
 «М.Жұмабаев атындағы жоғары колледж» КМҚК-де кәсіби 

практиканы ұйымдастыру және өткізу 

 

М.Жұмабаев атындағы жоғары колледжде кәсіби тәжірибені ұйымдастыру 

және өткізу  «Білім туралы», «Қазақстан Республикасындағы әлеуметтік 

әріптестік туралы» Қазақстан Республикасы Заңдарының, Қазақстан 

Республикасы Еңбек кодексінің талаптарына, сондай-ақ а также  «Кәсіптік 

практиканы ұйымдастыру және өткізу қағидаларын және ұйымдарды практика 

базасы ретінде айқындау қағидаларын бекіту туралы» ҚР БҒМ 2016 жылғы 29 

қаңтардағы № 107 бұйрықтары, «ТжКБ, орта білімнен кейінгі білім алушылардың 

үлгеріміне ағымдағы бақылауды, аралық және қорытынды аттестаттауды 

жүргізудің үлгілік қағидалары» 2008 жылғы 18 наурыздағы № 125 бұйрығы, № 93 

бұйрық ҚР БҒМ 2016 жылғы 28 қаңтардағы «Білім беру қызметтерін көрсетудің 

үлгілік шартының және кәсіптік практиканы өткізуге арналған үлгілік шарттың 

нысандарын бекіту туралы», Дуалды оқытуды ұйымдастыру қағидаларын бекіту 

туралы 2016 жылғы 21 қаңтардағы № 50 ҚР БҒМ, № 130 «Орта, техникалық және 

кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары педагогтерінің жүргізуі үшін 

міндетті құжаттардың тізбесін және олардың нысандарын бекіту туралы» 2020 

жылғы 6 сәуірдегі ҚР БҒМ бұйрығы, 20 сәуірдегі № 152 бұйрық 2011 «Кредиттік 

оқыту технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын бекіту 

туралы», «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың, бастауыш, негізгі орта және 

жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің 

мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарын бекіту туралы» 2022 жылғы 3 

тамыздағы № 348 бұйрық, № 345 бұйрықпен «Коронавирустық инфекцияның 

таралуына байланысты шектеу шаралары кезеңінде білім беру ұйымдарында оқу 

процесін жүзеге асыру жөніндегі әдістемелік ұсынымдарды бекіту туралы» ҚР 

БҒМ 2020 жылғы 13 тамыздағы бұйрығы. 

Жоғарыда көрсетілген нормативтік құжаттардың негізінде 2019-2020 оқу 

жылында жаңартылған білім беру мазмұнын, ТжКБ жаңғыртуды, модульдік-

кредиттік, дуальды технологияларды енгізуге байланысты «Жоғары колледж 

білім алушыларының кәсіптік практикасын ұйымдастыру және өткізу туралы 

ереже» мазмұны өзгертілді. 

Практиканың барлық түрлері бойынша үлгілік бағдарламалар негізінде 

практика базасы ретінде айқындалған мекемелермен және ұйымдармен келісілген 

жұмыс бағдарламалары әзірленіп, оқу орнының басшысы бекітеді. Практика 

бағдарламалары өзінің мазмұны бойынша мамандықтың профилін, практика 

түрінің ерекшелігін көрсетеді. Практика базасы ретінде жарғылық қызметі 

мамандарды даярлау бейініне, мамандарды сапалы даярлауды жүзеге асыруға 

мүмкіндік беретін жоғары білікті кадрлармен жасақталған Білім беру 

бағдарламасының талаптарына сәйкес келетін мекемелер мен ұйымдар 

айқындалды. 

Кәсіптік практиканың түрлері, мерзімдері мен мазмұны Заңның 38-бабының 

2-тармағына сәйкес білім беру ұйымдары бекіткен оқу жұмыс бағдарламаларымен 

және жоспарларымен айқындалады. 

Кәсіптік практиканы өткізу үшін білім беру ұйымы кәсіпорындармен 

(ұйымдармен) келісім бойынша практикадан өту туралы бағдарламалар мен 

күнтізбелік кестелерді бекітеді. 



Білім алушыларды кәсіптік практикаға жіберу білім беру ұйымы 

басшысының бұйрығымен, өту мерзімдерін, базасын және практика басшысын 

көрсете отырып ресімделеді. 

Білім алушыға жолдама бланкі және Ереженің 1, 2-қосымшаларына сәйкес 

нысандар бойынша кәсіптік практикадан өткені туралы күнделік-есеп беріледі. 

Білім алушылардың оқу практикасы бағдарламаларын орындауын есепке 

алу Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 6 

сәуірдегі № 130 бұйрығымен бекітілген «Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, 

орта білім беру ұйымдарының педагогтері жүргізуге міндетті құжаттардың 

тізбесін бекіту туралы» білім беру қызметінде білім беру ұйымдары пайдаланатын 

қатаң есептілік құжаттарының нысандарына сәйкес өндірістік оқытуды есепке алу 

журналында тіркеледі., арнайы, қосымша, техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білім беру және олардың нысандары». 

Мамандыққа байланысты кәсіптік практика арнайы пәндер оқытушысы 

болып табылатын әдіскердің басшылығымен жүргізіледі. 

Оқу практикасын өткізу кезінде оқу топтары «Мектепке дейінгі тәрбие мен 

оқытудың, бастауыш, негізгі орта және жалпы орта, техникалық және кәсіптік, 

орта білімнен кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарын 

бекіту туралы» ҚР Білім Министрінің 2022 жылғы 3 тамыздағы № 348 бұйрығына 

сәйкес кіші топтарға бөлінеді. 

Үш оқу жылында 1-4 курс студенттері кәсіби тәжірибеден өтті: 2020-2021 – 

1064; 2021-2022 – 968; 2022-2023 (І семестр) - 1096. Ағымдағы оқу жылына дейін 

білім алушылардың оқу практикасындағы жұмыс күнінің ұзақтығы 6 

академиялық сағатты құрады, бес күндік оқуға ауысуына байланысты бүгінгі 

таңда оқу күнінің ұзақтығы студенттердің тиісті жас санаты үшін қолданыстағы 

еңбек туралы заңнамаға сәйкес ұйымдар мен мекемелерде 7-8 академиялық 

сағатты алады. 

Оқу практикасын аяқтағаннан кейін білім алушыларға практикадан өту 

кезеңінде олардың жұмысын ағымдағы бақылау негізінде баға қойылады. Білім 

алушылардың оқу практикасы бағдарламаларын орындауын есепке алу 

теориялық оқытуды есепке алу журналдарында тіркеледі, олар «Орта, техникалық 

және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары педагогтерінің жүргізуі 

үшін міндетті құжаттар тізбесін және олардың нысанын бекіту туралы» ҚР БҒМ 

2020 жылғы 6 сәуірдегі № 130 бұйрығының талаптарына сәйкес жүргізіледі. 

Педагогикалық мамандықтардың студенттері кәсіби практиканың келесі 

түрлерінен өтеді: педагогикалық қызметке кіріспе, сыныптан тыс жұмыс 

технологиясы, сынақ сабақтары мен сабақтарының практикасы, жазғы 

педагогикалық, білім алушыларды таңдау практикасы, диплом алдындағы 

практика. 

Жыл сайын білім беру ұйымдарымен және мекемелермен шарттар 

жасалады, олардың негізінде мектептер мен мектепке дейінгі мекемелерді 

практика базасы ретінде бекіту туралы бұйрықтар шығарылады. Педагогикалық 

мамандықтар бойынша шарттар жасалды:  Ж.А.Ташенов атындағы № 20 орта 

мектеп (Хамзина Г. Қ.), № 1 (м.а. Спиченок С.В.), Крупская атындағы № 10 ОМ 

(Ельцова И.Б.), Қожаберген жырау атындағы № 6 ОМ (Есқалиева А.Ж.), № 9 ОМ 

(Булатбекова С. К.), № 2 ОМ (Сачкова А. Г.), № 7 ОМ (Килоева Н. В.), 

Ғ.Мүсірепов атындағы № 43 ОМ (м.а. Золотилина Н. В.), № 8  жалпы білім беретін 



мектеп-эстетикалық тәрбие кешені (Уалиева а. ф.), С. Шаймерденов атындағы 

қалалық классикалық гимназия (К.А.Мұқанова), қазақ мектеп-гимназиясы 

(Бұлбұл Ахмадықызы), Әл-Фараби атындағы № 18 мектеп-лицейі (А. Н. 

Байбурина),  М.Жұмабаев атындағы ІТ-мектеп (Касимова Р. Е.), сондай-ақ 

«Айгөлек» балабақшасы (Жұмағұлова Л. М.),  «Ақ көгершин» (Булатова Г. М.), 

«Ивушка»  балабақшасы (Ғабдуллина ф. м.),  «Арай» балабақшасы (Галимова З. 

Б), 

Первая профессиональная практика студентов начинается с практики 

«Технология внеклассной работы».  

 

 «СЫНЫПТАН ТЫС ЖҰМЫС ТЕХНОЛОГИЯСЫ» ПРАКТИКА 

ҚОРЫТЫНДЫСЫНЫҢ МОНИТОРИНГІ 

Мамандық 

атауы 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 (І сем) 
Үлгерім Білім 

сапасы 

Үлгерім Білім 

сапасы  

Үлгерім Білім 

сапасы  

«Бастауыш 

білім беру 

100 99 100 99 100 97 

«Негізгі 

орта білім 

беру 

100 97 100 97 100 100 

Барлығы 100 98 100 98 100 99 

 

 

 

Практика қорытындысы бойынша студенттерге практиканттардың мектеп 

оқушыларымен еңбек қызметін ұйымдастыратын практика базасының 

өкілдерінен мінездемелер жасалады. Студенттердің көпшілігі (білім сапасы 99 %) 

сыныптан тыс жұмыс технологиясы бойынша тәжірибеден сәтті өтеді, оның 

барысында олар тәрбие жұмысының жүйесін түсіне бастайды және нәтижесінде 

мұғалімнің тәрбие қызметін бақылау мен талдауды меңгереді, сыныптан тыс іс-

шараларды жоспарлайды және ұйымдастырады. 

Байқау практикасы - бұл студенттердің алғашқы сабақтары мен сабақтарын 

беретін, бастапқы кезеңде алған дағдыларын жетілдіретін маңызды 

тәжірибелердің бірі. Практиканың осы түрі бойынша студенттерді қамту: 2020-

2021 – 1 сем 396, ІІ сем – 456, 2021-2022 – І сем 396, ІІ сем – 453, 2022-2023 - І сем 

474 құрайды. 
 

МАМАНДЫҚТАР АРАСЫНДАҒЫ БАЙҚАУ ПРАКТИКАСЫНЫҢ 

МОНИТОРИНГІ 

Мамандық 

атауы 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 (І сем) 
Үлгерім Білім 

сапасы 

Үлгерім Білім 

сапасы 

Үлгерім Білім 

сапасы 

0101000 

Мектепке 

дейінгі тәрбие 

және оқыту 

 

100 
 

100 
 

100 
 

97 
 

100 
 

99 

0105000 

Бастауыш білім 

беру 

100 98 100 94 100 97 



0111000 Негізгі 

орта білім беру 

100 94,4 100 92 100 93 

0108000 

Бастауыш білім 

беру 

100 100 100 97 100 94 

Барлығы 100 98 100 95 100 96 

 

Мониторингте көрсетілген деректер студенттердің таңдаған мамандығына 

дайындығын көрсетеді: сынақ практикасы үшін қажетті оқу-әдістемелік 

құжаттаманы құра алады, пәндер бойынша ұзақ мерзімді, орта мерзімді және 

қысқа мерзімді жоспарларды және электрондық ресурстарды пайдалана отырып 

сыныптан тыс іс-шараларды әзірлей алады, болашақ мұғалімнің портфолиосын 

ресімдей алады, пәндік және сыныптан тыс сабақтарда инновациялық 

технологияларды, оқу-көрнекі құралдарды қолдана алады, формативті және 

жиынтық бағалаудың әдістері мен әдістерін қолдану, мектеп оқушыларының 

психологиялық ерекшеліктерін түсіну. Болашақ тәрбиешілер баланың 

денсаулығын және оның физикалық дамуын нығайтуға бағытталған іс-шараларды 

жоспарлай алады, балалардың анатомиялық-физиологиялық ерекшеліктері мен 

санитарлық-гигиеналық нормаларын ескере отырып, режимдік сәттерді 

(таңертеңгі гимнастика, сабақтар, серуендер, қатаю, дене шынықтыру 

демалыстары, Мерекелер) өткізе алады, Мектеп жасына дейінгі балалардың 

өнімді іс-әрекеттерін басқара алады. 

Байқау практикасы аяқталғаннан кейін практика қорытындыларын 

шығаруға бағытталған іс-шаралар өткізіледі («Мектеп жасына дейінгі балалардың 

ойын іс-әрекетінде дағдыларын дамыту» семинары, әлеуметтік серіктестерді 

тарта отырып, «Формативті бағалаудың теориялық негіздері» тақырыбында 

жұмыс кеңесі, «Мазмұнын жаңарту жағдайында сынақ сабақтары практикасының 

қорытындылары бойынша жоғары колледж студенттерінің қызметін бағалауға 

құзыреттілік тәсіл» дөңгелек үстелі педагогикалық практика – болашақ 

маманының кәсіпқойлығының негізі», «Білім берудің жаңартылған мазмұны 

жағдайында оқытудың заманауи процесін ұйымдастыру», «Педагогикалық 

шеберлік – педагогикалық ынтымақтыққа», «Байқау практикасы – кәсіппен 

айналысудың алғышарттары «Бастауыш білім беру» мамандығы бойынша сынақ 

сабақтарының тәжірибесін қорытындылауға арналған дөңгелек үстел, 

«Критериалды бағалау», «Сабақтағы жұмыстың топтық формалары», «Практика 

кезінде қолданылатын жаңа формалар мен әдістер», «Жалпы және кәсіптік. 

Жазғы практиканы ұйымдастыру практиканттарға мектеп және мектеп 

жасына дейінгі балалармен еркін және еркін қарым-қатынас жасауға мүмкіндік 

береді, өйткені олар уақытша балалар ұжымымен бос уақытты өткізуге мәжбүр 

болады, оның мақсаты балаларды лагерь өміріне тарту және рухани-адамгершілік 

құндылықтарды тәрбиелеу болып табылады. 

  
МАМАНДЫҚТАР АРАСЫНДАҒЫ ЖАЗҒЫ ПРАКТИКАНЫҢ МОНИТОРИНГІ 

Мамандық 

атауы 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 
Үлгерім Білім 

сапасы 

Үлгерім Білім 

сапасы 

Үлгерім Білім 

сапасы 

0101000 

Мектепке 

100 98 100 100 100 100 



дейінгі тәрбие 

және оқыту 

0105000 

Бастауыш білім 

беру 

100 97 100 96 100 100 

0111000 Негізгі 

орта білім беру 

100 91 100 93 100 90 

0108000 

Музыкалық 

білім беру 

- - 100 91 100 90 

Барлығы 100  95  100  98  100  95  

 

Тәжірибенің бұл түрі жазғы сауықтыру лагерлерінде, білім беру, дамыту 

орталықтарында және мектеп жанындағы алаңдарда балалар ұжымымен жұмыс 

істеу құқығын куәландыратын сертификатты тапсыра отырып, «жазғы практикаға 

дайындық» өндірістік оқытудан басталады. Оқу практикасы кезінде 

студенттермен ТЖД қызметкерлерімен, еріктілермен, психологтармен кездесулер 

өткізіледі. Жыл сайынғы республикалық слеттердің жеңімпазы және жүлдегері 

болып табылатын «Жігер» педагогикалық жасағымен тығыз өзара іс-қимыл 

кезінде жүзеге асырылатын оқу практикасын ұйымдастыру студенттердің осы 

практикаға деген қызығушылығын арттырады, соның нәтижесінде көптеген 

адамдар «Балдәурен» РМҚК-да жазғы практикадан өтуді қалайды. Осы 

сауықтыру орталығының базасында жазғы практикадан өту студенттерді педагог 

болуға және болашақта таңдалған мамандық бойынша жұмыс істеуге 

ынталандырады, бұл олардың жұмысқа орналасу сапасына оң әсер етеді, яғни 

колледжде оқуды аяқтағаннан кейін кейбір түлектер (8%) тәлімгер, тәрбиеші және 

пән мұғалімдері ретінде жұмысқа орналасады. Өткен тәжірибелердің 

нәтижелілігінің дәлелі колледж директорына және студенттердің өздеріне алғыс 

хаттарда жатыр. 

Диплом алдындағы практикаға «Бастауыш білім беру», «Негізгі орта білім 

беру» мамандықтары бойынша оқитын студенттер аудандық және қалалық білім 

бөлімдерінің өтініштеріне сәйкес, ал «мектепке дейінгі тәрбие және оқыту» 

мамандығының студенттері мектепке дейінгі мекемелерге бөлінеді. 

Педагогикалық біліктіліктер бойынша дипломалды практиканың 

мониторингі 

Мамандық атауы 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

0105013 Ағылшынша білімі бар 

бастауыш білім беру мұғалімі 

99 % 100% 96% 

010113 Ағылшынша білімі бар 

мектепке дейінгі ұйымдардың 

тәрбиешісі 

100% 100% 95% 

0111013 Қазақ тілі мұғалімі 100% 100% 100% 

0111083 Шетел тілі мұғалімі - 97% 98% 

0111023 Орыс тілі мен әдебиеті 

мұғалімі 

- - 84% 



0111113 Ағылшынша білімі бар 

математика пәнінің мұғалімі 

- 95% 96% 

0111143 Көркем еңбек мұғалімі - - 81 % 

0108013 Мектепке дейінгі және 

негізгі орта білім беру 

ұйымдарында музыка мұғалімі 

- - 100% 

Барлығы 99,6 98,4 94 

     

Диплом алдындағы практиканың мониторингі педагогикалық ұжымның 

кадрларды даярлау бойынша тұрақты жұмысын ғана емес, сонымен қатар 

«Ағылшынша білімі бар математика мұғалімі», «Шетел тілі мұғалімі», «Қазақ 

тілі мұғалімі», «Ағылшынша білім бар бастауыш білім беру мұғалімі», 

«Ағылшынша білімі бар мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешісі», 

«Мектепке дейінгі және негізгі орта білім беру ұйымдарындағы музыка 

мұғалімі» біліктіліктері бойынша сапаны арттыруды куәландырады.  

Студенттер педагогикалық этика ережелерін дербес басшылыққа ала отырып, 

балаларды білім беру процесіне тарту мақсатында педагогтармен және ата-

аналармен кәсіби диалогтарға қатысады, педагогтың оқу-тәрбие процесін 

жоспарлайды, белгілі бір кезеңдегі сабақ кестесі бойынша барлық сабақтарды 

оқытады, мектептер мен бақтарда оқу-тәрбие қызметін ұйымдастырады. 

Диплом алдындағы практиканың соңғы кезеңі әлеуметтік серіктестердің 

қатысуымен мамандықтар бойынша конференция ұйымдастыру болып 

табылады, оның мақсаты студенттердің өткен тәжірибесін талдау болып 

табылады. Түлектердің сапалы дайындығын әлеуметтік серіктестер жоғары 

бағалайды, бұған өткен конференциялардың хаттамалары, білім беру 

мекемелері мен ұйымдары басшыларының кадрларды даярлау сапасына 

қанағаттану деңгейін анықтайтын сауалнама деректері, жұмыс берушілердің 

пікірлері және соңғы бес жылдағы жұмысқа орналасу көрсеткіші дәлел болып 

табылады.  

Кәсіби практикадан өту алдында әдіскерлер білім алушылармен 

қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқама және практиканың мақсаттары мен 

міндеттері, практика базасында болу кезінде практиканттардың қызметін 

реттейтін жалпы талаптар бойынша таныстыру әңгімесін жүргізеді. Практика 

жетекшісі әрбір практикантпен жеке жұмыс нысанында жеке кесте жасайды, 

оның негізінде сабақтар мен сынып сағаттарын беру кестесі әзірленеді. 

Практика барысында әдіскер кеңес беруге, қатысуға, бақылауға, талдауға, 

практиканттың қызметін бағалауға бағытталған бірқатар іс-әрекеттерді 

орындайды және соңында өзі есеп беруден, күнделіктен және практиканттың 

жолдамасынан тұратын құжаттар пакетін ұсынады. 

Қазіргі заманғы орта кәсіптік білім беру жүйесі жоғары білікті және 

бәсекеге қабілетті мамандарды даярлауды және шығаруды талап етеді, осыған 

байланысты дуальды оқыту қазіргі заманғы еңбек нарығының 

қажеттіліктеріне, тәжірибеге бағдарланған бағытқа және әлеуметтік 

әріптестермен тығыз ынтымақтастыққа жауап береді. 2019-2020 оқу жылынан 

бастап «Тәрбиешінің көмекшісі» жұмыс біліктілігі модулі шеңберінде 

0101000 «Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту» мамандығы бойынша білім 

алушыларға дуальды оқыту енгізілді және «Гулливер «бөбекжай-бағы» 



МКҚК, «Балдәурен «бөбекжай-бағы» МКҚК және «Алтын бесік «бөбекжай-

бағы» МКҚК әлеуметтік әріптестері ретінде айқындалды»(29.08.2019 ж. №76а 

к-сі бұйрығы). 2020-2021 оқу жылында дуалды оқыту жүйесі негізінде 1305000 

«Ақпараттық жүйелер (қолдану салалары бойынша)» мамандығының 

студенттері 1305011 «Дизайнер» жұмыс біліктілігімен оқи бастады (бұйрық 

№68а к-сі 29.08.2020). 2021-2022 оқу жылынан бастап 06130100 

«бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)» мамандығы, 3w06130102 

«Web-дизайнер» біліктілігі бойынша білім алушылар дуальды оқыту 

нысанына ауыстырылды (03.09.2021 № 105а  бұйрығы). 

Дуальды оқыту жүйесі студенттер мен кәсіпорындардың жауапкершілік 

деңгейін арттыратын үшжақты шарттар жасауды талап етеді. Бүгінгі күнге 

дейін әртүрлі кәсіпорындармен («Lytton SK Servise» ЖШС, «АL-KI» 

полиграфия «ЖШС, «Лидер» қалалық балалар-жасөспірімдер мектептен тыс 

жұмыс орталығы «КММ,» U - FUTURE «ЖШС СҚО филиалы, Галеев ЖК,» 

GALA « веб-студиясы, ЖК) шарттар жасалды Полиграфия Приматон, 

«жарнама фабрикасы» ЖК, «Оқушылар сарайы», «Astana Hub» IT-

стартаптардың халықаралық технопаркі, «Intelligent» компаниясы және т.б.). 

Шарттар Солтүстік Қазақстан облысының кәсіпкерлер палатасында, 

«Атамекен» ҚР Ұлттық Кәсіпкерлер Палатасының филиалында тіркеледі, ол 

өз кезегінде әлеуметтік әріптестермен бірлескен ынтымақтастықтың өзара іс-

қимылы кезінде жасалған оқу жұмыс жоспарын әзірлеу бойынша келісіледі 

және мақұлдау алады. 

 

Колледжде дуальды оқытуда оқитын студенттер саны 

 

Мамандықтар мен 

біліктіліктер атауы 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

1305000 «Ақпараттық 

жүйелер (қолдану 

облыстары бойынша)»  

1305011 «Дизайнер» 

25 - - 

06130100 Бағдарламалық 

қамтамасыз ету (түрлері 

бойынша) 

3W06130102 Web-дизайнер 

- 26 26 

Барлығы 25 26 26 

  

Болашақта дуальды оқытуда білім алушылардың контигнетін кеңейту 

қарастырылады, өйткені бұл жүйеде оқытуды өндіріс сұраныстарына барынша 

жақындататын, түлектердің жұмысқа орналасу деңгейін арттыратын, 

студенттің жан-жақты кәсіби дамыған тұлғасын дамытатын артықшылықтар 

бар. 

Колледжде жылдың дуальды оқуынан басқа, білім алушыларға белгілі 

бір модульді аяқтағаннан кейін куәлік алуға мүмкіндік беретін білімнің 

балдық-рейтингтік бағасымен (барлық жұмыс оқу жоспарларының 80%) 

модульдік және кредиттік-модульдік оқыту жүргізіледі. 



Оқу жоспарына сәйкес педагогикалық мамандықтардың білім 

алушыларымен қатар 1305000 «Ақпараттық жүйелер (қолдану салалары 

бойынша)», 1304000 Есептеу техникасы және бағдарламалау (түрлері 

бойынша)», 06130100 «Бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)» 

техникалық мамандықтарының студенттері де кәсіби практикадан өтеді. 

Студенттердің кәсіби құзыреттілігінің сапасын арттыру мақсатында колледж 

IT-технологиялар саласындағы кәсіби қауымдастықтармен ынтымақтасады. 

Атап айтқанда, «Оқушылар сарайы», «Astana Hub» IT-стартаптардың 

халықаралық технопаркі, «Intelligent» компаниясы, «Жарнама фабрикасы» 

және басқалар. 

Қаланың жоғарыда аталған кәсіпорындарының негізінде студенттер 

келесі тәжірибелерден өтті: «Web-бағдарламалау», «Ақпараттық ресурстар 

және есептеу желілері», «Компьютерлік графика», «Мультимедиялық 

технология», «Көрнекі коммуникация және қолданбалы дизайн аспаптары», 

«Веб-дизайнер жұмысының негізгі түрлерін орындау», «Техникалық құралдар 

кешені», «Компьютерлік техниканың бағдарламалық қамтамасыз ету және 

операциялық жүйелері», «Ақпараттық желілер», «Жоғары деңгейдегі тілде 

бағдарламалау», «Объектіге бағдарланған бағдарламалау негіздері», 

«Бағдарламалық қамтамасыз етуді жобалау және әзірлеу технологиясы», 

«Компьютерлік желілер және желілік әкімшілендіру», «Объектіге 

бағдарланған бағдарламалау», «Автоматтандырылған ақпараттық жүйелер», 

«Деректер базасын басқару жүйелері», «Ақпараттық жүйелер техникасының 

біліктілік жұмыстарын орындау». 

 

Мамандықтар 

мен біліктіліктер 

атауы 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 (І сем) 
Үлгерім Білім 

сапасы 

Үлгерім Білім 

сапасы 

Үлгерім Білім 

сапасы 

1304000 Есептеу  

техникасы және 

бағдарламалау 

(түрлері 

бойынша)» 

1304043 «Техник-

бағдарламашы»  

- - 100 91 100 89 

06130100 

Бағдарламалық 

қамтамасыз ету 

(түрлері бойынша 

4S06130105 

Ақпараттық 

жүйелер технигі  

100 93 100 97 100 99,5 

06130100 

Бағдарламалық 

қамтамасыз ету 

(түрлері бойынша 

4S06130103  

Бағдарламалық 

- - - - 100 96,4 



қаматамасыз етуді 

құрастырушы  

1305000 

«Ақпараттық 

жүйелер (қолдану 

облыстары 

бойынша)» 

1305011 

«Дизайнер» 

100 89 - - - - 

06130100 

Бағдарламалық 

қамтамасыз ету 

(түрлері бойынша) 

3W06130102  Web-

дизайнер 

- - 100 71 100 94 

Барлығы 100 91 100 86,3 100 95 

 

 «Жас маман» жобасын іске асыруға сәйкес колледж қажетті 

коммуникациялар мен инфрақұрылымды жүргізе отырып, жаңа техникалық 

жабдықтармен жабдықталған, техникалық кәсіптерге сұранысты арттыру 

және білікті мамандарды даярлаудың халықаралық тәжірибесін енгізу 

мақсатында тиісті жиһаздармен және жөндеу жұмыстарымен қамтамасыз 

етілген. 

 «Жас маман» жобасы аясында студенттер үшін өндірістік оқытудың 

барлық түрлерін ұйымдастыру жүзеге асырылады. Кәсіпорындардың 

талаптарына сәйкес келетін нақты технологиялық процестерге кадрлар 

даярлауды қамтамасыз ету проблемасын шешу индустриялық кеңестің 

құрамына кіретін әлеуметтік әріптестердің қатысуы арқылы іске асырылады. 

Колледжде іске асырылатын білім беру бағдарламаларының өзектілігі, сапасы 

және стратегиялық қажеттілігі бойынша консультациялар мен ұсынымдар 

беруге бағытталған кеңестің қызметі түлектердің кәсіпорында бейімделу 

мерзімдерін қысқартуға, колледж жүйесін тиімді басқаруды ұйымдастыруға 

жәрдемдесуге және білім беру сапасын қамтамасыз етуге, академиялық 

дербестікті жүзеге асыруға мүмкіндік береді.  

Құзыреттер орталығының әзірленген жобасының көмегімен «Желілік 

және жүйелік әкімшілендіру», «Веб-дизайн», «Графикалық дизайн», 

«Мобильді робототехника», «CAD инженерлік графикасы» құзыреттері 

бойынша заманауи жоғары тиімді білім беру ақпараттық ресурстарын 

біріктіру және шоғырландыру арқылы IT-технологиялар саласында жоғары 

білікті кадрларды даярлау артты. Орталықтың жарақтандырылуы (жақсы 

техникалық сипаттамалары бар 10 бірлік компьютерлік техника, жиынтығына 

6 ноутбук, ArduinoUno платформасындағы 6 робототехника жиынтығы, 3Д-

принтер, проектор, тақта кіретін робототехника кабинеті) колледждің 

Ақпараттық технологиялар саласындағы ғылыми-зерттеу және өндірістік 

қызметін іске асыруға көмектеседі. 

Колледж түлектерін қорытынды аттестаттау қорытынды аттестаттау 

емтихандарын, демонстрациялық емтиханды тапсыру, арнайы пән немесе 



модуль бойынша қорытынды емтиханды тапсыра отырып, дипломдық 

жұмысты қорғау түрінде өтеді. Қорытынды аттестаттауды тапсыруға 

мамандық бойынша Мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттың талаптарына 

сәйкес оқу жоспарын толық орындаған білім алушылар жіберіледі. Колледж 

директоры қорытынды аттестаттауға жіберу туралы бұйрық (қолда бар 

бұйрықтар) шығарады. 2021 жылы коронавирустық пандемия кезінде 

қорытынды аттестаттау қашықтықтан жүргізілді. Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрлігінің әдістемелік ұсынымдарына сәйкес 

аттестаттау білім алушының жеке басын сәйкестендіруді қамтамасыз ете 

отырып, электрондық жүйе арқылы өтті, емтихандар нақты уақыт режимінде 

білім алушыларды үздіксіз бейне және аудио бақылаумен өтті, бейнежазба 

жүргізілді, дипломдық жобаларды қорғау кезінде білім алушылардың 

презентациялық материалдарды көрсету мүмкіндігі болды. Нәтижелер қағаз 

тасымалдағышта да сақталған. Комиссияға қажетті материалдардың барлық 

жиынтығы ұсынылды: мамандық бойынша жұмыс оқу жоспары, директордың 

қорытынды аттестаттауға жіберу туралы бұйрығы, білім алушылардың 

қорытынды бағаларының жиынтық ведомостары, емтихан билеттерінің 

жиынтығы және бағдарламаға сәйкес қорытынды емтихандарға шығарылатын 

мәселелер тізімі. 

Дипломдық жобалар 1304000 "Есептеу техникасы және бағдарламалық 

қамтамасыз ету (түрлері бойынша), 0105000 "Бастауыш білім беру" 0105104 

"бастауыш білім берудің қолданбалы бакалавры" біліктілігінің, 0111000 

"Негізгі орта білім беру" 0111143 "Көркем еңбек мұғалімі" біліктілігінің 

талаптарына сәйкес қорғалды. Жазу арнайы пәндер оқытушыларының 

басшылығымен жүргізілді, жобалардың құрылымы қалыпты. Қорғау 

нәтижелері оң. 

Әлеуметтік әріптестер жұмыс біліктілігі бар мамандықтар бойынша 

оқитын студенттермен өткізілетін біліктілік емтихандарын өткізуге қатысады: 

01120100 "Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту" - біліктілік 3W01120101 

"Тәрбиешінің көмекшісі", 06130100 "Бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері 

бойынша)" - 3w06130102 WEB-дизайнер. Біліктілік емтиханының ерекшелігі-

оқу бөлімімен бекітілген мамандық бойынша практикалық тапсырмаларды 

орындау. Жұмыс беруші әлеуметтік серіктестердің 60% -ын құрайтын 

біліктілік комиссиясы емтиханды қабылдағаннан кейін оны беру туралы 

куәлік бере отырып, біліктілік беру туралы шешім қабылдайды. 

Осылайша, 2020-2021 оқу жылында 1305000 "Ақпараттық жүйелер 

(қолдану салалары бойынша) мамандығы бойынша 28 студент "Графикалық 

дизайн"құзыреттілігі бойынша демонстрациялық емтихан түрінде қорытынды 

аттестаттаудан өтті. Емтихан "Талап" КЕАҚ электрондық платформасында, 

WorldSkills Kazakhstan стандарттарының талаптарына сәйкес оның толық 

бақылауымен және сүйемелдеуімен өтті. Емтиханды барлық студенттер 

тапсырды, білім сапасы 89% құрады, барлық студенттер "Талап" КЕАҚ 

жүйесімен құрылған skills-паспорттарын алды. Сарапшылар түлектердің 

дайындығының жақсы деңгейін атап өтті. 

2021-2022 оқу жылында 01120100 "Мектепке дейінгі тәрбие және 

оқыту" мамандықтарындағы біліктілік емтихандары, 3w01120101 

"Тәрбиешінің көмекшісі" (49 студент) және 06130100 "Бағдарламалық 



қамтамасыз ету (түрлері бойынша)" біліктілігі, 3w06130102 "Web-дизайнер" 

(24 студент) біліктілігі "WEB-технологиялар" демонстрациялық емтихан 

нысанында өтті, "Талап" КЕАҚ әзірлеген 125 бұйрыққа және "Біліктілік 

емтиханының нысаны ретінде WorldSkills талаптары бойынша 

демонстрациялық емтиханды ұйымдастыру және өткізу жөніндегі 

ұсынымдарға"сәйкес ұсынылған модульдер бойынша. Емтихан нәтижелері 

бойынша студенттерге WorldSkills Kazakhstan стандарттарының талаптарына 

сәйкес нақты өндірістік процестерді модельдеу жағдайында білімнің, 

іскерліктің және практикалық дағдылардың жоғары деңгейін растайтын Skills-

паспорттары берілді. Демонстрациялық емтихан нәтижелері бойынша білім 

сапасы: 01120100 "Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту", біліктілігі 

3W01120101 "Тәрбиешінің көмекшісі" - 98%;  

 «Бағдарламалық қамтамасыз ету» (түрлері бойынша) мамандығы 

бойынша студенттердің белсенділігі әр түрлі іс-шараларға таңдалған 

мамандыққа жоғары құзыреттіліктің қатысуы мен демострациясында көрінеді: 

2020 жылы Ә. Жеңіс, И.Чупчиков "Оқушылар сарайы" МКҚК ұйымдастырған 

ұшқышсыз ұшу аппараты бойынша облыстық Хакатонның III дәрежелі 

дипломының, И.Прасолов - "Ана - Табиғат" халықаралық ErasmusDays күні 

аясында Экология бойынша облыстық фотосуреттер байқауында II орын 

дипломының иегері болды; 2021 жылы И.Чупчиков және Т.Романюк-

бағдарламалау бойынша Хакатонның жеңімпаздары "LOCAL Hack DAY – 

2021", И.Пухов, Т. Жүзімов, Р. Махит, Б. Баймуканов, к. Зябликов - I дәрежелі 

диплом "IT-DAY оқушылар мен студенттерге арналған "Территория it". 

Ұшқышсыз ұшу аппараттарын бағдарламалау жөніндегі өңірлік 

хакатон, «LOCAL HACK DAY -2022» хакатоны, «IT day», Солтүстік 

Қазақстанның жас өнертапқышы – 2021» конкурстары, «Тәуелсіздік дәуірі 

менің кәсібім» облыстық бейнероликтер сайысы. Кәсіптік практикаларды 

мақсатты ұйымдастырудың арқасында техникалық мамандықтарда оқитын 

студенттер өздерінің таңдаған мамандықтарындағы техникалық 

шығармашылығы мен құзыреттілігін анықтайтын конкурстарға белсенді 

қатысады (Хабар 24 республикалық арнасындағы hi-tech телебағдарламасы - 

и. Пухов пен Ж. Қожағапанов балалар мен мүмкіндігі шектеулі адамдардың 

қауіпсіздігін арттыруға бағытталған "Safe crosswalk" қосымшасын әзірледі 

қиылыстарды кесіп өту кезінде; облыстық бағдарламалау және ұшқышсыз 

ұшу аппараттарының хакатоны – І және ІІІ жүлделік орындар; конкурс «IT-

day» - II орын; «Молодой изобретатель Северного Казахстана – 2021» 

сайысында - І және ІІІ жүлделік орындар; областной конкурс видеороликов ҚР 

Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған «Эра Независимости моя профессия» 

облыстық бейнероликтер сайысы,– ІІ орын; бағдарламалау, Графикалық 

дизайн, 3D модельдеу бағыттары бойынша "LOCAL Hack DAY – 2022" 

хакатоны – І, ІІ және ІІІ жүлделі орындар; Оқушылар сарайындағы хакатон – І 

және ІІІ орындар; "Жасөспірімдер шығармашылығы-2022" техникалық 

шығармашылық көрмесі - ІІ және ІІІ орындар; Ақтөбе ғылыми-зерттеу 

институты ұйымдастырған бағдарламалау бойынша республикалық онлайн 

олимпиада- практикалық орталық – І орын. 

 



WorldSkills Kazakhstan халықаралық қозғалысына қатысқан, 

студенттердің кәсіби құзыреттілігін арттыруға және шеберлік дағдыларын 

дамытуға бағытталған студенттерді ерекше атап өткен жөн. Колледж 

студенттері үшін бұл қозғалысқа қатысу болашақ маманның кәсіби 

қалыптасуына үлкен ынталандыру болып табылады. Жыл сайын Студенттер 

чемпиондар мен медальондардың иегерлері атанады: 2019 жылы 

республикалық чемпионаттың І орын иегерлері "Бастауыш білім беру" 

құзыреттілігі бойынша М. Бакина, "Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту" 

құзыреттілігі бойынша өңірлік чемпионаттың І орын иегерлері Р. Әубәкірова, 

2020 жылы "мектепке дейінгі тәрбие және оқыту" құзыреттілігі бойынша 

өңірлік чемпионаттың ІІІ орын иегерлері Е. Поль, 2021 жылы И.Чупчиков 

"Графикалық дизайн" құзыреттілігі бойынша чемпион атанды, медальон 

иелері – Ә. Жеңіс "Желілік және жүйелік әкімшілендіру" құзыреті бойынша, 

В. Брянцев - III дәрежелі диплом, А.Белоконь-"WEB-дизайн" құзыреті 

бойынша I дәрежелі диплом.  

Болашақ мамандарды өндірістік оқыту оның құрамдас бөлігі болып 

табылатын білім беру процесінің маңызды жағы болып табылады. Тәжірибе 

білім алушылардың мамандық бойынша кәсіби қызметтің барлық түрлерін 

кешенді игеруіне, жалпы және кәсіби құзыреттіліктерді қалыптастыруға, 

сондай-ақ қажетті дағдылар мен практикалық жұмыс тәжірибесін алуға 

бағытталған. Осылайша, практика барысында білім алушыларда теориялық 

білім бекітіледі, оларды үнемі жетілдіру қажеттілігі туралы түсінік 

қалыптасады, мамандыққа деген тұрақты қызығушылық пайда болады, 

Теориялық оқыту процесін практикамен ұштастыру және еңбек нарығындағы 

мамандарға деген қажеттілік колледж түлектеріне алған мамандығы бойынша 

табысты жұмысқа орналасуға мүмкіндік береді. 

                  

 

  

 

 

 

 

 


