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1. БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМЫ БОЙЫНША ЖАЛПЫ МАҒЛҰМАТТАР 

 

Білім беру ұйымының толық атауы: «Алматы мемлекеттік бизнес 

колледжі» Мемлекеттік 

коммуналдық қазыналық кәсіпорын   

Білім беру ұйымының орналасқан 

жері (заңды мекенжайы және нақты 

орналасқан жерінің мекенжайы):  

050012,  Алматы қаласы, Шевченко 

көшесі, 95 үй 

Заңды тұлғаның байланыс деректері 

(телефон, электронды пошта, web-

сайт); 

жұмыс: 8 (727) 298-77-68,  

e-mail: ambk2012@mail.ru 

web-сайт: 

Директордың байланыс деректері: Самаликова Гульдана 

Амангелдиевна 

тел: 8 701 743 30 85 

Өзін-өзі бағалау есебіне жауапты 

тұлға директордың оқу әдістемелік 

жұмысы жөніндегі орынбасарының 

м.а. 

Абдуллаева Гульзада Абдуаетовна 

тел: 87471451772 

 

Алматы мемлекеттік бизнес колледжі Қазақ КСРО сауда 

министрлігінің 1950 жылдың 10 маусымындағы №1-134-а бұйрығы негізінде 

Алматы кеңес сауда техникумы болып құрылды.  

Алматы кеңес сауда техникумына Қазақстан Республикасы білім 

министрлігінің 1992 жылдың 13 сәуіріндегі №179 бұйрығы негізінде Алматы 

коммерциялық техникумы атауы берілді. 

Алматы коммерциялық техникумына Қазақстан Республикасы білім 

және ғылым министрлігінің 1995 жылдың 11 желтоқсанындағы №312 

бұйрығы негізінде Алматы бизнес колледжі атауы берілді. 

Алматы мемлекеттік бизнес колледжі (ары қарай Колледж) Білім беру 

қызметін ҚР Конституциясына, ҚР Президентінің жарлықтарына, ҚР "Білім 

туралы "Заңына, 2019-2025 жылдарға арналған білім беруді дамытудың 

мемлекеттік бағдарламасына, ҚР "Еңбек туралы" Заңына, ҚР Білім және 

ғылым министрлігінің директивалық құжаттарына, уәкілетті орган – Алматы 

қаласы білім басқармасының өкімдеріне сәйкес жүргізеді. 

Алматы қаласы Әкімінің 1999 жылғы 18 қаңтардағы № 59 шешіміне 

сәйкес Колледж Алматы қаласының Әділет басқармасында тіркелген 

мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорын болып табылады. «Алматы 

мемлекеттік бизнес колледжі» МКҚК Алматы қаласының Әділет 

Департаментінде мемлекеттік қайта тіркеуден өтті: Алматы қаласы Әділет 

департаментінің заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы 31.07.2008 ж. 

В сериялы № 0336700  тіркеу нөмірі 25026-1910-ГП сәйкестендіру нөмірі 

990340002714 куәлігі. 
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Колледждің  құрылтайшылық және құқық белгілеуші 

құжаттары: 

- Алматы қаласы білім Басқармасы Алматы мемлекеттік бизнес колледжі 

Жарғысы, Алматы қаласы Әкімдігінің 2008 жылдың 14 маусымындағы 

№3/543 Қаулысымен бекітілген. 

- Алмалы ауданындағы Алматы қалалық білім беру басқармасының 

Алматы бизнес колледжі жер учаскені тұрақты жер пайдалануға беру туралы 

ҚР «Жер туралы» 2001 жылғы 24 қаңтардағы №152-ІІ Заңына сәйкес Алматы 

қаласы Әкімшілігінің 2002 жылғы 13 қарашадағы №5/710-277 Қаулысымен 

бекітілген жер учаскесіне меншік құқығын, тұрақты жер пайдалану құқығын 

беретін акт, жер учаскесінің кадастрлік номері: 20-311-016-101, жер 

учаскесінің көлемі 0,5166 га. 

- Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Шевченко көшесі 95 үй мекен-

жайында орналасқан  Білім беру қызметімен (қосымшаға сәйкес) айналысуға 

Алматы қаласы білім Басқармасы «Алматы мемлекеттік бизнес колледжі», 

25026-1910-МК, 31.07.2008ж. Мемлекеттік лицензиясы, АА-5 сериясы, 

лицензия нөмірі №0059617, берілген күні 22 қыркүйек, 2008 жыл. Лицензияны 

берген орган Алматы қаласының экономика және бюджеттік жоспарлау 

басқармасы, 2008 жылғы 22 қыркүйек №106-н/л бұйрығының негізінде. 

- Алматы мемлекеттік бизнес колледжінің 5 жыл мерзімге аккредиттеуден 

өткендігін растайтын куәлік (7 білім беру бағдарламасы), «Аккредиттеу және 

рейтингтің тәуелсіз агенттігі» IAAR, куәліктің жарамдылық мерзімі 

14.06.2019ж. – 13.06.2024ж.; Тіркеу нөмері АА D168. 

- Постмониторингтен өтуді растайтын хат (7 білім беру бағдарламасы), 

«Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігі» IAAR, 23.12.2021 жыл, 

№10829. 

- Жүйе сапа менеджменті Техникалық, кәсіптік және орта білімнен кейінгі 

білім беру саласындағы мамандарды дайындауда білім беру қызметі мен 

оқулықтар, оқу-әдістемелік кешендер мен көмек құралдарын жетілдіруге 

қатысты ҚР СТ ISO 9001-2016 «Сапа менеджменті жүйелері. Талаптар» 

талаптарына сәйкестігін куәландыратын сәйкестік сертификаты, ҚР 

Мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің Мемлекеттік тізімінде тіркелген 

06.05.2019 жыл, №KZ.7500133.07.03.00516; KZ. О.02.0133, ҚСС №0093679; 

ҚР Мемлекеттік техникалық реттеу жүйесі, «EUROASIA MS» ЖШС. 

- Колледж бойынша барлық жылдық жұмыс жоспарлары. 

Колледждің жылдық жоспары 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 

бұйрығына сәйкес жасалынған. Жылдық жоспар барлық құрылымдық 

бөлімдер бойынша жеке дайындалады және колледж директорымен бекітіледі. 
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Жоспарда колледж миссиясы, пайымы, стратегиялық мақсаты туралы 

қысқаша ақпарат қоса беріледі.   

      Колледжде техникалық және кәсіптік білім беру бағытында  келесі 

мамандықтар бойынша дайындайды: 

 

Кесте 1.1. Колледж мамандықтарының тізімі 

Бұрынғы жіктеуіш бойынша Жаңа жіктеуіш бойынша 

Мамандық Біліктілік Мамандық Біліктілік 

0518000 - Есеп 

және аудит 

051803 3 -  

Экономист-

бухгалтер 

04110100 - Есеп 

және аудит  

4S04110102 

Бухгалтер  

0516000 - Қаржы 

(салалар бойынша) 

051605 3 - Қаржы 

жұмысы бойынша 

экономист 

04120100 – Банк 

және сақтандыру 

ісі 

4S04120103 

Банк 

операциялары 

жөніндегі 

менеджер 

0515000 – 

Менеджмент 

(қолдану салалары 

бойынша) 

0515013 -

Менеджер 

04130100 - 

Менеджмент 

(қолдану 

салалары 

бойынша) 

4S04130101 -

Менеджер 

0513000 – 

Маркетинг 

(салалар бойынша) 

051301 2 – Азық-

түлік 

тауарларының 

сатушысы 

04140100 - 

Маркетинг 

(салалар 

бойынша) 

3W04140102 - 

Мерчендайзер 

4S04140103 - 

Маркетолог 
051304 2 – 

Коммерциялық 

агент 

051305 3 -

Маркетолог 

1304000 – Есептеу 

техникасы және 

бағдарламалық 

қамтамасыз ету 

(түрлері бойынша) 

130401 2 – 

Электрондық 

есептеу 

машиналарының 

операторы 

06120100 - 

Есептеу 

техникасы және 

ақпараттық 

желілер  

(түрлері 

бойынша)  

 

3W06120101 

Компьютерлік 

аппараттық 

қамтамасыз 

ету операторы  

 130404 3 – Техник-

программист 

1226000 – 

Тамақтандыру 

кәсіпорындарының 

өнім өндіру 

122605 2 – 

Жартылай 

дайындалған тағам 

өнімдерін 

даярлаушы 

10130300 -

Тамақтандыруды 

ұйымдастыру 

3W10130302 -  

Аспазшы   
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технологиясы және 

оны ұйымдастыру 

122609 2 – 

Тамақтану 

кәсіпорындарының 

аспазы 

122604 3 – Техник - 

технолог 

1219000 – Нан 

пісіру, макарон 

және кондитер 

өндірісі 

121914 2 - 

Наубайшы 

07210300 - Нан 

пісіру, макарон 

және кондитер 

өндірісі 

3W10130302 -   

Наубайшы   

121914 3 - Техник - 

технолог 

 

Оқу орнының іс-қызметінде жоғарғы органға педагогикалық кеңес жатады, 

колледж оқытушылары мен қызметкерлері осы органның мүшелері болып 

табылады.  Колледжде оқыту мемлекеттік және орыс тілдерінде, күндізгі 

оқыту түрі бойынша жүргізіледі.  

Қосымша 1. 

2. КАДРЛЫҚ ПОТЕНЦИАЛ КӨРСЕТКІШТЕРІ 

Кадр бөлімінің жұмысы оқу жылына бекітілген жылдық жоспарға 

сәйкес жүргізіледі. 

Педагогтің лауазымдық міндеттері және педагогикалық этика 

нормалары  

Колледждің білім беру үрдісіне барлық қатысушылар Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 11 мамырдағы 

№120 бұйрығымен және педагогикалық этика ережелерімен таныстырылды. 

2021 жылғы 19 сәуірде колледждің педагогикалық кеңесінде педагогикалық 

әдеп жөніндегі кеңестің құрамы 7 адамнан бекітілді (қалалық білім 

басқармасының қызметкерлері, жұмыс берушілер (келісім бойынша), 

педагогикалық еңбек ардагерлері мен педагогтар қатарынан). 2021 жылғы 27 

қазанда Педагогикалық әдеп жөніндегі кеңестің құрамын бекіту туралы 

колледж бойынша бұйрық шығарылды. Педагогикалық әдеп жөніндегі 

кеңестің 2021-2022 оқу жылына арналған жұмыс жоспары бекітілді. 

Педагогикалық әдеп жөніндегі кеңестің алғашқы отырысы 27 қазанда өтті, 

онда кеңес төрайымы болып Г.М.Айткулова, хатшысы Н. Т. Сериккулова 

сайланды. Осы отырыста Кеңестің 2021-2022 оқу жылына арналған жұмыс 

жоспары бекітілді. Кеңестің екінші отырысында "Педагог мәртебесі туралы 

Заңның", Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 

11 мамырдағы №120 бұйрығының іске асырылуын бақылауды жүзеге асыру 

мәселесі талқыланды.   

Педагогтердің  сандық және сапалық көрсеткіші 

«Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды, бастауыш, негізгі орта және 

жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын, техникалық 

және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, қосымша білімнің білім беру 

бағдарламаларын және арнайы оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру 
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ұйымдарында жұмыс істейтін педагогтерді және білім және ғылым 

саласындағы басқа да азаматтық қызметшілерді аттестаттаудан өткізу 

қағидалары мен шарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрінің 2016 жылғы 27 қаңтардағы № 83 бұйрығы негізінде 

педагогтердің біліктілік санаты деңгейін бес жылда кемінде бір рет 

арттырудан (растаудан) өткенін растау келесі құжаттар негізінде іске 

асырылады: 

- Ұлттық біліктілік тестілеуден өту туралы анықтама; 

- Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының педагог 

қызметкерлерін аттестаттау туралы «Алматы қаласы білім басқармасы» 

КММ басшысының бұйрықтары («педагог – модератор», «педагог – 

сарапшы», «педагог-зерттеуші»); 

- Білім беру ұйымдары басшыларының орынбасарларын аттестаттау 

туралы «Алматы қаласы білім басқармасы» КММ басшысының 

бұйрығы; 

- Аттестатталушы техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары 

басшыларының орынбасарларына біліктілік санаттарын беру туралы 

«Алматы қаласы білім басқармасы» КММ басшысының бұйрығы; 

- Педагог қызметкерлерге біліктілік санаттарын беру туралы колледж 

директорының бұйрығы; 

- Алматы мемлекеттік бизнес колледжінің штаттық оқытушылардың 

01.02.2022ж бойынша (жоғарғы, бірінші, екінші санатты) тізімі; 

- Біліктілік санатын беруге (растауға) аттестатталушы педагогты 

аттестаттау туралы куәлік. 

Колледждің оқытушылар құрамы білім беру қызметінің басты ресурсы 

болып табылады. Колледждің кадрлық саясаты стратегиялық мақсаттарға, 

саясатқа сәйкес келіп, заңнамалық актілерге, ішкі нормативтік құжаттарға 

сәйкес жүзеге асырылады.  Кадрларды іріктеу және орналастыру персоналды 

басқару рәсімдері бойынша нормативтік құжаттарға сәйкес жүргізіледі: 

Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі,  "Білім туралы" Қазақстан 

Республикасының Заңы, Жарғы, біліктілік сипаттамаларының талаптары. 

Жұмысқа қабылдау еңбек шартын жасасу негізінде жүзеге асырылады (30-бап 

ҚР Еңбек кодексі). Жұмысқа қабылдау кезінде қызметкерлердің базалық 

кәсіби білімінің, сондай-ақ тәжірибелік жұмыс өтілімінің, жеке қабілеттерінің, 

кәсіби құзыреттілігінің және жеке басының қасиеттерінің болуы ескеріледі.  

Жұмысқа қабылдау кезінде оқытушымен жеке еңбек шарты жасалады, кадр 

бөлімінің инспекторы оқытушы мен колледж қызметкерін ішкі еңбек 

тәртібімен, корпоративтік этика ережелерімен, тиісті қызмет түрін 

регламенттейтін ережелермен таныстырады. Колледжде педагогтің кәсіби 

қызметіне: 

- соттың заңды күшіне енген үкіміне сәйкес педагогтің кәсіби қызметін 

жүзеге асыру құқығынан айырылған; 
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- іс-әрекетке қабілетсіз немесе әрекетке қабілеті шектеулі деп 

танылған, соның нәтижесінде қызметкердің еңбек қатынастарын 

жалғастыру мүмкіндігі жоқ;  

- психиатриялық және (немесе) наркологиялық жазбалардан тұратын 

медициналық қарсы көрсетілімдері бар; 

- техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары немесе 

жоғары оқу орнынан кейінгі білім туралы құжаттары жоқ;  

- адам өлтіргені, денсаулыққа қасақана зиян келтіргені, адамдардың 

денсаулығына және имандылыққа, жыныстық қолсұғылмаушылыққа 

қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар үшін, экстремистік немесе 

террористік қылмыстар, адам саудасы үшін сотталғандығы бар 

немесе болған, қылмыстық қудалауда жүрген немесе қудалауда 

болған адамдарды жұмысқа орналастыруға жол берілмейді, осы 

бағыттағы заңнама жағдайлары қатаң сақталады. 

          Жоғарыда келтірілген пункттер бойынша педагогтің кәсіби қызметіне 

қайшы келетін тұлғаларды жұмысқа орналастыруға жол бермеу мақсатымен 

жұмысқа қабылдау кезінде келесі құжаттар талап етіледі: 

- соттылығы жоқ туралы анықтама; 

- наркологиялық диспансерлік есепте тіркелмегендігі туралы 

анықтама; 

- психикалық аурулар есебінде тіркелмегендігі туралы анықтама; 

-  техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі, жоғары немесе 

жоғары оқу орнынан кейінгі білімі туралы диплом.   

Колледждің оқытушылар құрамы білім беру қызметінің басты ресурсы 

болып табылады. Колледждің кадрлық саясаты стратегиялық мақсаттарға, 

саясатқа сәйкес келіп, заңнамалық актілерге, ішкі нормативтік құжаттарға 

сәйкес жүзеге асырылады.  Құрылымдық бөлімдердің штаты жоғары 

біліктілігі бар қызметкерлерден тұрады,  басқару міндеттеріне сәйкес келеді. 

Кадрларды іріктеу және орналастыру персоналды басқару рәсімдері 

бойынша нормативтік құжаттарға сәйкес жүргізіледі: Қазақстан 

Республикасының Еңбек кодексі, "Білім туралы" Қазақстан Республикасының 

Заңы, Жарғы, біліктілік сипаттамаларының талаптары. Персоналды басқару 

жүйесі лауазымдық нұсқаулықтар арқылы функционалдық міндеттерді 

бекітуді көздейді. Әкімшілік-басқару құрылымының жұмысы ҚР Білім беру 

саласындағы нормативтік-құқықтық актілердің талаптарын, техникалық және 

кәсіптік білім беру бағдарламаларын іске асыратын оқу орындарының қызмет 

ережелерін сақтай отырып жүзеге асырылады. Әкімшілік-басқару 

құрылымының функционалдық міндеттері бөлімдер туралы тиісті ережелерде 

және лауазымдық нұсқаулықтарда бекітілген, басшылар арасында ұтымды 

бөлінген, оларда функциялардың қайталануы жоқ. Колледждің кадрлық 

қамтамасыз етілуі және әкімшілік-басқару қызметкерлерінің штаттық кестесі 

күнтізбелік жылдың бірінші қыркүйегінде белгіленеді. Штаттық кестенің 

лауазымдары колледждің типі мен түріне, басшылардың, мамандардың және 

қосалқы персоналдың біліктілік анықтамалығына сәйкес келеді. Басқару 
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қызметі колледжді басқару құрылымына және құрылымдық бөлімдер 

басшыларының лауазымдық міндеттеріне сәйкес жүзеге асырылады. 

Басқарманың алқалылығы колледждің педагогикалық кеңесі, әдістемелік 

кеңес, пәндік-циклдік комиссия арқылы жүзеге асырылады. Колледждің 

оқытушылар құрамының кәсіби деңгейі мен педагогикалық біліктілігі әрбір 

аттестатталатын мамандық пен кәсіп бойынша дайындық мазмұнына сәйкес 

келеді, бұл білімі туралы құжаттармен, жалпы және педагогикалық жұмыс 

өтілімен, мамандығы бойынша практикалық жұмыс тәжірибесімен, 

біліктілікті арттыру мен тағылымдамаларды ұйымдастырумен, оқу-

әдістемелік жұмысқа қатысумен расталады. 

Педагогикалық қызметкерлер білім беруді тиімді іске асыру қажеттіліктеріне 

сүйене отырып, сондай-ақ бір штаттық оқытушыға және білім алушылар 

контингентіне арналған оқу жүктемесінің жалпы көлеміне сүйене отырып 

қалыптастырылады. 

Жұмысқа қабылдау еңбек шартын жасасу негізінде жүзеге асырылады 

(30-бап ҚР Еңбек кодексі). Жұмысқа қабылдау кезінде қызметкерлердің 

базалық кәсіби білімінің, сондай-ақ тәжірибелік жұмыс өтілімінің, жеке 

қабілеттерінің, кәсіби құзыреттілігінің және жеке басының қасиеттерінің 

болуы ескеріледі.   

Педагогикалық қызметкерлердің сандық және сапалық құрамы "Білім 

беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптарын және оларға сәйкестікті 

растайтын құжаттар тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы білім 

және ғылым министрінің 2015 жылғы 17 маусымдағы №391 бұйрығына сәйкес 

штаттағы оқытушылар үлесінің біліктілік санаттары мен атақтары бар жалпы 

санына арақатынасының нормативтік көрсеткіштерімен анықталады 

(11.03.2016 ж.өзгерістермен). 

Сандық құрамының көрсеткіші 2021-2022 оқу жылы бойынша 

инженер-педагог қызметкерлер саны, барлығы - 102; соның ішінде: педагогтар 

– 92; өндірістік оқыту шеберлері – 10.  

Педагогикалық қызметкерлердің сапалық көрсеткіші бойынша кезекті 

және мерзімінен бұрын педагогтарды аттестаттаудан өткізу Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 27 қаңтардағы № 83 

«Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды, бастауыш, негізгі орта және жалпы 

орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын, техникалық және 

кәсіптік, орта білімнен кейінгі, қосымша білімнің білім беру бағдарламаларын 

және арнайы оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында 

жұмыс істейтін педагогтерді және білім және ғылым саласындағы басқа да 

азаматтық қызметшілерді аттестаттаудан өткізу қағидалары мен шарттарын 

бекіту туралы» бұйрығына сәйкес іске асырылады. 

Барлығы -102, оның ішінде: 

 жоғары санатты – 21 (20%); 

 бірінші санатты – 5 (5%);  

 екінші санатты – 5 (5%);  
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 педагог – зерттеуші – 6 (5,9%);  

 педагог-сарапшы – 1 (1%);  

 педагог-модератор – 17 (16,7%);  

 Санаты жоқ-47/46% 

Біліктілік санаты бойынша – 55 (54%). 

Барлық педагогтар жоғары оқу орнын бітірген, оның ішінде магистр 

академиялық дәрежесін алған педагогтар саны -38/37% құрайды.  

 

Кесте 2.1. Педагогтердің біліктілік санаты  бойынша  талдау 

 

Б
іл

ік
ті

л

ік
 

са
н

ат
ы

 

б
о
й

ы
н

ш
а 

соның ішінде 

Жоға

ры  

бірінш

і 

екін

ші 

Педагог-

зерттеуші 

Педагог- 

сарапшы  

Педагог-

модератор 

 

 Санаты 

жоқ 

Педагогтер 

– 92 

51/55,4

% 

21/2

2% 

4/4,3

% 

5/5

,4

% 

5/5,4% - 16/17,3

% 

41/44,

5% 

Өндірістік 

оқыту 

шеберлері - 

10 

4/40% - 1 - 1 1 1 6/60% 

Барлығы - 

102 

55/54

% 

21/2

0% 

5/5% 5/5

% 

6/5,9% 1/1% 17/16,7

% 

47/46

% 

 

Қосымша 2.  

 

3. КОЛЛЕДЖГЕ ОҚУҒА ҚАБЫЛДАУ  

 

Білім алушылар контингенті колледж іс-қызметінің сандық және 

сапалық аспектілерін сипаттайтын абсолютті және салыстырмалы 

көрсеткіштерінің кешені болып табылады. Соңғы бес жылда колледж 

техникалық, технологиялық және экономикалық бағыттар бойынша күндізгі 

оқу формасымен мамандарды дайындауды іске асыруда. Колледжге қабылдау 

тәртібі Қазақстан Республикасының 2007 жылдың 27 шілдесіндегі «Білім 

туралы» Заңына, «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің 

білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға 

қабылдаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 18 қазандағы №578 бұйрығына 

(04.06.2021 ж жаңартылған) сәйкес және  колледж директоры бекіткен 

қабылдау Ережелеріне негізделіп, іске асырылады. 

АМБК оқуға түсуші абитуриенттер оқуға түсу үшін өтінішпен бірге 

білімі туралы құжаттың түпнұсқасын, орта мектеп түлектері - ағымды 

жылдағы Ұлттық Бірыңғай Тестілеу (өз еркімен) нәтижелері жөніндегі 

сертификатты, флюорографиялық суретпен №175-У үлгідегі медициналық 

анықтаманы (бала кезінен І-ІІ топтағы мүмкіндігі шектеулі тұлғалар үшін 

медициналық-әлеуметтік сараптама комиссиясының қорытындысын), 3х4 
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өлшемдегі 4 дана фотосуретті ұсынады.  Колледжге түсушілердің жеке басын 

растайтын құжаттарды (жеке куәлік, төлқұжат немесе туу туралы куәлік) өзі, 

ата-анасы немесе заңды өкілі ғана береді.   

 

Кесте 3.1. Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша 2020-2021 оқу 

жылына абитуриенттерді қабылдау   

№   Мамандық атауы  Біліктілік  
 Орын 

саны 

 Оқыту тілі Негізгі 

орта 

білім 

негізінд

е 

 Орыс 

тілі 

Қаз

ақ 

тілі 

1 

0518000 Есеп және 

аудит 

051803 3 

Экономист-

бухгалтер 

100 50 50 100 

2 

0515000 

Менеджмент 

(қолдану салалары 

бойынша) 

051501 3 

Менеджер 
    50 25 25 50 

3 
0513000 Маркетинг 

(салалар бойынша) 

051305 3 

Маркетолог 
25 25 - 25 

4 

1304000 Есептеу 

техникасы және 

бағдарламалық 

қамсыздандыру 

(түрлері бойынша) 

130404 3 

Техник-

программист 50 25 25 50 

5 

1226000 

Тамақтандыру 

кәсіпорындары 

өнім өндіру 

технологиясы және 

оны ұйымдастыру 

122609 2 

Тамақтану 

кәсіпорындар

ының аспазы 

 75 25 50 75 

122604 3 

Техник-

технолог 

50 25 25 50 

6 

1219000 Нан пісіру, 

макарон және 

кондитер өндірісі 

121914 2 

Наубайшы 25 25 - 25 

 Барлығы 375 200 175 375 

 

Кесте 3.2. Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша 2021-2022 оқу 

жылына абитуриенттерді қабылдау   

№   Мамандық атауы  Біліктілік  

 

Орын 

саны 

 Оқыту тілі Негізгі 

орта 

білім 

негізінде 

 Орыс 

тілі 

Қазақ 

тілі 
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1.  

04130100 

Менеджмент 

(қолдану салалары 

бойынша) 

4S04130101 

Менеджер  
50 25 25 50 

2.  

04140100 

Маркетинг (салалар 

бойынша) 

 

4S04140103 

Маркетолог 

 
50 25 25 50 

3.  

06120100 Есептеу 

техникасы және 

ақпараттық желілер 

(түрлері бойынша)   

3W06120101 

Компьютерлік 

аппараттық 

қамтамасыз 

ету операторы 

75 25 50 75 

4.  

04140100 

Маркетинг (салалар 

бойынша) 

3W04140102 

Мерчендайзер  25 25 0 25 

5.  

07210300  Нан 

пісіру, макарон 

және кондитер 

өндірісі 

3W07210303 

Наубайшы  

 
25 25 0 25 

6.  

10130300  

Тамақтандыруды 

ұйымдастыру 

3W10130302   

Аспазшы  

 

100 50 50 100 

 Барлығы  325 175 150 325 

 

Алматы мемлекеттік бизнес колледжінің қабылдау комиссиясы 

қабылдау Ережелеріне сәйкес жұмыс істейді. Оқуға түсу үшін жеке 

тұлғалардан өтініш, оқуға түсу емтихандары мен білім алушылар құрамына 

оқуға қабылдау кезеңіне 10 маусымнан кешіктірмей, колледж директорының 

бұйрығымен мүшелері тақ саннан тұратын қабылдау комиссиясы құрылады. 

Қабылдау комиссиясының құрамына жергілікті үкімет пен атқару 

органдарының өкілдері, жұмыс берушілер, қоғамдық және білім беру 

мекемелерінің өкілдері кіреді. Қабылдау комиссиясының төрағасы сайланады. 

Мемлекеттік қызметті алу үшін көрсетілетін қызметті алушы (өтініш 

беруші немесе оның заңды өкілі) колледжге (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті 

беруші), не «электрондық үкіметтің» веб-порталына (бұдан әрі – портал) 

жүгінеді және «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдарына құжаттарды қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 

стандартына (бұдан әрі – Стандарт) сәйкес құжаттарды ұсынады. Мемлекеттiк 

қызмет көрсету үрдісінің сипаттамаларын, қызмет көрсету нысанын, мазмұны 

мен нәтижесiн, сондай-ақ мемлекеттiк қызмет көрсетудiң ерекшелiктерi 

ескерiлетiн өзге де ақпаратты қамтитын мемлекеттiк қызмет көрсетуге 

қойылатын негiзгi талаптардың тізбесі мемлекеттік қызмет стандартында 

көрсетілген. 
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2021-2022 оқу жылында білімі туралы құжат сәйкестігі, сондай-ақ 

қабылдау квотасын ескерумен міндетті және бейінді пәндер бағаларының 

орташа конкурстық балл бойынша абитуриенттерді автоматтандырылған 

орналастыру нәтижелерімен Алматы қалалық Білім Басқармасының 

gz.bilimalmaty.kz ақпараттық жүйесі берген колледждің білім алушылар 

қатарына қабылдауға абитуриенттер тізімін ұсынды. 

2021-2022 оқу жылында 2018 жылғы 13 қарашадағы Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің №746 қаулысының «Нәтижелі жұмыспен қамтуды 

және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған «Еңбек» 

мемлекеттік бағдарламасына», 2018 жылғы 26 қарашадағы Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым Министрінің №578 «Техникалық және 

кәсіптік білім берудің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру 

ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларына», 2020 жылдың 12 

мамырдағы ҚР білім және ғылым Министрінің №197 және 2020 жылдың 16 

шілдедегі №303 бұйрықтарының өзгерістері мен толықтырылуларына сәйкес 

техникалық және кәсіптік білім берудің білім беру бағдарламалары бойынша 

мемлекеттік білім беру тапсырысы есебінен Алматы мемлекеттік бизнес 

колледжіне күндізгі бөлімге абитуриенттерді оқуға қабылдау жүргізіліп, 

Техникалық және кәсіптік білім беру бағдарламалары бойынша білікті 

жұмысшы кадрларын дайындаумен колледжге оқуға түсуге Жұмыспен қамту 

орталығының берген жолдамалары бойынша колледж білім алушыларының 

құрамына  абитуриенттер қабылданды. 

Кесте 3.3. 2020-2021 оқу жылы бойынша оқуға қабылдау  

Мамандық Біліктілік Қабылд

анған 

талапке

р 

лер 

саны 

Соның ішінде 

оқыту тілі 

бойынша 

Қаржыланд

ыру көзі 

Мемлек

еттік 

тілде 

Орыс 

тілінд

е  

0518000 Есеп 

және аудит 

0518033 

Экономист-

бухгалтер 

100 50 50 Мемлекетт

ік білім 

беру 

гранты 

0515000 

Менеджер 

(қолдану 

салалары 

бойынша) 

0515013 

Менеджер 

50 25 25 Мемлекетт

ік білім 

беру 

гранты 

13040000 

Есептеу 

техникасы 

және 

бағдарламалық 

қамтамасыз ету 

130412 

Электронды 

есептеу 

машинасының 

операторы 

50 25 25 Мемлекетт

ік білім 

беру гра 

нты 
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1304043 

Техник-

программист  

0513000 

Маркетинг 

(қолдану 

салалары 

бойынша) 

0513012 – 

Азық-түлік 

тауарларыныі 

сатушысы 

0513042 

Коммерциялы

қ агент 

0513053 

Маркетолог 

25  25 Мемлекетт

ік білім 

беру 

гранты 

126000 

Тамақтандыру 

кәсіпорындары 

өнім өндіру 

технологиясы 

және оны 

ұйымдастыру 

122605 2 

«Жартылай 

дайындалған 

тағам 

өнімдерін 

даярлаушы» 

122609 2 

«Тамақтану 

кәсіпорындар

ының аспазы» 

75 50 25 Мемлекетт

ік білім 

беру 

гранты 

122604 3 

«Техник-

технолог» 

50 25 25 Мемлекетт

ік білім 

беру 

гранты 

0518000 Есеп 

және аудит 

0518033 

Экономист-

бухгалтер 

10 7 3 Өзін-өзі 

қаржыланд

ыру 

0515000 

Менеджер 

(қолдану 

салалары 

бойынша) 

0515013 

Менеджер 

45 15 30 Өзін-өзі 

қаржыланд

ыру 

0513000 

Маркетинг 

(қолдану 

салалары 

бойынша) 

0513053 

Маркетолог 

8  8 Өзін-өзі 

қаржыланд

ыру 

13040000 

Есептеу 

техникасы 

және 

1304043 

Техник-

программист  

15 6 9 Өзін-өзі 

қаржыланд

ыру 
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бағдарламалық 

қамтамасыз ету 

126000 

Тамақтандыру 

кәсіпорындары 

өнім өндіру 

технологиясы 

және оны 

ұйымдастыру 

122604 3 

«Техник-

технолог» 

4 2 2 Өзін-өзі 

қаржыланд

ыру 

Барлығы 432 205 227  

 

  Кесте 3.4. 2021-2022 оқу жылы бойынша оқуға қабылдау  

Мамандық Біліктілік Қабылд

анған 

талапке

р 

лер 

саны 

Соның ішінде 

оқыту тілі 

бойынша 

Қаржыландыр

у көзі 

Мемлек

еттік 

тілде 

Орыс 

тілінд

е  

10130300 

Тамақтанды 

руды 

ұйымдасты

ру   

3W10130302 

Аспазшы 

100 50 50 Мемлекеттік 

білім беру 

гранты 

06120100 

Есептеу 

техникасы 

және 

ақпараттық 

желілер 

(түрлері 

бойынша)     

3W06120101К

омпьютерлік 

аппараттық 

қамсыздандыр

у операторы   

75 50 25 Мемлекеттік 

білім беру 

гранты 

4S04140103 

Маркетинг 

(салалар 

бойынша) 

3W04140102  

Мерчендайзер 

25  25 Мемлекеттік 

білім беру 

гранты 

07210300 

Нан пісіру, 

макарон 

және 

кондитер 

өндірісі    

3W07210303  

Наубайшы 

25  25 Мемлекеттік 

білім беру 

гранты 

04130100 

Менеджмен

т (қолдану 

4S04130101 

Менеджер 

50 25 25 Мемлекеттік 

білім беру 

гранты 
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салалары 

бойынша) 

04140100 

Маркетинг 

(салалар 

бойынша) 

4S04140103 

Маркетолог 

50 25 25 Мемлекеттік 

білім беру 

гранты 

04110100 

Есеп және 

аудит   

4S04110102 

Бухгалтер 

39 21 18 Өзін-өзі 

қаржыландыр

у 

04120100 

Банк және 

сақтандыру 

ісі       

4S04120103 

Банк 

операциялары 

жөніндегі 

менеджер   

12 5 7 Өзін-өзі 

қаржыландыр

у 

06120100 

Есептеу 

техникасы 

және 

ақпараттық 

желілер 

(түрлері 

бойынша)     

3W06120101К

омпьютерлік 

аппараттық 

қамсыздандыр

у операторы   

16 1 15 Өзін-өзі 

қаржыландыр

у 

04130100 

Менеджмен

т (қолдану 

салалары 

бойынша) 

4S04130101 

Менеджер 

49 34 15 Өзін-өзі 

қаржыландыр

у 

04140100 

Маркетинг 

(салалар 

бойынша) 

4S04140103 

Маркетолог 

40 7 33 Өзін-өзі 

қаржыландыр

у 

10130300 

Тамақтанды 

руды 

ұйымдасты

ру   

3W10130302 

Аспазшы 

14 5 9 Өзін-өзі 

қаржыландыр

у 

1219000 

Нан пісіру, 

макарон 

және 

кондитер 

өндірісі    

1219243 

техник-

технолог 

1 1  Өзін-өзі 

қаржыландыр

у 

Барлығы 496 274 222  
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Кесте 3.5. Білім алушылар контингентінің құрылымы 

Р/с№ 
Контингент 

құрылымы 

 Негізгі орта 

білім 

 Жалпы 

орта 

білім 

 

Техникалық 

және 

кәсіптік, 

орта 

білімнен 

кейінгі 

Колледж 

бойынша 

барлығы 

1 Білім алушылар саны 
 

1533 

 

38 

 

1 

 

1572 

2 

Жалпы сыныптар 

саны/ білім алушылар 

саны 

 

68/1572 

 

- 

 

- 

 

1572 

 

 Қосымша 3. 

 

4. ОҚУ, ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК, ҒЫЛЫМИ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҰМЫСТАР   

 

        Педагогикалық кеңес – колледжді басқарудың коллегиалды органы, оқу-

тәрбиелік, өндірістік және әдістемелік іс-қызмет сұрақтарын реттейді, 

колледж әкімшілігі мен ұжым арасындағы ұжымдық келісім-шарттың жаңа 

редакциясын қабылдау сұрақтарын шешеді, ұжымдық келісім-шартты бекітеді 

және ішкі тәртіп Ережесін, Жарғыны, оған өзгерістер мен толықтыруларды 

келіседі.  

Педагогикалық кеңестің қызметі "Техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының педагогикалық кеңесінің жұмысын 

ұйымдастырудың үлгілік ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрінің м.а. 2007 жылғы 24 қазандағы №506 

бұйрығымен реттеледі.   

Педагогикалық Кеңестің мүшелері болып табылады: білім беру 

ұйымының жетекшілік құрамы, барлық оқытушылар мен оқу-тәрбие 

персоналы, білім алушылар, базалық кәсіпорындар, мекемелер және ата-

аналар қоғамдастығының өкілдері.   Педагогикалық Кеңестің төрағасы 

колледж директоры болып табылады. Педагогикалық Кеңес екі айда бір рет 

жиналады. Педагогикалық Кеңес жүрісі мен шешімдері хаттамалармен 

толтырылады. Хаттамалар іс-қағаздар номенклатурасына сәйкес сақталады.  

Оқу бөлімі бойынша  

Оқу бөлімінің жұмысы оқу жылына бекітілген жылдық жоспарға 

сәйкес жүргізіледі. 

 Колледждің контингенті 01.04.2022 ж 1572 білім алушыны құрайды, 

соның ішінде күндізгі бөлімде – 1572; мемлекеттік білім беру тапсырысы 

бойынша – 700 білім алушы; нәтижелі жұмыспен қамту және кәсіпкерлікті 

дамыту бағдарламасы бойынша – 580; білім беру қызметін көрсету бойынша 
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келісім-шарт негізінде (ақылы бөлім) – 292; дуалды оқыту жүйесі бойынша – 

508 білім алушы. Барлығы – 69 оқу топтары, соның ішінде – 28 оқу топтарында 

оқыту мемлекеттік тілде жүргізіледі. 

Мамандар дайындауда колледж мамандықтары мен біліктіліктері 

төмендегі кестеде берілген. 

Кесте 4.1. – Колледж мамандықтары мен біліктіліктерінің тізімі: 

№  Мамандық коды мен атауы Біліктілік коды мен атауы 

1.  

 1226000 «Тамақтандыру 

кәсіпорындары өнім өндіру 

технологиясы және оны 

ұйымдастыру» 

122605 2 «Жартылай дайындалған 

тағам өнімдерін даярлаушы» 

122609 2 «Тамақтану 

кәсіпорындарының аспазы»  

122604 3 «Техник-технолог» 

2.  

 

1219000 «Нан пісіру, макарон 

және кондитер өндірісі» 

121914 2 «Наубайшы» 

121914 3 «Техник-технолог» 

3.  

1304000 «Есептеу техникасы және 

бағдарламалық қамсыздандыру» 

130412 2 «Электронды есептеу 

машинасының операторы» 

130404 3 «Техник-

бағдарламашы» 

4.  
0515000 «Менеджмент» (қолдану 

салалары бойынша) 

051501 3 «Менеджер» 

5.  

0513000 «Маркетинг» (қолдану 

салалары бойынша) 

051301 2 «Азық-түлік 

тауарларының сатушысы» 

051304 2 «Коммерциялық агент» 

051305 3 «Маркетолог» 

6.  

 

0518000 «Есеп және аудит» 051803 3 «Экономист-бухгалтер» 

7.  
0516000 «Қаржы»  051605 3 «Қаржы жұмыстары 

бойынша экономист» 

8.  
10130300 «Тамақтануды 

ұйымдастыру» 

3W1013032 «Аспазшы» 

9.  
072103300 «Нан пісіру, макарон 

және кондитер өндірісі» 

3W07210303 «Наубайшы» 

10.  
06120100 «Есептеу техникасы 

және ақпараттық желілер» 

(түрлері бойынша) 

3W06120101 «Компьютерлік 

аппараттық қамтамасыз ету 

операторы» 

11.  
04130100 «Менеджмент» (қолдану 

салалары бойынша 

4S04130101 «Менеджер» 

12.  
04140100 «Маркетинг» (қолдану 

салалары бойынша) 

3W04140102 «Мерчендайзер» 

4S04140103 «Маркетолог» 

13.  04110100 «Есеп және аудит» 4S04110102 «Бухгалтер» 

14.  
04120100 «Банк және сақтандыру 

ісі» 

4S04120103 «Банк операциялары 

бойынша менеджер» 
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Күндізгі оқу бөлімі бойынша оқу жылдарының контингенті келесі кестемен 

берілген: 

Кесте 4.2. – Оқу жылдары бойынша білім алушылар контингенті 

 

* - болжамды бітірушілер 

 

Оқу жылдары бойынша контингент қозғалысы келесі кестеде берілген: 

 

Кесте 4.3. – Білім алушылар контингентінің оқу жылдары бойынша 

қозғалысы 

 

Оқу жылдары 

бойынша 

контингент 

қозғалысы 

Оқу жылында 

келгені 

Оқу жылында 

кеткені 

 Бітірушілер 

Бюджет  Ақылы  

2017-2018 17 111 392 101 

2018-2019 33 106 319 95 

2019-2020 20 70 363 79 

2020-2021 27 40 341 42 

  

 

 

 

 

 Оқу 
жылы 

Білім 
алушылар 

саны 

соның ішінде  
Қабылданд
ы 

 Бітіріп 
шықты  әйелдер   Оқыту тілі 

бойынша 

бюдж. ком. бюдж
. ком. 

Мемлеке
т 

тік тілде  

Орыс 
тілінде  

бюдж
. ком. бюд

ж. 
ком
. 

2017-

2018 
1192 438 723 222 792 838 299 96 392 10

1 

2018-

2019 
1196 334 699 148 741 789 400 87 319 95 

2019-

2020 
1299 210 729 77 714 795 425 41 363 79 

2020-

2021 
1302 180 709 57 683 799 375 90 341 42 

2021-

2022 
1280 292 617 115 677 895 325 168 406

* 
40
* 
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Кесте 4.4. - 2021-2022 оқу жылындағы білім алушылар контингенті 

№ Мамандық   Контингент 

Барлығы   

соның ішінде 

мемлекеттік 

тапсырыс 

бойынша   

ақылы 

негізде   

1 1226000 Тамақтандыру 

кәсіпорындарының өнім өндіру 

технологиясы және оны 

ұйымдастыру  

346 330 16 

2 10130300 Тамақтануды 

ұйымдастыру   

113 100 13 

3 
1219000 Нан пісіру, макарон және 

кондитер өндірісі   
76 75 1 

4 
72103000 Нан пісіру, макарон 

және кондитер өндірісі   
25 25 0 

5 
0515000 Менеджмент (қолдану 

салалары бойынша)   
168 100 68 

6 
4130100 Менеджмент (қолдану 

салалары бойынша)   
87 50 37 

7 
0513000 Маркетинг (қолдану 

салалары бойынша)   
60 50 10 

8 
4140100 Маркетинг (қолдану 

салалары бойынша)   
114 75 39 

9 

1304000 Есептеу техникасы және 

бағдарламалық қамтамасыз ету 

(түрлері бойынша)   

190 175 15 

10 

06120100 Есептеу техникасы және 

ақпараттық желілер (түрлері 

бойынша)   

91 75 16 

11 0518000 Есеп және аудит   253 225 28 

12 4110100 Есеп және аудит   26   26 

13 0516000 Қаржы   13   13 

14 
04120100 Банк және сақтандыру 

ісі   
10   10 

  Барлығы  1572 1280 292 

 

Колледж мамандарды күндізгі оқыту үлгісі бойынша дайындайды, 

оқыту тілдері – мемлекеттік және орыс.  
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Оқу бөлімі 4  бөлімнен тұрады: 

Тамақтану индустриясы бөлімі: 

- мамандық 1226000 «Тамақтандыру кәсіпорындары өнім өндіру 

технологиясы және оны ұйымдастыру»; біліктілік 122605 2 «Жартылай 

дайындалған тағам өнімдерін даярлаушы», 122609 2 «Тамақтану 

кәсіпорындарының аспазы», 122604 3 «Техник-технолог». 

- мамандық 10130300 «Тамақтандыруды ұйымдастыру», біліктілік 

3W1013032 «Аспазшы». 

Менеджмент және маркетинг бөлімі: 

- мамандық 0515000 «Менеджмент» (қолдану салалары бойынша), 

біліктілік 0515013 «Менеджер»;  

- мамандық 04130100 «Менеджмент» (қолдану салалары бойынша); 

біліктілік 4S04130101 «Менеджер»; 

- мамандық «Маркетинг» (қолдану салалары бойынша); біліктіліктер 

0513012 «Азық-түлік тауарларының сатушысы», 0513042 «Коммерциялық 

агент», 0513053 «Маркетолог»; 

- мамандық  04140100 «Маркетинг» (қолдану салалары бойынша), 

біліктілік 3W04140102 «Мерчендайзер», 4S04140103 «Маркетолог». 

Есептеу техникасы және нан пісіру бөлімі: 

-мамандық 1304000 «Есептеу техникасы және бағдарламалық 

қамсыздандыру», біліктіліктер 1304012 «ЭЕМ операторы», 1304043«Техник-

бағдарламашы»; 

- мамандық 06120100 «Есептеу техникасы және ақпараттық желілер» 

(түрлері бойынша), біліктілік 3W06120101 «Компьютерлік аппараттық 

қамтамасыз ету операторы»; 

- мамандық 1219000 «Нан пісіру, макарон және кондитер өндірісі», 

біліктіліктер 121914 2 «Наубайшы», 121914 3 «Техник-технолог»; 

- мамандық 072103300 «Нан пісіру, макарон және кондитер өндірісі», 

3W07210303 «Наубайшы». 

Есеп-технологиялық бөлім: 

- мамандық 1226000 «Тамақтандыру кәсіпорындары өнім өндіру 

технологиясы және оны ұйымдастыру», біліктілік 122604 3 «Техник-

технолог»; 

- мамандық 0518000 «Есеп және аудит», біліктілік 0518033 

«Экономист-бухгалтер»; 

- мамандық 04110100 «Есеп және аудит», біліктілік 4S04110102 

«Бухгалтер»; 

- мамандық 0516000 «Қаржы», 0516053 «Қаржы жұмыстары бойынша 

экономист»; 

- мамандық 04120100 «Банк және сақтандыру ісі», 4S04120103 «Банк 

операциялары бойынша менеджер».  

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 

қазандағы № 604 «Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік 

жалпыға міндетті стандарты» бұйрығына сәйкес білім алушылардың оқу 
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жүктемесінің ең жоғары көлемі күндізгі оқыту нысанында міндетті оқу 

жүктемесін – аптасына кемінде 36 сағат, сондай-ақ факультативтік сабақ пен 

консультацияны қоса алғанда 54 сағаттан аспайды.  

Оқу үрдісінің кестесі Мемлекеттік білім беру стандартының 

талаптарына сәйкес барлық сандық және сапалық сипаттамаларды көрсетеді 

(теориялық оқу апталарының, тәжірибелік сабақтардың (оқу және өндірістік 

тәжірибе), аралық аттестаттау, қорытынды аттестаттау, демалыстар).   

Оқу сабақтарының кестесі семестрлер бойынша құрастырылады және 

колледж директорымен бекітіледі, қажет болған жағдайда түзетулер енгізіледі. 

Онда оқу топтарының саны, оқу пәндері, сабақтардың орны мен уақыты, 

оқытушылардың аты-жөні көрсетіледі. Кестеге енгізілген оқу сабақтарының 

барлық түрлеріне білім алушылардың қатысуы міндетті. 

Сабақ кестесінде аудиториялық сабақтардың барлық түрлері үшін 

академиялық сағаттың ұзақтығы 90 минутты құрайды, сабақтар арасындағы 

үзіліс 10 минутты құрайды, ауысым арасындағы үзіліс 30 минутты құрайды.   

Оқытушылар күн сайын оқу үрдісі мен сабақ кестесіне сәйкес 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 6 

сәуірдегі «Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдарын ұстау үшін педагогикалық қызметкерлерге қажетті құжаттардың 

тізбесін және олардың нысандарын бекіту туралы» №130 бұйрығына сәйкес 

теориялық және өндірістік оқыту журналдарын толтырады.    

Оқу шығындарын толық өтейтін, ақылы негізде білім алушының 

мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқу үшін бос орындарға 

ауыстыру «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 

саласындағы мемлекеттік қызмет көрсету қағидаларын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 20 

қаңтардағы № 19 бұйрығы негізінде іске асырылады. Ақылы негізде оқудан 

мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқуға ауыстыру кезінде білім 

беру ұйымының басшысы 2 (екі) жұмыс күні ішінде өтінішті қарайды және 

оны білім беру ұйымының алқалы органының қарауына шығарады. Білім беру 

ұйымының алқалы органы 5 (бес) жұмыс күні ішінде көрсетілетін қызметті 

алушының өтінішін қарайды және шешім қабылдайды. Ақылы негізден 

мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқуға ауыстыру үшін техникалық 

және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске 

асыратын білім беру ұйымы мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша бос 

орындар туралы ақпаратты білім беру ұйымының ақпараттық стендтерінде, 

ресми интернет-сайттарында орналастырады. 

Білім алушыларды ақылы оқудан мемлекеттік білім беру тапсырысы 

бойынша оқуға ауыстыру үшін білім беру ұйымында педагогтердің және 

студенттік өзін-өзі басқару органдары өкілдерінің қатысуымен алқалы орган 

құрылады. Білім алушыны ауыстыру туралы шешімді оның үлгерімін ескере 

отырып алқалы орган қабылдайды. Алқалы орган оң шешім қабылдаған 

жағдайда білім беру ұйымының басшысы 1 (бір) жұмыс күні ішінде білім 

алушыны одан әрі мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқуға 
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ауыстыру туралы бұйрық шығарады. Алқалы орган ретінде арнайы ұйым 

басшысының бұйрығымен арнайы комиссия құрылды.   

 Бір білім беру ұйымынан басқа білім беру ұйымына ауысу 

«Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру саласындағы 

мемлекеттік қызмет көрсету қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 20 қаңтардағы № 19 

бұйрығы негізінде іске асырылады. Бір білім беру ұйымынан басқа білім беру 

ұйымына ауысқан кезде оқу сабақтарына рұқсат беру және оқу жоспарындағы 

айырмашылықтарды тапсыру туралы шешімді білім алушыны қабылдайтын 

білім беру ұйымының басшысы 5 (бес) жұмыс күні ішінде қабылдайды. Оң 

шешім қабылданған жағдайда білім алушыны қабылдайтын білім беру 

ұйымының басшысы оқу сабақтарына жіберу туралы бұйрық шығарады. 

Рұқсат беру туралы бұйрық шығарылғаннан кейін білім алушыны 

қабылдайтын білім беру ұйымы көрсетілетін қызметті алушының жеке іс 

құжаттарын алу үшін оның бұрын оқыған білім беру ұйымына сұрау 

жолдайды. Көрсетілетін қызметті алушы бұрын оқыған білім беру ұйымы 5 

(бес) жұмыс күні ішінде оның жеке іс құжаттарын жолдайды. Көрсетілетін 

қызметті алушының жеке іс құжаттарын бұрын оқыған білім беру ұйымынан 

алғаннан кейін көрсетілетін қызметті алушыны қабылдайтын білім беру 

ұйымының басшысы жеке іс құжаттарын алған күні білім беру ұйымының 

білім алушылары қатарына қабылдау туралы бұйрық шығарады. Білім 

алушыларды техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім 

беру бағдарламаларын іске асыратын ұйымнан орта білімнің білім беру 

бағдарламаларын іске асыратын ұйымға ауыстыру кезінде басшы өтінішті 

қарайды және 3 (үш) жұмыс күні ішінде көрсетілетін қызметті алушыны орта 

білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын ұйымға ауыстыру туралы 

бұйрық шығарады.   

      Білім беру ұйымдарында бұрын білім алған адамдар үшін бұрынғы 

білім беру ұйымына немесе басқа білім беру ұйымдарына қайта қабылдау 

«Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру саласындағы 

мемлекеттік қызмет көрсету қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 20 қаңтардағы № 19 

бұйрығы негізінде іске асырылады. Білім беру ұйымдарында бұрын білім 

алған тұлғалар бұрынғы немесе басқа білім беру ұйымына қайта қабылданады. 

Қайта қабылдаудың міндетті шарты білім алушының бір семестрді аяқтауы 

болып табылады, қайта қабылдау туралы мәселе қайта қабылданатын адамның 

немесе оның заңды өкілінің өтініші негізінде қаралады. Білім алушыларды 

бірінші курсқа қайта қабылдау бірінші семестр аяқталғаннан кейін жүзеге 

асырылады. Бұрын басқа білім беру ұйымдарында оқыған білім алушыларды 

оқуға қайта қабылдауға: 

- курстар мен мамандықтар бойынша тиісті оқу топтары болған 

жағдайда оқу жұмыс жоспарларының пәндері/модульдері бойынша оқу 

нәтижелерінің академиялық айырмашылықтарын тапсырған кезде; 
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- курстар мен мамандықтар бойынша тиісті топ болмаған жағдайда оқу 

жұмыс жоспарларының пәндері/модульдері бойынша оқу нәтижелерінің 

академиялық академиялық айырмашылықтарын тапсырған кезде басқа 

мамандықтарға қайта қабылдануға жол беріледі.  

Шетелдік білім беру ұйымынан Қазақстан Республикасының білім беру 

ұйымына ауыстыру немесе қайта қабылдау кезінде басшы 2 (екі) жұмыс күні 

ішінде білім алушыны білім беру ұйымына ауыстыру немесе қайта қабылдау 

туралы бұйрық шығарады.   

Білім алушыларды бір білім беру ұйымынан екіншісіне, оқытудың бір 

нысанынан екіншісіне, бір тілдік бөлімшеден екіншісіне, бір мамандықтан 

екіншісіне, ақылы негізден мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқуға 

ауыстыру кезінде пәндер/ модульдер/ кредиттер саны және (немесе) оқу 

нәтижелері бойынша академиялық айырмашылықты айқындау «Техникалық 

және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру саласындағы мемлекеттік 

қызмет көрсету қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрінің 2015 жылғы 20 қаңтардағы № 19 бұйрығы негізінде 

іске асырылады. Білім алушыларды бір білім беру ұйымынан екіншісіне, бір 

оқу нысанынан екінші нысанға, бір тілдік бөлімнен екінші тілдік бөлімге, бір 

мамандықтан екінші мамандыққа, ақылы негізде оқудан мемлекеттік білім 

беру гранты бойынша оқуға ауыстыру жүзеге асырылады. Білім алушыларды 

ауыстыру немесе қайта қабылдау кезінде олардың алдыңғы академиялық 

кезеңдерде оқыған оқу жұмыс жоспарларының пәндері/модульдері бойынша 

оқыту нәтижесіндегі академиялық айырмашылық айқындалады. Оқу жұмыс 

оқу жоспарының пәндері/модульдері бойынша оқыту нәтижелеріндегі 

академиялық айырмашылықты қабылдаушы білім беру ұйымы "Білім алуды 

аяқтамаған адамдарға берілетін анықтама нысанын бекіту туралы" Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2009 жылғы 12 маусымдағы № 

289 бұйрығына (бұдан әрі – анықтама) сәйкес нысан бойынша берілген 

транскриптте немесе анықтамада көрсетілген зерделенген 

пәндердің/модульдердің тізбесі мен көлемі негізінде айқындайды.   

Білім алушыларға академиялық демалыстар беру «Техникалық және 

кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында білім алушыларға 

академиялық демалыстар беру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы № 

506 бұйрығы негізінде іске асырылады.  

Білім алушыларға академиялық демалыс: 

1) "Денсаулық сақтау саласындағы есепке алу құжаттамасының 

нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 

министрінің міндетін атқарушының 2020 жылғы 30 қазандағы № ҚР ДСМ-

175/2020 бұйрығымен бекітілген (Қазақстан Республикасының Әділет 

министрлігінде № 21579 болып тіркелген) (бұдан әрі – № ҚР ДСМ-175/2020 

бұйрық) денсаулық сақтау саласындағы есептік құжаттамасының № 026/е 

нысанына сәйкес ауруы бойынша ұзақтығы 6-дан 12 айға дейінгі 
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амбулаториялық-емханалық ұйымның Орталық дәрігерлік консультациялық 

комиссиясының (бұдан әрі – ДКК) қорытындылары; 

2) № ҚР ДСМ-175/2020 бұйрығымен бекітілген денсаулық сақтау 

саласындағы IV санатындағы № ТБ 014/е нысанына сәйкес ұзақтығы 36 айдан 

аспайтын мерзімде туберкулезбен ауырған жағдайда туберкулезге қарсы 

ұйымның Орталықтандырылған дәрігерлік-консультативтік комиссиясының 

(бұдан әрі – ОДКК) шешімі; 

3) Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің 2017 жылғы 24 

қаңтардағы № 28 бұйрығымен (бұдан әрі – № 28 бұйрық) бекітілген 

(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14881 

болып тіркелген) Әскери міндеттілер мен әскерге шақырылушыларды әскери 

есепке алу қағидаларының 4-қосымшасына сәйкес әскери қызметке 

шақырылған жағдайда әскери қызметке шақырту қағазы; 

4) Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2015 жылғы 12 

қаңтардағы №9 "Азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркеу актісі 

кітаптарының нысандарын және осы кітаптардағы жазбалардың негізінде 

берілетін куәліктердің нысандарын бекіту туралы" бұйрығына (бұдан әрі – № 

9 бұйрық) 8 және 12-қосымшаларға сәйкес нысандары бойынша (нормативтік 

құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10173 тіркелген) үш 

жасқа толғанға дейінгі асырап алынған ұл немесе қыз баланың туу туралы 

құжаттары (куәлік) негізінде беріледі.   

Білім алушылардың білімін бағалау критерийлері туралы хабардар 

болуы оқу үлгеріміне ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау 

жүргізу Ережелерімен танысу арқылы жүзеге асырылады. Оқытушылар 

пәндерді оқытуға кіріспес бұрын білім алушыларды оқудағы талаптармен, 

емтихан тапсыру және қайта тапсыру ережелерімен таныстырады. 

Пәндер бойынша ағымдық бақылау оларда тәжірибелік және семинар 

сабақтары болмаған жағдайда оқытушының оқу жоспарында көзделген 

міндетті бақылау жұмыстарын тексеру арқылы жүзеге асырылады. 

Колледжде «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім 

беру ұйымдарында білім алушылардың оқу үлгеріміне ағымды бақылау, 

аралық және қорытынды аттестаттауды жүргізудің үлгілік ережелері» 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министірінің 2008 жылдың 18 

наурызындағы №125 бұйрығы (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министірінің 2020 жылдың 28 тамызындағы №373 бұйрығындағы 

жаңартулармен) негізінде білім алушылардың білімін бақылауды 

ұйымдастыру жүйесі енгізілген. Білімді бағалаудың объективтілігін және 

білім алушылардың кәсіби құзыреттілігінің қол жеткізген деңгейін, оларды 

бағалау құралдары мен механизмдерінің сәйкестігін қамтамасыз ету үшін 

колледжде білімді бағалау шамалары, сонымен қатар Қорытынды 

Аттестаттауды қабылдау ауызша емтихандар, дипломдық жобаларды сыртқы 

сарапшылармен, тақырыпқа сәйке сала мамандарымен рецензиялау арқылы 

жетілдірілген.  2020-2021 оқу жылынан білім алушылардың оқудағы 

жетістіктерін бағалаудың балл-рейтинг әріптік жүйесі ендірілді (бұрын білімді 
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бағалаудың бес балдық жүйесі қолданылды). Бақылаудың екі түрі 

қолданылады - ағымды және қорытынды. Пәндер бойынша ағымдық бақылау 

оқу-тәжірибелік материалды игеру деңгейі мен дәрежесін анықтауға 

мүмкіндік беретін жеке, фронтальды сауалнама, үй тапсырмасын тексеру, 

реферат қорғау және білімді бақылау мен есепке алудың басқа да нысандары 

арқылы оқу уақытында жүзеге асырылады. 

Білім беру бағдарламаларында көзделген күтілетін нәтижелерге 

байланысты оқыту әдістері мен бағалау әдістері анықталады. Пәндер бойынша 

үлгерімді ағымдағы бақылау, міндетті бақылау жұмыстары болмаған 

жағдайда, оқытушының оқу материалын меңгеруін ауызша сұрақтарды, 

тесттерді, әртүрлі тапсырмаларды, соның ішінде құзыреттілікке бағытталған 

тапсырмаларды қолданумен тексеру арқылы жүзеге асырылады. Ағымдағы 

бақылау нәтижелері бойынша белгілі мерзімде баға қойылады, содан кейін 

семестр соңында қорытынды баға қойылады. Білім алушылардың өз білімі мен 

дағдыларын бағалау критерийлерін білуі оның білімін бағалаудың ашықтығы 

мен объективтілігін көрсетеді. 

Білім беру сапасын бақылау білім алушылардың кәсіби білімдері мен 

дағдыларының деңгейі туралы ақпаратты жүйелі түрде жинауды және өңдеуді 

көздейді. Білім алушылардың білім деңгейін бағалаудың негізгі құралдарына 

тест тапсырмалары, ауызша емтихан сұрақтары, бақылау жұмыстарының 

сұрақтары жатады. Жоғары сапалы білім деңгейін бағалау құралдарын әзірлеу 

өте күрделі және көп уақытты қажет ететін үрдіс. Мұндай тапсырмалар 

қарапайым білім мен дағдыларды тексеруді қамтамасыз етеді деп саналады. 

Бірақ, бәрі білім деңгейін бағалау құралдарының сапасы мен мазмұнына, 

тапсырмалардың құрылымына, тестілеу әдістері мен технологиясына 

байланысты.   

2020-2021 оқу жылы аралық аттестаттау бойынша 2 жарты жылдық 

қорытындысы 

Кесте 4.5. Аралық аттестаттау бойынша 2 жарты жылдық 

қорытындысы, 1 курс   

№ Шифр, мамандық 
Білім сапасы, 

(%) 

Үлгерімі, 

(%) 

1.  04110100 - Есеп және аудит 87 100 

2.  0516000 - Қаржы 83 100 

3.  04130100 – Менеджмент 

(қолдану салалары бойынша) 
56 98 

4.  04140100 - Маркетинг  (қолдану 

салалары бойынша) 
46 100 

5.  0612010720 - Есептеу техникасы 

және ақпараттық желілер 

(түрлері бойынша) 

80 100 

6.  10130300 - Тамақтануды 

ұйымдастыру 
62 100 
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7.  072103300 - Нан пісіру, макарон 

және кондитер өндірісі 
88 100 

  Колледж бойынша  72 99,7 

 

 Кесте 4.6. Аралық аттестаттау бойынша 2 жарты жылдық 

қорытындысы, 2 курс   

№ Шифр, мамандық 
Білім сапасы, 

(%) 

Үлгерімі, 

(%) 

1.  0518000 «Есеп және аудит» 70 100 

2.  0516000 «Қаржы» 63 100 

3.  0515000 «Менеджмент» 

(қолдану салалары бойынша) 
52 100 

4.  0513000 «Маркетинг» (қолдану 

салалары бойынша) 
88 100 

5.  1304000 «Есептеу техникасы 

және бағдарламалық 

қамсыздандыру» (түрлері 

бойынша) 

87 100 

6.  1226000 «Тамақтандыру 

кәсіпорындары өнім өндіру 

технологиясы және оны 

ұйымдастыру» 

16 100 

7.  1219000 «Нан пісіру, макарон 

және кондитер өндірісі» 
60 100 

   Колледж бойынша 67 100 

 

Кесте 4.7. Аралық аттестаттау бойынша 2 жарты жылдық қорытындысы, 

3 курс   

№ Шифр, мамандық 
Білім сапасы, 

(%) 

Үлгерімі, 

(%) 

1.  0518000 «Есеп және аудит» 100 100 

2.  0516000 «Қаржы» 100 100 

3.  0515000 «Менеджмент» (қолдану 

салалары бойынша) 
64 100 

4.  0513000 «Маркетинг» (қолдану 

салалары бойынша) 
90 96 

5.  1304000 «Есептеу техникасы 

және бағдарламалық 

қамсыздандыру» (түрлері 

бойынша) 

100 100 

6.  1226000 «Тамақтандыру 

кәсіпорындары өнім өндіру 

технологиясы және оны 

ұйымдастыру» 

23 94 
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7.  1219000 «Нан пісіру, макарон 

және кондитер өндірісі» 
52 100 

   Колледж бойынша 76 98,6 

 

2021-2022 оқу жылы, аралық аттестаттау бойынша 1 жарты жылдық 

қорытындысы 

Кесте 4.8. Аралық аттестаттау бойынша 1 жарты жылдық қорытындысы, 

1 курс 

№ Шифр, мамандық 
Білім сапасы, 

(%) 

Үлгерімі, 

(%) 

1. 04110100 - Есеп және аудит 68 100 

2. 04130100 – Менеджмент 

(қолдану салалары бойынша) 
69 100 

3. 04140100 - Маркетинг  (қолдану 

салалары бойынша) 
69 100 

4. 06120100 - Есептеу техникасы 

және ақпараттық желілер 

(түрлері бойынша) 

49 100 

5.  10130300 - Тамақтануды 

ұйымдастыру 
47 99 

6. 072103300 - Нан пісіру, макарон 

және кондитер өндірісі 
64 100 

  Колледж бойынша  61 99,8 

Кесте 4.9. Аралық аттестаттау бойынша 1 жарты жылдық қорытындысы, 

2 курс 

№ Шифр, мамандық 
Білім сапасы, 

(%) 

Үлгерімі, 

(%) 

1.  0518000 «Есеп және аудит» 87 100 

2.  0516000 «Қаржы» 44 100 

3.  0515000 «Менеджмент» (қолдану 

салалары бойынша) 
77 100 

4.  0513000 «Маркетинг» (қолдану 

салалары бойынша) 
60 100 

5.  1304000 «Есептеу техникасы 

және бағдарламалық 

қамсыздандыру» (түрлері 

бойынша) 

75 100 

6.  1226000 «Тамақтандыру 

кәсіпорындары өнім өндіру 

технологиясы және оны 

ұйымдастыру» 

77 100 

7.  1219000 «Нан пісіру, макарон 

және кондитер өндірісі» 
84 100 

 Колледж бойынша  72 100 
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Кесте 4.10. Аралық аттестаттау бойынша 1 жарты жылдық 

қорытындысы, 3 курс 

№ Шифр, мамандық 
Білім сапасы, 

(%) 

Үлгерімі, 

(%) 

1.  0518000 «Есеп және аудит» 80 100 

2.  0516000 «Қаржы» 100 100 

3.  0515000 «Менеджмент» (қолдану 

салалары бойынша) 
53 98 

4.  0513000 «Маркетинг» (қолдану 

салалары бойынша) 
80 100 

5.  1304000 «Есептеу техникасы 

және бағдарламалық 

қамсыздандыру» (түрлері 

бойынша) 

92 100 

6.  1226000 «Тамақтандыру 

кәсіпорындары өнім өндіру 

технологиясы және оны 

ұйымдастыру» 

47 100 

7.  1219000 «Нан пісіру, макарон 

және кондитер өндірісі» 
60 100 

  Колледж бойынша  73 99,7 
 

Кесте 4.11. Аралық аттестаттау бойынша 1 жарты жылдық 

қорытындысы,  4 курс 

№ Шифр, мамандық 
Білім сапасы, 

(%) 

Үлгерімі, 

(%) 

1.  1304000 «Есептеу техникасы 

және бағдарламалық 

қамсыздандыру» (түрлері 

бойынша) 

82 100 

2.  1226000 «Тамақтандыру 

кәсіпорындары өнім өндіру 

технологиясы және оны 

ұйымдастыру» 

100 100 

3.  1219000 «Нан пісіру, макарон 

және кондитер өндірісі» 
53 100 

 Колледж бойынша 78 100 

            

Түлектердің білімін, дағдысын, іскерлігін және құзыреттілігін бақылау 

қорытынды аттестацияда жүзеге асырылады. Колледж бітіруші түлектерін 

қорытынды аттестаттау жалпы кәсіптік және арнайы пәндер немесе кәсіптік 

модульдер бойынша бітіру емтихандарын тапсыруды, дипломдық жобалауды 

орындауды қарастырады. Қорытынды аттестаттауды өткізу үшін колледж 

директорының бұйрығымен аттестаттау комиссиясы құрылады. Аттестаттау 



30 
 

комиссиясының құрамына әлеуметтік серіктес кәсіпорындарының білікті 

мамандары кіреді. Қорытынды аттестаттау комиссиясының құрамы 

кәсіпорындардың білікті мамандары, арнаулы пәндер оқытушылары, 

өндірістік оқыту шеберлері және колледждің алқалы басқару органдарының 

өкілдерінен өкілдер мен жұмыс берушілердің 65% және колледж өкілдерінің 

35% қатынасында құрылады, оның ішінде дауыс беру құқығынсыз комиссия 

хатшысы. №502 «Білім беру ұйымдары жыл сайын қорытынды аттестаттау 

кезінде білім беру қызметінде пайдаланатын қатаң есептілік құжаттарының 

нысанын бекіту туралы» бұйрығына сәйкес білім алушыларды қорытынды 

аттестаттаудан өткені туралы қорытынды аттестаттауды өткізу жөніндегі 

комиссия отырысының хаттамасы;  емтихандар (жеке) (қосымша), біліктілік 

бойынша білім алушылардың қорытынды аттестаттауын өткізу жөніндегі 

комиссия отырысының хаттамасы (жиынтық) (қосымша); білім алушылардың 

бітіру жұмысын (дипломдық жұмыс жобасын) қарау бойынша қорытынды 

аттестаттау жөніндегі комиссия отырысының хаттамасы (қосымша) 

жүргізіледі. Дипломдық жобалар тақырыбы маңызды болып табылады және 

ғылым мен техниканың қазіргі күйіне және даму бағытына, мамандарды 

дайындау бейініне сәйкес келеді. Жыл сайын нақты дипломдық жобалар саны 

ұлғайып келеді. Жетілдірілген жобалар оқу үрдісіне ендірілуде, бұл 

колледждің білім беру сапасын көтеруге ықпал етеді. Нақты дипломдық 

жобалардың барлық түрлері мен үлгілері білім алушылардың шығармашылық 

ойлау қабілетінің белсенділігін арттыруға, нақты экономикалық және 

өндірістік жағдайларды шешуде ғылыми әдістерді қолдану мамандар 

дайындау сапасын көтеруге ықпал етеді.  

Комиссия қорытынды аттестаттау өткізуге дейін бір ай бұрын 

қорытынды аттестаттау мерзіміне құрылады және оқу үрдісінің графигімен, 

МЖБС анықтаған үлгідегі жұмыс оқу жоспарымен қарастырылған мерзімде 

өткізіледі. Қорытынды аттестаттау 3-4 курста мемлекеттік емтихан немесе 

дипломдық жұмысты қорғау үлгісінде өткізіледі. Қорытынды аттестаттауды 

өткізуге оқу уақытының көлемі 2 аптадан артық емес. Оқытуды аяқтауға 

бөлінген уақыт (дипломдық жобалау және қорытынды аттестаттау) 8 аптадан 

аспайды.  

 

Кесте 4.12. Диплом жобасын қорғау бойынша бітіруші курс қорытынды 

аттестаттауының талдауы 

 № 
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1. 4 ВТиПО Б 11 8 3 0 
0 100

% 

100

% 
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Кесте 4.13. ZOOM форматында бітіруші курстар қорытынды 

аттестаттауының талдауы 

№ 
Топ 

 

Пән/емтихан 

атауы 

Б
а

р
л

ы
ғ
ы

 

    
«

5
»
 

т
а

п
с
ы

р
д

ы
 

  
«

4
»
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а

п
с
ы

р
д

ы
 

  
«

3
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п
с
ы

р
д

ы
 

 Ү
л

г
е
р

ім
і,

 

%
 

 Б
іл

ім
 

с
а

п
а

с
ы

, 
 %

 

1.  
2 

мен/спец 

Экономика 

предприятия 
9 2 5 2 100 77 

2.  
2 

мен/спец 

Менеджмент 

организации и 

основы 

финансового 

менеджмента 

9 2 5 2 100 77 

3.  3 мен А 
 Кәсіпорын 

экономикасы 
25 8 16 1 100 96 

4.  3 мен А 

 Ұйым 

менеджменті 

және қаржы 

менеджменті 

негіздері 

25 6 13 6 100 76 

5.  3 мен Б 
Экономика 

предприятия 
25 11 7 7 100 72 

6.  3 мен Б 

Менеджмент 

организации и 

основы 

финансового 

менеджмента 

25 10 7 8 100 68 

7.  3 марк Б 
Экономика 

предприятия 

 

24 

 

12 9 3 100 88 

8.  3 марк Б 

Менеджмент 

организации и 

основы 

финансового 

менеджмента 

 

24 

 

12 11 1 100 96 

9.  4 тех А 

Тағам 

дайындау 

технологиясы 

21 12 6 3 100 96 

10.  4 тех А 

 ТК өндірісті 

және қызмет 

көрсетуді 

ұйымдастыру 

21 13 5 3 100 86 
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11.  4 тех Б 

Технология 

приготовления 

пищи 

18 9 5 4 100 77 

12.  4 тех Б 

Организация 

производства и 

обслуживания 

на 

предприятиях 

питания 

18 13 2 3 100 83 

13.  4 тех В 

Тағам 

дайындау 

технологиясы 

21 10 8 3 100 86 

14.  4 тех В 

 ТК өндірісті 

және қызмет 

көрсетуді 

ұйымдастыру 

21 10 7 4 100 81 

15.  4 тех Г 

Тағам 

дайындау 

технологиясы 

19 8 6 5 100 74 

16.  4 тех Г 

 ТК өндірісті 

және қызмет 

көрсетуді 

ұйымдастыру 

19 9 2 8 100 66 

17.  4 тех Е 

Технология 

приготовления 

пищи 

13 5 4 4 100 69 

18.  4 тех Е 

Организация 

производства и 

обслуживания 

на 

предприятиях 

питания 

13 3 6 4 100 69 

19.  4 т/х 

Комплексный 

экзамен по 

специальным 

дисциплинам 

22 19  3 100 86 

20.  3 учет А Қаржы есебі 24 15 9 0 100 100 

21.  3 учет А 

 Қаржы 

есебінің 

талдауы 

24 14 10 0 100 100 

22.  3 учет Б 
Финансовый 

учет 
25 13 12 0 100 100 
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23.  3 учет Б 

Анализ 

финансовой 

отчетности 

25 20 5 0 100 100 

24.  3 учет В Қаржы есебі 24 15 8 1 100 96 

25.  3 учет В 
Қаржы есебінің 

талдауы 
24 13 10 1 100 100 

26.  3 учет Г Қаржы есебі 25 15 10 0 100 100 

27.  3 учет Г 
Қаржы есебінің 

талдауы 
25 14 11 0 100 100 

28.  3 учет Д 
Финансовый 

учет 
25 13 12 0 100 100 

29.  3 учет Д 

Анализ 

финансовой 

отчетности 

25 14 10 1 100 96 

30.  3 учет Е Қаржы есебі 25 13 12 0 100 100 

31.  3 учет Е 
Қаржы есебінің 

талдауы 
25 11 14 0 100 100 

32.  3 фин Б 
Финансовый 

учет 
6 3 3 0 100 100 

33.  3 фин Б 
Финансы 

организации 
6 3 3 0 100 100 

34.  3 фин Б 

Анализ 

финансовой 

отчетности 

6 3 3 0 100 100 

Барлығы 678 426 190 64 100 90 

 

Кесте 4.14. Мамандықтар бойынша қорытынды аттестаттау талдауы 

Мамандық Қорытынды 

аттестаттауға 

қатысқан 

білім 

алушылар 

саны 

Үлгерімі, 

% 

Білім сапасы, 

% 

0518000 «Есеп және аудит» 148 100 99 

0516000 «Қаржы» 6 100 100 

0515000 «Менеджмент» 

(қолдану салалары бойынша) 

59 100 78 

0513000 «Маркетинг» (қолдану 

салалары бойынша) 

24 100 88 

1304000 «Есептеу техникасы 

және бағдарламалық 

қамсыздандыру» (түрлері 

бойынша) 

11 100 100 
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1226000 «Тамақтандыру 

кәсіпорындары өнім өндіру 

технологиясы және оны 

ұйымдастыру» 

92 100 79 

1219000 «Нан пісіру, макарон 

және кондитер өндірісі» 

22 100 86 

Колледж бойынша 362 100 90 

 

Қорытынды аттестаттау комиссиясының отырысы сәйкес хаттамамен 

толтырылады, төраға, комиссия мүшелері мен хатшы қол қояды. 

Білім беру бағдарламасын меңгерген және оқу пәндері бойынша 

сынақтар мен емтихандардың 75%, оқу жоспары бойынша тәжірибеден есепті 

«өте жақсы» деген бағаға тапсырған, ал қалған пәндерді «жақсы» деген 

бағамен аяқтаған студенттерге колледждің қорытынды аттестаттау 

комиссиясының шешімімен үздік диплом беріледі. Комиссия төрағасы 

қорытынды аттестаттау аяқталған соң екі апталық мерзімде қорытынды 

аттестаттау бойынша есеп құрастырады.   

Дипломдар Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

«Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары 

үшін білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы, аралық және қорытынды 

аттестаттауды жүргізудің үлгілік ережелерін бекіту туралы» №125 

бұйрығының барлық талаптарын сақтай отырып, қорытынды аттестаттау 

комиссиясының хаттамалары және жиынтықты қорытынды ведомость 

негізінде беріледі.  

Орта буын маманы бітіруші курстар арасында білім сапасы 92% 

құрады, үлгерімі - 100%. Қорытынды аттестаттауға барлығы 398 білім алушы 

қатысты. 

Өнімді жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту 

бағдарламасы бойынша бітіруші курстар арасында білім сапасы 50% құрады, 

үлгерімі - 100%. Қорытынды аттестаттауға барлығы 118 білім алушы қатысты. 

 

 Кесте 4.15. Бітіруші курстарға диплом беру. 

№ Топ 
Бітірушілер 

саны 

Үздік 

диплом 

Кәдімгі үлгідегі 

диплом 

1 2 мен/спец 9 2 7 

2 3 мен А 25 6 19 

3 3 мен Б 25 7 18 

4 3 марк Б 24 8 16 

5 4 ВТиПО Б 11 0 11 

6 3 тех А 1 0 1 

7 3 тех Б 6 0 6 

8 3 тех В 1 0 1 

9 3 тех Г 9 0 9 

10 4 тех А 21 5 16 
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11 4 тех Б 18 4 14 

12 4 тех В 21 6 15 

13 4 тех Г 19 4 15 

14 4 тех Е 13 1 12 

15 4 т/х 22 5 17 

16 3 учет А 24 13 11 

17 3 учет Б 25 12 13 

18 3 учет В 24 9 15 

19 3 учет Г 25 13 12 

20 3 учет Д 25 11 14 

21 3 учет Е 25 7 18 

22 3 фин Б 6 3 3 

  Барлығы 379 116 263 

Қорытынды аттестаттаудың нәтижелері, өндірістік (кәсіби) тәжірибе 

кезеңінде кәсіптік дағдыларды бағалау нәтижелері және колледж түлектерінің 

жұмысқа орналасу деңгейі оқу нәтижелерінің колледж Миссиясына 

сәйкестігін, колледждің даму стратегиясы дұрыс таңдалғандығын көрсетеді.  

  

Кесте 4.16. Бітіруші топтардың тесттілеу нәтижелері 08.04.2022 ж. 
Мамандық  Біліктілік Ку

рс  
Тізім 

бойы

нша 

журн

алдағ

ы 

оқуш

ылар 

саны 

Нақ

ты 

қат

ысқ

ан 

оқу

шыл

ар 

сан

ы 

Бағал

ар 

саны 

"5" 

Баға

лар 

сан

ы 

"4" 

Баға

лар 

сан

ы 

"3" 

Бағал

ар 

саны 

"2" 

Орт

аша 

балл 

Оң 

баға

, % 

0518000 

Есеп және 

аудит 

(салалар 

бойынша) 

0518033  

Эконом

ист-

бухгалте

р 

3 127 124 107 17 - - 96,0 100 

0516000 

Қаржы 

(салалар 

бойынша) 

0516053  

Қаржы 

жұмысы 

бойынш

а 

экономи

ст 

3 4 4 4 - - - 95,0 100 

0515000- 

Менеджм

ент 

(салалар 

0515013 

Менедж

ер 

3 67 66 48 18 - - 93,5 100 
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және 

аумақтар 

бойынша 

қолдану) 

0513000 

Маркетин

г (салалар 

бойынша) 

0513053 

Маркето

лог 

3 25 25 17 8 - - 92,0 100 

1226000 –  

Тамақтан

дыру 

кәсіпоры

ндарыны

ң өнім 

өндіру 

технолог

иясы 

және  оны 

ұйымдаст

ыруы     

1226043 

Техник-

техноло

г 

4 95 94 68 26 - - 93,2 100 

122609 2 

–

Тамақта

ну 

кәсіпор

ындары

ның 

аспазы 

3 124 123 101 22 - - 92,8 100 

1219000 

Нан, 

макарон 

және 

кондитер

лік 

өндірісі 

1219243 

Техник-

техноло

г 

4 25 25 16 9 - - 86,0 100 

121914 

2 

Наубай

шы 

3 25 25 16 9 - - 91,0 100 

1304000 –

Есептеу 

техникас

ы және 

бағдарла

малық 

қамтамас

ыз ету  

(түрлері 

бойынша)       

1304043  

Техник-

бағдарл

амашы 

4 52 52 40 12 - - 92,0 100 

130401 

2- 

Электро

нды - 

есептеуі

ш 

машина 

операто

ры 

3 76 75 58 17 - - 92,0 100 

Колледж бойынша 

қорытынды 

620 613 475 138 - - 92,4 100 
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Тізім бойынша журналдағы оқушылар саны-620, оның ішінде қатысқандар 

саны-613. 98,8 пайызды құрайды. Орташа балл-92,4.  

Жұмыс оқу  жоспарлары.  

Мамандықтың дайындалатын біліктіліктері бойынша жұмыс оқу жоспарлары 

техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті 

стандартына/ негізгі орта, орта білімнен кейінгі білім берудің мемлекеттік 

жалпыға міндетті стандартына, үлгілік оқу жоспарларына сәйкес келеді және 

(мемлекеттік және орыс тілдерінде) оқыту тілдері бойынша жетілдірілді.  

Жұмыс оқу жоспарлары төменде көрсетілген бұйрықтарды негізгі ала отырып 

дайындалды. 

2020-2021 оқу жылы: 

• Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 

қазандағы № 604 бұйрығы «Техникалық және кәсіптік білім берудің 

мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты»  

• Техникалық және кәсіптік білім беру мамандықтары бойынша үлгілік 

оқу жоспарлары және үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 15 маусымдағы № 

384 бұйрығы. 22.01.2016ж. 

• Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 31 

қазандағы № 553 бұйрығы «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі 

білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу жоспарлары мен үлгілік оқу 

бағдарламаларын бекіту туралы» 

Бұрынғы жіктеуіш бойынша  

 0518000 - Есеп және аудит/051803 3 -  Экономист-бухгалтер 

 0516000 - Қаржы (салалар бойынша)/ 051605 3 - Қаржы жұмысы 

бойынша экономист 

 0515000 – Менеджмент (қолдану салалары бойынша)/ 0515013 –

Менеджер 

 0513000 – Маркетинг (салалар бойынша)/ 051301 2 – Азық-түлік 

тауарларының сатушысы 051304 2 – Коммерциялық агент 051305 3 –

Маркетолог 

 1304000 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету 

(түрлері бойынша)/ 130401 2 – Электрондық есептеу машиналарының 

операторы130404 3 – Техник-программист 

 1226000 – Тамақтандыру кәсіпорындарының өнім өндіру технологиясы 

және оны ұйымдастыру/ 122605 2 – Жартылай дайындалған тағам 

өнімдерін даярлаушы 122609 2 – Тамақтану кәсіпорындарының аспазы 

122604 3 – Техник – технолог 

 1219000 – Нан пісіру, макарон және кондитер өндірісі/121914 2 - 

Наубайшы 

2021-2022 оқу жылы: 
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• Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 

қазандағы № 604 бұйрығына 5-қосымша «Техникалық және кәсіптік білім 

берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты» (23.07.2021 № 362) 

• 2021-2022 оқу жылының басына техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білім беретін оқу орындарында оқу процесін ұйымдастыру 

жөніндегі нұсқаулық-әдістемелік ұсынымдар31.08.2021-ғы № 5-13-2/3424-И 

шығыс хаты 

• Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 31 

қазандағы № 553 бұйрығының жобасы «Техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу жоспарлары 

мен үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы» 

• Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 21 

қаңтардағы № 50 бұйрығы.  Дуальды оқытуды ұйымдастыру қағидаларын 

бекіту туралы (18.05.2021) 

Жаңа жіктеуіш бойынша 

 04110100 - Есеп және аудит /4S04110102 - Бухгалтер 

 04120100 – Банк және сақтандыру ісі/ 4S04120103 -Банк операциялары 

жөніндегі менеджер 

 04130100 - Менеджмент (қолдану салалары бойынша)/ 4S04130101 -

Менеджер 

 04140100 - Маркетинг (салалар бойынша) / 3W04140101-

Мерчендайзер, 4S04140103 –Маркетолог 

 06120100 - Есептеу техникасы және ақпараттық желілер  

(түрлері бойынша)/3W06120101-Компьютерлік аппараттық қамтамасыз 

ету операторы  

 10130300 -Тамақтандыруды ұйымдастыру/ 3W10130302 -  Аспазшы   

 07210300 - Нан пісіру, макарон және кондитер өндірісі 3W10130302 -   

Наубайшы   

Дайындалған әрбір  жұмыс оқу жоспарлары  Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 «Техникалық 

және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты» 

бұйрығына сәйкес міндетті оқытуға бөлінетін жалпы сағаттар саны сақталған 

сонымен қатар, яғни әрбір оқу жылына арналған міндетті оқу уақытының 

көлемі 60 кредит/1440 сағатты құрайды. 

Білім алушылардың жеке қабілеттерін дамыту және көмек көрсету 

үшін факультативтік сабақтар мен консультациялар қарастырылған.  

Бекітілген жұмыс оқу жоспарларында күндізгі оқу нысаны кезінде 

техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламаларын меңгерудің 

нормативтік мерзімі күрделігіне, күтілетін белгіленген біліктілік деңгейіне 

және білім алушылардың базалық білім деңгейіне қарай нормативтік мерзімі 

сақталған. (1 жыл 10 ай, 2 жыл 10 ай, 3 жыл 10 ай.) Сонымен қатар өндірістік 

оқыту және/немесе кәсіптік практика кәсіптік модульдің кемінде 40% - ын 
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құрайды. Жұмыс оқу жоспарында барлығы -52 апта, оның 40 аптасы міндетті 

оқуға бөлінген. Каникул –жылына 11 апта, оның ішінде қысқы мерзімде 2 апта, 

1 апта мереке күндері.  

Жалпы білім беретін пәндер тізбесі мен көлемі қоғамдық-

гуманитарлық, жаратылыстану-математикалық бағыттары бойынша 

мамандық бейінін ескере отырып айқындалды. 

Бейініне қарамастан міндетті жалпы білім беретін пәндер: "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", "Өзін-өзі тану", "Дене 

тәрбиесі", "Алғашқы әскери және технологиялық дайындық" алынды. 

Мамандық бейініне байланысты ТжКБ ұйымдары оқытудың 

тереңдетілген және стандарттық деңгейлерінің екі пәнін таңдалды. 

Жаратылыстану-математикалық бейіннің тереңдетілген оқыту 

деңгейіндегі пәндеріне "Физика", "Химия", "Биология", "География" жатады. 

Бейіндік оқытудың осы бағытында стандарттық деңгейдегі пәндерге 

"Дүниежүзі тарихы", "Биология", "География" алынды, ал қоғамдық-

гуманитарлық бейіннің тереңдетілген оқыту деңгейіндегі пәндеріне 

"Дүниежүзі тарихы", "Химия", "Биология", "География" жатады. Бейіндік 

оқытудың осы бағытында стандартты деңгейдегі пәндерге "Физика", 

"Химия", "Графика және жобалау" енгізілді. 

"Дене шынықтыру" бойынша сабақтар міндетті болып табылады және 

теориялық оқыту кезеңінде аптасына кемінде 4 сағат жоспарланған. 

Дуалды оқыту жүйесі. 

Дуалды оқыту жұйесін ұйымдастыру  Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрінің 2016 жылғы 21 қаңтардағы № 50 Дуальды оқытуды 

ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы (18.05.2021) бұйрығына сәйкес 

жүргізіледі. Дуалды оқыту бойынша жұмыс оқу жоспарларында   теориялық 

оқытуды және кәсіпорын (ұйым) базасында  алпыс пайыздық өндірістік 

оқыту, кәсіптік тәжірибе қамтылған. Дуалды оқытудың элементтері 2014-

2015 оқу жылында 1226000 «Тамақтандыру кәсіпорындарының өнім өндіру 

технологиясы және оны ұйымдастыру», 1219000 «Нан пісіру, макарон және 

кондитер өндірісі» мамандықтарына ендіріліп, 50 білім алушы оқыды.   

Ал 2021-2022 оқу жылында жалпы 508 білім алушы дуалды оқыту 

жүйесімен білім алады, колледж білім алушыларының 32% құрайды. Дуалды 

оқыту жүйесі  10130300 «Тамақтануды ұйымдастыру», 07210300 «Нан пісіру, 

макарон және кондитер өндірісі», 06120100 «Есептеу техникасы және 

ақпараттық желілер» (түрлері бойынша), 1226000 «Тамақтандыру 

кәсіпорындарының өнім өндіру технологиясы және өндірісті ұйымдастыру», 

1219000 «Нан пісіру, макарон және кондитер өндірісі», 1304000 «Есептеу 

техникасы және бағдарламалық қамсыздандыру» (түрлері бойынша) 

мамандықтары бойынша ендірілген.  Оқу үрдісіне қажетті жағдайлар 

жасалды, кәсіпорындармен дуалды оқыту бойынша оқу жоспарлары мен 
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бағдарламалары келісілді, дуалды оқыту бойынша үш жақты келісімдер 

жасалды, кәсіпорында тағылымдамадан өтушілердің өндірістік оқыту мен 

кәсіптік тәжірибеден өтуіне бақылау жүргізілуде; біліктілік емтихандарына 

қатысады, оқытушыларды тәжірибеден өтуге жібереді. Кәсіпорындар өз 

тарапынан кәсіптік тәжірибеге, сондай-ақ өндірістік оқытуға орындар берді, 

қауіпсіз орта құрады және шарттарда көзделген міндеттемелерді орындайды; 

қауіпсіздік техникасы ережелеріне сәйкес білім алушыларды жұмыс 

орындарымен қамтамасыз етті, өндірістік оқыту мен кәсіптік тәжірибені 

басқару бойынша дуалды оқыту шарты негізінде тыңдаушыға тәлімгерді 

тағайындады; еңбек жағдайларымен, осы саланы реттейтін нормативтік 

құқықтық актілермен, қауіпсіздік және еңбекті қорғау талаптарымен 

таныстырды. 

Осы мәселелерді шешу арқылы біз кәсіби мамандарды дайындаудың 

жаңа үлгісін қалыптастырамыз. Ол колледж түлектерінің не білетіні мен не 

істей алатыны және экономиканың әртүрлі салалары оларға қандай талаптар 

қоятыны арасындағы алшақтықты жояды. Дуалды оқыту жүйесі бойынша 

жұмыстырды тікелей оқу өндірістік бөлімі қадағалайды, жүргізеді.  

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 

қазандағы № 604 5-қосымша «Техникалық және кәсіптік білім берудің 

мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты» (23.07.2021 № 362) бұйрығын 

негізге ала отырып, базалық модульдерге қосымша БМ 4. «Кәсіптік қызмет 

аясында кәсіптік лексиканы қолдану» қосылды.   

Дуалды оқыту жүйесі бойынша жалпы білім беру пәндеріне 41 

кредит/984 сағат теориялық оқыту,  3 кредит/72 сағат аралық аттестаттауға 

берілді.  

Модульді оқыту жүйесі. 

2017 жылдан «Talap» Коммерциялық емес АҚ жетілдірген оқытудың 

модульді бағдарламасы 1226000 «Тамақтандыру кәсіпорындарының өнім 

өндіру технологиясы және өндірісті ұйымдастыру» мамандығы бойынша 

эксперименталды түрде ендірілді.  2017-2018 оқу жылында 1226000 

«Тамақтандыру кәсіпорындарының өнім өндіру технологиясы және оны 

ұйымдастыру», 1219000 «Нан пісіру, макарон және кондитер өндірісі», 

1304000 «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамсыздандыру» (түрлері 

бойынша), 051300 «Маркетинг» (салалар бойынша) мамандықтары бойынша 

ендірілді.  

Білім беру бағдарламалары жұмыс берушілердің қатысуымен 

МЖМБС, "Talap" КЕАҚ тиісті бейіндер, кәсіптік стандарттар ("Атамекен" 

ҰКП), WorldSkills кәсіптік стандарттар бойынша ОӘБ-мен бірлесіп әзірлеген 

үлгілік оқу жоспарлары мен бағдарламаларының талаптары негізінде 

әзірленеді. МЖМБС-ға сәйкес колледж міндетті оқытуға бөлінген 

кредиттердің/сағаттардың жалпы санын сақтай отырып, модульдер 

және/немесе пәндер көлемін дербес айқындайды. Кәсіптік модульдер мен 

арнайы пәндердің жұмыс оқу бағдарламалары Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы № 553 бұйрығымен 
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бекітілген (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерді 

мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 16013 болып тіркелген) техникалық және 

кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу 

жоспарлары мен үлгілік оқу бағдарламалары негізінде әзірленді. Жұмысшы 

кадрлар мен орта буын мамандарының оқу жұмыс бағдарламаларының 

мазмұны МЖМБС талаптарына сәйкес келеді. Арнайы жұмыс оқу жоспарлары 

мен бағдарламаларын әзірлеу үшін "Talap" КЕАҚ сайтында орналастырылған 

"Техникалық және кәсіптік білім беру мамандықтары бойынша жұмыс оқу 

жоспарын әзірлеу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар", «ТжәнеКББ» 

ұйымдарының академиялық дербестігін ескере отырып, өзектендірілген 

негізінде жұмыс оқу бағдарламаларын әзірлеу жөніндегі әдістемелік 

ұсынымдар" пайдаланылады. https://kasipkor.kz. 

Модульді - кредиттік оқыту жүйесі. Ағымдағы оқу жылы 

классификаторлардың жаңа жіктеуіші бойынша жұмысшы кадрлар және орта 

буын мамандарын дайындау: 

 04110100 - Есеп және аудит /4S04110102 – Бухгалтер; 

 04120100 – Банк және сақтандыру ісі/ 4S04120103 -Банк операциялары 

жөніндегі менеджер; 

 04130100 - Менеджмент (қолдану салалары бойынша)/ 4S04130101 –

Менеджер; 

 04140100 - Маркетинг (салалар бойынша) / 3W04140101-

Мерчендайзер, 4S04140103 –Маркетолог; 

 06120100 - Есептеу техникасы және ақпараттық желілер  

(түрлері бойынша)/3W06120101-Компьютерлік аппараттық қамтамасыз 

ету операторы;  

 10130300 -Тамақтандыруды ұйымдастыру/ 3W10130302 -  Аспазшы;   

 07210300 - Нан пісіру, макарон және кондитер өндірісі 3W10130302 -   

Наубайшы модульді-кредиттік оқыту технологиясымен іске асырылды, мұнда 

оқыту орнына, нысанына және мерзіміне қарамастан, оқытудың барлық кезеңі 

ішінде біліктілікті беру үшін бағалау арқылы оқыту нәтижелерін тануды және 

ауыстыруды көздейді. Білім алушының оқу жүктемесінің көлемі кредиттермен 

өлшенеді. 1 кредит 24 сағатты құрайды.  60 кредит/1440 сағат. 1 жыл 10 ай -

120 кредит/2880 сағат, 2 жыл 10 ай-180 кредит/4320 сағат. 

Негіздеме:  

 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 

қазандағы № 604 бұйрығына 5-қосымша «Техникалық және кәсіптік 

білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты» (23.07.2021 № 

362). 

 2021-2022 оқу жылының басына техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білім беретін оқу орындарында оқу процесін 

ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулық-әдістемелік ұсынымдар31.08.2021-

ғы № 5-13-2/3424-И шығыс хаты. 
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 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 31 

қазандағы № 553 бұйрығының жобасы «Техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу 

жоспарлары мен үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы». 

Жұмыс оқу жоспарлары мен бағдарламалары "Техникалық және 

кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының педагогтері жүргізуге 

міндетті құжаттардың нысандары" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2020 жылғы 6 сәуірдегі № 130 бұйрығына сәйкес әзірленді. 

Барлық дайындалған жұмыс оқу жоспарларында зерделеудің 

реттілігін сақтау мен оқу пәндерін және (немесе) модульдерді интеграциялау, 

оқу уақытын олардың әрқайсысы бойынша курстар мен семестрлер бойынша 

бөлу Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті 

стандартына сәйкес іске асырылды. Жалпы білім беретін пәндер тізбесі мен 

көлемі қоғамдық-гуманитарлық, жаратылыстану-математикалық бағыттары 

бойынша мамандық бейінін ескере отырып айқындалды. 

Факультативтік сабақтар және консультациялар. 

Колледжде факультативтік сабақтар 1 оқу тобына аптасына 4 сағаттан 

аспайтын көлемде ұйымдастырылады. Факультативтік сабақтардың мақсаты – 

білім алушылардың қажеттіліктеріне, сұраныстарына, жеке мүмкіндіктеріне 

сәйкес оқу пәндері (модульдері) бойынша білімдерін кеңейту, тереңдету. 

Барлық мамандықтардың білім беру бағдарламаларында кәсіптік бағыттағы 

әртүрлі таңдау пәндері жоспарланған. Ал консультациялар оқу жылына 100 

сағаттан асырмай қойылады. «Қазіргі замандағы этикет негіздері», 

«Мультимедиалық технология»,  «Веб дизайн негіздері», «Ағылшын тілі», 

«Тағам және химия», «Менеджменттегі коммуникация» және тағы басқа 

факультативтік пәндерден сабақтар жүргізіледі. 

Факультативтік пәндерді таңдауды жаңадан қабылданған білім 

алушылар оқудың бірінші айында, ал оқуды жалғастыру арқылы – оқу жылы 

басталғанға дейін (әдетте, келесі каникулға кетер алдында) жүзеге асырылады. 

Білім алушыларға факультативтік пәндерді таңдауға көмектесу үшін бөлім 

меңгерушілері, колледж оқытушылары белгілі бір факультативтік курстың 

мәні, пайдасы мен мақсаттылығы жөнінде жан-жақты түсіндіру жұмыстарын 

жүргізеді. Шамадан тыс жүктемені болдырмау үшін сабақтан тыс жұмыстар 

аптасына төрт сағаттан аспайды.  

Факультативтік пәндер бойынша сабақтар кестесін колледж директоры 

бекітеді, жұмыс оқу бағдарламалары мен оқу әдістемелік кешені 

дайындалады.  

Қосымша 4. 

 

Оқу-әдістемелік, ғылыми-әдістемелік жұмыстар.  

Оқу-әдістемелік бірлестігі  

1991 жылдан бастап колледжде ғылым мен білімді ұштастыру, 

әдістемелік жұмысты жетілдіру, жаңа технологияларды енгізу, мұғалімдердің 

біліктілігін арттыру мақсатында  «Бизнес және басқару» бейіні бойынша 
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Республикалық оқу-әдістемелік бірлестігі аясында ғылыми-зерттеу 

жұмыстары жүргізіліп келеді. 

2021 жылға дейін оқу-әдістемелік бірлестіктің /ОӘБ/ жұмысы  келесі  

мамандықтарды қамтыды: 

1.1226000 Тамақтандыру кәсіпорындары өнімдерінің технологиясы және 

өндірісті ұйымдастыру   

2. 0513000 – «Маркетинг» (салалар бойынша) 

3.0515000 Менеджмент( салалар және аумақтар бойынша қолдану) 

 Оқу-әдістемелік бірлестігі келесі бағыттар бойынша  жұмысты  жүзеге 

асырады: 

- ОӘБ мамандықтары бойынша үлгілік оқу жоспарлары мен үлгілік оқу 

жоспарларды дайындау және жаңарту, оқу-әдістемелік кешендерді, 

оқулықтарды, оқу-әдістемелік кешендерді және электронды оқулықтарды 

сараптау және әзірлеу жұмыстарын жүргізу; 

- оқу пәндері бойынша оқу-әдістемелік кешендерін әзірлеуді ұйымдастыру; 

- қазіргі заманғы оқыту технологияларын енгізу бойынша ұсыныстар мен 

әдістемелік нұсқауларды әзірлеу; 

- техникалық және кәсіптік білім беру /ТжКБ/ ұйымдарында оқу-әдістемелік 

жұмыстың қызметін ұйымдастыру тәжірибесін зерделеу және оны 

жетілдіру бойынша ұсыныстар дайындау. 

2016ж.бастап колледждің ОӘБ  «Кәсіпқор» холдингі» коммерциялық 

емес акционерлік қоғамымен техникалық және кәсіптік білім беруді жаңғырту 

саласында белсенді жұмыс істейді. 

2019 жылы арнайы пән оқытушылары  Дурумова Л.А., Ибрагимова 

М.Ж.,  Калыкова М.Н., өндірістік оқыту шебері Моисеева О.К. «Кәсіпқор 

Холдингі» КЕАҚ ұйымдастырған ТжКБ жүйесі бойынша оқулықтар 

сарапшыларының республикалық байқауынан өтіп, авторлық ұжымның 

құрамында келесі оқулықтар әзірледі: 

1. «Тамақтандыру кәсіпорындарының  табысты экономикалық дамуы 

үшін бизнес жоспар жасау» (Дурумова Л.А.) 

2. «Емдік және мектептік тамақтануы үшін  арнайы аспаздық тәсілдерді 

орындау» (Ибрагимова М.Ж., Моисеева О.К.) 

3. «Микробиология, тамақтану физиологиясы және санитария негіздері» 

(Ибрагимова М.Ж., Моисеева О.К.) 

4. «Сауда кәсіпорындарының жабдықтары» (Калыкова М.Н.) 

5. «Кәсіпорындағы кәсіпкерлік, сервистік, маркетингтік қызмет» 

(Калыкова М.Н.) 

2020 жылы оқу әдістемелік  бірлестік бойынша  директордың 

орынбасары Нуркасова Ж. ҚР Білім және ғылым министрлігінің ТжКБ 

департаменті және Алматы қаласындағы колледждер өкілдерінің қатысуымен  

өткен республикалық вебинарларда қашықтықтан оқыту жағдайында   ОӘБ 

және колледждің тәжірибесімен бөлісті. 

2021 жылдың наурызы мен маусымы аралығында Колледждің оқу-

әдістемелік бірлестігі «Талап» КЕАҚ бірлесе отырып 04110100 Есеп және 
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аудит,04130100 Менеджмент (қолдану салалары бойынша), 04140100 

Маркетинг (салалар бойынша)  мамандықтары бойынша бірлесіп кәсіптік 

стандарттарға сәйкес  үлгілік оқу жоспарлары мен бағдарламаларын әзірледі.  
Оқу-әдістемелік жұмыстар 

Әдістемелік кеңес - коллегиалды кеңесу органы, құрамына барлық 

педагогикалық қызметкерлер мен оған теңестірілген тұлғалар, 

шығармашылық топ жетекшілері кіреді. Әдістемелік кеңес іс-қызметі 

"Әдістемелік (оқу-әдістемелік, ғылыми-әдістемелік) кеңес қызметінің үлгі 

ережесін және оны сайлау тәртібін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрінің м.а. 2007 жылғы 21 желтоқсандағы №644 

бұйрығымен реттеледі.   

Әдістемелік кеңес директордың оқу-әдістемелік жұмыстары жөніндегі 

орынбасары басқарады. Әдістемелік кеңес оқытушылардың шығармашылық 

топ жұмысына, ПЦК, ұжымның инновациялық іс-қызметіне жетекшілік етеді.  

Әдістемелік кеңес жүрісі мен оның шешімдері хаттамалармен толтырылады. 

Хаттамалар іс-қағаздар номенклатурасына сәйкес сақталады.   

Әдістемелік кеңес педагогикалық кеңес алдында есеп береді, 

қабылданған шешімдерге жауап береді және оның іске асырылуын 

қамтамасыз етеді.  

Әдістемелік кеңестің негізгі міндеттері: 

 әдістемелік жұмыстарды ұйымдастыру бойынша ұсыныстарды 

талқылау және дайындау; 

 оқу үрдісінің әдістемелік жабдықталуын талдау; 

 педагогикалық және ғылыми кадрлар біліктілігін көтеру, қайтадан 

дайындау және аттестаттау жүйесін жетілдіру; 

 колледжде басып шығарылатын оқу, оқу-әдістемелік және ғылыми-

әдістемелік әдебиетті, көмек құралдары мен басқа да материалдарды 

сараптауды және ұсынуды жоспарлау, ұйымдастыру; 

 педагогикалық ұжымның ғылыми-әдістемелік потенциалын жетілдіру 

бойынша жұмыстарды реттеу; 

 оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмыстарды ұйымдастыру 

және жетілдіру бойынша мердігерлік тәжірибені жалпылау және тарату.  

Колледждің оқу әдістемелік бөлімі әр оқу жылының басында 

әдістемелік жұмыстың және әдістемелік кеңестің жоспарлары бекітіп, соған 

сәйкес жұмыстар атқарады. Оқу-әдістемелік бөлімнің негізгі бағыттары: 

 «Жас маман мектебі» тыңдаушыларымен жұмыс;  

 Біліктілікті арттыру  курстарынан өту; 

 Педагогтерді аттестаттаудан өткізу жұмыстары; 

 Ғылыми -әдістемелік жұмыстар; 

 ПЦК жұмыстары. 

Биылғы оқу жылында, оқытушылардың уақытша шығармашылық тобы 

құрылып  Ережесі бекітілді. Топтың құрамы: 6 оқытушыдан тұрады. 

1.   «POLIGLOT».   
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2.  «Салауатты ұрпақ –ұлт болашағы». 

3.  «Цифрлық педагог». 

Мақсаты: білім беру үрдісін жетілдіру мен білім беру сапасын 

арттырудың өзекті мәселелерін шешу және колледж педагогикалық 

қызметкерлерінің қызметін жандандыру. 

«Жас маман мектебінің» тыңдаушылары мен тәлімгерлер тізімі 

бекітілген. Тәлімгерлер жас мамандарға оқу-жоспарлау құжаттарымен қалай 

жұмыс жасау керектігін, сабақта педагогикалық технологияны пайдаланудың 

тиімділігін, жас педагогтарды жаңа жағдайларға бейімдеу үшін жұмыстар 

жүргізеді. 

Жас мамандарға арналған әр түрлі семинар, конференция, шебер-

сыныптар өткізіледі. 

Негізгі тақырыптар:  

 Оқу жоспарлау құжаттарының ережелерімен танысу және рәсімдеу 

 Оқу жетістіктерін бағалаудың балдық-рейтингтік жүйесін қолдану 

 Жас педагогтардың жаңа жағдайларға бейімделуі 

 Педагогикалық технологиялардың тиімділігі, ерекшеліктері 

 Жас мамандарды біліктілікті арттыру курстарына жіберу, өзін-өзі 

жетілдіруі. 

 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдарында білім беру үрдісін академиялық дербестікті есепке  ала 

отырып модельдеу 

 2021 жылдың IT-басымдылықтары 

Біліктілікті арттыру курстарынан өтуі. 

Педагогтердің біліктілігін арттыруды қамтамасыз ету Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 95 

«Педагогтердің біліктілігін арттыру курстарын ұйымдастыру және жүргізу, 

сондай-ақ педагогтің қызметін курстан кейінгі қолдау қағидалары» бұйрығына 

сәйкес жұмыстар жүргізіледі. Колледж оқытушылары жоспар бойынша 

біліктілікті арттыру  курстарынан өтіп отырады.  

Курстың негізгі бағыттары: 

 Жас маман жобасы шеңберінде «Білікті кадрларды даярлауда 

халықаралық тәжірибені ескере отырып, педагогтердің кәсіби дамуы»; 

 «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдарында білім беру процесін академиялық дербестікті есепке  ала 

отырып модельдеу»; 

 Мемлекеттік ТжКБ ұйымдары педагогтерінің 2021 жылы  жалпы орта 

білімнің жаңартылған мазмұнына көшуі шеңберіндегі біліктілік 

арттыру; 

 Педагогтың цифрлық құзырлығын дамыту; 

 Менеджмент в образовании в условиях обновления содержания 

образования. 
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Колледжде әрбір  педагог тиісті бейіні бойынша 5 жыл ішінде кемінде 

180 сағат көлемінде  біліктілігін арттыру курстарынан өткен.  

Кесте 4.17. Педагогтердің  біліктілігін арттыру курстарынан  өткені 

туралы  

№ Өткен орындары Оқытушы 

саны 

1.  "Назарбаев Зияткерлік мектептері"  83 

2.  "Өрлеу" біліктілікті арттыру ұлттық орталығы 81 

3.  Ұлттық ғылыми-практикалық дене тәрбиесі орталығы 2 

4.  "Атамекен" ҚР Ұлттық кәсіпкерлер палатасы 11 

5.  "Talap" коммерциялық емес акционерлік қоғамы- 202 

6.  Басқада орындар 137 

Барлығы 516 

Колледждің арнайы пән оқытушылары мен өндірістік оқыту шеберлері 

өндіріс орындарында мамандықтарына сәйкес 72  немесе одан жоғары сағатты 

құрайтын тағлымдамалардан өткен.  

Педагогтарды аттестаттаудан өткізу. 

Кезекті және мерзімінен бұрын педагогтарды аттестаттаудан өткізу 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 27 

қаңтардағы № 83 «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды, бастауыш, негізгі 

орта және жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын, 

техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, қосымша білімнің білім беру 

бағдарламаларын және арнайы оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру 

ұйымдарында жұмыс істейтін педагогтерді және білім және ғылым 

саласындағы басқа да азаматтық қызметшілерді аттестаттаудан өткізу 

қағидалары мен шарттарын бекіту туралы» бұйрығына сәйкес іске асырылады. 

Әр оқу жылынының басында жоспарға сәйкес педагогтердің 

аттестаттаудан өтуі бойынша әдістемелік бөлім семинарлар жүргізеді. Әрбір 

аттестаттаудан өтетін педагогқа бұйрық таныстырылады, олармен жеке 

жұмыстар жасалынады, портфолио бойынша құжаттарды жинақтауға 

көмектеседі.   

2021-2022 оқу жылы бойынша инженер-педагог қызметкерлер саны, барлығы  

- 102; соның ішінде: педагогтар – 92; өндірістік оқыту шеберлері – 10.  

Барлығы -102, оның ішінде: 

 жоғары санатты – 21 (20%); 

 бірінші санатты – 5 (5%);  

 екінші санатты – 5 (5%);  

 педагог – зерттеуші – 6 (5,9%);  

 педагог-сарапшы – 1 (1%);  

 педагог-модератор – 17 (16,7%);  

 Санаты жоқ-47/46% 

Біліктілік санаты бойынша – 55 (54%). 
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Кесте 5.1. Педагогтердің біліктілік санаты  бойынша  талдау 
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% 

21/2

2% 

4/4,3

% 

5/5
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% 

5/5,4% - 16/17,3

% 
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4/40% - 1 - 1 1 1 6/60% 
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102 

55/54% 21/2

0% 

5/5% 5/5

% 

6/5,9% 1/1% 17/16,7

% 

47/46

% 

 

Жұмыс оқу бағдарламалары. 

Колледжде жыл сайын жұмыс берушілермен бірлесіп семинарлар, 

дөңгелек үстелдер мен шеберлік сабақтары өткізіледі, онда оқу процесін 

жоспарлау мен ұйымдастыруды жетілдіру мәселелері талқыланады, сонымен 

қатар жұмыс берушілердің ұсыныстары мен НҚА өзгерістері ескеріледі. 

Барлық мамандықтар бойынша жұмыс оқу бағдарламалары ҚР Білім және 

ғылым министрінің 2020 жылғы 6 сәуірдегі № 130 «Техникалық және кәсіптік, 

орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарын ұстау үшін педагогикалық 

қызметкерлерге қажетті құжаттар нысандары» бұйрығына сәйкес 

құрастырылған. Сонымен қатар, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы № 553 бұйрығының жобасы 

«Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру мамандықтары 

бойынша үлгілік оқу жоспарлары мен үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту 

туралы» және Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 

жылғы 15 маусымдағы № 384 бұйрығымен бекітілген  техникалық және 

кәсіптік білім беру мамандықтары мен бейіні бойынша Оқу әдістемелік 

бірлестіктер әзірлеген  үлгілік оқу жоспарлары мен  үлгілік оқу 

бағдарламалары негізінде іске асырылады. Жұмыс оқу бағдарламалары жұмыс 

беруші әлеуметтік серіктестіктермен келісіліп, бекітіледі. 

Әр оқу жылында оқытушылардың оқу-әдістемелік кешендері 

жаңартылып, сабақ жоспарларымен бірге бекітіледі. 

Білім беру бағдарламалары барлық мамандықтарға жасалынған және КЕАҚ  

«Талап» порталында реестрге жүктелген. 

Қосымша 5. 

 

Оқытушылардың жетістіктері. 

Олимпиадаларға, конференцияларға және педагогикалық шеберлік 

конкурстарына қатысу — оқытушы жұмысының ажырамас бөлігі. Колледж 

оқытушылары олимпиадаларға, конференцияларға және әртүрлі деңгейдегі 

кәсіби конкурстарға белсенді қатысады. Олимпиадаларға, конференцияларға 
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және конкурстарға дайындық — бұл өз қызметін терең түсінуді, өз жұмысы 

мен білім алушының жұмысының оң және теріс жақтарын мұқият талдауды 

талап ететін тынымсыз жұмыс. Ол маманның жеткен жетістіктерімен тоқтап 

қалмай  алға ұмтылуына ықпал етеді. Сондай жұмыстардың нәтижелері 

марапаттар мен Құрмет грамоталарынан  айқын көрінеді. 

Олимпиадаларға, конференцияларға және байқауларға белсенді қатысу 

өз жемісін беруде, себебі - әрбір келесі кезеңде нәтижелер жақсарып отыр. 

Тәуелсіз Қазақстанның рухани және әлеуметтік дамуы жолында білім беру 

жүйесін дамытуға және білім беру сапасын арттыруға қосқан үлесі үшін ҚР 

Білім министрлігінің грамотасын алған физика пәнінің оқытушысы Г. А. 

Абдуллаева, тарих пәнінің оқытушысы Ж. А. Нуркасованың жетістіктері 

мысал бола алады. Арнайы пәндер оқытушысы Н.А. Ковалева «Заманауи 

педагогикалық технологияларды қолдану, білім алушыларды барлық 

деңгейдегі конкурстар мен конференцияларға дайындау арқылы білім беру 

жүйесін дамытуға қосқан үлесі үшін» ҚР Білім Министрлігінің Алғыс хатымен 

марапатталды.  2020 жылы ҚР Білім министрлігі Е. С. Сүлейменоваға Алғыс 

жариялады.  

Оқытушылардың жетістіктері Алматы қаласы Білім басқармасының 

Құрмет грамоталары мен Мадақтамаларында да көрініс табады. Колледждің 

бірқатар қызметкерлері  қызметтік міндеттерін үлгілі орындағаны, 

шығармашылық белсенділігі, мінсіз қызметі, білім және ғылым саласын 

дамыту бойынша басқа да жетістіктері мен сіңірген еңбегі үшін, сондай-ақ 

студенттердің қоғамдық-пайдалы қызметі үшін ынталандырып отырды. 

Нәтижені келесі мысалдардан көруге болады. 

Алматы қаласы Білім басқармасы пандемия кезеңінде техникалық және 

кәсіптік білім беру саласында Қашықтықтан оқытуға белсенді жәрдемдескені 

үшін Ж.А. Нуркасованы Мадақтамамен  марапаттады. Сондай – ақ  өскелең 

ұрпаққа білім беру және адамгершілік, рухани және әлеуметтік тәрбие беру 

жүйесіне қосқан үлесі, шығармашылық табысы үшін  арнайы пәндер 

оқытушылары Г.Е. Алдунгарова, Л.А. Дурумова, А.Т. Сериккулова, У.С. 

Таубалдиева, А.М. Искакова, Е.С. Төлеу, А.Ж. Жумагалиева, М.Ж. 

Ибрагимова, О.К. Моисеева, К.А. Ешбаева К, М.А. Серікболова, У.К. 

Дуйсенбаева, тарих пәнінің оқытушысы А.Б. Оралбаева, математика пәнінің 

оқытушылары А.К. Алишова, Ұ.Ә. Әбдісана, химия және биология пәндерінің 

оқытушысы Г.А. Ингайбекова, қазақ тілі мен әдебиеті оқытушысы А. А. 

Ахметжанова, тарих және базалық әскери-техникалық дайындық оқытушысы 

Ж. О. Журыновтар Алматы қаласы білім басқармасының Құрмет 

грамоталарымен және Мадақтамалармен  марапатталды. 

Техникалық және кәсіптік білім берудің жас шеберлері арасында 

«Өндірістік оқытудың үздік шебері-2019» қалалық байқауына қатысқаны үшін 

Алматы қаласы Білім басқармасының грамотасымен М.А. Серікболова 

марапатталды. Математика пәнінің оқытушысы Ұ.Ә. Әбдісана техникалық 

және кәсіптік білім беру ұйымдары арасындағы "Абыройлы ұстаз" қалалық 

байқауында 1 орын иегері ретінде Алматы қаласы Білім басқармасының 



49 
 

грамотасымен марапатталған. Алматы қаласы Білім басқармасынан білім 

алушыны олимпиадаға дайындағаны үшін математика пәнінің мұғалімі. А. К. 

Алишоваға Құрмет грамотасы ұсынылды. 

Қалалық дене шынықтыру және спорт оқу-тәжірибелік орталығы 

өткізген  іс-шара қорытындысы бойынша Алматы қаласының колледждері 

арасындағы XXV спартакиадада баскетболдан командалық спорт түрлерінде 

спортшыларды дайындағаны үшін (Диплом 3 орын),  дене шынықтыру 

оқытушысы Орынтай Қ. О. марапатталды. Сондай- ақ Алматы қаласы Білім 

басқармасының грамотасымен Қазақстанның рухани және қоғамдық дамуы 

жолында дене шынықтыру мен спортты дамытуға қосқан елеулі үлесі үшін 

дене шынықтыру оқытушысы Е.С. Рабилов марапатталды. Алматы қалалық 

Туризм, дене шынықтыру және спорт басқармасы дене шынықтыру пәнінің 

мұғалімі Е.С. Рабиловты "Халықаралық есірткіні теріс пайдалану және 

олардың заңсыз айналымына қарсы күрес күніне" арналған оқу орындары 

арасындағы командалар ішінен шағын футболдан "Үздік ойыншы"турниріне 

дайындағаны үшін марапаттады. 

Алматы облыстық әкімдігі және Алматы қаласының аудандық 

әкімдіктері колледж оқытушыларының еңбегі мен жетістіктерін марапаттау 

үшін Құрмет грамоталары мен Мадақтамаларын тағайындады. Қазақстан 

Республикасының Мемлекеттік тіл саясатын насихаттау және Қазақстанның 

рухани бірлігін нығайту үшін талантты жастар арасында ұйымдастырылған 

"Тіл парасаты" аудандық байқауында білім алушыны дайындағаны үшін қазақ 

тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы А.К. Досайбекова Алматы қаласының 

Алмалы әкімдігінің  грамотасымен марапатталды. Қостанай облысы әкімдігі 

білім басқармасының ұйымдастырған э.ғ. к., профессор К. А. Китебаевты еске 

алуға арналған облыстық маңызы бар "IT-Бухгалтер-2021" байқауында білім 

алушыны дайындағаны үшін арнайы пәндер оқытушысы А.Т. Сериккулова   I 

дәрежелі дипломымен марапатталды. 

Колледж оқытушылары теориялық білімді ғылыми-тәжірибеде 

ұтымды  қолдануда, себебі, олар енгізген  өңдемелер арқылы және өтінімді 

объектілерге құқықтардың мемлекеттік тізіліміне (өнертабысқа авторлық 

құқық) табысты жұмыс істейді,  Колледж қызметкерлері Г.А. Самаликова, Е.С. 

Сулеменова, Г.Ж. Себаева құрастырған «1С бағдарламасында оқу үрдістерін 

басқарудың автоматтандырылған жүйесі»  2021 жылғы 1 қыркүйекте № 20019 

авторлық куәлік алды. Колледж қызметкерлері Е.С. Сулейменова, А. Б. 

Бакытов, А.Б. Жучковтардың  "Сауда бөлімшесінің деректер базасын құру" 

атты өнертабыстық жобасы  2021 жылғы 20 желтоқсанда № 22459 авторлық 

куәлік алды, оқытушы Б. Аманжол спортшыларды тамақтандыруға арналған 

«Протеинді батончик» әзірлегені үшін № 6161 патент алды. 

Оқытушылар дәстүрлі (офлайн) нысанда да, қашықтық (онлайн) 

форматта да түрлі іс-шаралар мен конкурстарға қатыса отырып, өздерінің 

кәсіби құзыреттіліктерін жақсартуда. Бұл жаңа нәрсені үйренудің немесе 

алынған нәтижелерді әріптестеріңізбен бөлісудің тамаша мүмкіндігі. 

Қазақстан Республикасы педагогтер қоғамы ұйымдастырған "Тәуелсіз елдің 
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ұстазы-2021" республикалық байқауына қатысқан  педагогтердің жұмыс 

тәжірибесін  және шығармашылық қызметін дамытуын көрсетті, онда арнайы 

пәндер оқытушылары А. Т. Серіккулова, Д. Е. Чайнусипова  "Үздік педагог" 

төсбелгісімен марапатталды. Білім беру саласына қосқан елеулі үлесі үшін  

Қазақстан педагогтерінің қауымдастығы өткізген  «Жыл үздіктері-2020» 

Республикалық байқауына  арнайы пәндер оқытушысы Н. К.Бутабаева 

қатысып «Ы.Алтынсарин» төсбелгісімен марапатталды. «Халықаралық 

экология, инженерия және педагогика ғылымдары академиясы» қоғамдық 

қоры оқытушы Б.Т. Есенбаеваны кәсіби шеберлігі үшін "Білім беру үздігі" 

медалімен марапаттады. Л.А. Жармухамбетова Қазақстан Республикасы 

мұғалімдер қоғамының шешімімен білім беру саласындағы елеулі үлесі үшін 

«Білім беруге қосқан үлесі үшін» белгісімен марапатталды, сондай - ақ 

«Қоршаған ортаны қорғау, энергия және ресурстарды үнемдеу» бағыты 

бойынша «Эко болашақ» Республикалық қоғамынан алғыс хат алды. 

Оқытушының педагогикалық шеберлігін жетілдірудің ажырамас бөлігі 

- ғылыми-әдістемелік жұмысындағы жинақталған тәжірибені талдауды, 

жүйелеуді және жалпылауды қамтиды. Осындай Әдістемелік жұмыстың 

нәтижелері "Колледждердің үздік әдістемелік қызметі" атты  қалалық 

байқауда айқын көрінеді, онда жұмыс қорытындысы бойынша арнайы пәндер 

оқытушысы Н.А.Ковалева  мақтау грамотасымен марапатталған, сондай-ақ  

Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы 

ұйымдастырған "Болашақ бүгіннен басталады" атты  интернет-байқауына 

қатысып Республикалық маңызы бар "Техникалық және кәсіптік білім беру 

студенттері арасында" Алғыс хатпен марапатталды. 

Арнайы пәндер оқытушысы А.Т. Серіккулова "Үздік педагог - 2020" 

Республикалық конкурсына қатысып, оның нәтижесі бойынша "Ізденімпаз 

оқушы" номинациясына ие болды, сондай-ақ "Педагогикалық идеялар" атты II 

Халықаралық педагогикалық конкурсына қатысып, "Үздік ашық сабақ" 

номинациясы бойынша I орын жеңіп алды. Сонымен қатар, оқытушы А.Т. 

Сериккулова аdisker.kz, мұғалімдердің республикалық сайты ұйымдастырған 

"Негізгі құралдар бойынша амортизацияны есепке алу әдістері" 

тақырыбындағы "Үздік сабақты таныстыру" конкурсына қатысып, ақпараттық 

технологияларды сенімді меңгергенін көрсетіп, 2 орынды жеңіп алды. Арнайы 

пәндер оқытушысы Р.А. Жармухамбетова "Сабақтың  үздік таныстырылымы" 

Республикалық сырттай байқауына қатысып, 2 орынға ие болды 

Колледждің арнайы пәндер оқытушылары Н.А. Ковалева, А.Т. 

Сериккулова жыл сайын білім алушыларды "Мен кәсіпкермін" іскерлік 

экономикалық ойынына дайындайды, өндірістік қызмет жағдайында ұтымды 

шешімдер қабылдау дағдыларын қалыптастырады, нақты жағдайлар 

атмосферасын, болашақта жас кәсіпкерлер шешім қабылдайтын жағдайды 

жасайды. Бұл жұмыс жаңа бастамаға, белсенділікті арттыруға, 

ұйымдастырушылық және басқарушылық қасиеттерді дамытуға, сондай-ақ 

алынған экономикалық білімді қолдана білуге бағытталған. Білім 

алушылардың алған біліктері  мен білімдері "Мен кәсіпкермін" VIII қалалық 
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іскерлік экономикалық ойынында "Қызметтер" номинациясы бойынша сәтті 

көрсетілді және Алматы қаласы Білім басқармасының грамотасымен 

марапатталды (1 орын). Сондай- ақ Алматы қаласы колледждерінің 

қауымдастығының  білім алушыларды дайындау кезінде көрсеткен жақсы 

дайындығы мен шығармашылық тәсілі үшін Мадақтамасымен  марапатталды. 

Колледж осы бағытта  "Мен кәсіпкермін" ІХ қалалық іскерлік экономикалық 

ойынына белсенді қатысты. "Әлеуметтік кәсіпкерлік" Білім және Ғылым 

номинациясы бойынша  2 орын, «Өндіріс" номинациясы бойынша 1 орын, 

"Экология.Туризм" бизнес-жобасы «Paper bad" - 2 орынды (Алматы қаласы 

білім басқармасының грамотасы) иеленді. 

Арнайы пәндер оқытушысы Н. К. Бутабаева "Менің мамандығым – 

менің болашағым" конкурсына қатысу үшін білім алушыларды жоғары кәсіби 

деңгейде дайындады. Оның басшылығымен бизнес-жоба ГРАН-ПРИ жеңіп 

алды, ал жетекшісі халықаралық Сервис және менеджмент колледжінің 

грамотасымен марапатталды. Н.К. Бутабаева сондай – ақ, Халықаралық 

Жастар ғылыми форумы "Жастар ғылымы апталығы – 2020" шеңберінде 

Республикалық интеллектуалды ойынға колледж студенттер командасын 

дайындады, онда колледж командасы III орынға ие болды (2020 жылдың 

наурыз айы) - аталған іс-шараны ұйымдастырушы Нархоз университеті болды. 

Арнайы пәндер оқытушылары Г.Е. Алдунгарова, Г.Ж. Чайжунусова, 

Н.М. Айтпаева, Н.Н. Кумарханова "Self development! Go and play! Thik and 

grow rich" іс- шарасында АМБК мен Нархоз университетінің Экономикалық 

колледжінің экономикалық онкүндік аясында "Бухгалтерлік лабиринт" 

тақырыбына білім алушыларды даярлап, қатысты және  онда Алғыс хаттармен 

марапатталды. Сондай – ақ олар білім алушыларды Тұран университетінің 

жобасы, "Тұран Үміті-2020" Алматы қаласы колледждерінің оқушылары 

арасында өткізілетін байқауға қатысып, "Әлеуметтік бастама" секциясы 

бойынша дайындады (3 орын алғаны үшін алғыс хатпен марапатталды).  

Арнайы пәндер оқытушысы Н.К. Бутабаева Алматы қ., Т. Рысқұлов 

атындағы Нархоз Университеті жанындағы экономикалық колледжде "Ел 

ертеңі – білімді ұрпақ" зияткерлік ойынына АГБК білім алушыларын 

дайындауға белсенді қатысып, алғыс хатпен марапатталды. "Жаңғыру 3.0: 

"Рухани жаңғыру": экономикалық, саяси, қоғамдық сананы жаңғырту" 

ғылыми-практикалық конференциясына жетекшілік еткені және  білім 

алушыларды дайындағаны үшін  Алматы Экономика және құқық колледжінде 

Н.Н. Кумархановаға Алғыс хат берілді. 

"Есеп және аудит" бағыты бойынша "Turan Profi Skills – 2021" қалалық 

кәсіби шеберлік олимпиадасына студенттер дайындағаны үшін "Тұран" 

университетінен Г. Ж. Чайжунусова, А. Т. Серіккулова, Д. Е. Чайнусипова 

бірнеше рет алғыс хаттар алды, "Ұлттық валютаға - 25 жыл" сондай- ақ  Тұран 

Университетімен бірлесіп өткізген басқа да  іс- шараларда 2, 3 орындарды 

иеленді. Сондай-ақ, осы университетте "Тұран" А.Ж. Жұмағалиевтің "Turan 

collegescience progect-2020" студенттік жобасының ғылыми жетекшісі 

қатысқаны үшін Алғыс хатына ие болды. Арнайы пәндер оқытушылары Н.М. 
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Айтпаева, Г.Ж. Чайжунусова, Г. Е. Алдунгарова, Н. М. Айтпаева, Д. Е. 

Чайнусипова «KASE Қазақстан қор биржасы» АҚ қатысуымен "Биржалық 

симулятор" оқу сауда-саттығы бойынша өткізілген іскерлік ойынға белсенді 

қатысып және бас директор Е. В. Мұхаметжановтың мадақтамасымен  

марапатталды. С. К. Оспанов "ЛИТЕРА-НМИ" Республикалық ғылыми-

әдістемелік журналының Алғыс хатымен марапатталды. Г.А. Абдуллаева, Е.С. 

Сулейменова, У.К. Дуйсенбаева, Л.А. Дурумова, Ж.А. Капасова, К.А. 

Ешбаева, М.А. Серікболова "Дуальды оқыту жүйесі - кәсіби шеберліктің жаңа 

мүмкіндігі" қалалық семинарын ұйымдастырғаны үшін алғыс хатпен 

марапатталды.  

"Халықаралық экология, инженерия және педагогика ғылымдары 

академиясы» Қоғамдық қоры оқытушы Б.Т. Есенбаваны оқу-тәрбие үдерісіне 

белсенді қатысқаны үшін марапаттады. Жоғары медициналық колледждің 40 

жылдығына арналған "Жастар және ғылым: бүгіні мен болашағы" атты 

студенттердің қалалық ғылыми-зерттеу жұмысына жетекшілік еткені үшін 

А.Ш. Солтиева алғыс хат алды. 

«Холдинг «Кәсіпқор» КЕАҚ Техникалық және кәсіптік, орта білімнен 

кейінгі  білім берудің оқу – әдістемелік бірлестігі ретінде техникалық және 

кәсіптік, орта білім беру ұйымдарындағы білім, оқу әдістемелік және ғылыми 

әдістемелік жұмыстарын дамыту мен үйлестірудегі белсенділігі үшін  Ж.А. 

Нуркасова Алғыс хатпен марапаттады.  "Жарқын болашақ" Республикалық 

шығармашылық орталығы ұйымдастырған "Жарық жұлдыз" V Республикалық 

балалар шығармашылығы байқауына Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің 

оқытушысы Ж.С. Керімқұлова талантты және дарынды оқушыларды 

дайындағаны үшін дипломмен марапатталды. "Мұрагер" шығармашылық 

орталығы "Менің елім" атты жасөспірімдер мен балалар шығармашылығының 

Республикалық байқауын ұйымдастырғаны үшін және өскелең ұрпақты 

адамгершілік тәрбиелеуге және олардың өнер саласындағы жетістіктеріне 

қосқан үлесі үшін Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы А.А. 

Ахметжанованы Құрмет грамотасымен марапаттады. 

Мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

Агенттігінің Алматы қаласы бойынша департаменті Мемлекеттік қызметтің 20 

жылдығына арнайы ұйымдастырылған  "Көңілді тапқырлар клубы" ойыны 

үшін А.С. Кунтубайды алғыс хатпен, сондай-ақ "Саналы ұрпақ" 

Республикалық жобалық кеңсесінен жастары арасында құқықтық мәдениет 

деңгейін арттыру және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті тәрбиелеу 

жөніндегі іс-шараларға белсенді қатысқаны үшін А.С. Кунтубайды 

марапаттады . Сондай- ақ  А.С. Кунтубай сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

саясатты іске асыруға және қоғамда адалдық, әділдік, парасаттылық 

құндылықтарын нығайтуға қосқан үлесі үшін Мемлекеттік қызмет және 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл Агенттігінің Алматы қаласы бойынша 

департаментінен алғыс хат алды. 

 Педагогикалық шеберліктің озық тәжірибесін зерделеу нәтижелері 

ұсынылған әдістемелік әзірлемелер үлкен педагогикалық қызығушылық 
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тудырады. Жарияланған материалдар бойынша колледж оқытушылары Н.М. 

Айтпаева, А .Т. Серіккулова, Р. А. Жармухамбетова, М.Ж. Ибрагимова, А. А. 

Ахметжанованың кәсіби қызметіндегі жетістіктерін көрнекі түрде атап өтуге 

болады. Олар "DARA QAZAQ" ғылыми-әдістемелік, ақпараттық-

педагогикалық журналы өткізетін Республикалық конференцияларға 

"Педагогика және психология: өзекті мәселелері" тақырыбы бойынша тұрақты 

түрде қатысып, "Педагогика және психология: 2021 жылдың жетістіктері" 

тақырыбы бойынша 1орын алып, "Педагогика және психология: 2021 жылдың 

жетістіктері" тақырыбында диплом алды. "Білім әлемі" Алматы 

республикалық ғылыми-әдістемелік педагогикалық басылымынан 

жаңартылған білім мазмұны бойынша жоғары деңгейде мақала дайындағаны 

үшін журналда жарияланды. 

Арнайы пәндер оқытушылары М.Ж. Ибрагимова, Ж.А. Капасова 

"Үздік мұғалім портфолиосы" және "Сабаққа Үздік презентация" бөлімдеріне 

қатысып, бас жүлде дипломымен марапатталды. Арнайы пәндер оқытушысы 

Р.А. Жармухамбетова  "Қазақстан білім саласының менеджерлері: ғылым, 

әділет, инновация" ғылыми-педагогикалық журналы өткізетін Республикалық 

конкурстарға қатысады, белсенді қатысқаны үшін "Үздік ғылыми мақала" 

номинациясында 1 дәрежелі дипломмен марапатталды. Арнайы пәндер 

оқытушысы А.Т. Серіккулова "Қазақстан педагогтерінің 100 үздік мақаласы: 

білім, ғылым, әділет" ғылыми-педагогикалық журналы өткізетін 

Республикалық конкурстарға қатысып, "Үздік сабақ жоспары" номинациясы 

бойынша - 1 орын  иеленді.  А.Т. Серіккулова әріптестерімен өзінің 

оқытушылық тәжірибесімен бөлісіп    журналда жариялап отырады. Кәсіпқор 

"Холдингі коммерциялық емес акционерлік қоғамымен техникалық және 

кәсіптік білім беру саласында қазіргі заманғы педагогикалық идеялар 

саласында «Оқыту және білім беру саласындағы инновациялық әдістемелік 

бұйымдардың витриналары» конкурсы өткізілді, оған А. Т. Серіккулова 

қатысты. Ол өзінің әдістемелік әзірлемелерін "Ұлы Дала Ұстазы" халықаралық 

ғылыми-педагогикалық журналында ашық сабақтар мен педагогикалық 

технологиялар, өзін-өзі тәрбиелеу тақырыбы бойынша жиі жариялағаны  үшін 

алғыс хатпен атап өтілді. ҚР Білім және ғылым министрлігі ("Техникалық 

және кәсіптік білім беруді дамыту және біліктілікті берудің республикалық 

ғылыми-әдістемелік орталығы" АҚ) оқытушы Д. Е. Чайнусипованың 0513000 

– "Маркетинг (салалар бойынша) мамандығы бойынша «Экономикалық 

теория негіздері" оқу әдебиетін апробатормен жұмысын растады. 

С.К. Оспанов, Д. Е. Чайнусипова Worldskills Қазақстан 

чемпионаттарының ережелері бойынша сарапшыларды оқыту 

бағдарламасынан өтті. С.К.Оспанов "ЛИТЕРА-НМИ" Республикалық 

ғылыми-әдістемелік журналының Алғыс хатымен марапатталды. ТМД 

елдерінің III Халықаралық кітап басылымы ғылыми – білім беру мекемелері 

арасында "Үздік жас ғалым-2021" жобасын ұйымдастырды, оған С.Д. Қуатбек 

қатысып, жүлделі орынға ие болды және 1 дәрежелі дипломмен марапатталды. 

Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы Ж.С. Керимкулова "Білім әлемі" 
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Республикалық ғылыми-әдістемелік педагогикалық журналы редакциясының 

білім беру сапасына, өскелең ұрпақтың саналы тәрбиесіне қатысты жұмысы 

үшін жаңартылған білім берудің жоғары деңгейдегі мазмұны туралы мақала 

дайындағаны үшін дипломмен марапатталды.  Тарих және базалық әскери-

техникалық дайындық пәнінің оқытушысы Ж.О. Журынов Республикалық 

ғылыми-педагогикалық, әдістемелік "Алаш ұстазы"журналында мақала 

жариялағаны үшін алғыс хат алды. 

Кәсіби даярлық пен біліктіліктің мәртебесі мен стандарттарын арттыру, 

халықаралық жарыстар өткізу және кәсіби өзін-өзі жүзеге асыруды қалайтын 

адамдар үшін жағдай жасау арқылы жұмысшы мамандықтарды танымал ету. 

Өзін – өзі жүзеге асыру, дағдылар мен құзыреттер, кәсібилік және еңбекті 

құрметтеу-WorldSkills жаһандық сарапшылық қоғамдастығының сенімді 

іргетасы, оған біздің оқытушылар, білім алушылардың басшылары ретінде 

және іс-шараны өткізуді ұйымдастыру үшін табысты қатысады. Оған "World 

Skills Kazakhstan-Almaty 2018", "World Skills Kazakhstan-Almaty 2021" өңірлік 

кәсіби шеберлік чемпионатына үлес қосқаны, қатысқаны және оны түрлі 

номинациялар бойынша.дайындағаны үшін алғыс хатпен марапатталған Е. С. 

Сулейменова, У. К. Дүйсенбаева, А. С. Күнтубай, А. К. Таншаева, А. Ж. 

Жумагалиева, М. А. Серікболовалар  мысал бола алады. 

Колледж оқытушылары Л.А. Дурумова, Б.А. Бердибеков, Ж.А. 

Капасова, Г.Е. Хусаинова, М.А. Серікболова, М.Ж. Ибрагимова "Деларук 

Horeca - 2019" I Халықаралық жас аспаздар фестивалі өткізуде  қолдау 

көрсетіп, атсалысқандары үшін Алғыс Сертификаттарымен марапатталды. 

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына және Халықаралық 

аспаздық күніне арналған "Авторлық бауырсақ" номинациясы бойынша 

Әуезов әкімдігі ұйымдастырған  "Бауырсақ Fest-2021" III қалалық аспаздық 

фестиваліне қатысқаны үшін А.Еменоваға 1 дәрежелі диплом берілді. 

Өндірістік оқыту шебері Тұрсынбекқызы Ү. бұл фестивальға "Ши бауырсақ" 

номинациясы бойынша қатысып, жүлделі 2 орын (диплом) иеленді. 

Фестивальда арнайы пәндер оқытушысы А. Н. Диханова алғыс хат алды, 

ағылшын тілі оқытушысы Д. Д. Чажабаева -"www.edulife.kz"  сайттың 

республикалық қашықтық олимпиадасында 3 дәрежелі дипломант ағылшын 

тілі бойынша онлайн олимпиада жеңімпазы. 

Колледж оқытушылары қаланың қоғамдық өміріне және түрлі іс-

шараларға белсенді қатысады, IV Республикалық рухани-патриоттық 

конкурсқа қатысқаны үшін "Жеті Өнер" шығармашылық орталығының 

Құрмет грамотасымен марапатталған К .Е. Шокенованың жетістіктері үлгі 

бола алады. Оқытушылар Е.С. Сулейменова, Г.Ж. Чайжунусова, Н.К. 

Бутабаева ҚР Тәуелсіздік күніне және Мұғалімдер күніне білім беру 

жүйесіндегі көп жылдық мінсіз еңбегі, өскелең ұрпақты оқыту мен 

тәрбиелеуге қосқан зор үлесі, кәсіподақ қозғалысына іс жүзінде ықпал еткені 

үшін грамотамен марапатталды 

ӨРЛЕУ БАҰО Мұғалімдер күніне орай мінсіз шығармашылық еңбегі, 

Қазақстан Республикасының Білім беру қызметкерлері Л. А. Жармухамбетова 
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мен орыс тілі мен әдебиеті оқытушысының біліктілігін арттыру жүйесін 

дамытуға қосқан елеулі үлесі үшін Н. Т. Серіккулованы Құрмет грамотасымен 

марапаттады. 

"Ұстаз "Алматы қалалық кәсіподағы" ҚБ, Алматы кәсіподақтар одағы 

білім беру жүйесіндегі көп жылғы мінсіз жұмысы, колледждердің кәсіподақ 

жұмысына және қоғамдық өміріне белсенді қатысқаны үшін Г.Ж. 

Чайжунусованы Құрмет грамотасымен марапаттады, сондай-ақ 

педагогикалық үрдісте дарынды оқушылардың шығармашылық қабілеттерін 

дамытып және жетілдіргені үшін  Ы. Алтынсарин атындағы ұлттық білім 

академиясынан Құрмет грамотасын тапсырды. Оқытушы С.К. Оспанов 

"Салалық қауымдастықтар мен кәсіптік білім беру ұйымдарының одағы"  ЗТБ 

Президентінің Құрмет грамотасымен марапатталды. 

Оқытушы Аманжол Б. химия пәні бойынша Халықаралық ғылыми 

олимпиада лауреаты дипломымен марапатталды. "Ұлттық еріктілер желісі" 

ЗТБ және Қостанай облысының балалар мен жастар ұйымдары қауымдастығы 

"Жеңіс" Республикалық жобасына белсенді қатысқаны үшін Б.Аманжолға 

алғысын білдірді. "PROF-педагог" Республикалық педагогикалық-

шығармашылық байқауына "Педагогтің үздік портфолиосы" номинациясы 

бойынша оқытушы К.А. Ешбаева жүлделі 1 орынды иеленді. Химия пәнінен 

Республикалық олимпиадада екінші орын алғаны үшін оқытушы Аманжол Б. 

марапатталды.   

У. Е. Садықов педагогтің кәсіби шеберлігі мен шығармашылық табысы 

үшін "Өрлеу" Біліктілікті Арттыру Ұлттық орталығынан алғыс хат алды . 

"БЛАГОФЕСТИВАЛЬ" балалар фестиваліне қатысқаны , дайындағаны және 

өткізгені үшін Алматы қаласы Қоғамдық даму басқармасы атынан У.Е. 

Садыковқа құрмет грамотасы берілді. «Алматының қызыл алмасы - мықты 

және бақытты отбасының символы", "Абырой" зияткерлік білім порталы 

ұйымдастырған Республикалық шығармашылық сайыста М.Ж. Ибрагимова 

қатысып, Гран-при жүлдесін иеленді. 

Оқытушы тек кәсіби дағдыларға баулу үшін ғана емес, сонымен қатар 

қоршаған ортаға қамқорлық жасау арқылы да жауапты, мысал ретінде "Эко 

Болашақ" әлеуметтік-экологиялық жобасы шеңберінде өткізілетін акцияларға 

қатысатын арнайы пәндер оқытушысы Л.А. Дурумова алғыс хатпен 

марапатталды. Ust.kz -мұғалімдердің республикалық сайты мұғалімдер, 

тәрбиешілер, оқушылар мен студенттер үшін республикалық Блиц-турнирлер 

ұйымдастырды, оған арнайы пәндер оқытушысы С.Д. Қуатбек қатысып, 1 

дәрежелі дипломмен марапатталды.  "Дарабоз" оқу орталығы білім 

алушыларға арналған "Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігі - адам 

бақыты" атты Республикалық онлайн-байқауын өткізді, Гран-при А.Ш. 

Солтиева, А.Б. Оралбаева жүлделі орынға ие болды. Математика пәнінің 

оқытушысы А.К. Алишова "Ашық сабақтың үздік әзірлемесі" Республикалық 

сырттай байқауына қатысып, жүлделі орынға ие болып, дипломмен 

марапатталды (2 орын). Математика пәні мұғалімі Ұ.Ә. Әбдісанаға 

"Математика" пәні бойынша Республикалық олимпиада жеңімпаздарын 
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дайындағаны үшін алғыс хат берілді. «Шет тілдер және іскерлік карьера 

университеті» ағылшын тілі оқытушысы Н. К.Айдарбековаға студенттердің 

шет тілі бойынша Республикалық олимпиадаға қатысқаны үшін алғыс хат 

берді. "Патриоттық рух – басты құндылық" жобасы аясында Қ. Рысқұлбекова, 

Алматы қаласы әлеуметтік әл-ауқат басқармасының тапсырмасымен 

ұйымдастырылған "Құндылық" қоғамдық қорының ұйымдастыруымен 

Алматы қаласының жастары арасындағы шағын футбол турниріне белсенді 

қатысқаны үшін оқытушы Е. С. Рабилов грамотамен марапатталды 

Оқытушылар Н. К. Бутабаева, Н. М. Айтпаева Н. М. жыл сайын 

колледж білім алушыларын қала кәсіпорындарында кәсіби тәжірибеге 

дайындайды, онда білім алушылар алған теориялық білімдері мен тәжірибелік 

дағдыларын көрсетеді, оның нәтижесі "ТЛТ GROUP" ЖШС, "Бреслер Сауда 

Үйі" ЖШС , ЖК «Шерзай Е. А.» -  оң пікірлері мен алғыс хаттары болып 

табылады.  

Оқушылардың жетістіктері. 

Қазіргі қоғам-мұғалімнің жұмысына жоғары талаптар қояды. Біздің 

колледждегі педагогтің рөлі білім алушыға табиғи қабілеттерін, оқу үдерісін   

жаңа білім алуда , білім алушылар пайдалануда және шығармашылық 

қабілеттерін арттыру,  білім беру қызметінде жоғары нәтижелерге қол жеткізу, 

талантты оқушыларды қолдау, студенттің шығармашылық тұлғасын 

дамытуды ынталандыратын әдіс-тәсілдерді  жан - жақты қолдану. 

Бүгінгі білім берудің негізгі міндеттері - білім алушыны белгіленген 

білім жиынтығымен қаруландыру ғана емес, сонымен бірге оның өмір бойы 

оқуға, командада жұмыс істеуге, рефлексивті өзін-өзі ұйымдастыру негізінде 

Өзін-өзі өзгерту және өзін-өзі дамыту қабілеттерін қалыптастыру. 

Жаңа білім дайын болып тұрмайды. Оны білім алушылар дербес 

зерттеу қызметімен   өздері "ашады". Оқытушының міндеті - оқушылардың 

зерттеу жұмысын ұйымдастыру, оның нарықтық жағдайда қолдану үшін  олар  

түсініп мәселені өздері шешуіне бағыттау, көмектесу. 

Оқытушылардың алуан түрлі формалар мен тәсілдерді пайдалануы 

білім алушылардың жоғары нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік береді, 

кәсіби ұтқырлығын арттырады, таңдаған мамандыққа деген қызығушылығын 

тәрбиелейді. Колледж   білім алушылары халықаралық конкурстар мен 

конференцияларда Республикалық, қалалық байқауларда бірнеше жылдар 

бойы жүлделі орындарға ие.  

Болпаева Сабина Қазақстан Республикасының Мемлекеттік тіл 

саясатын насихаттау және Қазақстанның рухани бірлігін нығайту үшін 

талантты жастар арасында ұйымдастырылған аудандық "Тіл парасат" 

байқауында жүлделі 1-орынды иеленді. 

А. Кунтубай "Алматы қаласы жайлы өмір үшін: проблемалар, табыс 

құпиялары, іс-қызметтер" қалалық жастар форумында "Еркін микрофон 

"номинациясында 1-ші орынды иеленді.  

2019-2020 оқу жылы 
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Жетекшісі - VІІІ қалалық "Мен кәсіпкермін" іскерлік ойыны 

"Мегаполис стиліндегі фитнес" бизнес-жобасы үшін "Қызметтер" 

номинациясы бойынша білім алушылар Е. Ковалец, А. Вандансон, Д. 

Александров Алматы қаласы колледж студенттері арасында 1-ші орынға ие 

болды, грамота Алматы қаласының Кәсіпкерлер палатасынан берілді. 

ІХ қалалық "Мен кәсіпкермін" іскерлік ойынында "Әлеуметтік 

кәсіпкерлік. Ғылым және білім беру ""Күн балалар" оңалту орталығы" бизнес-

жобасы үшін білім алушылар  

А. Байжанова, Р. Кертай, Л. Тюрина колледж білім алушылары 

арасында 2 орын алды. 

 "Мен кәсіпкермін" ІХ қалалық іскерлік ойынына белсенді қатысқаны 

үшін колледж оқушылары А. Исламова, А. Жаворонкина, А. Базарбаев, С. 

Скирда, А. Айткул, А. Байжанова, Р. Кертай, Л. Тюрина, А. Батыршева , 

А.Алинур грамоталармен марапатталды.,  

Білім алушылар "Әлеуметтік бастама" секциясы бойынша "Тұран Үміті 

– 2020" Алматы қаласы колледждерінің оқушылары арасында Тұран 

университеті өткізетін "Үздік бизнес немесе әлеуметтік жобаға" 9-шы қалалық 

байқауда өз жобасын дайындап, қорғап шығып, 3 орын алғаны үшін А. 

Батрышева грамотамен марапатталды .  

Р. Баласян, Ә. Қарабекова "Мен кәсіпкермін" VIII қалалық іскерлік 

экономикалық ойынына белсенді қатысқаны үшін грамотамен марапатталды 

К. Е. Кулумбекова - "Тұран" университетінің ұйымдастырған  "Turan 

collegescience progect-2020" үздік жобасы байқауына қатысып,  "Жобаның 

қолданбалы маңыздылығы" номинациясында жеңіске жеткені үшін грамота 

алды. А. Серикова - "Тұран" университетінің ұйымдастырған "Turan 

collegescience progect-2020" үздік жобасы байқауына қатысып, онда "Физика, 

жер және ғарыш туралы ғылым" секциясында жеңіске жеткені үшін грамота 

алды. (3 орын).  

2020-2021 оқу жылы 

ҚР колледж білім алушылары арасындағы "Мен кәсіпкермін" 

республикалық онлайн Гранд турнирінде оқытушы Н.А. Ковалеваның 

жетекшілігімен 3 мен Б – Л. Басс тобы білім алушыларының "Кондитерлік Үй" 

бизнес жобасы ұсынылды, ол ҚР колледж студенттері арасында 3-орынға ие 

болды, грамота ҚР БҒМ Техникалық және кәсіптік білім департаментімен 

берілді. 

Қостанай облысы әкімдігінің білім басқармасының қолдауымен 

Қостанай облысы Жастар ресурстық орталығы, Қазтұтынуодағы Қостанай 

Жоғары экономикалық колледжі ұйымдастырған "IT – Бухгалтер" облыстық 

байқауына қатысуға; Есеп және аудит "мамандығы бойынша оқитын Алматы 

Мемлекеттік бизнес колледжінің 3 курс студенттері ТжКББ колледждерінің 

студенттері мен республиканың оқу орындарының өкілдері арасында" 

Бухгалтерлік есеп негіздері " және "Қаржылық есеп " пәндері бойынша э. ғ. к., 

профессор Китебаева К. еске алуға арналған қашықтық байқауға қатысты. 

Байқаудың барлық кезеңдерінің нәтижелері бойынша 3 - есеп тобының "Sirius" 
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командасы иеленді. А. Алинур, Қостанай облысы әкімдігі білім 

басқармасының басшылығымен "Жас ғалым-2022" XII облыстық ғылыми - 

тәжірибелік конференция өткізді, онда "Креативті шешім" номинациясы 

бойынша Д. Торинге грамота берілді (жетекшісі Аманжол Б)  

2021 жылдың 7 сәуірінде қашықтықтан форматта өткен "Әл Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университеті" КЕАҚ ұйымдастырған "Фараби әлемі" 

студенттері мен жас ғалымдарының XXXVІІІ халықаралық ғылыми 

конференциясына колледж оқытушыларының жетекшілігімен АМБК 

колледжінің "Есеп және аудит" мамандығы бойынша 1-2 курстың 10 студенті 

қатысты: 

1. Г.Е. Алдунгарова, Н.К. Бутабаева 2 есеп Д тобының білім 

алушысы – А. Мырзагалиев - II дәрежелі диплом 

2. Г.Е. Алдунгарова, Н.К. Бутабаева 2 есеп Д тобының білім 

алушысы – К. Каримова  - II дәрежелі диплом 

3. Н.М. Айтпаева 2 есеп Е тобының білім алушысы Е. Қайратова - II 

дәрежелі диплом 

4. Ж.А. Нуркасова 1 есеп Д тобының білім алушысы З. Мубаракова - 

II дәрежелі диплом  

5. Ж.А. Нуркасова 1 есеп Д тобының білім алушысы – А. Тоқанова - 

II дәрежелі диплом  

6. Р.А. Жармуханбетова, 3 есеп А тобының білім алушысы – А. 

Қалдықұл - III дәрежелі диплом  

7. Д.Д. Чажабаева 2 есеп Б тобының білім алушылары  - К. 

Жиргаланова, С. Машанло  – III дәрежелі диплом 

Барлық зерттеу жұмыстары плагиатқа қарсы процедурадан өтті.  

Колледж білім алушылары Нархоз университетінің экономикалық 

колледжі өткізетін "Бухгалтерлік лабиринт" тақырыбындағы "экономикалық 

онкүндік" іс - шарасына қатысып, Бухгалтерия саласында 1 орынды алды: А. 

Кеңес, Д. Гаитов, Л. Шарипова. 

2021-2022 оқу жылы 

 Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған 

"Мен-Кәсіпкермін " Республикалық Гранд-турнирі, ҚР колледж студенттері 

арасында - "2 leaf life" бизнес - жобасы ұсынылды, жетекшісі Г.Е. 

Алдунгарова, 3 орын – Л. Канивец, С. Аутова  2 Есеп тобының білім 

алушылары, ҚР Ғылым және білім Министрлігінің грамотасы берілді. 

Мақалалар "Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 30 жыл" 

Республикалық ғылыми-практикалық конференциясының бағдарламалар 

жинағында жарияланды. 

Алматы қаласы білім басқармасының қолдауымен «2019 ЖАСТАР 

ЖЫЛЫ» бағдарламасына сәйкес «Саналы ұрпақ» жобасы аясында 

«ТОҒЫЗҚҰМАЛАҚ»   ойынында білім алушы Өтеген Жеңісбай I-ші орынды 

иеленді.  
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Алматы қаласы колледждер арасында ХХV спартакиадада қыздар 

арасында баскетболдан ойынынан колледж білім алушы қыздары I орын 

иеленді. 

Алматы қаласы колледждер арасында ХХV спартакиадада ұлдар 

арасында баскетболдан ойынынан III-ші орын иеленді. 

Алматы қаласы колледждер арасында ХХVI спартакиадада қыздар 

арасында «ДОЙБЫ» ойынынан колледж білім алушылары 2 орынды иеленді.  

Алматы қаласы Қоғамдық даму басқармасының тапсырысы бойынша 

«Құндылық» Қоғамдық қорының ұйымдастыруымен «Патриоттық рух-басты 

құндылық» жобасы аясында Қ.Рысқұлбеков құрметіне арналған Алматы                                         

жастар арасында өткізілген шағын футбол турнирінде  колледж студенттері 2 

орын иеленді. 

Алматы қаласы Қоғамдық даму басқармасының тапсырысы бойынша 

«Құндылық» Қоғамдық қорының ұйымдастыруымен «Патриоттық рух-басты 

құндылық» жобасы аясында Қ.Рысқулбеков құрметіне арналған Алматы                                         

жастар арасында өткізілген Шахмат турнирінде  Қожахметов Нурислам I орын 

иеленді. Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығы мен 

Желтоқсанның 35 жылдығы аясында өткізілген «Патриоттық рух-басты                  

құндылық» жобасы бойынша өткізілген мини турнирдің жеңімпазы (жалпы 

есеп бойынша) колледжіміздің  жарысқа қатысушылары I орынды иеленді. 

Алматы қаласы колледждер арасында ХХVII спартакиадада қыздар 

арасында «ДОЙБЫ» ойынынан  2 орын иеленді.              

1. Турлыбай Айсұлу                  3 Учет В  

2. Әділхан Маржан                     3 Учет В 

3. Бердибаева Дильфуза            3 Учет А 

2022 жылы 5 ақпанда Грек-рим күресінен Алматы облысы 

чемпионатында Умирзаков Алимжан I орын иеленді.  

Колледж білім алушы Маметалиева Милана Ташкент қаласында өткен 

жасөспірімдер мен кадеттер арасындағы семсерлесуден Азия чемпионатында 

командалық есепте жүлделі 3 орын алды.  

Jastar Skills-бұл Алматы қаласының жастар саясатын дамыту мемлекеттік 

қорының жаңа бастамасы. Jastar Skills чемпионаттың ұйымдастырушылары 

Алматы қаласы Қоғамдық даму басқармасының қолдауымен «Алматы 

қаласының жастар саясатын дамытудың мемлекеттік қоры». 

Jastar Skills чемпионаттың мақсаты мен міндеттері: 

 Жастар арасында жұмысшы мамандықтарды танымал ету және 

жұмысшы мамандықтарға назар аудару. 

 Кәсіптік білім берудің тиімді жүйесін құруға ықпал ету. 

 Jastar Skills чемпионатын өткізу жөніндегі ұйымдастыру комитетін құру. 

 Кәсіптік стандарттарды дамыту үшін жағдайлар жасау. 

 Жұмысшы мамандардың мәртебесін және техникалық кәсіптердің 

беделін арттыру. 

2020 жылдың 30 қазанында «Cook Well» аспаздық студиясында «Аспаз ісі» 

құзыреттілігі бойынша Jastar Skills шағын чемпионаты өтті. Біздің колледж 
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атынан 4 курс студенті Қойшыбаева Айым қатысып, жүлделі II орынды 

иеленді. 2021 жылдың 14 қыркүйегінде осы құзыреттілігі бойынша 3  курс 

студенттері Голушко Никита мен Сайлаубай Нұрлан қатысып, Сайлаубай Н. 

бас жүлдені жеңіп алды. 

Студенттерді чемпионатқа дайындау барысында бізбен тығыз 

ынтымақтастықта жұмыс істейтін әлеуметтік серіктестеріміз де үлкен 

үлестерін қосты. «Mura» мейрамханасының Шеф – аспазы Турдиева Зибида 

Әділжанқызы мен Жаков Сергей Викторович Сайлаубай Нурланның шағын-

чемпионатқа дайындалуына көмектесті. 

2021 жылдың қыркүйек айында «World Skills Almaty» өңірлік чемпионаты 

өтті, чемпионаттың нәтижесі бойынша біздің студенттер келесі құзыреттер 

бойынша жүлделі орындарға ие болды: 

 Баранова Дарья «Наубайхана шеберлігі» құзыреттілігі бойынша- 1 

орын; 

 Жучков Михаил «Желілік және жүйелік әкімшілендіру» құзыреті 

бойынша- 2 орын; 

 Джанбырбаева Сабина «Наубайхана шеберлігі» құзыреті бойынша- 3 

орын; 

 Кулакова Полина «Кондитерлік іс» құзыреті бойынша- 3 орын; 

 Хайбуллин Ильхам «Бейне өндірісі» құзыреті бойынша- 3 орын; 

 Әлімбай Әбілһайыр «Мейрамханалық сервис» құзыреттілігі бойынша- 

3 орын; 

 Додаев Мұхтар «Графикалық дизайн» құзыреттілігі бойынша- 3 орын. 

2021 жылдың 18-19 қазанында Нұр-Сұлтан қаласында екінші халықаралық 

«ASTAU Fest-2021» гастрономиялық фестивалінде біздің студенттер өз 

шеберліктерін көрсетіп, келесі номинациялар бойынша жүлделі орынға ие 

болды: 

 Жанбырбаева Сабина «Жыл наубайшысы» номинациясы бойынша- 2 

орын;  

 Әлімбай Әбілқайыр «Сервис Бар» номинациясы бойынша- 2 орын; 

 Кулакова Полина «Жылдың бас кондитері» номинациясы бойынша- 

2 орын; 

 Оразалинов Артур «Жыл бас аспазы» номинациясы бойынша-2 орын. 

2021 жылдың 21 қазанында колледжіміздің өндірістік оқыту шеберлері 

«Бауырсақ Fest-2021» 3-ші қалалық аспаздық фестиваліне қатысып, жүлделі 

орындарға ие болды. Есенова Ақбота «Авторлық бауырсақ" номинациясы 

бойынша- 1 орын, Тұрсынбекқызы Үміт «Ши бауырсақ» номинациясы 

бойынша- 2 орын.   

Үйірме жұмыстары 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында: «Қосымша білім 

берудің білім беретін оқу бағдарламалары білім алушылардың өзін-өзі 

басқаруын, шығармашылығын дамыту, олардың қабілеттерін іске асыру, 

қоғам өміріне бейімделуі, азаматтық сана-сезімін, жалпы мәдениетін, 

салауатты өмір салтын қалыптастыру, бос уақытын мазмұнды ұйымдастыру 
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үшін жағдайлар жасауды көздейді» — деп көрсетілген. Білім алушыларға 

қосымша білім беру — білім алушылардың білім алу қажеттіліктерін жан-

жақты қанағаттандыру мақсатында жүзеге асырылатын тәрбиелеу мен оқыту 

үрдісі, үздіксіз білім беру жүйесінің ажырамас бөлігі. Жас буынға қосымша 

білім беру жүйесі салауатты өмір салтын қалыптастыру, жеке тұлғаны 

өздігінен дамыту, шығармашыл, дарынды балаларды анықтау, оларға қолдау 

көрсету және қабілеттіліктерін дамыту, өскелең ұрпақ тәрбиесіне және 

олардың дарындылығын дамытуға, балалардың құқықтарын қорғауға назар 

аударуды күшейтуге бағытталған. Оқу-тәрбие процесін ұйымдастыруда 

үйірме жұмыстарының алатын орны ерекше. Жастарды білімге, өнерге, 

мәдениетке құштарлығын дамыту мен тәрбиелеу, уақытын тиімді 

пайдалануды ұйымдастыру. 

Оқушылардың өз білімін жетілдірудің негізгі формасы – үйірме. 

Оқушылардың өзі қызығатын саласында практикалық жұмыспен айналысатын 

бірлестік. Егер үйірменің жұмысы қоғамдық пайдалы тапсырмаларды 

орындаумен, қоршап тұрған өмірмен, өндіріспен байланысты болса нәтижелі 

болады. Үйірме арнаулы бағдарлама негізінде бірнеше жарты жылға 

жасалатын жоспар бойынша жұмыс істейді.  

Үйірме  жетекшісінің  негізгі  мақсаты 

өз  бетінше  дами  алатын  жеке  тұлғаның  белсенділігін  қалыптастыру,  оқуш

ыларға  өз  бетінше  танымдық  іс- әрекет  әдістерімен  дағдыларын  меңгерту, 

ақыл  -ой  қабілетін  жетілдіру. Оны  мақсатты 

жүзеге  асыру  үшін  төмендегі  міндеттерді  шешу  керек. 

-әр оқушының  шығармашылық  арнайы  ерекшеліктерін  ескеру; 

-оқушының белгілі бір  өнер  түріне  деген  қызығушылығын  арттыру; 

-имандылыққа, 

инабаттылыққа,  ізеттілікке  тәрбиелеу  бағыттарын  жүзеге  асыру; 

-оқушының  жас  ерекшелігін  ескеру; 

-техникалық  білім мен  біліктілікті  қалыптастыру. 

Колледжде «Дәмді тағам», «Табысты менеджер», «Тарих қызықтары», 

«Қызықты физика», «Ағылшын клубы», «Бизнес клуб», «Волейбол» және 

«Кіші баскетбол», “REASON” дебат клубы, отбасылық құндылықтарды 

дәріптейтін “Жан сәулесі” клубы  атты қосымша үйірмелер жұмыс жасайды. 

Оларға үздік оқытушылар жетекшілік етеді.  

2021-2022 оқу жылына арналған пәндік –циклдық бірлестігінің атауы 

№ Пәндік –циклдық бірлестігінің атауы 

1. Жаратылыстану- математика пәндері циклы 

2. Тілдік  пәндер циклы 

3. Әлеуметтік пәндер циклы 

4. Денешынықтыру және АӘД циклы 

5. Менеджмент және маркетинг циклы 

6. Есеп және қаржы циклы 

7. Технологиялық пәндер циклы 

8 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыздандыру циклы 
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Қосымша 6. 

 

5. ӨНДІРІСТІК ОҚЫТУ ЖҰМЫСТАРЫ 

 

Колледжде өндірістік оқыту жұмыстарын «Техникалық және кәсіптік, 

орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары үшін кәсіптік практиканы 

ұйымдастыру мен өткізу қағидаларын және практика базалары ретінде 

кәсіпорындарды (ұйымдарды) айқындау қағидаларын бекіту» туралы 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 29 

қаңтардағы № 107 бұйрығына сәйкес жүргізеді. Кәсіптік практикадан өту 

үшін колледж кәсіпорындармен (ұйымдармен) келісіп, практикадан өтудің 

бағдарламасын және күнтізбелік кестесін бекітеді. Білім алушыларды 

кәсіптік практикаға жіберу практиканың өту мерзімі, базасы және жетекшісі 

колледж басшысының бұйрығымен ресімделген. Сонымен қатар, білім 

алушыға нысандар бойынша кәсіптік практиканы өту туралы жолдама бланкі 

және өтіп жүргендігі туралы күнделік-есеп беріледі. Білім алушылардың 

кәсіптік практикадан өтуі кезінде колледжден және кәсіпорыннан (ұйымнан) 

жетекшілер және қажет болған жағдайда консультанттар тағайындалады. 

Практиканың жұмыс оқу бағдарламалары Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы № 

553 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 

тіркеу тізілімінде № 16013 тіркелген) техникалық және кәсіптік білім беру 

мамандықтары бойынша үлгілік оқу бағдарламалары мен жоспарларына 

сәйкес әзірленген.  

 Оқу практикасында білім алушылардың жұмыс күнінің ұзақтығы 

жасына және өндірістік жағдайларға байланысты жұмысшылардың тиісті 

санаттарына арналған қолданыстағы еңбек туралы заңнамаға сәйкес 

кәсіпорындарда (ұйымдарда) 6 академиялық сағатты құрайды. 

Өндірістік оқыту бөлімі әр оқу жылының басында нұсқаулықтар мен 

ережелерді, жылдық жоспарлары мен графигін бекітіп, соған сәйкес жұмыстар 

атқарады. 

 Білім алушылар өндірістік оқыту оқу үрдісінің құрамдас бөлігі болып 

табылады. Барлық оқу мерзімі бойы білім алушылардың оқу-өндірістік 

тәжірибесін ұйымдастыру және өткізу теориялық оқыту нәтижелерін бекітуге, 

тәжірибелік дағдылар мен құзыреттіліктерді алуға бағытталған. 

Білім беру үрдісіне білім алушылардың болашақ кәсіби қызметін 

өзгертетін кәсіби тәжірибе "Теория мен тәжірибе" дуализм қағидатына 

негізделген. 

Кәсіптік тәжірибе тәжірибе базалары ретінде айқындалған ұйымдармен 

жасалған шарттар негізінде жүргізіледі. Келісім-шарттарда колледж, тәжірибе 

базасы болып табылатын ұйымдардың және білім алушылардың міндеттері 

мен жауапкершілігі айқындалады. Тәжірибе өтетін кәсіпорын - база еңбекті 

қорғау бойынша нұсқама өткізеді: жұмыс орнында кіріспе нұсқама береді, 

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1700016013#z1
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білім алушылардың тәжірибенің барлық түрлерін орындауы үшін қажетті 

жағдай жасайды, тәжірибе аяқталғаннан кейін әрбір білім алушының жұмысы 

туралы мінездеме береді.   

Кәсіптік тәжірибенің түрлері, мерзімдері мен мазмұны техникалық 

және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартында, 

тиісті мамандықтың білім беру бағдарламасында анықталған. 

Жұмыс орнында оқушыларға кәсіпорынның білікті қызметкерлері 

қатарынан тәлімгер бекітіледі (өндіріс меңгерушісі, зал администраторы, бас 

менеджер, цех бастықтары, шеберлер және т.б.). Тәжірибе аяқталғаннан кейін 

білім алушылар жұмыс мамандығын алуға біліктілік емтиханын тапсырады, 

біліктілік комиссиясының құрамына кәсіпорын - тәжірибе базаларының 

мамандары кіреді. 

Алматы мемлекеттік бизнес колледжінің әкімшілігі келесі 

мамандықтар бойынша білім алушылардың өндірістік оқуы мен кәсіптік 

тәжірибеден өту мүмкіндігін толық қамтамасыз етеді: 0518000 "Есеп және 

аудит", 0516000" Қаржы", 0515000" Менеджмент", 0513000" Маркетинг", 

1304000 "Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету", 1219000 

"Нан пісіру, макарон және кондитер өндірісі", 1226000 "Тамақтандыру 

кәсіпорындарының өнімдерін өндіру технологиясы және оны ұйымдастыру". 

Тәжірибе базаларының жұмыс берушілерімен дөңгелек үстел, білім 

алушылардың қанағаттану мониторингі өткізіледі. 

  Оқу тәжірибесі аяқтағаннан кейін білім алушылар біліктілік 

емтихандарын тапсырады, бұл олардың тәжірибелік дайындық деңгейін 

тексеру болып табылады. Емтихандарды кәсіпорын директорының 

бұйрығымен құрылған біліктілік комиссиясы қабылдайды. Комиссия 

құрамына кәсіпорын өкілдері, өндірістік оқыту шеберлері, арнайы пәндер 

оқытушылары, бөлім меңгерушісі және директордың оқу-өндірістік 

жұмыстары жөніндегі орынбасары кіреді. Біліктілік емтихандары екі кезеңнен 

тұрады: 

• Бірінші кезең - білім алушылардың байқау жұмысын орындауы; 

• Екінші кезең - оқу тәжірибесі бағдарламасына және біліктілік 

сипаттамасының талаптарына сәйкес жасалған емтихан билеттері бойынша 

теориялық білімді тексеру. 

Біліктілік сынақтарының нәтижелері бойынша комиссия білім 

алушыларға белгілі бір жұмыс мамандығы бойынша тарифтік разрядты 

белгілеу туралы шешім қабылдайды. Біліктілік комиссиясы жұмысының 

қорытындысы Комиссия отырысының хаттамасымен, білім алушылардың 

емтихан ведомосымен рәсімделеді, сондай-ақ кәсіпорын бойынша бұйрықпен 

рәсімделуі мүмкін. Жұмысшы мамандығы бойынша разряд алу үшін біліктілік 

емтихандарын табысты тапсырған білім алушыларға белгіленген үлгідегі 

тиісті куәліктер беріледі. 

Сонымен қатар, колледж базасында 1226000 "Тамақтандыру 

кәсіпорындарының өнімдерін өндіру технологиясы және ұйымдастыру" және 

1219000 "Нан пісіру, макарон және кондитер өндірісі" мамандықтары 
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бойынша оқу-зертханалық сабақтар оқу үрдісінің бекітілген кестесіне сәйкес 

жүргізіледі. 

Базалық және кәсіби дағдыларды игеру және оқыту сапасын жақсарту 

үшін оқу үрдісінің кестесінде қол қойылған шарттар негізінде базалық 

кәсіпорындардан мамандарды тарту арқылы тәжірибелік сабақтар 

қарастырылған. 

 

Кесте 5.1. Өндірістік оқыту нәтижелері, 2020-2021 оқу жылы  

 

р/н 

 

Топ 

Топтағы білім 

алушылар саны 

 

Оқу үлгерімі, % 

 

Білім сапасы, % 

1 2 тех А 25 100 64 

2 2 тех Б 25 100 100 

3 2 тех В 24 100 45 

4 2 тех Г 25 100 80 

5 2 тех Д 26 100 73 

6 2 тх 25 100 64 

7 3 тех А 25 100 96 

8 3 тех Б 25 100 68 

9 3 тех В 24 96 44 

10 3 тех Г 25 100 100 

11 3 тех Д 22 100 52 

12 3 тх 25 100 80 

13 4 тех А 23 100 73 

14 4 тех Б 19 100 100 

15 4 тех В 21 100 100 

16 4 тех Г 19 100 42 

17 4 тех Е 13 100 38 

18 4 тх 22 100 63 

Қорытынды 413 99 71 

 

Кесте 5.2. Өндірістік оқыту нәтижелері, 2020-2021 оқу жылы 

 

р/н 

 

Топ 

Топтағы білім 

алушылар саны 

 

Оқу үлгерімі, % 

 

Білім сапасы, % 

1 2 учет А 25 100 100 
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2 2 учет Б 25 100 88 

3 2 учет В 25 100 96 

4 2 учет Г 25 100 96 

5 2 учет Д 25 84 88 

6 2 учет Е 7 100 57 

7 3 учет А 24 100 100 

8 3 учет Б 25 100 84 

9 3 учет В 25 100 88 

10 3 учет Г 25 100 100 

11 3 учет Д 25 100 96 

12 3 учет Е 25 100 100 

13 2 фин Б 9 100 88 

14 3 фин Б 6 100 83 

Қорытынды 296 98 90 

 

Қазіргі уақытта колледж техникалық және кәсіптік білім берумен 

кадрларды дайындау бойынша корпоративтік басқару, оқу орнымен өзара 

ынтымақтастық жөнінде келесі кәсіпорындармен меморандумға қол қойды: 

«Қарлығаш» ЖШС, Қарағанды облысы білім басқармасының «Теміртау 

кәсіби-техникалық колледжі» КМК, «ForteBank» АҚ.    

Колледж мамандықтар бойынша базалық ұйымдармен және 

кәсіпорындармен тығыз байланыста және олардың білім алушылардың кәсіби 

құзыреттілігі туралы оң пікірлері бар. Колледж кәсіптік тәжірибеден өту үшін 

базалық кәсіпорындардың ауқымын кеңейтіп, одан әрі жұмысқа орналасуға 

ықпал етеді. Әлеуметтік серіктестерден мемлекеттік тапсырысты ұлғайту 

бойынша ұсыныстардың түсуі адами капиталды дамытуда басты көзқарасы 

бар жоғары білікті мамандардың кәсіби даярлығын растайды. 

Мамандарды дайындауда тәжірибе базасына әлеуметтік серіктестік 

жөнінде келісім-шартпен бекітілген қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындары, 

тамақ өнеркәсібінің компаниялары, ІТ компаниялар мен қаржы ұйымдары 

жатады. Колледждің негізгі әлеуметтік серіктестері:  

1. «Айкул» ЖШС, «ХамаПарк» мейрамханасы; 

2. «Ок-Жетпес «Алматы» АҚ; 

3. «Solis ltd.» ЖШС, Отель Rixos Almaty; 

4. «Estau Company» ЖШС,  Гастроном «Есентай Gourmet»; 

5. «Ергалиев» ЖК, «Ориент Алаколь» демалыс зонасы 

6. «АлмаСтор» ЖШС; 

7. Санаторий «Коктем» ЖШС; 
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8. «Марс Групп» ЖШС; 

9. «Баймагамбетова Н.Н.» ЖК, «Меруерт» мейрамханасы; 

10.  «Meesub» ЖШС; 

11.  «Разыкова» ЖК;                                                 

12.  «Тлеповы и Компания» ЖШС; 

13.  «Десерт» ЖК; 

14.  «Parmigiano Express» ЖШС; 

15.  «1С: Франчайзинг Ваниевы» ЖШС; 

16.  «Expobest» ЖШС; 

17.  «Институт информационных технологии ПК+» ЖШС; 

18.  «Ваншанло Т.Х.» ЖК, отель «Garden Parkinn»; 

19.  «Рахат Палас Отель» қонақ үйі АҚ, 

20.  «Беккер и К» ЖШС. 

Өндірістік, технологиялық және диплом алды тәжірибелерден өтуге 

бейінді кәсіпорындармен 508 келісім-шарт құрылды.  

Соның ішінде дуалды оқыту шеңберінде өндірістік тәжірибеден өту 

үшін 51 компаниямен 248 үш жақты келісім-шартқа қол қойылды. Келісім-

шарт үш данадан тұрады, бір данасы өндірістік тәжірибе жүргізілетін 

кәсіпорын жетекшісі үшін, екінші данасы колледж жетекшісі үшін, үшінші 

данасы білім алушы үшін.   

Тәжірибе базасын кеңейту және колледж түлектерін жұмыс 

орындарымен одан әрі қамтамасыз ету үшін кәсіпорындардың шеңбері 

кеңейіп, олардың өкілдерімен кездесулер ұйымдастырылуда, бұл оқу 

бағдарламасын тапсырыс берушілердің тілектеріне сәйкес реттеуге мүмкіндік 

береді. Кездесулердің нәтижесі – мамандар даярлау және оларды жұмысқа 

орналастыру бойынша бірлескен жұмыстың әдіс-тәсілдерін анықтау 

мақсатында колледж бен кәсіпорындар арасында ақпарат алмасу. 

Өндірістік оқыту мен кәсіптік практикадан өтетін адамдарға еңбек 

қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі талаптар қолданылады.  

Колледж әлеуетті жұмыс берушілерді біздің түлектеріміздің 

мамандықтары мен кәсіби мүмкіндіктері туралы ақпараттандырады, бұл 

алдағы бірлескен қызмет үшін ынтымақтастық шеңберін кеңейтуге мүмкіндік 

береді. 

 

Кесте 5.3. Дуалды оқыту бойынша білім алушылар, 2020-2021 оқу жылы 

№ 
 

Мамандық Курс 
 Білім 

алушылар 

саны 

     

    1 
Тамақтандыру 

кәсіпорындарының өнім 

өндіру технологиясы және 

оны ұйымдастыру   

2 курс 122 

3 курс 113 
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    2 
 Есептеу техникасы және 

бағдарламалық қамсыздандыру 
2 курс 75 

 

    3 
Нан пісіру, макарон және 

кондитер өндірісі 
2 курс 25 

 Барлығы  
 335 

 

Кесте 5.4. Дуалды оқыту бойынша білім алушылар, 2021-2022 оқу жылы 

№ 
 

Мамандық Курс 
 Білім 

алушылар 

саны 

     

    1 
Тамақтандыру 

кәсіпорындарының өнім 

өндіру технологиясы және 

оны ұйымдастыру   

3 курс 122 

4 курс 86 

  

    2 
 Есептеу техникасы және 

бағдарламалық қамсыздандыру 

3 курс 

1 курс 

75 

75 

 

    3 
Нан пісіру, макарон және кондитер 

өндірісі 

3 курс 

1 курс 

25 

25 

    

    4 
Тамақтандыруды ұйымдастыру 

1 курс 100 

 Барлығы  
  508 

  

Кесте 5.5. Өндірістік оқытудың жұмыс оқу бағдарламасы мен 

есепке алу журналы 
№ 

п/п 

Кур

с 

Топтар Жұмыс оқу 

бағдарламасы  

Өндірістік оқытуды есепке алу 

журналы 

1.  1 1 учет А https://drive.google.com/fi

le/d/1IeTltosSl3wP-

RbgrcVebZ-

cvddKaw9a/view?usp=sha

ring  

https://drive.google.com/file/d/1ce2

MawtNcBI9q7Nxq3iGszkZ53jai3O

l/view?usp=sharing  

2.  1 1 учет Д https://drive.google.com/fi

le/d/1-

1CbWo7Q0qt1FyFNNX1f

RnkA9JBBlOZt/view?usp

=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1XP

S-

eqbYWeLuu6uc6PRooQSP_6tykY

MK/view?usp=sharing  

3.  2 2 учет В https://drive.google.com/fi

le/d/1IeTltosSl3wP-

RbgrcVebZ-

1. https://drive.google.com/file

/d/1FCY_p4vfJmLwOjifUV

x334uQmFMK_Lxz/view?u

sp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1IeTltosSl3wP-RbgrcVebZ-cvddKaw9a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IeTltosSl3wP-RbgrcVebZ-cvddKaw9a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IeTltosSl3wP-RbgrcVebZ-cvddKaw9a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IeTltosSl3wP-RbgrcVebZ-cvddKaw9a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IeTltosSl3wP-RbgrcVebZ-cvddKaw9a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ce2MawtNcBI9q7Nxq3iGszkZ53jai3Ol/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ce2MawtNcBI9q7Nxq3iGszkZ53jai3Ol/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ce2MawtNcBI9q7Nxq3iGszkZ53jai3Ol/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-1CbWo7Q0qt1FyFNNX1fRnkA9JBBlOZt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-1CbWo7Q0qt1FyFNNX1fRnkA9JBBlOZt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-1CbWo7Q0qt1FyFNNX1fRnkA9JBBlOZt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-1CbWo7Q0qt1FyFNNX1fRnkA9JBBlOZt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-1CbWo7Q0qt1FyFNNX1fRnkA9JBBlOZt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XPS-eqbYWeLuu6uc6PRooQSP_6tykYMK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XPS-eqbYWeLuu6uc6PRooQSP_6tykYMK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XPS-eqbYWeLuu6uc6PRooQSP_6tykYMK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XPS-eqbYWeLuu6uc6PRooQSP_6tykYMK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IeTltosSl3wP-RbgrcVebZ-cvddKaw9a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IeTltosSl3wP-RbgrcVebZ-cvddKaw9a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IeTltosSl3wP-RbgrcVebZ-cvddKaw9a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FCY_p4vfJmLwOjifUVx334uQmFMK_Lxz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FCY_p4vfJmLwOjifUVx334uQmFMK_Lxz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FCY_p4vfJmLwOjifUVx334uQmFMK_Lxz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FCY_p4vfJmLwOjifUVx334uQmFMK_Lxz/view?usp=sharing
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cvddKaw9a/view?usp=sha

ring  

2. https://drive.google.com/file

/d/1Nk0vkCsxubNK2emRar

Xr-

IqExUHKOw0g/view?usp=

sharing  

 

4.  2 2 учет Б https://drive.google.com/fi

le/d/1-

1CbWo7Q0qt1FyFNNX1f

RnkA9JBBlOZt/view?usp

=sharing  

1. https://drive.google.com/file

/d/1ZHwu1hFPspaLI4m-

3WUt7-

EfyIQnHZLW/view?usp=sh

aring  

2. https://drive.google.com/file

/d/1Ku1mv8vAfONP0IoU0

5seUZDEaEwA1_vA/view?

usp=sharing  

5.  3 3 учет А https://drive.google.com/fi

le/d/1IeTltosSl3wP-

RbgrcVebZ-

cvddKaw9a/view?usp=sha

ring  

1. https://drive.google.com/file

/d/1UIa-

kH3dUjEBgCcJcuvFq8X3g

Hd4ZOUe/view?usp=sharin

g  

2. https://drive.google.com/file

/d/1RTNBvypgVWfZw0oN

IQG1Lm9NT4QNVl7G/vie

w?usp=sharing  

6.  3 3 учет Б https://drive.google.com/fi

le/d/1-

1CbWo7Q0qt1FyFNNX1f

RnkA9JBBlOZt/view?usp

=sharing  

1. https://drive.google.com/file

/d/1YGFWw734J2i29H6Ujl

ijDmuaeWdPDgl-

/view?usp=sharing 

2. https://drive.google.com/file

/d/1BidbAM7otONUrxvUh

xcIo51ZkE2Fy6FY/view?us

p=sharing  

Қалған мамандықтар бойынша колледж сайтындағы қосымшада толық 

көрсетілген. 

Қосымша 7. 

 

Түлектердің Ұлттық біліктілік шеңберінің талаптарын орындауға 

дайындық дәрежесінің көрсеткіші олардың оқу және өндірістік тәжірибеден 

өту үрдісінде арнайы білім мен тәжірибені синтездеуді, өз бетінше ізденуді, 

талдауды және кәсіби ақпаратты бағалады үйренуі. Осыған байланысты 

түлектердің жұмысқа орналасуы мен кәсіби қызметіне мониторинг жүргізу 

маңызды фактор болып табылады. 

Түлектермен байланыс олар жұмыс істейтін кәсіпорындар мен 

ұйымдар арқылы, сондай-ақ олардың түлектерімен байланыста болатын және 

олардың жұмысқа орналасуы туралы ақпаратты үнемі жаңартып отыратын 

түлектер кураторлары арқылы ұйымдастырылады. Колледждің әрбір түлегі 

жұмысқа орналасқаннан кейін колледжге жұмыспен қамту ұйымының 

басшысы растаған жұмыс орнынан анықтама алып келеді. 

https://drive.google.com/file/d/1IeTltosSl3wP-RbgrcVebZ-cvddKaw9a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IeTltosSl3wP-RbgrcVebZ-cvddKaw9a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nk0vkCsxubNK2emRarXr-IqExUHKOw0g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nk0vkCsxubNK2emRarXr-IqExUHKOw0g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nk0vkCsxubNK2emRarXr-IqExUHKOw0g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nk0vkCsxubNK2emRarXr-IqExUHKOw0g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nk0vkCsxubNK2emRarXr-IqExUHKOw0g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-1CbWo7Q0qt1FyFNNX1fRnkA9JBBlOZt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-1CbWo7Q0qt1FyFNNX1fRnkA9JBBlOZt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-1CbWo7Q0qt1FyFNNX1fRnkA9JBBlOZt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-1CbWo7Q0qt1FyFNNX1fRnkA9JBBlOZt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-1CbWo7Q0qt1FyFNNX1fRnkA9JBBlOZt/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1ZHwu1hFPspaLI4m-3WUt7-EfyIQnHZLW/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1ZHwu1hFPspaLI4m-3WUt7-EfyIQnHZLW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZHwu1hFPspaLI4m-3WUt7-EfyIQnHZLW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ku1mv8vAfONP0IoU05seUZDEaEwA1_vA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ku1mv8vAfONP0IoU05seUZDEaEwA1_vA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ku1mv8vAfONP0IoU05seUZDEaEwA1_vA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ku1mv8vAfONP0IoU05seUZDEaEwA1_vA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IeTltosSl3wP-RbgrcVebZ-cvddKaw9a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IeTltosSl3wP-RbgrcVebZ-cvddKaw9a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IeTltosSl3wP-RbgrcVebZ-cvddKaw9a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IeTltosSl3wP-RbgrcVebZ-cvddKaw9a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IeTltosSl3wP-RbgrcVebZ-cvddKaw9a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UIa-kH3dUjEBgCcJcuvFq8X3gHd4ZOUe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UIa-kH3dUjEBgCcJcuvFq8X3gHd4ZOUe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UIa-kH3dUjEBgCcJcuvFq8X3gHd4ZOUe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UIa-kH3dUjEBgCcJcuvFq8X3gHd4ZOUe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UIa-kH3dUjEBgCcJcuvFq8X3gHd4ZOUe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RTNBvypgVWfZw0oNIQG1Lm9NT4QNVl7G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RTNBvypgVWfZw0oNIQG1Lm9NT4QNVl7G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RTNBvypgVWfZw0oNIQG1Lm9NT4QNVl7G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RTNBvypgVWfZw0oNIQG1Lm9NT4QNVl7G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-1CbWo7Q0qt1FyFNNX1fRnkA9JBBlOZt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-1CbWo7Q0qt1FyFNNX1fRnkA9JBBlOZt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-1CbWo7Q0qt1FyFNNX1fRnkA9JBBlOZt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-1CbWo7Q0qt1FyFNNX1fRnkA9JBBlOZt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-1CbWo7Q0qt1FyFNNX1fRnkA9JBBlOZt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YGFWw734J2i29H6UjlijDmuaeWdPDgl-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YGFWw734J2i29H6UjlijDmuaeWdPDgl-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YGFWw734J2i29H6UjlijDmuaeWdPDgl-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YGFWw734J2i29H6UjlijDmuaeWdPDgl-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BidbAM7otONUrxvUhxcIo51ZkE2Fy6FY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BidbAM7otONUrxvUhxcIo51ZkE2Fy6FY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BidbAM7otONUrxvUhxcIo51ZkE2Fy6FY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BidbAM7otONUrxvUhxcIo51ZkE2Fy6FY/view?usp=sharing
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Колледж әкімшілігі түлектермен тығыз байланыста болып, олардың 

жұмысқа орналасуына ықпал етіп, бейімделуін қадағалап отырады. Колледжді 

бітіргеннен кейін жұмысқа орналастыру жұмыстары тоқтамайды, түлектердің 

жұмысқа орналасуына әлеуметтік желілер арқылы мониторинг жүргізіліп, 

түлектердің сауалнамасы, бос орындарға жалпы мониторинг 

жүргізіледі.Түлектердің жұмысқа орналасуы келесі оқу жылында үнемі 

зерттеледі. Түлектердің жұмысқа орналасу критерийлері: 

- жұмыспен қамту; 

- жоғары оқу орындарында оқу; 

-Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге бару; 

- декреттік демалыс; 

- жұмысқа орналасуға жатады; 

- әскери қызмет. 

Тәжірибе базасын кеңейту және колледж түлектерін жұмыс 

орындарымен одан әрі қамтамасыз ету үшін кәсіпорындардың шеңбері 

кеңейіп, олардың өкілдерімен кездесулер ұйымдастырылуда, бұл оқу 

бағдарламасын тапсырыс берушілердің тілектеріне сәйкес реттеуге мүмкіндік 

береді. Кездесулердің нәтижесі – мамандар даярлау және оларды жұмысқа 

орналастыру бойынша бірлескен жұмыстың әдіс-тәсілдерін анықтау 

мақсатында колледж бен кәсіпорындар арасында ақпарат алмасу. 

Колледж әлеуетті жұмыс берушілерді біздің түлектеріміздің 

мамандықтары мен кәсіби мүмкіндіктері туралы ақпараттандырады, бұл 

алдағы бірлескен қызмет үшін ынтымақтастық шеңберін кеңейтуге мүмкіндік 

береді.  

Кесте 5.6. 2020-2021 оқу жылына арналған АМБК колледжінің түлектерін 

жұмысқа орналастыру және жұмыспен қамту туралы мәліметтер 
 

№ 

Мамандық және 

біліктілік атауы 

Түлек

тер 

саны 

жұмысқа 

орналаст

ырылды оның ішінде 

жұмысқа 

орналаспаған 

с
а

н
ы

 

%
 ЖОО 

білім 

алуда 

ӘК-ге 

шақ

ыры

лған 

ҚР 

шегіне

н тыс 

кеткен

дер 

декре

ттік 

демал

ыс 

1 

10518000-Есеп және 

аудит (салалар 

бойынша) 

148 129 87 5 1     13 

2 0516000-Қаржы 6 4 67         2 

3 0515000 – Менеджмент 59 55 93 1     1 2 

4 

1219000-Нан пісіру, 

макарон және кондитер 

өндірісі 

22 20 91         2 

5 

1226000- 

Тамақтандыру 
кәсіпорындарының 

өнімдерін өндіру 

технологиясы және оны 

ұйымдастыру ПЗ 

21 18 86 1 2     0 
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6 0515000 - Маркетинг 24 24 100         0 

7 

1226000-Тамақтандыру 

кәсіпорындарының 

өнім өндіру 

технологиясы және оны 

ұйымдастыру 

92 74 80 3     3 12 

8 

1304000-Есептеу 

техникасы және 
бағдарламалық 

қамтамасыз ету 

11 9 82   1     1 

Барлығы  383 333 87 10 4 0 4 32 

 

Жұмыспен қамтылғандар - 92 %   

 

 

2020-2021 оқу жылында бітіруші түлектер саны бұйрыққа сәйкес - 383 

оқушы, оның ішінде жұмысқа орналасқаны 333, яғни 92% құрайды. Бітіруші 

түлектер орналасқан жұмыс орнынан анықтама, зейнетақы жинағы туралы 

анықтама, келісім – шарт сияқты құжаттарды өткізеді.   

Қосымша 8. 

 

6. ТӘРБИЕ ЖҰМЫСТАРЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ 

Тәрбие жұмысының басты мақсаты мен міндеті – мәдени-ғылыми 

көзқарастары, жоғары азаматтық ұстанымы бар бәсекеге қабілетті, креативті, 

төзімді студенттерді, өз елін сүйетін нағыз патриоттарды дайындау. 

ҚР білім және ғылым министрлігінің 2015 жылғы 22 сәуірдегі №227 

бұйрығы негізінде және үздіксіз білім беру жүйесіндегі тәрбие 

Концепциясына сәйкес МҒБК тәрбие жұмысы 8 бағыт бойынша жүргізіледі. 

 Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие, құқықтық 

тәрбие; 
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 Рухани-адамгершілік тәрбие ; 

 Ұлттық тәрбие; 

 Отбасы тәрбиесі; 

 Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие; 

 Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие ; 

 Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі ; 

 Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты.  

Ағымдағы оқу жылында контингент 1572 білім алушыны құрайды 

(01.04.2022 ж.), оның ішінде оқу топтары құрылды, сондай-ақ кураторлар 

тағайындалды. Кураторлық сағаттар әр сәрсенбі сайын айына 2 рет өткізіледі, 

бұл куратор мен білім алушылар арасында сенімді қарым-қатынас орнатуға 

және уақытылы көмек көрсетуге мүмкіндік береді. Топ кураторларының 

тәрбие жұмысының жоспары директордың ТЖ жөніндегі орынбасарымен 

келісіліп, бекітілді. Колледжде кураторлар кеңесі жұмыс істейді. 

Тәрбие жұмысы оқу жылының басында бекітілген  жылдық  

жоспарларға сәйкес жүргізіледі. 2021 жылдың 21 қазанында Алматы қаласы 

Қоғамдық даму басқармасының "Мониторинг және талдау орталығы" 

студенттер арасында діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу бойынша   

ақпараттық-түсіндіру тобының мүшесі, Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ аға 

оқытушысы ф.ғ. к. Ж. Қаңтарбаева дәріс берді. 2022 жылдың 4 ақпанында 

Алматы мемлекеттік бизнес колледжінің діни бағыттағы киім киген 3 білім 

алушы қыздарымен қазіргі заман кезеңіндегі діни экстремизмнің түсінігі, 

білім алушыларды құқық бұзушылықтан қорғау мақсатында 2021-2022 оқу  

жылына арналған құқық бұзушылық және оның алу алдын-алу шаралары 

бойынша жоспарға байланысты діни басқармасының теолог маманы  Нарымов 

Ғасырбекпен   жеке сауалнама ретінде кездесу  өткізілді. Кездесу барысында 

діни экстремизм, терроризм туралы ақпарат айтылып, ҚР Конституциясында 

дінге байланысты тармақтар, бүгінгі таңда өзекті болып отырған түрлі діни 

мәселелер талқыланды. Дін тану сауаттылығы мен кімнің сүрелерін, қандай 

кітаптарға негізделіп оқу керектігін айтты.   

Алматы қаласының психикалық денсаулық орталығымен, Алмалы 

аудандық полиция басқармасының Ювеналды бөлімімен бірлескен жоспары, 

педагог-психолог жоспары, Қамқоршылық кеңес, құқық бұзушылықтың 

алдын алу жөніндегі кеңес негізінде жүргізілді. 

Жоспарлардың мазмұны жеке өзін-өзі дамытуға, өзін-өзі сәтті жүзеге 

асыруға және өзін-өзі анықтауға, көп мәдениетті тұлға мен бәсекеге қабілетті 

маман тәрбиелеуге, студенттердің азаматтық ұстанымын қалыптастыруға 

бағытталған. 

Патриотизм және азаматтық тәрбие, құқықтық тәрбие беру 

Мақсаты: Жаңа демократиялық қоғамда өмір сүруге қабілетті азаматты 

және патриотты; тұлғаның саяси, құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениетін; балалар мен жастардың құқықтық санасын, оларда балалар 

мен жастар ортасындағы қатыгездік пен зорлық-зомбылыққа қарсы тұру 

даярлығын қалыптастыру. 
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Студенттердің бойында ұлттық патриотизм мен азаматтықты, сондай-

ақ құқықтық тәрбиені жүзеге асыру мақсатында, колледжде мынадай 

тәрбиелік іс-шаралар дайындалып өткізілді: Конституция күніне арналған 

бірыңғай ақпараттық сағаттар; дәстүрлі іс-шаралар, Білім күні, "Студенттерге 

арнау", қала күні, Қарттар күніне, Мұғалімдер күніне, Қазақстан 

Республикасының Тұңғыш Президенті күніне және Қазақстан 

Республикасының Тәуелсіздік күніне арналған іс-шаралар; сондай-ақ, ПЦК 

апталығы шеңберіндегі іс-шаралар: конкурстар, зияткерлік ойындар, сабақтар, 

фотокөрмелер, кітап көрмелері, онкүндіктің ашылуы мен жабылуы 

концерттері және тәрбие  cағаттары өткізілді. 

 Білім беру ұйымының қамқоршылық кеңесі ұйымның басқару 

нысаның бірі болып табылады. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2017 жылғы 27 шілдедегі №355 бұйрығымен бекітілген 

Қамқоршылық Кеңес туралы ережеге сәйкес Колледж Қамқоршылық 

кенесінің құрамы және 2021-2022 оқу жылының жұмыс жоспары бекітілді.  

Қамқоршылық кеңесінің жоспары бойынша Кеңес төрағасы мен Кеңес 

мүшелерінің қатысуымен  қыркүйек, желтоқсан, наурыз айларында отырыс 

өтті. №90-к, №91-к Бұйрық негізінде 2021 тамыз айында Алматы мемлекеттік 

бизнес колледжінде жетім және ата-ана қамқорлығынсыз қалған білім 

алушылардың тізімі бекітілді.  

Алмалы аудандық полиция басқармасының Ювеналды бөлімімен 

бірлесіп бекітілген 2021-2022 оқу жылының жоспары бойынша  2022 жылдың 

7 ақпанында АМБК базасында жастар арасындағы қылмыстың, сондай-ақ 

кәмелетке толмағандар жасайтын құқық бұзушылықтар мен қылмыстардың 

алдын алу мақсатында Алматы қаласы Алмалы ауданының колледждерінде 

кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі инспекторлармен кездесулер 

ұйымдастырылды.  

Рухани-адамгершілік тәрбиесі 

Мақсаты: Тұлғаның қазақстандық қоғам өмірінің жалпыадамзаттық 

құндылықтарымен, нормаларымен және дәстүрлерімен келісілген рухани 

адамгершілік және этикалық ұстанымдарын, моральдық қасиеттерін және 

көзқарастарын қалыптастыру. 

Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу, парасаттылық қағидаттарын 

қалыптастыру мақсатында колледжде "Саналы ұрпақ" студенттік клубы 

жұмыс істейді. 2021 жылдың 20 қазанында АМБК базасында "Саналы ұрпақ" 

студенттік клуб белсенділерінің қалалық слеті өткізілді. 

9 - желтоқсан Халықаралық сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес күні 

колледж кураторлары "Сыбайлас жемқорлық-індет, оны жою міндет" 

тақырыбында ашық сабақтар өткізді, студенттер әлеуметтік бейнероликтер 

дайындады, плакаттар салды.  

Рухани-адамгершілік тәрбие үшін келесі іс-шаралар өткізілді: 8.10.2021 

жылы қала әкімдігінің қолдауымен АМБК базасында ҚР Тәуелсіздігінің 30 

жылдығы және Желтоқсан оқиғасының 35 жылдығын мерекелеу аясында 

"Патриоттық рух-басты құндылық" жобасы өтті. 
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Алматы қаласы әлеуметтік даму департаментінің қолдауымен 

"Мәңгілік Қазақстан" қоғамдық қоры Ауған соғысының ардагері 

М.Сайбековпен онлайн-кездесу өткізді.  

Ұлттық тәрбие 

Мақсаты: Тұлғаны ұлттық және жалпыадамзаттық құндылықтарға, ана 

тілін және мемлекеттік тілді, қазақ халқының, Қазақстан Республикасындағы 

этностар мен этникалық топтардың мәдениетін құрметтеуге бағдарлау.  

Тәрбие үрдісі бағыттарының бірі ұлттық тәрбие болып 

табылатындықтан, қоғамдық даму басқармасы АМБК базасында Мониторинг 

және талдау орталығымен бірлесіп, 2021 жылғы 27 қыркүйекте студенттермен 

діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу бойынша онлайн дәріс өткізді.  

30.11.2021 жылы ҚР Тұңғыш Президенті Күні мемлекеттік мерекесі 

қарсаңында "Әлеуметтік пәндер" циклінің оқытушылары "Елбасы - Ел тірегі" 

атты дөңгелек үстел өткізді, оның мақсаты ҚР Тұңғыш Президентінің 

бітімгершілік қызметтегі маңызды рөлін ашу болды. 

2021 жылғы 8 қазанда Алматы қаласы әкімдігінің қолдауымен 

"Патриоттық рух-басты құндылық" желтоқсан оқиғасына қатысушы 

қонақтармен кездесу өтті. 

Отбасылық тәрбиелеу 

Мақсаты: Ата-аналарды оқыту, бала тәрбиесінде олардың 

психологиялық - педагогикалық құзыреттіліктерін және жауапкершіліктерін 

арттыру.  

Студенттердің отбасылық құндылықтарын сіңіру және ата-аналармен 

білім алушылардың  заңды өкілдерімен өзара әрекеттесу, сондай-ақ білім беру 

сапасын жақсарту үшін ата-аналар комитеті туралы Ереже әзірленді және 

бекітілді, онда ата-аналардың өкілдерінің қатысуын талап ететін мәселелер 

көрсетілген.  

Ата-аналар мен заңды өкілдер студенттердің өміріне, отбасылық 

тәрбие және басқаларды құрметтеу мәселелерінде белсенді қатысады. 

"Кәмелетке толмағандар арасында суицидтің алдын алу" бағдарламасын іске 

асыру мақсатында "Білім берудегі жаңа технологиялардың қалалық ғылыми-

әдістемелік орталығы" КММ "BilimFoundation" қоғамдық қорының Алматы 

қаласындағы өңірлік өкілдігімен бірлесіп, колледж ата-аналарының 

қатысуымен кәмелетке толмағандар арасындағы аутодеструктикалық мінез-

құлықтың алдын алу бойынша "Тағдыр сақшылары" тақырыбында онлайн 

вебинар өткізді. Ата-аналарға презентация ұсынылды, содан кейін Орталық 

қызметкерлері ата-аналарға өздерін қызықтырған сұрақтарға түсініктеме 

берді. 

Ақпан айы бойынша ата-аналармен жоспар бойынша жиналыстар 

өткізілді. Жиналыс барысында ата-аналар  I-ші жарты-жылдық оқу үлгерімі 

қорытынды есеп берілді. Колледж әкімшілігінің қатысуымен  жасөспірімдер 

арасында  әкімшілік құқық бұзушылық заңдарымен және қылмыстық құқық 

бұзушылықпен таныстырылды. Ата-аналар жиналысының қорытындысы 

бойынша студенттердің үлгерімі мен белсенділігінің сапасын жақсартуға 
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бағытталған хаттамалар толтырылып, ұсыныстар әзірленді. Барлық қатысқан 

ата-аналар мен анонимді сауалнама өткізілді. Сауалнаманың   анализ нәтижесі 

студенттердің колледж  қызмет көрсету  сапасы қанағаттанарлық деп 

бағаланды. 

Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие беру 

Мақсаты: Тұлғаның өзін кәсіби анықтауына саналы қарым-қатынасын 

қалыптастыру, экономикалық ойлауын және экологиялық мәдениетін дамыту.  

Еңбек, экономика және экологиялық тәрбие бағытында міндеті 

нарықтық экономиканың негізгі заңдары жайлы білімдерін қалыптастыру, 

жасөспірімдердің өзіне-өзі қызмет көрсету шеберлігін және дағдыларын игере 

отырып көзделген мақсатқа жетуді, шыдамдылықты қалыптастыру болып 

табылады. 

Өскелең ұрпақты өмірге және еңбекке даярлау үшін халқымыздың 

тарихи тәжірибесіне сүйеніп, оқытушы білімалушының іскерлігін дағдысын, 

құлықтық қасиеттерін қалыптастыру мақсатында «Еңбек, экономикалық және 

экологиялық тәрбие» бағытында колледж студенттері арасында бала еңбегін 

пайдалануға тыйым салу туралы, бала құқықтары туралы Конвенцияны 

түсіндіру бойынша кураторлық сағаттар өткізілді.  

Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие 

Мақсаты: Тұлғаның жалпымәдени мінез-құлық дағдыларын 

қалыптастыру, тұлғаның өнердегі және болмыстағы эстетикалық нысандарды 

қабылдау, меңгеру және бағалау әзірлігін дамыту, білім беру ұйымдарында 

көпмәдениетті орта құру.  

Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие студенттермен жұмыс 

істеудегі маңызды бағыттардың бірі. Осылайша, колледж базасында жыл 

сайын жастар ісі жөніндегі комитеттің құрамы бекітіледі, ол келесі бағыттар 

бойынша жұмыс істейді - бұл ҚР Мемлекеттік жастар саясатын іске асыру 

жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру, студент жастардың құқықтарын 

сақтауды және әлеуметтік қорғауды қамтамасыз ету болып табылады.  

Жастар ісі жөніндегі Комитет тұрақты негізде түрлі конкурстар, іс-

шаралар өткізеді.  

 Тәрбие жұмыс жоспары бойынша 2021 жылдың 15 қарашасында  ең 

әдемі және қызықты іс – шаралардың бірі студенттік күнге арналған - Күзгі 

бал өткізілді. Студенттер осы іс-шараға белсенді қатысып, үлкен әсер алды.  

2021 жылдың 19 - қарашасында желтоқсан оқиғасына 

қатысушылардың шақырылуымен "Тәуелсіздік деп соғады жүрегіміз" атты 

мерекелік іс-шара өтті, онда студенттер белсенділермен концерт 

ұйымдастырды. 

2021 жылдың 15 желтоқсанында Қазақстан Республикасы 

Тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай колледж студенттері концерт 

ұйымдастырды. 

Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі 
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Мақсаты: Әрбір тұлғаның зияткерлік мүмкіндігін, көшбасшылық 

қасиеттерін және дарындылығын, сондай-ақ ақпараттық мәдениетін дамытуды 

қамтамасыз ететін уәждемелік кеңістік қалыптастыру. 

Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі бағытында 

студенттерге ұсынылатын қызметтер мен зияткерлік білім сапасын жақсарту 

бойынша жұмыстар жүргізілуде. Студенттердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

дүниетанымын қалыптастыру, сыбайлас жемқорлық көріністеріне "нөлдік" 

төзімділікті қалыптастыру мәселелерінде, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-қимыл жөніндегі шараларды жетілдіру мақсатында 2021 жылғы 20 

қазанда колледж оқытушылары семинарға қатысты. Семинарды «Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы жалпыұлттық қозғалысы «Жанару»» Республикалық 

қоғамдық бірлестігінің Алматы қалалық филиалы "Sanaly 

urpaq"республикалық жобалық офисімен бірлесіп ұйымдастырды.  

Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты 

Мақсаты: Салауатты өмір салты, дене дамуы және психологиялық 

денсаулық сақтау дағдыларын, денсаулыққа зиян келтіретін факторларды 

анықтау біліктілігін ойдағыдай қалыптастыру үшін кеңістік орнату.  

Тәрбие үрдісінің негізгі бағыты дене тәрбиесі, салауатты өмір салты 

болып табылады, Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығын 

мерекелеу аясында АМБК базасында колледждің 1 курс студенттері арасында 

шағын-футбол бойынша жарыстар өткізілді.  

2021 жылғы 11 қазанда нашақорлықтың алдын алу мақсатында Алматы 

қаласы ПД есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының жедел уәкілі 

полиция майоры О.К. Шманов қала колледждерінің білім алушылары үшін 

бейнефильм көрсету арқылы дәріс өткізді.  "Менеджмент және маркетинг" 

цикл апталығының жабылуы аясында студенттер арасында "Салауатты өмір 

салты"тақырыбында конкурс өтті. 

Алматы қаласының ЖИТС-пен күрес орталығымен бірлескен жоспар 

бойынша 2021 жылдың 22 қарашасында орталық қызметкерлері АИТВ - 

инфекциясының алдын алу туралы онлайн дәріс өткізді.  Сонымен қатар 

студенттер әлеуметтік роликтер түсірді.       Біздің студенттер оқудан бос 

уақытында спортпен белсенді айналысады, мысалға 1 курс студенті Милана 

Маметалиева рапирамен семсерлесуден қыздар мен жасөспірімдер 

арасындағы ҚР чемпионатына қатысып, онда жеке 1 –ші және командалық 

есепте 3-ші  орын алды. 

2021 жылдың 16-20 желтоқсан аралығында 1 мен тобының студенті 

Бауыржанұлы Калиман таеквондодан халықаралық турнирде 1 орын алды. 

Жыл соңында Алматы қаласының колледждері арасында дойбы ойыны 

бойынша XXVI Спартакиада өтті, онда біздің студенттер 2 орынға ие болды.  

10 ақпан Жастар ісі жөніндегі комитеттің ережесіне сай соның ішінде  

«Саналы ұрпақ» студенттер клубының, дебат клубының студенттері 

ұйымының жарты жылдық қорытынды отырысы өтті.  I жарты жылдықта 

атқарылған іс - шаралар мен жұмыстарды қорытындылап, алдағы жылға 

қойылған жоспар бойынша жұмыс атқару міндеттелді. Белсенді атсалысқан 
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комитет мүшелері алғыс хаттармен марапатталды. 2022 жылдың 12 ақпанында 

«Balbulaq» балалар мен жасөспірімдер шығармашылық орталығы 

ұйымдастырған «Мен өмірді жырлау үшін келгенмін» Мұқағали Мақатаевтың 

өлеңдеріне жазылған әндерден және ақынның өлеңдерін оқудан II 

Халықаралық өнер байқауына  АМБК колледж студенттері «Көркем сөз» 

номинациясында  Бейбіт Нурила (жетекекшісі – Кульджашбаева Ж.Қ.), 

Абдраман Алмат (жетекшісі – Мырзабаева Қ.М.), «Вокал» номинациясында 

Ержігітова Нұрдана, Құдайберген Бексұлтан (жетекшісі – Шарифьянова Л.Т.) 

қатысып, барлығы үздік бас жүлдеге ие болды. 2022 жылдың 15 ақпанында 

«Алғыс айту» күніне орай Жастар ісі жөніндегі комитет мүшелері «Алтын 

жүрек» челенджінің аясында бейнеролик дайындалды. 

14 ақпан колледж студенттерінің арасында дебат ұйымдастырылды. 

Дебатқа 1,2,3 курс студенттері қатысып, өзара тәжірбие алмасты.  

Алты  фракциядан құрылған топтардың ойыны 1 курс студенттері үшін 

үлкен сынақ алаңы болды. 

Колледж түлектерінің қауымдастығы туралы ережеге сүйене отырып, 

«Өз үйінің шатырының астында» атты тақырып аясында 16 ақпанда колледж 

түлектертерімен кездесу өтті. 2021-2022 оқу жылына Алматы қаласы 

денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы 

«Психикалық сауықтыру  орталығымен» бірлесіп бекітілген жоспарға сәйкес 

«Өмірден қымбат-тек өмір» атты психологиялық тренинг өткізілді.Барлық 

студенттердің санынан 80% білім алушылар қатысты.Тренинг ойын, сұрақ-

жауап, сауалнама және қысқаша түсіндірме ретінде өткізілді. Тренинг 

нәтижесінде студенттердің өмірге деген құштарлығының  жақсы екенін және 

топтағы моральдық-психологиялық климаттың көңілден шығатынын көруге 

болады.   

Ата-аналардың сауалнамасын талдау 

Сессия аяқталғаннан кейін 2021-2022 оқу жылының ақпан айында 

кураторлық сағаттар кезінде 1-4 курс студенттерінің ата-аналарынан жасырын 

сауалнама жүргізілді. Сауалнамаға қатысқан ата-аналар саны 994 адамды 

құрады. Қатысқан ата-аналар көрсетілетін қызметтердің сапасына анықтауға 

қатысты сұрақтарға жауап берді. 1 курс студенттерінің ата-аналары 

көрсетілетін қызметтерге 98%, ішінара 2% қанағаттанған. 2 курс 

студенттерінің ата-аналары көрсетілетін қызметтерге 96%, ішінара 4% 

қанағаттанған. 3 курс студенттерінің ата-аналары көрсетілетін қызметтерге 

97%, ішінара 3% қанағаттанған. 4 курс студенттерінің ата-аналары 

көрсетілетін қызметтерге 95%, ішінара 5% қанағаттанған. Сұралған ата-

аналардың арасында студенттердің білім сапасына әсер еткен өткен жылғы 

онлайн оқытуға қатысты шағымдар бар. Жалпы, ата-аналар колледж жұмысы 

туралы, оқытушылар туралы, пәндерді оқыту сапасы туралы жақсы пікір 

айтады.   
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Сурет 6.1. Сауалнама нәтижелері 

Қосымша 9. 

 

7. АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР БОЙЫНША ЖҰМЫСТАР 

 

2021 жылдың 10 желтоқсанында «Алматы мемлекеттік бизнес 

колледжі» МКҚК үшінші деңгейлі ambk.edu.kz доменін тіркеді. 

Білім беру саласындағы уәкілетті орган бекіткен талаптарға сәйкес 

контингент бойынша өзекті деректер базасы бар және нақты деректердің 

Ұлттық білім беру деректер базасына сәйкестігі бар білім беруді басқарудың 

ақпараттық жүйесі жұмыс істейді. 

Басқару жүйесінің ашықтығы колледждің басшылары мен құрылымы 

туралы, алқалы органдар қабылдаған шешімдер туралы, маңызды оқиғалар 

туралы ақпараттың болуымен қамтамасыз етіледі. Ақпарат колледж сайтында, 

ақпараттық тақталарда хабарландырулар арқылы, электронды пошта арқылы, 

семинарлар мен кеңестерде ауызша және жазбаша түрде, кураторлар, бөлім 

меңгерушілері, директор орынбасарлары арқылы хабарландырулар арқылы 

таратылады.  

Сайттың мақсаты – Интернет-қауымдастықта білім беру мекемесін 

ұсынатын, бірыңғай білім беру ақпараттық кеңістігін дамыту арқылы білім 

беру мекемесіндегі ақпараттандыру процесін қолдау. 

Ақпаратқа қолжетімділікті қамтамасыз ету мына қағидаттарға 

негізделеді: 

1) заңдылық; 

2) ақпарат иелері қызметінің ашықтығы мен айқындылығы; 

3) сенімділік пен толықтық; 

4) өзектілігі мен уақыттылылығы; 

5) ақпаратқа тең қол жеткізу; 

6) колледждің жарғылық қызметінің дамуы мен нәтижелері, 

материалдық және қаржылық ресурстардың түсуі мен жұмсалуы туралы 

жұртшылықты жедел және объективті ақпараттандыру; 

7) колледждің тұтас оң имиджін қалыптастыру; 
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8) білім беру процесіне қатысушылардың, әлеуметтік серіктестердің 

өзара іс-қимылы үшін жағдай жасау; 

9) педагогикалық тәжірибе алмасуды жүзеге асыру; 

10) оқытушылар мен білім алушылардың шығармашылық 

белсенділігін ынталандыру. 

Сондай-ақ колледждің әлеуметтік желілері арқылы ақпарат алуға 

болады: Instagram, VK, Tik tok.    

Интернет қолданушылар колледжде болып жатқан барлық іс-шаралар 

туралы ақпаратты тұрақты түрде алады. Соңғы жаңалықтар, колледж өмірі 

туралы ақпарат интернет кеңістіктегі репосттар, видеорепортаждар, 

фотосуреттер арқылы сәтті таратылуда. 

Колледж порталы  

Колледждің электрондық порталында http://portal.ambk.kz/ оқу 

процесін басқарудың цифрландырылған жүйесі бар. Студенттердің білімін 

бағалау нәтижелері туралы ақпаратты, сондай-ақ электронды форматтағы 

тапсырмаларды (күнтізбелік және тақырыптық жоспарға сәйкес тақырыптар, 

презентациялар, тест сұрақтары және т.б.) жедел ұсынуды қамтитын кері 

байланыс жүйесі бар.  

Елдегі санитарлық-эпидемиологиялық жағдайға байланысты, 

колледждің оқу үрдісін ұйымдастыру біріктірілген білім жүйесі мен онлайн 

форматында колледждің порталында өтті.  

Колледжде оқу үдерісін басқарудың электрондық http://portal.ambk.kz/  

жүйесі жұмыс істейді. Портал күндізгі, сырттай, теориялық және практикалық 

сабақтарды қамтиды. 

Қашықтықтан оқыту технологиялары бойынша оқу процесінің 

ұйымдары үшін барлық қажетті әкімшілік және әдістемелік ақпаратты 

қамтитын Moodle платформасы негізінде электрондық «portal.ambk.kz» 

құрастырылған.  

Бірінші кезеңде білім беру порталында студенттер арасында аралық 

аттестациядан электронды тестілеуден өту элементтері болды. COVID-19 

пандемиясы кезінде 2020 жылдың 16 наурызынан бастап осы колледж 

порталында колледж студенттері үшін қашықтықтан оқыту ұйымдастырылып, 

IT мәселелерін шешу үшін порталдың қолданыстағы модульдері іске қосылды. 

Білім беру порталының функционалдығын кеңейту үшін колледждің 

ақпараттық технологиялар бөлімі қосымша модульдер енгізді (пәндер 

бойынша цифрлық контент, порталдың чат сессиялары және т.б.).  

 2019 жылы талапкерлердің мәліметтерін енгізу және тестілеу үшін 

Қабылдау комиссиясының модулі әзірленді. Интернет-ресурсқа кіру кезінде 

талапкер өзінің жеке кабинетін (логин мен пароль – ЖСН) енгізеді, емтихан 

нәтижелері туралы ақпаратты http://portal.ambk.kz/ сайтында көреді.  

Осы кезеңде порталды пайдаланушылар саны 8 есеге өсті, осыған 

байланысты ақпараттық технологиялар бөлімі қосымша Discord 

бағдарламасын енгізіп, сол арқылы portal.ambk.kz сайтына жүктемені азайтты. 

https://vm.tiktok.com/ZSe3QESLE/


79 
 

Discord бағдарламасы колледж порталының жүктелу жылдамдығын 

оңтайландыруға, сондай-ақ студенттердің өзіндік жұмыстарын (үй 

тапсырмасы, зертханалық жұмыс және т.б.) бірыңғай деректер базасына 

жинақтап, ұйымдастыруға мүмкіндік берді.  

Discord бағдарламасының мақсаттары мен міндеттері: 

- студенттердің өзіндік жұмыстарының (үй тапсырмасы, зертханалық 

жұмысы және т.б.) бірыңғай деректер базасында жинақтау және жүйелеу; 

- portal.ambk.kz порталының жүктеу жылдамдығын оңтайландыру; 

- «online» режимінде қашықтықтан оқыту сабақтарын өткізу; 

- Discord бағдарламасында чатты құру арқылы, осылайша 

portal.ambk.kz сайтында жүктеуді азайтады. 

Сонымен қатар колледждің ақпараттық бөлімі 2022 жылдан бастап 

электронды тест өткізу үшін, test.ambk.kz жеке порталын колледж серверінде 

көтеріп шықты.  

Бейнестудия 

Оқытушылардың бейнесабақтары колледждің кәсіптік 

бейнестудиясында түсіріліп, колледждің youtube каналына жүктеледі 

https://www.youtube.com/channel/UC9nC6yxDmLK--WQfkzUGKVQ   

бейнесабақтың сілтемесі порталда орналастырылған. Бейнестудия: 2 камера 

Canon EOS 6D MarkII және Canon EOS, E-Image LED E-352, Backup Plus Slim 

2 TB STHN2000400 төрт дана жарықдиодты панелімен, Sennheiser EW 100 

ENG G4 (A: 516 to 558  MHz) радиоқабылдағышпен, Canon EF 24-105mm f/4.0L 

IS USM II, EFS55-250mm объективтерімен, жасыл мата, ақ және қара фон түсті 

хромакей 3x6 м.  жабдықталған. Студияның мақсаты – оқушылардың 

шығармашылық қабілеттерін дамыту, мұғалімдердің бейне сабақтарын 

сапалы түсіруді қамтамасыз ету. Кәсіптік колледж бейнестудиясында 

түсірілген жалпы медиаконтент: 350-ге жуық; оның 200-ге жуығы 

бейнесабақтардан құралған. Ақпараттық технологиялар бөлімі әрбір 

бейнесабақтың дизайнымен айналысады: ол кадрлармен, бейнелермен, 

көрнекіліктермен, ауысулармен, музыкалық шығарманы таңдаумен, 

фотосуреттерді сканерлеу және өңдеумен, ретушпен, бейне түрлендірумен, 

бейне форматтаумен, саралаумен және т.б. жұмыс істейді. 

Ақпараттық технологияларды енгізу дәрежесін анықтау және 

пайдалану мониторингін жүргізу. 

Қазіргі қоғамды ақпараттандыру процестері және олармен тығыз 

байланысты білім беру қызметінің барлық формаларын ақпараттандыру 

үдерістері қазіргі заманғы ақпараттық және коммуникациялық 

технологияларды (АКТ) жетілдіру және жаппай тарату үдерістерімен 

сипатталады. Мұндай технологиялар қазіргі білім беру жүйесіндегі оқытушы 

мен білім алушылардың өзара іс-қимылын қамтамасыз ету және ақпаратты 

беру үшін белсенді қолданылады. 

Қазіргі жағдайда оқытушы АКТ саласында білім алып қана қоймай, 

сонымен қатар өзінің кәсіби қызметінде оларды қолдану бойынша маман 

болуы тиіс. АКТ-ның ажырамас қазіргі заманғы құрылғысы тиісті 
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бағдарламалық қамтамасыз етумен және оларда орналастырылған ақпаратпен 

бірге телекоммуникация құралымен жабдықталған компьютер болып 

табылады. Оқу үрдісінде АКТ қолданудың келесі артықшылықтарын атап 

өтуге болады: 

• оқытуды дараландыру; 

• білім алушылардың өзіндік жұмысын қарқындату; 

• сабақта орындалған тапсырмалар көлемінің өсуі; 

• Internet пайдалану кезінде ақпараттық ағындарды кеңейту; 

• жұмыс түрлерінің әртүрлілігі, ойын сәтін қосу мүмкіндігі есебінен 

мотивация мен танымдық белсенділікті арттыру. 

Ақпараттық технологиялар оқу жұмысының формалары мен әдістерін 

өзгертіп қана қоймай, сонымен қатар білім беру парадигмаларын байытады. 

Оқу орындарын компьютерлік, мультимедиялық техникамен толықтыру, 

оқытушылардың кәсіби деңгейін арттыру бүгінгі күні білім беруді жаңа сапаға 

көшіру үшін қуатты ынталандыру болып табылады. Техникалық және 

бағдарламалық құралдардың тұрақты дамуын ескере отырып, яғни белгілі бір 

бағдарламалық өнімге тиісті техникалық сипаттамалар талап етіледі. 

Колледжде интернетке қосылған заманауи компьютерлермен 

жабдықталған 10 компьютерлік сынып жұмыс істейді. Компьютерлік техника 

"Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету" мамандығы 

бойынша техникалық қамтамасыз ету, оқу процесі және арнайы пәндер 

бойынша, сондай-ақ ақпараттық-коммуникациялық технологияларды білім 

беру мақсатында толық пайдалану үшін қолданылады. Олардағы отыратын 

орындар саны оқу процесі мен ПК білім беру қызметінің және колледж білім 

алушыларының қажеттіліктеріне сәйкес келеді.  

Қосымша 10. 

Қосымша 11 

8. МАТЕРИАЛДЫҚ-ТЕХНИКАЛЫҚ БАЗА 

 

Материалдық-техникалық және ақпараттық ресурстарды ұдайы 

жетілдіру білім сапасын қамтамасыз етудің маңызды факторы және 

колледждің тұрақты дамуының кепілі болып табылады. 

Колледждің стандартқа сай жалпы ауданы 4348,2 м2, жалпы және оқу 

ғимараттары мен үй-жайлары бар. Колледж ресурстарының құрамы мен 

мазмұны сапалы білім беру қызметін көрсетуге қажетті жағдайларды 

қамтамасыз етеді. Колледжде оқу үрдісінде пайдаланылатын жылжымайтын 

мүлікті жедел басқару құқығын растайтын құжаттары, техникалық 

төлқұжаттары және ғимараттар мен құрылыстардың жоспарлары бар. 

Кесте 8.1.   Колледж инфрақұрылымы 

№  Атауы  Саны, дана Жалпы ауданы, м² 

1 Оқу-үй жайларының ауданы 1 4348,2 

2 Жалпы білім беру кабинеттері 14 509,2 

3 Арнайы пән кабинеттері 14 534,3 
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4 Зертханалар 4 245,8 

5 Спортзал 1 507,5 

соның ішінде спорт алаңы 1 325 

6 Кітапхана 1 81,2 

7 Кітап қоймасы 1 40,5 

8 Акт залы 1 212 

Оқытушылар мен қызметкерлердің толыққанды шығармашылықпен 

жұмыс істеуіне қажетті жағдайлар жасалды: ыңғайлы кеңсе бөлмесі, кітапхана 

ресурстары, интернет, компьютерлік техника және т.б. Жұмыс орындарында 

өрт сөндіру құралдары бар. Зертханалар, оқу корпустары өрт сөндіру 

құралдарымен жабдықталған. Ерекше білім беру қажеттіліктері бар адамдар 

үшін жағдайлар жасалған – кіру жолдары, ақпараттық-навигациялық қолдау 

құралдары қондырылған, консольді рифтері бар тактильді плиткалар, бойлық 

рифтері бар тактильді плиткалар төселген, ескерту шеңбері, зағиптарға 

арналған ақпараттық тақта, белгісі бар шақыру түймесі орнатылған,  есіктер 

мен баспалдақтар контрасты бояулармен боялған 

Барлық оқу және зертханалық кабинеттер қажетті заманауи құрал-

жабдықтармен және инвентарлармен жабдықталған. Колледждің 

аудиториялық қорының жалпы ауданы 1289,3 ш.м, оның 14 кабинеті жалпы 

білім беретін (509,2 ш.м.), 14 кабинеті жалпы кәсіптік және арнайы пәндер 

(534,3 ш.м.) және 4 зертхана (245,8 ш.м) құрайды. 

 Кабинеттер мен зертханаларда оқу жылының басында 

кабинет/зертхана меңгерушілері тағайындалады, оларды колледж директоры 

бекітеді. 

Кабинеттер мен зертханалар  техникалық және кәсіптік білім беру 

стандарты талаптарына сәйкес келеді және оқу кабинеттері мен 

зертханалардың 80% мемлекеттік жалпы білім беру стандарты ұсыныстарына 

сәйкес заманауи интерактивті жабдықтармен, оқу-әдістемелік құралдармен 

және көрнекі құралдармен жабдықталған. Кабинеттердің, зертханалардың 

паспорттары, даму жоспарлары, оқытушының жұмыс орны бар. 
Жыл сайын мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жүзеге 

асырылатын колледждің оқу кабинеті қорын қажетті жиһаздармен жабдықтау, 

сондай-ақ техникалық қызметкерлердің қажетті материалдық ресурстарды 

сатып алу қажеттілігін ескере отырып, ақпаратқа талдау жасалады. 

ПЦК төрағалары мен оқытушылардың алдын ала сұраныстары 

бойынша мемлекеттік стандартқа сұранысты ескере отырып, колледждің оқу 

кабинеттері мен зертханалық базасының сәйкестігіне тұрақты бақылау 

жүргізіледі. Колледждің оқу кабинеттері мен зертханалары жалпы білім 

беретін, кәсіптік және арнайы пәндер бойынша бөлінген. 

Акт залында соңғы нұсқадағы проектормен, аппаратурамен 

жабдықталған, онда біз республикалық және қалалық іс-шараларды жоғары 

деңгейде қабылдап, өткізеді. 
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Қазіргі уақытта АМБК жалпы ауданы 4348,2 шаршы метрді құрайтын 

заманауи материалдық-техникалық базаға ие. Оқу үй-жайлары, зертханалар, 

компьютерлік сыныптар, оқу залдары санитарлық-эпидемиологиялық 

нормалар мен талаптарға сәйкес келеді. Жыл сайын оқу жылының басына 

қарай жергілікті бюджеттің үнемделген қаражаты есебінен оқу ғимараттарын 

ағымдағы жөндеу және дайындау жұмыстары жүргізіледі. Жылыту маусымы 

басталмай тұрып, жылу жүйесін қыс мезгілінде үздіксіз жұмыс істеуге 

дайындау жұмыстары жүргізіледі, мұны оқу ғимараттарына әзірлік актілері 

дәлелдейді. 

Кесте 8.2.  Колледж оқу кабинеттері мен зертханалары 

р/н 

№ 

 

Кабинет 

№ 

Кабинет атауы Кабинет 

ауданы, 

(ш.м) 

Жобалық 

қуаты 

1 02 АӘжТД кабинеті 52,9 25 

2 03 АӘжТД кабинеті 27 25 

3 102 «Салық және салық 

салу» кабинеті 

36 25 

4 103 «1С бухгалтерия» 

кабинеті 

55,7 25 

5 104 «Экономикалық талдау 

және қаржы есебін 

талдау» кабинеті 

38,4 25 

6 105 «Бухгалтерлік есеп» 

кабинеті 

17,1 12 

7 107 а «Ұйым экономикасы» 

кабинеті 

33,2 25 

8 107 б «Ұйым экономикасы» 

кабинеті 

19,3 12 

9 108 «1С бухгалтерия 

бағдарламасы бойынша 

бухгалтерлік есепті 

автоматтандыру» 

кабинеті 

56,2 25 

10 109 «Бухгалтерлік есеп» 

кабинеті 

56,4 25 

11 112а «Нан пісіру,макарон 

және кондитер өндірісі 

технологиясы» кабинеті 

16,2 13 

12 112 б «Нан пісіру,макарон 

және кондитер өндірісі 

технологиясы» кабинеті 

32,8 25 

13 114 Кітапхана 81,2 50 

14  Кітап қоймасы 40,5 30 
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15 115  «Нан пісіру,макарон 

және кондитер өндірісі 

технологиясы» зертхана 

81,2 25 

16 119 «Тамақтандыру 

кәсіпорындарының 

құрал-жабдықтары 

еңбекті қорғау» 

зертханасы 

53,1 30 

18 121 «Кәсіпорын өнімдерін 

өндіру технологиясы 

және ұйымдастыру» 

55,8 12 

19 122 «Кәсіпорын өнімдерін 

өндіру технологиясы 

және ұйымдастыру» 

55,7 12 

20 123 «Тамақтандыру 

кәсіпорындарында 

қызмет көрсетуді 

ұйымдастыру» кабинеті 

38 25 

21 125 А Ағылшын тілі кабинет 22,4 12 

22 125 Б Ағылшын тілі кабинет 22,4 12 

23 125 В Ағылшын тілі кабинет 55 25 

24 201 Тарих кабинеті 20,7 12 

25 202 «Қолданбалы 

бағдарламаларды 

қамтамасыз ету» 

кабинеті 

37,8 25 

26 205 «Информатика мен 

есептеу техникасы 

негіздері» кабинеті 

38,7 25 

27 207 «Бағдарламалау» 

кабинеті 

56,9 25 

28 208 «Микропроцессордағы 

техника негіздері» 

кабинеті 

60,2 25 

29 209 «Ақпараттық 

технология» кабинеті  

59,7 25 

30 211 «Қазақ тілі және әдебиеті 

тілі» кабинеті 

37,5 25 

31 212 «Химия» кабинеті 57,9 25 

32 215 «Құқықтану» кабинеті 23,3 25 

33 217 «Маркетингтік 

зерттеулер» кабинеті 

61,1 25 

34 218А «Тауартану негіздері» 

кабинеті 

22,2 25 
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35 218Б «Тауартану негіздері» 

кабинеті 

37,3 12 

36 219 «Физика» кабинеті 56,6 25 

37 220 «Орыс тілі мен әдебиет» 

кабинеті 

16 12 

38 221 А «Тамақтандыру 

кәсіпорындарында 

өндірісті ұйымдастыру» 

31,8 25 

39 222А «Математика» кабинеті 38,7 25 

40 222Б «Қазақ  тілі мен 

әдебиеті» кабинеті 

22,6 12 

41 223 «Қазахстан тарихы» 

кабинеті 

39,4 25 

42  Спорт зал 507,5 152 

43  Спорт алаңы 325 50 

44  Актовый зал  212 192 

 

Колледжді ауыз-техникалық сумен, жылу және электр энергиясымен, 

телефон байланысымен қамтамасыз ету орталықтандырылған түрде жүзеге 

асырылады. Оқу ғимараттары орталық коммуникацияларға қосылған, 

жарықтандырылған. Барлық оқу корпустары мен жатақхана автоматты өрт 

қауіпсіздігі жүйесімен жабдықталған. Қауіпсіздік ғимараттардағы 

күзетшілерді айналып өту, сондай-ақ бейнебақылау арқылы жүзеге 

асырылады. Бейнебақылау үшін 146 бейнекамералар орнатылған (сыртқы – 14, 

ішкі – 74, жатақханада - 44), оқу ғимаратында кезекшінің жұмыс орнында 

мәліметтер көрсетіледі. Жұмыс орындарында өрт сөндіру құралдары бар. 

Зертханалар, оқу корпустары өрт сөндіру құралдарымен жабдықталған. 

Ерекше білім беру қажеттіліктері бар адамдар үшін жағдайлар жасалған – кіру 

жолдары, ақпараттық-навигациялық қолдау құралдары қондырылған, 

консольді рифтері бар тактильді плиткалар, бойлық рифтері бар тактильді 

плиткалар төселген, ескерту шеңбері, зағиптарға арналған ақпараттық тақта, 

белгісі бар шақыру түймесі орнатылған,  есіктер мен баспалдақтар контрасты 

бояулармен боялған. 

Жатақханада 44 бейнекамера орнатылған: ғимарат ішінде барлық 

қоғамдық орындарды қамтитын 34 бейнекамера және аумақтың периметрі 

бойынша 10 бейнекамера. Бейнематериалдың сақталу мерзімі-30 күн. 

Бейнежазбаны қарау жатақхана меңгерушісінің кабинетінде және 

вахтерлер бөлмесінде 2 мониторда жүзеге асырылады. 

Колледж жатақханасында демалыс бөлмелеріне Wi-Fi, сонымен қатар, 

студенттердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету барысында қосымша 

видеокамералар орнатылды.  

Колледжді және жатақхананы телефон байланысымен және 

интернетпен қамтамасыз ету ҚР "Мемлекеттік сатып алу туралы" Заңының 

негізінде жүргізіледі. Мемлекеттік сатып алу бойынша өткізілген 
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тендерлердің қорытындысы бойынша келесі жеткізушілермен шарттар 

жасалды: 

• "Қазақтелеком" АҚ (телефон байланысы); 

• «KazRENA» Қазақстанның ғылыми-білім беру компьютерлік 

желісін пайдаланушылар қауымдастығы (интернет қызметтері). 

Колледждегі интернет жылдамдығы 100/100 Мбит/сек. 

Жатақханада 10 компьютер қосылған интернетпен компьютерлік 

сынып бар. 

Колледждің жатақханасында интернет жылдамдығы 70/70 Мбит/сек. 

Компьютерлік сыныптар санитарлық-эпидемиологиялық нормалар мен 

талаптарға сәйкес келеді.  

Компьютерлік сыныптар заманауи компьютерлермен және 

операциялық жүйе бағдарламалық қамтамасыз ету деңгейінде жабдықталған. 

Колледждің барлық компьютерлері негізгі бағдарламалармен қатар қосымша 

бағдарламалармен қамтамасыздандырылған. «Есеп және аудит» мамандығы 

бойынша 1С-Бухгалтерлік есеп компьютерлік бағдарламасының лицензиялық 

оқу нұсқасы сатып алынды.  

Сонымен қатар, коронавирустық инфекцияның таралу қаупінің пайда 

болуының алдын алу бойынша санитариялық-эпидемияға қарсы, 

санитариялық-профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыруға және 

жүргізуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды сақтай 

отырып, барлық аудиторияларға және спорт залға моноблоктар қойылды, 

Zoom және Discord қосымша бағдарламалары орнатылды.  

Жыл сайын басшылық АКТ базасын толықтырады. 

"KasperskyEndpointSecurity" вирусқа қарсы бағдарламасы, Photoshop 

CorelDRAW Graphicsuite 2017 edu бағдарламасы орнатылған.lic, Embarcadero 

RAD Studio XE5, Cisco Packet Traser, 3D Max Studio, 1C бухгалтерия "оқу 

нұсқасы", Turbo Pascal, MS Office, Adobe DreamWeawer, NotePad ++ және т.б. 

Компьютерлік және мультимедиялық техниканы сатып алу мемлекеттік 

стандарт талаптарына сәйкес келетін оқу процесінің қажеттілігі ескеріле 

отырып жүзеге асырылады. Саны мен бағасына байланысты сатып алу тәсілі 

анықталады және директордың шешімі бойынша мемлекеттік сатып алу 

порталында жарияланады goszakup.gov.kz ескерту. Мемлекеттік сатып алу 

порталында жасалған барлық шарттар мемлекеттік сатып алу жөніндегі 

менеджерде болады. 

  

Кесте 8.3. Компьютерлік техника және мультимедиялық жабдықтар 

№ Атауы 2020 2021 2022 

1 Компьютерлер 446 446 446 

2 Интерактивті тақта 15 15 15 

3 Мультимедиялық проектор 21 32 32 

4 LED теледидар 31 34 34 
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Көрсеткіш 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Компьютерлер 356 446 446 

ПК 1 бірлігіне білім 

алушылар саны 
3 2 2 

 

Компьютерлерді жөндеу және техникалық қызмет көрсету техник-

бағдарламашы қызметкері жүзеге асырады, ол құрылымдық бөлімшесіне 

жатады. Колледждің оқу кабинеттері келесі жабдықтармен жабдықталған: 

 "Химия" кабинеті ActiveBoard Promethean интерактивті тақтасымен, 

BenQ моделінің мультимедиялық проекторымен, Менделеевтің 

электрондық кестесі мен 1 моноблокпен, химия бойынша оқу 

стендтерімен жабдықталған; 

 "Экономика және менеджмент" кабинеті - Lenovo моделінің 

моноблоктарымен, Acer проекторы үшін қабырғалық экранмен 

жабдықталған. 

 1304000 "Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету" 

мамандығы үшін жалпы кәсіптік және арнайы пәндердің оқу 

кабинеттерінде келесі жабдықтар бар: 

 "Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету" кабинетінде - 

Lenovo моделінің моноблоктарымен, ProTeach моделінің интерактивті 

тақтасы, Optomo проекторы, Интерподиум электронды подиум бар; 

 "Микропроцессорлық техника, есептеу техникасы және бағдарламалық 

қамтамасыз ету негіздері" кабинетінде-Lenovo моделінің моноблоктары, 

Epson NEC NP210 проекторына арналған қабырғалық экран; 

 "Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету" кабинетінде 

Promethean интерактивті тақтамен жабдықталған, Lenovo моделінің 

моноблоктары, NEC NP210 моделінің мультимедиялық проекторы; 

 "Қолданбалы информатика" кабинетінде-View Sonic моделінің 

қабырғалық экраны бар мультимедиялық проектор, Lenovo моделінің 

моноблоктары бар; 

 "Қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз ету" кабинетінде Lenovo 

моделінің 1 моноблок, Active Board Promethean интерактивті тақтасымен 

BenQ моделінің мультимедиялық проекторы; 

 "1С бухгалтерия бағдарламасы бойынша бухгалтерлік есепті 

автоматтандыру" кабинетінде Lenovo моделінің моноблоктарымен, 

қабырғалық экраны бар Aser моделінің мультимедиялық проекторы; 

 "Менеджмент" кабинетінде дербес компьютерлермен, ViewSonic 

моделінің қабырғалық экраны бар проекторы. 

Компьютерлері бар әрбір кабинетте "Есептеу техникасы және 

бағдарламалық қамтамасыз ету" мамандығы бойынша білім алушыларға 

арналған бағдарламалық құралдар орнатылған»: Windows, Linux, Microsoft 

Office, Embarcadero RAD Studio XE5, Cisco Packet Traser, 3D Max Studio, Turbo 



87 
 

Pascal, MS Office, Adobe DreamWeawer, NotePad++, Adobe Photoshop, Corel 

Draw, Norton Commander. 

Қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды пайдалану саласында 

"Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету" мамандығы 

бойынша колледжде білім алушылардың білімі, біліктілігі мен дағдылары 

туралы қалалық және республикалық конкурстарда, олимпиадаларда, 

чемпионаттарда және т. б. жоғары жетістіктерге куә. 

Оқу процесін ақпараттандыру стратегиясы шеңберінде Интернет 

қызметін ұсыну үшін «KazRENA» Қазақстанның ғылыми-білім беру 

компьютерлік желісі және Колледжбен шарт жасалды. Желі "Оптика" типті 

топология бойынша ұйымдастырылған, жергілікті желіге коммутатор арқылы 

қызмет көрсетіледі. Барлық компьютерлік сыныптар интернетке қосылған, бұл 

оқытушылар мен білім алушыларға ДК-де жұмыс істеуге мүмкіндік береді. 

АӘД кабинетінде екі Калашников автоматы бар электрондық тир, 

Lenovo моделі ноутбук және NEC моделі проекторы бар қабырға экраны бар. 

Басқа қалалардан келген білім алушылар үшін колледжде жалпы 

ауданы 3597,3 ш.м., тұрғын ауданы 2135,7 ш.м. және 0,8513 га қоршалған 

аумақта орналасқан 4 қабатты жеке жатақханасы бар.  Қоғамдық 

қолданыстағы барлық бөлмелер санитайзерлермен және рециркуляторлармен 

(12 дана), 2 қабырғалық және 2 жылжымалы кварц шамдарымен 

жабдықталған. Жатақхана кіре берісінде антисептикалық тоннель орнатылған. 

Төсек жабдықтары өз уақытында дезинфекцияланады, барлық бөлмелер мен 

жертөлелер дезинсекцияланады. Жатақхана 4 қабаттан, білім алушылар үшін 

жалпы ауданы 1228 ш.м. болатын 201 орынды 80 тұрғын бөлмеден тұрады.  

  

Кесте 8.4.   Жатақхана инфрақұрылымы 

№  Атауы  Саны, дана Жалпы ауданы, м² 

1 Жатақхана 1 1228,0 

2 Тұрғын бөлме 80 627,3 

3 Оқу бөлмесі 3 57,4 

4 Компьютерлік сынып 1 35,0 

5 Демалыс бөлмесі 3 119,3 

6 Тұрмыстық бөлме 3 58,0 

7 Тағам қабылдайтын бөлме 3 56,5 

8 Кір жуу бөлмесі 4 76,8 

9 Душ бөлмесі 3 42,5 

10 Медициналық пункт 1 32,3 

Медициналық изолятор  

 Санитарлық тораптар 6 122,9 

11 Далалық спорт алаңы 1 525 

 

Білім алушылардың тұру жағдайлары және жатақхана үй-жайларын 

күтіп-ұстау "Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-

эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы 
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Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 5 

тамыздағы № ҚР ДСМ-76 бұйрығындағы санитарлық-эпидемиологиялық 

талаптарға сәйкес келеді. Жатақханада ғаламтор желісіне қосылған 16 

компьютерден тұратын компьютерлік сынып ұйымдастырылған. 2, 3, 4 

қабаттарда білім алушылардың өздігінен сабаққа дайындалуы үшін оқу 

парталарымен, орындықтармен, үстелдік шамдармен, кітап пен әдебиеттер 

үшін шкафтармен жабдықталған 3 оқу бөлмелері бар. 2, 3, 4 қабаттарда жұмсақ 

жиһаз, журнал үстелдері қойылған, ғаламторға қосылған және WF қол жеткізу 

нүктелерімен смарттеледидар орнатылған 3 демалыс бөлмелері бар. Сонымен 

қатар 2, 3, 4 қабаттарда 4 комфоркалы газ пештерімен, раковиналармен, ыстық 

және салқын сумен жабдықталған крандармен, тоңазытқышпен және 

асханалық ыдыстармен (қазан, шайнек, таба, манты пісіргіш) асхана 

орналасқан. Әрбір асхана жанында тағам қабылдау үшін үстел және 

орындықтармен жабдықталған 3 бөлме ұйымдастырылған. Қазіргі уақытта 

елдегі санитарлық-эпидемиологиялық жағдайға байланысты білім алушылар 

тағамды бөлмелерінде қабылдайды. Әрбір қабатта қыздар мен ер 

жасөспірімдерге бөлек екі санитарлық тораптар ұйымдастырлған. Әрбір 

қабатта кір жуу бөлмелері бар, бұл бөлмелер кір жуу машиналарымен, үтіктеу 

тақтайларымен жабдықталған. Бірінші қабатта 20 кабиналы 3 душ бөлмелері 

бар. Сонымен қатар, осы қабатта медициналық пункт пен изолятор 

ұйымдастырылған. Жатақхана тәулік бойы бейнебақылауда болады: 37 

бейнебақылау камерасы ғимараттың сырты мен ішінде орналасқан, қалалық 

ішкі істер басқармасының орталық пунктіне қосылған. Жатақханада қалалық 

төтенше жағдайлар департаментінің өртке қарсы қорғаныстың орталық 

пунктіне шығумен өртке қарсы сигнализация және күшті байланыс (рокот 4) 

жұмыс істейді. Жатақхана қалалық телефон байланысына қосылған 3092866.  

Жатақхана аумағында заманауи көпфункционалды тренажерлармен 

жабдықталған спорт алаңы, шағын футбол, волейбол алаңы және теннис 

ойыны алаңы бар. Жатақхананың жан-жағы қоршаулармен және қақпалармен 

қоршалған.  

Қосымша 12. 

 

9. МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ 

 

Білім алушыларға медициналық қызмет көрсету медициналық 

пунктпен жүзеге асырылады. Медициналық пункт ғимараттың бірінші 

қабатында орналасқан, ауданы 20,5 ш.м. Медициналық пункт екі бөлмеден 

тұрады: емшара кабинеті және алғашқы медициналық көмек көрсету 

кабинетінен. Медициналық пункт тоңазытқышпен, кварц шамдарымен, 

рециркулятормен, электронды таразымен, бой өлшегішпен, кушеткамен, дәрі-

дәрмектермен жабдықталған. Колледж білім алушылары мен қызметкерлеріне 

медициналық қызмет көрсету медициналық пунктпен жүзеге асырылады. 

ЖШС АМД «Академия здоровья», «Мерей» медициналық орталықтарымен 

бірлесіп жұмыс жүргізуде. Колледждің медбикесі соңғы санитарлық 
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дәрігердің талаптарына сәйкес жұқпалы аурулармен күрес бойынша әртүрлі 

алдын алу іс-шараларын жүргізеді, оқу кабинеттерінің, буфеттің, жалпы 

қолдпаныстағы колледж аудандарының санитарлық жағдайын бақылайды 

және білім алушыларды қандай да бір өмірлік жағдай болған жағдайда 

алғашқы медициналық көмек көрсетуге үйретеді. Жоспарға сәйкес жұқпалы 

аурулардың алдын алу бойынша санбюллетень шығарылады, сонымен қатар 

танымдық дәрістер өткізіледі (ЖИТС, наркоорталық, Салауатты өмір салты 

тақырыбымен әңгімелесу үшін арнайы мамандар шақырылады) Әр оқу 

жылының басында колледж білім алушылары туберкулездің алдын алу 

мақсатында медициналық тексеруден өтеді және білім алушылардың 

денсаулық жағдайы туралы мәліметтер жиналады. ДКК анықтамасы бар және 

созылмалы аурулармен ауыратын білім алушылар колледж директорының 

бұйрығы бойынша дене шынықтыру бойынша арнайы денсаулық топтарында 

айналысады. Сонымен қатар келесі іс-шаралар ұйымдастырылады:  

• барлық компьютерлік кабинеттерді, буфетті, зертханаларды, АӘжТД 

кабинеттерін, спортзалды, жатақхананы медициналық дәрі қобдишасымен 

қамтамасыз ету.  

• жылына бір рет 2-4 курс білім алушылары мен колледж қызметкерлері 

медициналық тексеруден және кеуде қуысының флюорографиясынан өтеді;  

• колледж білім алушыларын алдын ала медициналық тексеруден 

өтуіне бақылау жүргізіледі;  

• 16 жастағы білім алушылар үшін АДС-М вакцинациясы 

жоспарлануда;  

• инфекциялық аурулармен ауыратын білім алушылар бақылауға 

алынады және оларға медициналық бақылау жүргізіледі;  

• алдын ала есеп жүргізіліп, салауатты өмір салты туралы мәселелер 

қозғалды.  

Колледжде Алматы қалалық ЖИТС-пен күрес орталығымен бірлесе 

отырып, А.С. Абдуалиева басқарған іс-шараларды өткізу жоспары құрылды. 

Үнемі сыныптан тыс ашық іс-шаралар, баяндамалар, семинар-тренингтер, 

дискуссиялар, дөңгелек үстелдер өткізіледі, бейнероликтер көрсетіледі, 

ЖИТС орталығының дәрігер - мамандармен С. К. Тастанова, сондай-ақ 

жаттықтырушы А. С. Абдуллаеваның қатысуымен көптеген кездесулер 

ұйымдастырылды.   Колледж оқытушылары үнемі Алматы қ. салауатты өмір 

салты орталығында, ЖИТС-орталықтарда семинарлар, курстарға қатысады. 

Жыл сайын білім алушылар қатарынан ЖИТС-волонтерлер топтары 

ұйымдастырылады, олар тәрбиелік сауықтыру іс-шараларын ұйымдастыруға 

белсенді қатысады. "Салауатты Қазақстан" бағдарламасы шеңберінде 

нашақорлықтың алдын алу бойынша "Наркопост" жұмысы жүргізілуде.  

Қосымша 13. 

 

10. КІТАПХАНАЛЫҚ ҚОР 
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Колледжді ақпаратпен қамтамасыз ету міндетін атқаратын маңызды 

бөлімдердің бірі – кітапхана. Кітапхана өз қызметін Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрлігінің 2016 жылғы 19 қаңтардағы №44 

«Мемлекеттік білім беру ұйымдары кітапханаларының қорын қалыптастыру, 

пайдалану және сақтау қағидалары» бұйрығына сәйкес жүзеге асырады. 

Кітапхананың қызметінде колледж директоры бекіткен нормативтік 

құжаттарды басшылыққа алады. Кітапхана ғимараттың бірінші қабатында 

орналасқан. Кітапхананың жалпы ауданы – 81,2 ш.м., кітап қоры ауданы – 40,5 

ш.м. Кітап қоймасы кітап қорын және басқа да ақпараттық материалдарды 

рұқсат ету үшін сөремен жабдықталған. Оқу залындағы орын саны – 24. 

Кітапхана заманауи компьютерлік техникамен жабдықталған – 8 компьютер, 

1 принтер. Кітапхананың электрондық поштасы: m.beisenova@ambk.kz  

Оқырмандарға қызмет көрсетуге ыңғайлы болу үшін кітап беру пункті 

ұйымдастырылды: 1 – абонемент, 1 – оқу залы. 

Кітапхана қоры мемлекеттік стандарттар мен білім алушылар 

контингенті қажеттіліктеріне сәйкес құрылған. Кітапхана қорында оқытудың 

әрбір бейіні бойынша оқу пәндерін қамту өте толық, кең көлемдегі білімдер 

бойынша әдебиеттер, мамандықтар бойынша техникалық әдебиеттер, 

сонымен қатар көркем әдебиет шығармалары бар. Кітапхана қоры кестелер 

бойынша реттелген.  

Колледж кітапханасының қызметі оқырмандардың ақпараттық 

сұранысын барынша толық қанағаттандыруға, оқу үрдісін қамтамасыз етуге 

бағытталған. Жазылымның негізгі мақсаты: белгілі бір мерзімге кітапханадан 

тыс пайдалануға әдебиеттер шығару. Оқырман формуляры - 1815. 

Білім алушылардың оқу және оқу-әдістемелік әдебиеттермен 

қамтамасыз ету көрсеткіштері стандарттарға сәйкес келеді. Бір оқушыны оқу 

әдебиетімен қамтамасыз ету орта есеппен бір оқушыға 50 дана кітапты 

құрайды. 

 Мерзімді басылымдар қоры колледж бейіні бойынша толтырылады. 

Бұл мерзімді басылымдардың болуы студенттер мен мұғалімдерді өзекті 

ақпаратпен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 

 Кітапхананың кітап қоры оқырмандардың сұранысы мен 

талаптарының тізбесі, бөлім басшыларының бұйрықтары бойынша 

оқулықтармен және әртүрлі әдебиеттермен толықтырылып, қажеттіліктер 

тізбесі толық талдай отырып, директор бекіткен мемлекеттік сатып алу 

порталында көрсетіледі.   

 Білім алушылар мен оқытушылар арасында қағаз түріндегі дәстүрлі 

оқу құралдарымен қатар электронды ақпарат көздері мен электронды 

оқулықтар да танымал болуда. Білім алушылар өздеріне ыңғайлы уақытта оқу 

және электронды кабинетте оқуға мүмкіндік алды. Кітапхананың оқу үрдісін 

ақпараттық қамтамасыз ету білім алушылар мен оқытушыларға анықтамалық 

және ақпараттық әдебиеттермен: энциклопедиялармен, сөздіктермен, 

анықтамалықтармен, файлдық шкафтармен жұмыс істеуге көмектесу болып 

табылады. 

mailto:m.beisenova@ambk.kz
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Қосымша 14. 

11. ТАМАҚТАНДЫРУ НЫСАНЫ 

 

Колледждің тамақтандыру нысаны белгілі контингентті тамақтандыру 

кәсіпорны – асхана форматында ұйымдастырылған. Асхана колледж 

ғимаратының сол жақ қиықты бөлігінде орналасқан, ауданы – ш.м. Колледж 

ғимаратының ішіне және сыртына кіріп-шығу есіктері қарастырылған. 

Асханада колледж білім алушыларын, оқытушылар, әкімшілік және 

техникалық персоналды тамақтандыруға тағайындалған. Асхананың 

өндірістік цехы екі бөліктен тұрады – ыстық цех және аспаздық цех. Ыстық 

цехта ыстық тағамдар мен көжелер, гарнирлер дайындалады. Ыстық цехта 

салқын тағамдар мен басытқылар дайындау телімі қарастырылған. Аспаздық 

цехта аспаздық және кондитерлік, нан-тоқаш өнімдері, ұннан тағамдар 

дайындалады. Аспаздық пен ыстық цех электр пештермен, қуыру және наубай 

пештерімен, ет тартқышпен, өндірістік миксермен, өндірістік үстелдермен, 

стеллаждармен, тоңазыту шкафтарымен, ағымды-сорғыш желдету 

зонттарымен жабдықталған. Арнайы ыдыс-аяқ жуатын телім қарастырылған. 

Бұл телімде ыдыс-аяқ жуатын 3 ванна, ыдыс-аяқ кептіретін стеллаж, кір жуу 

машинасы, тағам қалдықтарын жинайтын бөшкелер орнатылған. Тарату 

орнында тағам таратуға арналған мармиттер, салқындатқыш жайма, шай 

стансасы, ыдыс-аяқ қоятын үстелдер орнатылған. Сауда залының орын саны – 

30. Сауда залында 4 және 6 орынды тамақтану үстелдері, жартылай жұмсақ 

орындықтар қойылған. Тамақтану залында, тарату орнында қол жуу 

раковиналары, электр сүлгі орнатылған. Өндірісті және қызмет көрсетуді 

ұйымдастыру кезінде барлық санитарлық-гигиеналық талаптар сақталады.  

Санитарлық ережелер мен нормаларға сәйкес келетін азық-түлік нысанының 

болуы туралы ақпарат қосымша сілтемеде көрсетілген. 

https://drive.google.com/file/d/1VnhHqZdgBUVKLTlERgbf2LzFOiCO3C

GY/view?usp=sharing 

 

12. ӨЗІН-ӨЗІ БАҒАЛАУДЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ 

Өзін-өзі бағалаудың мақсаты: колледж білім алушыларын оқыту 

мазмұнының, деңгейі мен сапасының Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы №604 (Нормативтік құқықтық 

кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізілімінде № 17669 болып тіркелген) 

бекітілген Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының 

талаптарына, лицензиялау талаптарына сәйкестігін бекіту және ұйым қызметі 

туралы ақпараттың қолжетімділігі мен ашықтығын қамтамасыз ету.    

Өзін-өзі бағалау білім беру ұйымының қызметін өзін-өзі бағалау болып 

табылады және білім мазмұнына, жалпы білім беру ұйымын даярлау сапасына 

ішкі бақылау жүйесін дамытуға ықпал етуге арналған. 

Өзін-өзі бағалау Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігінің «Білім беру ұйымдарын бағалау критерийлерін бекіту туралы» 

2016 жылғы 2 ақпандағы №124 бұйрығына сәйкес және   «Білім беру 

https://drive.google.com/file/d/1VnhHqZdgBUVKLTlERgbf2LzFOiCO3CGY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VnhHqZdgBUVKLTlERgbf2LzFOiCO3CGY/view?usp=sharing
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ұйымдарының қызметін бағалау бойынша әдістемелік ұсынымдар» талаптары, 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым 

саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті төрағасының 2021 жылғы 10 

қыркүйектегі №700 бұйрығын сақтаумен өткізілді.   

Өзін-өзі бағалау барысында оқу іс-қызметін ұйымдастыруға, білім 

алушыларды оқытудың мазмұны мен сапасына, түлектерге сұранысқа, 

кадрлардың сапасына, оқу-әдістемелік, кітапханалық-ақпараттық қамтамасыз 

етілуіне, материалдық-техникалық базасына,   білім сапасын бағалаудың ішкі 

жүйесінің жұмыс істеуіне, нормативтік-құқықтық базаға талдау жасалды.  

Өзін-өзі бағалау комиссиясы колледждің білім беру іс-қызметін 

ұйымдастыру-құқықтық қамтамасыз етуі, оқу үрдісінің құрылымы, сапасы, 

мазмұны мен білім беру үрдісі, оқу бағдарламасын іске асыру жағдайлары, 

материалдық-техникалық, оқу-әдістемелік, ақпараттық, кадр және қаржылық 

қамтамасыз ету бойынша материалдарды талдады.  

Оқу-бағдарламалық және оқу-әдістемелік құжаттарға, білім сапасын 

бақылау, құзыреттіліктерді қалыптастыру деңгейі, қорытынды аттестаттау 

және колледж түлектерін жұмысқа орналастыруға талдау жүргізілді. 

Өзін-өзі бағалау кезеңінде Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігінің Мемлекеттік білім стандартына сәйкес білім алушылардың оқу 

нәтижелері бағаланып, орта буын мамандары мен білікті жұмысшыларды 

даярлау сапасы бағаланды.  
  

13. СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖОСПАР 

«Алматы мемлекеттік бизнес колледжі» мемлекеттік коммуналдық 

қазыналық кәсіпорнының анық, дәл тұжырымдалған миссиясы мен даму 

стратегиясы бар.    

АМБК миссиясы – Дәстүрді сақтай отырып, инновацияларды енгізу 

арқылы бизнеске бейімделген кәсіпкерлердің жаңа ұрпағын дайындау. 

АМБК болашақта – 2023 жылға «Үздік колледж» статусына қол 

жеткізу және Алматы қаласы бойынша бес алдыңғы қатарлы оқу 

орындарының қатарына кіру.    

Миссия – колледждің барлық қызметінің мазмұнын анықтайтын 

біріктіруші буын болып табылады. Оның негізінде басымдықтар, 

стратегиялық мақсаттар мен міндеттер айқындалады, одан әрі даму 

перспективалары әзірленеді, колледждің барлық құрылымдық бөлімшелерінің 

қызметі жоспарланып, ұйымдастырылады. 

Миссия және болашақтағы орнын жетекшілікке ала отырып, колледж 

ұжымы өз іс-қызметін жетілдіру үшін келесі стратегиялық мақсат пен 

міндеттерді анықтады. Стратегиялық мақсат:  

1. Келісімшарттық негізде қабылдау жоспарын жүзеге асыру, сапалы 

білім беру бағдарламаларын қамтамасыз ету;  

2. Колледждің білім беру бағдарламаларын сапалы жүзеге асыру үшін 

жағдай жасау;  
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3. Білім беру сапасын және техникалық кадрларды даярлауды, 

өндірістік және кәсіпкерлік қызметті арттыру мақсатында колледждің 

инфрақұрылымын кеңейту және жаңғырту; 

4. Азаматтық сана-сезімі жоғары жеке тұлғаны Қазақстан 

Республикасының азаматы және патриоты ретінде қалыптастыру, дамыту 

және өзін-өзі жүзеге асыру үшін білім беру кеңістігінің жұмыс істеуі; 

5. Тұрақты дамуға, әлеуметтенуге, өзін-өзі жетілдіруге бағытталған, 

кәсіби, зияткерлік және әлеуметтік шығармашылыққа қабілетті, жоғары 

адамгершілік және көшбасшылық қасиеттерге ие, салауатты өмір салтына 

жетелейтін білім алушылардың жеке тұлғасын қалыптастыру үшін оңтайлы 

психологиялық-педагогикалық жағдайлар жасау. 

Міндеттері: 

1. Қаланың мектеп оқушылары арасында кәсіптік бағдар беру жұмысын 

ұйымдастыру және өткізу   

2. Оқу үрдісін ұйымдастыру формаларын жетілдіру   

3.Техникалық білім беру сапасын қамтамасыз ететін инновациялық 

білім беру технологияларын қолдану   

4. Колледжде үштілділікті енгізу жоспары   

5. Колледжде критериалды бағалау   

6. Педагогтардың педагогикалық құрамының сапасын арттыру   

7. Оқу үрдісінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 

кеңінен енгізу   

8. Оқытушылар мен студенттердің ғылыми-зерттеу қызметін дамыту 

және жетілдіру 

9. Білім беру сапасын және техникалық кадрларды даярлауды, 

өндірістік және кәсіпкерлік қызметті арттыру мақсатында колледждің 

инфрақұрылымын кеңейту және жаңғырту 

10. Оқу зертханаларын жаңарту және жетілдіру 

11. Оқу процесінің материалдық-техникалық базасын пайдалану және 

жетілдіру тиімділігін арттыру 

12. Әлеуметтік әріптестік институтын дамыту және жетілдіру жұмыс 

берушінің біліктілік талаптарына сәйкес келетін құзыретті маманды 

даярлаудың шарты ретінде 

13. Қоғамда болып жатқан әлеуметтік процестерге жауапкершілікпен 

қарау негізінде қазақстандық патриотизмді, құқықтық және азаматтық сананы 

тәрбиелеу 

14. Жеке адамның құқықтары мен бостандықтарын құрметтейтін, 

ұлттық және діни төзімділік танытатын, құқықтық және азаматтық сана-сезімі 

жоғары Қазақстан Республикасының патриотын, құқықтық демократиялық 

мемлекеттің азаматын тәрбиелеу 

15. Қазақстан Республикасы жастар саясатының негізгі қағидаттарына 

сәйкес студенттердің өзін-өзі басқару жүйесін жетілдіру, жастардың  

шығармашылық бастамасын, дербестігін және әлеуметтік жауапкершілігін 

 






