақтан  тыс  уақыттарда  әнші,  биші,  ақындар  мен
жүргізушілер,  КТК  тобының  жұмыстарына,  пікірталас  дебат  клубтары
турнирлеріне,  білім  алушылардың  «Достық»  клубы,  спорт  секцияларына  қатысу
мүмкіндіктері  бар.  Бұл өз кезегінде білім алушылардың кәсіби құзыреттілігі  мен
қатар,  әлеуметтік  құзіреттіліктерін  қалыптастыруға,  жастардың  өзін-өзі  танытуы
үшін  арналған  маңызды шаралар.  Бұл  шаралар  келесі  қызметтер  арқылы жүзеге
асырылады:  кітапхана  ресурстары,  ақпараттық  ресурстары,  білім  алушылардың
тәжірибесін ұйымдастыру жүйесі, кураторлық қызмет жүйесі, тәрбие жұмысының
жүйесі, медициналық қызмет, психологиялық қызмет, жатақхана беру, тамақтандыру
және жұмысқа орналасу қызметі.  

Колледжде оқыту әдістемесі білім алушылардың оқу үдерісінде белсенділігін
арттыруға  негізделіп,  білім  алушылар  мен  оқытушылардың  қарым-қатынасы
этикалық нормаларды және  өзара  сыйластықты сақтауға  негізделген.  Колледжде
білім  алушылардың  құқықтары  қорғала  отырып,  білім  алушыларды  ауыстыру,
қалпына  келтіру,  академиялық  демалыс  беру,  грант  тағайындау  нормативтік
құжаттарға сәйкес жүргізіледі.

Политехникалық колледжінде оқытушының рөлі білім берудің жоғары сапасы



үшін  шешуші  болып  табылады.  Сондықтан  колледжде  жұмысқа  орналасудың,
кәсіптік өсудің және инженерлік-педагогикалық кадрлардың дамуының объективті
және айқын процестері бар. Инженерлік-педагогикалық қызметкерлер оқу үрдісінде
білім  беруді  тиімді  өткізу  үшін  оқытылатын  пәннің  ерекшеліктерін,  қажетті
дағдыларын  және  тәжірибесін  толық  біледі  және  түсінеді.  Оқу  процесін
ұйымдастыру үшін пайдаланылатын ресурстар жеткілікті және орындалатын білім
беру бағдарламаларының талаптарына сәйкес келеді.

Колледж басшылығы үнемі МТБ-ны күшейту, кітапхана қорын толықтыру және
жаңартуға,  компьютерлік  техниканы  жетілдіруге  бағытталған  жұмыстарды
тыңғылықты  атқарады.  Бұл  өз  кезегінде  нормативтік  құжаттардың  талаптарына
сәйкес мамандарды сапалы дайындауды жүзеге асыруға мүмкіндік береді.

Қаржылық  қорлар  материалдық-техникалық  базаны  жетілдіру,  кеңейту  және
қолдау  үшін жүйелі  түрде қолданылып,  білім беру қызметінің  сапасын жақсарту
үшін  жағдайлар  жасайды.Білім  алушыларға  қолдау  көрсету  және  кеңес  беру,
академиялық  көрсеткіштерді  жақсарту,  қоғамдағы  өмірлік  дағдыларын  дамытуға
ықпал ететін құрылымдар тиімді жұмыс атқаруда.  Білім алушыларға сабақтан тыс
уақытта  оқыту,  олардың жағдайын қамтамасыз  ету  және  олардың жеке  дамуына
қолдау көрсету бойынша тұрақты және дәйекті жұмыс жүргізіледі. 

Колледждегі барлық қажетті ресурстар туралы ақпаратпен білім алушылар мен
оқытушылар хабардар етілген. Сонымен қатар, колледж білім беру бағдарламалары
туралы  ақпаратпен  толық  қамтамасыз  етілген.  Әрбір  құрылымдық  бөлімде
өндірістік  мәселелерді  жедел  және  тиімді  шешуге  мүмкіндік  беретін  ақпараттық
дерекқор құрылған.

Берілген ақпарат барлық мүдделі тараптарға (талапкерлерге, білім алушыларға
және т.б.) нақты, дәл, объективті, актуальді және қол жетімді.
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