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№  қысқартулар Толық атауы 

1.  ТжКБ Техникалық және кәсіптік білім беру 

2.  ҦБШ Ҧлттық біліктілік шеңбері 

3.  СБШ Салалық біліктілік шеңбері 

4.  КС Кәсіби стандарт 

5.  СМЖ Сапа менеджменті жҥйесі 

6.  ЖШС Жауапкершілігі шектеулі серіктестік 

7.  ҚР ОМ Қазақстан Республикасының оқу-ағарту министрлігі 

8.  ҚР БҒМ Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

9.  ММ Мемлекеттік мекеме 

10.  ХҚКО Халыққа қызмет кӛрсету орталығы 

11.  ЖОО Жоғары оқу орны 

12.  КЕАҚ Коммерциялық емес акционерлік қоғам туралы 

13.  АТ Ақпараттық технологиялар 

14.  АҚ Акционерлік қоғам 

15.  ДК Дербес компьютер 

16.  ҦБАО Ҧлттық біліктілікті арттыру орталығы 

17.  ОЖ Оқу жҧмысы 

18.  «НЗМ» ДБҦ "Назарбаев зияткерлік мектептері" дербес білім беру ҧйымы 

19.  ЕБҚ Ерекше білім беру қажеттіліктері 

20.  ТҚАБ Тірек-қимыл аппаратының бҧзылуы 

21.  ҚР МЖМБС Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты 

22.  ҚР ӘМ Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі 

23.  НҚА Нормативтік-қҧқықтық актілер 

24.  ББ Білім беру бағдарламасы 

25.  ҤОЖ Ҥлгілік оқу жоспары 

26.  ҚР ҦКП   Қазақстан Республикасының Ҧлттық Кәсіпкерлер Палатасы 

27.  ЖК Жеке кәсіпкер 

28.  ҚҚ Қоғамдық қор 

29.  ЖОЖ Жҧмыс оқу жоспары 

30.  ЖБП Жалпы білім беру пәндері 

31.  НМ Негізгі модульдер 

32.  КМ Кәсіби модульдер 

33.  ӚК Ӛнеркәсіптік кеңес 

34.  НӘҦ Нҧсқаулық-әдістемелік ҧсынымдар 

35.  ҚА Қорытынды аттестаттау 

36.  ОӘК Оқу-әдістемелік кешен 

37.  РҚБ Республикалық қоғамдық 

бірлестік 

38.  АКТ Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

39.  ААЖ Автоматтандырылған ақпараттық жҥйе 

40.  ПЦК Пәндік-циклдік комиссиялар 

41.  СОЗЖ Студенттердің оқу-зерттеу жҧмыстары 

42.  КММ Коммуналдық мемлекеттік мекеме 

43.  ШДМ Шектеулі денсаулық мҥмкіндіктері 

44.  ПМПк Психологиялық-медициналық-педагогикалық консилиум 

45.  МКҚК Мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорын 

46.  РМҚК Республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорын 

47.  ЗТЖМО Зейнетақы тӛлеу жӛніндегі мемлекеттік орталықтардың 

48.  ҚАК Қорытынды аттестаттау комиссиясы 

49.  ЖГП Жалпы гуманитарлық пәндер 

50.  ӘЭП Әлеуметтік-экономикалық пәндер 

51.  ЖКП Жалпы кәсіптік пәндер 
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1. БІЛІМ БЕРУ ҦЙЫМЫНЫҢ ЖАЛПЫ СИПАТТАМАСЫ 

 

"Қазақстандық Швейцария-Американдық колледж" ЖШС ӛзін-ӛзі бағалау "Білім 

беру ҧйымын бағалау ӛлшемшарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы оқу-

ағарту министрінің 2022 жылғы 5 желтоқсандағы №486 бҧйрығына сәйкес жҥргізілді. 

 Колледждің ӛзін-ӛзі бағалауының мақсаты - ӛз қызметінің жан-жақты кӛрінісін алу, 

тҧтынушылардың, қызметкерлердің және қоғамның қанағаттанушылығын білу. 

Нәтижелерге сҥйене отырып, колледж қызметін жақсартудың басым бағыттарын анықтау. 

Колледждің педагогикалық кеңесінің шешімімен ӛзін-ӛзі бағалау туралы шешім 

қабылданды. (Қосымша) 

Осы Шешімді орындау ҥшін колледж директорының бҧйрығымен мемлекеттік 

аттестаттаудан ӛту шеңберінде ӛзін-ӛзі бағалауды ӛткізу жӛніндегі комиссия қҧрылды. 

(Қосымша) 

Колледж 2003 жылдан бастап жҧмыс істейді (колледждің бҧрынғы атауы "АСУ" 

гуманитарлық-техникалық колледжі»). 2019 жылы қҧрылтайшының ауысуы болды. Еңбек 

нарығын, даму мақсаттары мен басымдықтарын талдау, "SWISS EDUCATION GROUP"-

пен жасалған меморандум негізінде және қҧрылтайшының шешімі бойынша колледж 

"Қазақстандық Швейцария-Американдық колледж" болып ӛзгертілді. (Қосымша, 

сілтеме) 
Колледж қызметін қҧқық белгілейтін және қҧрылтай қҧжаттары негізінде жҥзеге 

асырады: 

-  Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік 

-  Колледж жарғысы 

-  Мемлекеттік лицензия № KZ92LAA00030943  27.05.2021 ж. 

Білім беру қызметтерін кӛрсету сапасының сәйкестігін анықтау мақсатында 2020 

жылдың наурыз айында колледж халықаралық деңгейдегі институционалдық аккредиттеу 

рәсімінен сәтті ӛтті. Институционалдық аккредиттеу туралы IA №0097 20.03.2020ж.              

2022 жылғы наурызда "Тәуелсіз Қазақстандық аккредиттеу орталығы" Коммерциялық 

емес мекемесінде аккредиттеуден кейінгі мониторинг ӛтті. (Қосымша, сілтеме) 

Жоғары білікті мамандарды даярлауда жетістікке жету ҥшін, сондай-ақ тиімді 

басқару жҥйесін қҧру мақсатында колледж ISO 9002-2016 сәйкес оқытылады, бҧл ҧйымға 

сапаны басқару жолын анықтауға кӛмектеседі. СМЖ енгізілуімен колледждегі қызметтің 

барлық тҥрлері нақты тҥсінілетін, жҥйелі тҥрде басқарылатын болады және колледждің 

ағымдағы қызметі мен жоспарланған дамуына қатысты шешімдер сенімді ақпарат 

негізінде қабылданатын болады. 

Колледждің білім алушылары мен қызметкерлеріне алғашқы медициналық кӛмек 

кӛрсету, сондай-ақ профилактикалық іс-шараларды ӛткізу ҥшін колледжде медициналық 

кабинет жҧмыс істейді. ҚР Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық және 

фармацевтикалық бақылау комитетінің Нҧр-сҧлтан қаласы бойынша департаменттеріне 

берілген 27.03.2009 ж. №10302DZ қызмет тҥрлерінің қоса беріліп отырған тізбесіне сәйкес 

медициналық қызметпен айналысуға мемлекеттік лицензия, 02.06.2021 жылғы                         

№ 21019474 лицензияны қайта тіркеу (Медициналық қызметпен айналысуға арналған 

лицензия қосымша). 

Оқыту тҥрі: кҥндізгі және сырттай, оқыту тілі: мемлекеттік және орыс. 

"Қазақстандық Швейцария-Американдық колледж" ЖШС Жарғысына сәйкес оқу-

әдістемелік және оқу-әдістемелік мәселелерді шешуде алқалылықты қамтамасыз ету ҥшін 
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тәрбие жҧмысы, білім беру процесінің негізгі мәселелерін қарастыру ҥшін 

педагогикалық және әдістемелік кеңестер жҧмыс істейді.  

(2.8-қосымша педагогикалық кеңестің қҧрамы туралы бҧйрық, 2.9-қосымша 

әдістемелік кеңестің қҧрамы және педагогикалық этика туралы бҧйрық) 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 31 

желтоқсандағы "Қызметтің әдістемелік ҧсынымдарын бекіту туралы" №566 бҧйрығы 

негізінде «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ҧйымдарында 

индустриялық кеңес қҧрылды". Бҧйрық № 314/1-ж / к 09.06. 2021ж. 

Колледждің қызметі тӛмендегіге сәйкес жҥзеге асырады: 

- Қазақстан Республикасының "Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III 

Заңына 01.09.2022 жылғы ӛзгертулермен. 

- 2015 жылғы 23 қарашадағы № 414-V ҚРЗ Қазақстан Республикасының Еңбек 

кодексімен. 

- "Білімді ҧлт" сапалы білім беру " ҧлттық жобасымен. 

- Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің 2021 жылғы 12 қазандағы № 72 қаулысы 

- Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті 

стандартымен, ҚР ПМ 03.08.2022 ж. №348 бҧйрығымен бекітілген. 

- Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің 2022 жылғы 31 тамыздағы № 385 

бҧйрығымен бекітілген техникалық және кәсіптік білім берудің білім беру 

бағдарламаларын іске асыратын білім беру ҧйымдары қызметінің ҥлгілік қағидалары. 

- «Қазақстан Республикасындағы бала қҧқықтары туралы» Қазақстан 

Республикасының 2002 жылғы 8 тамыздағы №345 Заңымен 

- "Педагог мәртебесі туралы" 2019 жылғы 27 желтоқсандағы №293-VІ ҚРЗ Заңымен 

Колледжді дамытудың мақсаттары мен басымдықтарын қалыптастыру миссия мен 

пайым негізінде жҥзеге асырылады. 

 МИССИЯСЫ: елдің әлеуметтік-экономикалық дамуын кҥшейту ҥшін бәсекеге 

қабілетті адами капиталды қалыптастыру. 

ПАЙЫМ: Колледж-еңбек нарығында сҧранысқа ие бәсекеге қабілетті, жоғары 

білікті, зияткерлік мамандарды даярлаудың заманауи орталығы. 

Миссияны іске асыру колледждің жаңа ҥлгідегі моделін – бәсекеге қабілетті, жоғары 

білікті, зияткерлік мамандарды даярлаудың заманауи орталығын қҧруға бағытталған. 

Колледждің инфрақҧрылымы және оның материалдық-техникалық базасы жобалық 

қуаттылығы - 1200 адам, жалпы ауданы - 1985 м2 ш. м №1 оқу корпусы - (Бектҧров кӛшесі 

7 (Zam-Zam ТК) мекенжайы бойынша - 885 м2 ш. м, №2 корпус - Қонаев кӛшесі бойынша 

29/1-1139,6 м2 ш. м). Корпустар ҚР Білім және ғылым министрінің 03.07.2012 ж. №97 

бҧйрығына сәйкес жабдықтармен және жиһазбен толық жабдықталған. "Техникалық және 

кәсіптік білім беру ҧйымдарын жабдықтармен және жиһазбен жарақтандыру нормаларын 

бекіту туралы", сондай-ақ техникалық қҧралдармен (объектілерді тәулік бойы кҥзету, 

шақырудың дабыл тҥймесі, ӛрт дабылы, ішкі және сыртқы бейнебақылау жҥйесі). 

Практикалық және теориялық сабақтарға арналған 45 оқу кабинеті мен аудиториясы 

бар, оның ішінде 30 орынға арналған 2 лингафондық кабинет, 8 - мультимедиялық 

(компьютерлік) кабинет бар. Практикалық жҧмысқа толық жақындықты қамтамасыз ету 

ҥшін колледж "Дипломат" қонақ ҥй кешенімен біріктірілген. 

Кітапхана (№1 ғимарат) - ауданы 51,4 ш.м., оқу залы және Қордың кітап қоймасына 

арналған жеке ҥй-жай бар. Оқу залы (№2 корпус) - 55,0 ш. м., кітап қоймасы - 23,57 ш. м., 

кітап қоры - 16000 дана, оның ішінде мемлекеттік тілде – 6092 дана, электрондық 

оқулықтар – 878 дана. www.kazneb.kz./, соның арқасында колледждің оқу залының 



 

 
Ӛзін-ӛзі бағалау 

  
Ӛзгерту: 

Басылым 1 89-ден 8 бет 

 

Осы есепті "Қазақстандық Швейцария-Американдық колледж" ЖШС-нің ресми рҧқсатынсыз толық немесе 

ішінара кӛшіруге, кӛбейтуге және таратуға болмайды 
 

пайдаланушысы ҚР Ҧлттық кітапханасының кез келген электронды басылымына онлайн 

ӛтінім жасау.  

30 орындық конференц-зал (№2 корпус), "АDiplomat" ЖШС-мен 200 орындық 

конференц-залды жалға алуға арналған жедел басқару шарты бар. Қосымша 

Ӛзін-ӛзі бағалау сәтінде колледждің білім беру қызметі 10 мамандық және 17 

біліктілік (лицензияға қосымша) бойынша жҥзеге асырылады 

Колледж мамандықтары 

№ Код 

Мамандықтың атауы 

Біліктілік 

1.  10130300 «Тамақтандыруды 

ҧйымдастыру» 

3W10130302 «Аспазшы» 

3W10130301 «Кондитер-ресімдеуші»  

2.  

10130100 «Қонақҥй бизнесі» 

3W10130101 «Әкімші» 

3W10130101 «Аға қызметші» 

4S10130104 «Супервайзер»  

3.  

10130100 «Туризм»  

3W 10150102 «Экскурсовод» 

3W 10150103 «Туристік  агент» 

4S10150104  «Туризм бойынша менеджер» 

4.  02310100 «Аударма ісі (тҥрлері 

бойынша)» 

4S 02310101 «Аудармашы» 

  

5.  02120100 «Интерьер дизайны» 4S02120103 «Интерьер дизайнеры» 

6.  07310200 «Геодезия және 

картография» 

4S 07310201 «Техник-геодезист» 

7.  10410400 «Жол қозғалысын 

ҧйымдастыру» 

3W 10410401 «Жол инспекторы» 

4S 10410402 «Техник» 

8.  
07320700 «Автомобиль жолдары  

мен аэродромдар кҧрылысы» 

3W07320702 «Жол-қҧрылыс машиналарының 

машинисі» 

4S 07320703 «Техник–қҧрылысшы» 

9.  09230100 «Әлеуметтік жҧмыс» 4S 09230102 «Әлеуметтік қызметкер» 

10.  06130100 «Бағдарламалық 

қамтамасыз ету» (тҥрлері 

бойынша) 

4S06130103 «Бағдарламалық қамтамасыздандыруды 

қҧрастыру» 

 

Мақсатқа жету ҥшін колледжде қажетті кадрлық және материалдық ресурстар бар: 

-материалдық-техникалық база заманауи оқу жиһаздарымен, компьютерлік және кӛшіру 

техникасымен, интерактивті кабинеттермен, ақпараттық стендтермен, спорттық 

мҥкәммалмен, компьютерлік кабинеттермен жабдықталған оқу ҥй-жайларымен 

ҧсынылған;  

- жоғары білікті оқытушылар қҧрамы; 

- оқу, оқу-әдістемелік әдебиеттер, оқу қҧралдары, кӛркем және анықтамалық 

әдебиеттер және мерзімді басылымдар. 

 Колледж кітапханасының қызметі оқырмандардың ақпараттық сҧраныстарын 

барынша толық қанағаттандыруға, оқу-тәрбие процесін қамтамасыз етуге бағытталған. 

Әрбір студент оқу ҥдерісін ҧйымдастыру ҥшін анықтамалық-нҧсқаулыққа және басқа да 

қажетті оқу-әдістемелік материалдарға қол жеткізе алады, сондай-ақ (Интернет желісіне 

қосылған кітапхана мен компьютерлік кабинетте) бҥкіл колледж бойынша Wi-fi арқылы 

интернет желісіне қосылу мҥмкіндігі бар. 

Халықаралық ынтымақтастық студенттердің білім беру даярлығының сапасын арттыру 

мақсатында жҥзеге асырылатын колледж қызметінің басымдықтарының бірі болып 



 

 
Ӛзін-ӛзі бағалау 

  
Ӛзгерту: 

Басылым 1 89-ден 9 бет 

 

Осы есепті "Қазақстандық Швейцария-Американдық колледж" ЖШС-нің ресми рҧқсатынсыз толық немесе 

ішінара кӛшіруге, кӛбейтуге және таратуға болмайды 
 

табылады, білім беру сапасын және оның халықаралық стандарттарға сәйкестігін 

қамтамасыз етуде маңызды қҧрал болып табылады. Осы бағытта колледжде халықаралық 

әріптестікті (қосымша), халықаралық тағылымдамаларды, ӛндірістік практиканы 

(қосымша) дамыту бойынша жҧмыс жҥргізілуде. 

2. КАДРЛЫҚ ӘЛЕУЕТТІ ТАЛДАУ 

Колледждегі оқу-әдістемелік жҧмыс "Оқу-әдістемелік жҧмысты ҧйымдастыру және 

жҥзеге асыру қағидалары" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2007 

жылғы 29 қарашадағы № 583 бҧйрығына сәйкес жҥзеге асырылады. 

Оқу-әдістемелік жҧмысты колледж әдіскері және пәндік-циклдік комиссиялардың 

тӛрағалары екі бағыт бойынша ҥйлестіреді: жалпы білім беру және арнайы пәндер. 

Тиісті бейін бойынша жоғары (жоғары оқу орнынан кейінгі) педагогикалық 

білімі бар педагогтердің үлесі немесе педагогикалық қайта даярлауды растайтын 

құжат. 

Педагогтар саны 42 оқытушыны қҧрайды. 40 адамның жоғары білімі бар, бҧл 

мҧғалімдердің жалпы санының 95,2% қҧрайды. 
Оқу 

жылы 

Педагог саны Орта арнаулы 

білімі бар 

Жоғары білімі бар Жоғары білімі 

бар 

педагогтардың 

ҥлесі 

2020-2021 20  1 19 95 % 

2021-2022 46 1 45 97,8% 

2022-2023 42 2 40 95,2% 

 

 

Біліктілік санатының деңгейін кемінде бес жылда бір рет көтерген/растаған 

педагогтердің үлесі (оның ішінде үш жылда кемінде бір рет басшылар) 

Колледждің педагогикалық қҧрамы ҚР БҒМ 27.01.2016 ж. № 83 "Мектепке дейінгі 

тәрбие мен оқытудың, бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім берудің жалпы білім 

беретін оқу бағдарламаларын, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, қосымша 

білім берудің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ҧйымдарында 

лауазымдарды атқаратын педагогтерді аттестаттаудан ӛткізу қағидалары мен шарттары" 

бҧйрығының негізінде педагог қызметкерлерді жҥйелі тҥрде аттестаттаудан ӛтеді арнайы 

оқу бағдарламалары, білім және ғылым саласындағы ӛзге де азаматтық қызметшілер". 

Оқытушыларды аттестаттау қолданыстағы нормативтік қҧжаттарға сәйкес 5 жылда 1 рет 

ӛткізіледі, аттестаттау комиссиялары отырыстарының хаттамалары жҥргізіледі. 

(Қосымша) 

2020-2021 оқу жылында "Нҧр-сҧлтан қаласының білім басқармасы" ММ 31.12.2020 

ж. №1073 бҧйрығымен Арнайы пәндер оқытушысы А. Э. Закарьяноваға "Педагог-

сарапшы" біліктілік санаты берілді. 

95% 
97,80% 

95,20% 

2020-2021 2021-2022 2022-2023

Жоғары білімі бар педагогтердің ҥлесі 



 

 
Ӛзін-ӛзі бағалау 

  
Ӛзгерту: 
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Осы есепті "Қазақстандық Швейцария-Американдық колледж" ЖШС-нің ресми рҧқсатынсыз толық немесе 

ішінара кӛшіруге, кӛбейтуге және таратуға болмайды 
 

2021-2022 оқу жылында Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы А.Е. Егешова 

"педагог-модератор" санатына біліктілік тест тапсырды (оң нәтиже -71 балл жинады) және 

ХҚКО-ға қҧжаттар тапсырылды. 

Колледж жҧмыс жоспарына сәйкес 2022-2023 оқу жылына педагогтерді 

аттестаттаудан ӛту кестесі әзірленді. (Қосымша) 

Педагогтердің сапалық және сандық қҧрамы "Педагог кадрлармен жасақталуы 

туралы мәліметтер" әдістемелік ҧсынымдарына 15-қосымша кестесінде кӛрсетілген 

(Қосымша) 

Кемінде үш жылда бір рет педагогтердің (оның ішінде басшылардың, басшының 

орынбасарларының) біліктілігін арттыру курстарынан өткен педагогтердің үлесі 

Кадр саясатын іске асыру табыстылығының негізгі кӛрсеткіштері педагог 

кадрлардың сапалы деңгейін жақсарту болып табылады. Бҧл бағытта колледж мақсатты 

жҧмысты жҥзеге асырады, бҧған педагогикалық қҧрамның тҧрақты сапалы ӛсуі дәлел 

бола алады. 

Оқытушылар қҧрамының базалық біліміне сәйкессіздік байқалмайды, кадрлардың 

ауысу пайызы қалыпты. Оқытушылардың орташа жасы 2020-2021 оқу жылында 29-45 

жасты, 2021-2022 оқу жылында 35-45 жасты, 2022-2023 оқу жылында 25-55 жасты 

қҧрады. 

Соңғы екі жылда модератордың, зерттеушінің және магистрлердің біліктілік санаты 

бар жаңа форматтағы педагогтар саны артты. Сонымен қатар, біліктілік санаты жоқ 

педагогтар санының арту фактісі байқалады, бҧл биылғы оқу жылында ЖОО-ны бітірген 

педагогтар, сондай-ақ ӛндірістен келген және санаты жоқ ӛндірістік оқыту шеберлері 

жҧмысқа қабылданғандығына байланысты. 

Педагог қызметкерлердің және оларға теңестірілген тҧлғалардың біліктілігін 

арттыру мақсатында біліктілікті арттыру курстары қарастырылған. Педагог 

қызметкерлердің біліктілік деңгейі ҥнемі қадағаланып отырады, ҥш жылда бір рет 

педагогтар біліктілікті арттыру курстарынан ӛтеді. 

Колледждің жҧмыс жоспарына сәйкес 2022-2023 оқу жылына арналған біліктілікті 

арттыру курстарынан ӛту кестесі әзірленді. (Қосымша) 

2020-2021 оқу жылында "Педагогтердің IT-қҧзыреттерін дамыту және жетілдіру" 

талаптары КЕАҚ-да 9 педагогтың біліктілігін арттыру курсынан 36 сағат ӛтті.

1. Жанаева Г.С. 

2. Сыздыков Каир Оразович 

3. Егешова Анара Еркиновна 

4. Каратаева Зухра Нурлубековна 

5. Ирмагамбетова М.М. 

6. Байбосынов Нҧржан Сейтханович 

7. Каскенов Асхат Серикович 

8. Карабаева Асыл Умирбековна 

9. Закарьянова Алина Эркблановна 

2021-2022 оқу жылында бірінші жартыжылдықта 20 оқытушы (оның ішінде 18 

штаттық - 95%) ""AKBULAK ACADEMY" жаңартылған мазмҧнын іске асыру шеңберінде 

ТжКБ білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ҧйымдарында оқу процесін 

жетілдіру " тақырыбында біліктілігін арттырудан ӛтті - 9 оқытушы (40 сағат) 29.11.2021 ж. 

бастап 04.12.2021 ж. дейін. 

1. Байбосынов Н.С. 

2. Канафина А.К. 

3. Шманова М.М. 

4. Акынова А.С. 

5. Кадыр К. 
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6. Сейдахметова Б.К. 

7. Сейсенбаева Г.С 

8. Жамантаева Г.Н 

9. Байгазина Ж.Н. 

Қалғандары: "Ӛрлеу" Біліктілікті Арттыру Ҧлттық орталығы " АҚ оқытушы-А. С. 

Бейсенова; "ӛзін-ӛзі тану" пәнін оқытудың ғылыми - әдістемелік негіздері оқытушы - А. С. 

Кәрімова; "ДК және смартфон, ZHas Project кӛмегімен кҥнделікті міндеттерді шешу 

уақытымен қатар" оқытушы-А. М. Сариева; "Interior start" 2021 г. оқытушы - Шманова М. 

М. Астана IT университеті, цифрландыру және сервис, 2021 ж. – 3 оқытушы; 

1. Сариева А.М. 

2. Сайлаубек А.К. 

3. Мукатова М.С. 

"Атамекен" Ҧлттық Кәсіпкерлер палатасы" жҧмыс орнында оқыту педагогикасы. 

Тәлімгер-мамандарды аттестаттау " 16 сағат, 04.11.2021 ж. - 3 оқытушы; 

1. Абильдин А.Д. 

2. Кенжалина А.С. 

3. Рахметова Г.Т. 

"Позитив НС" ЖШС "білім беру бағдарламасын әзірлеу ҥшін кәсіби стандарттар 

негізінде біліктілікті Функционалдық талдау", 2021 ж. оқытушы - Байдильдина А. Т. 

2022 оқу жылының екінші жартыжылдығында "Ӛрлеу "БАҦО" АҚ - да Нҧр-сҧлтан 

қаласы бойынша кәсіби даму институты "Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға 

арналған Жаңартылған білім беру мазмҧнын іске асыру жағдайында инклюзивті білім 

беру" тақырыбында біліктілікті арттыру курстарында 10 оқытушының біліктілігін арттыру 

(оның ішінде 10 штаттық-100%) ӛтті. 80 сағат ішінде барлығы штаттық педагогикалық 

қызметкерлер болып табылады. 

1. Жанаева Г. С. 

6. Пернебаева Р. Е. 

2. Каратаева З. Н. 

3. Ирмагамбетова М. М. 

4. Акынова А. С. 

5. Каримова А. С. 

7.Каскенов А. С. 

8.Искакова Д. А. 

9.Шманова М. М. 

10.Сыздыков К. О. 

"Педагог кадрларды аттестаттаудан ӛткізу кезінде эссе қалай жазуға болады" (80 

сағат) білім беру мекемелерінде жҧмыс істейтін педагог-оқытушылар ҥшін біліктілікті 

арттыру курстары шеңберінде оқудан ӛткенін куәландырады. ("Педагогикалық кадрларды 

аттестаттау кезеңінде эссе қалай жазуға болады" 80 акад. сағат.) 02.03.2022-05.03.2022 

"AKBULAK ACADEMY" - 1 оқытушы Егешова А. Е. 

2022-2023 оқу жылында қараша айында 4 педагог "Ӛрлеу" БАҦО " АҚ курсынан 

ӛтті. 28 қараша мен 09 желтоқсан аралығында директор және директордың оқу ісі 

жӛніндегі орынбасары Астана қаласының "Цифрлық трансформация контекстіндегі 

инновациялық менеджмент" курсынан 80 сағат ӛтті. 

Тарих пәнінің оқытушысы С. О. Тлеубаева "Білім беру мазмҧнында Қазақстанның 

этникалық саясатын іске асыру бойынша педагогтердің пәндік-кәсіби қҧзыреттілігін 

дамыту" 80 сағат және Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы А. Е. Егешова "Қазақ 

тілі мен Қазақ әдебиеті мҧғалімдерінің кәсіби қҧзыреттілігін дамыту" 80 сағат курстарын 

ӛтті. 
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2022 жылғы 02-03 қарашада колледж әкімшілігі (18 адам) "ISO 9001:2015 

«Халықаралық стандартының талаптарына сәйкес сапа менеджменті жҥйесін әзірлеу және 

енгізу" тақырыбында оқытудан ӛтті. (қосымша) 

1. Жанаева Г.С. 

2. Абдильдинова К.М. 

3. Акынова А.С. 

4. Уразбаева Д.Ж. 

5. Калашникова Е.Н. 

6. Егешова А.Е. 

7. Каратаева З.Н. 

8. Ирмагамбетова М.М. 

9. Карабаева А.У. 

10. Есенова Э.А. 

11. Галымов М.М. 

12. Сыздыков К.О. 

13. Алиева К.Т. 

14. Жолдабекова А.А. 

15. Искакова Д.А. 

16. Каримова А.С. 

17. Шманова М.М. 

18. Есеноманова М.С. 

09-20.12.2022 ж. 14 оқытушы "Инклюзивті кәсіптік білім: заманауи кӛзқарас және 

тәсілдер"тақырыбында халықаралық онлайн-тағылымдамадан ӛтті. Бҧл тағылымдама 

sklad онлайн-білім беру платформасы базасында ӛтті және курстарды аяқтағаннан кейін 

сертификаттар алды. (Қосымша) 

23-24.12.2022 ж. Астана қаласында "Ҧлттық Ҧстаз: Қазақстандық білім беру 

ҧйымдарын трансформациялау кейстері" форумы, сондай-ақ "Қазақстанның ҥздік 

әдістемелері мен тренингтері" атты тақырыпта колледждің 3 педагогы қатысты: Егешова 

А. Е., Калашникова Е. Н., Оразбаева Д. Ж. 

3 жыл ішінде біліктілікті арттыру курстарының саны 
Оқу 

жылы 

Доля преподавателей прошедших курсы повышения квалификации 

«Ӛрлеу» 

БАҦО 

АҚ 

«ТАЛАП» 
КЕАҚ 

«НИШ» 
ДББҦ 

жаңартылған 

мазмҧнды 

іске асыру 

шеңберінде 

«AKBULAK 

ACADEMY» 

Халықара

лық 

тағылымд

амалар 

Ӛндірістік 

тағылымд

амалар 

Инклю

зивті 

оқыту 

Басқа

лары 

2020-2021 2 9 1 0 0 2 1 12 

2021-2022 11 1 2 10 0 3 0 7 

2022-2023 4 0 0 0 14 20 0 22 

Қазіргі уақытта ағымдағы жылы біліктілікті арттыру курстарынан 60 адам ӛтті, бҧл 

педагогтардың жалпы санының 100% - қҧрайды. Бҧдан әрі 2022-2023 оқу жылының 

екінші жартыжылдығына біліктілікті арттыру курстарынан ӛтіп жатқан оқытушылардың 

кестесі жасалды және бекітілді (қосымша) 

Біліктілікті арттыру жоспарын орындау -100% 

Негізгі жұмыс орны лицензиат болып табылатын педагогтер мен өндірістік 

оқыту шеберлері үшін мамандықтың дайындалатын біліктіліктері бойынша 

педагогтердің жалпы санынан (жұмыс біліктіліктерін қоспағанда) 

Ағымдағы жылы негізгі жҧмыс орны лицензиат болып табылатын педагогтер мен 

ӛндірістік оқыту шеберлерінің ҥлесі мамандықтың дайындалатын біліктіліктері бойынша 

педагогтердің жалпы санынан (жҧмыс біліктіліктерін қоспағанда) 30,9% - қҧрайды. 

Тӛменгі кестеде ӛткен жылмен салыстыруды кӛруге болады. 

 
Оқу 

жылы 

Оқытушыла

р саны 

Арнайы пәндер оқытушылары мен 

ӛндірістік оқыту шеберлері, олар ҥшін 

негізгі жҧмыс орны лицензиат болып 

табылады 

Ӛндірістік оқыту 

педагогтары мен 

шеберлерінің ҥлесі 

2020-2021 8 6 75 % 
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2021-2022 22 13 59 % 

2022-2023 21 13 61,9 % 

 

 

 

Мамандықтың дайындалатын біліктіліктері бойынша жалпы білім беретін пәндер 

бойынша педагогтердің жалпы санынан (жұмысшы біліктіліктері үшін) негізгі 

жұмыс орны лицензиат болып табылатын білім беру ұйымдарының жалпы білім 

беретін пәндері бойынша педагогтердің үлесі 
Оқу 

жылы 

Педагог 

саны 

Жалпы білім 

беретін пән 

мҧғалімдері 

Білім беру 

ҧйымдарының 

жалпы білім беру 

пәндері бойынша 

педагогтер ҥшін 
негізгі жҧмыс орны 

лицензиат болып 

табылатын 

Білім беру ҧйымдарының 

жалпы білім беретін пәндері 

бойынша педагогтердің 

негізгі жҧмыс орны 

лицензиат болып 

табылатын ҥлесі 

2020-2021 20  12 7 58,3 % 

2021-2022 46 24 17 70,8% 

2022-2023 42 21 14 66,6% 

Колледж негізгі жҧмыс орны болып табылатын жалпы білім беретін пәндер 

бойынша педагогтердің ҥлесі 

 

 

Мамандықтың дайындалатын біліктілігі бойынша педагогтердің жалпы 

санынан лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын өнер және мәдениет 

саласындағы білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары үшін 

педагогтердің үлесі. 

Бҧл бағыт бойынша жҧмыс жҥргізілмейді 

Лицензиат (техникалық және кәсіптік білім беру үшін) негізгі жұмыс орны 

болып табылатын мамандықтың даярланатын біліктіліктері бойынша педагогтер 

санынан жоғары және бірінші санаттағы педагогтердің, сарапшы-педагогтердің, 

зерттеуші-педагогтардың, шебер-педагогтардың және (немесе) магистрлердің үлесі 

75% 
59,00% 61,90% 

2020-2021 2021-2022 2022-2023

Өндірістік оқыту педагогтары мен шеберлерінің 
үлесі 

ӛдірістік оқыту педагогтары 

мен шеберлердің ҥлесі 

35% 

36,90% 

33,30% 

2020-2021 2021-2022 2022-2023
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Осы есепті "Қазақстандық Швейцария-Американдық колледж" ЖШС-нің ресми рҧқсатынсыз толық немесе 

ішінара кӛшіруге, кӛбейтуге және таратуға болмайды 
 

Кадрлық әлеует колледж директоры бекіткен штаттық кестеге сәйкес жасақталған. 

01.02.2023 ж. жағдай бойынша колледждің білім беру процесінің саны 42 адамнан 

тҧратын педагогикалық ҧжым (педагог қызметкерлер, теңестірілген педагог 

қызметкерлерді қоса алғанда) жҥзеге асырады, оның ішінде: штаттық оқытушылар саны - 

27 адам (64,2%), қосымша атқарушылар саны – 15 адам (35,7%), жалпы білім беру 

пәндерінің педагогтері-21 адам (52,5%), оның ішінде -14 педагог, олар ҥшін негізгі жҧмыс 

орны лицензиат болып табылады; арнайы пәндер оқытушылары мен ӛндірістік оқыту 

шеберлері - 21 адам, оның 13-і-лицензиат негізгі жҧмыс орны болып табылатын 

педагогтар мен ӛндірістік оқыту шеберлерінің ҥлесі; сондай-ақ әкімшілік-басқару 

персоналы-14 адам (32,5 %). Бірінші және жоғары біліктілік санаты 4 педагог, педагог-

зерттеуші 2, ғылыми дәрежесі - 1 (ғылым кандидаты), магистрлері - 18 (Қосымша) 

Оқу жылы 
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2022-2023 1 2 1 10 1 

Жоғары және бірінші санаттағы педагогтердің, сарапшы-

педагогтердің, зерттеуші-педагогтердің, шебер-педагогтардың және 

(немесе) магистрлердің ҥлесі, олар ҥшін мамандықтың даярланатын 

біліктіліктері бойынша педагогтер санынан негізгі жҧмыс орны 

лицензиат болып табылатын  

55,5 % 

27-ден 15 оқытушы 

Негізгі жұмыс орны лицензиат (орта білімнен кейінгі білім беру үшін) болып 

табылатын мамандықтың даярланатын біліктіліктері бойынша педагогтер 

санынан жоғары және бірінші санаттағы педагогтердің, сарапшы-педагогтердің, 

зерттеуші-педагогтардың, шебер-педагогтардың және (немесе) магистрлердің үлесі 

Бҧл бағыт бойынша жҧмыс жҥргізілмейді. 

Негізгі жҧмыс орны лицензиат болып табылатын мамандықтың (мамандық бойынша 

педагогтердің) даярланатын біліктіліктері бойынша педагогтер санынан соңғы 3 жылда 

кӛлемі кемінде 72 сағат ҧйымдарда және / немесе ӛндірісте тағылымдамадан ӛткен арнайы 

пәндер педагогтері мен ӛндірістік оқыту шеберлерінің ҥлесі. 

Арнаулы пәндер оқытушылары жыл сайын кәсіпорындарда немесе әлеуметтік 

әріптестер ҧйымдарында ӛндірістік тағылымдамадан ӛтеді, жалпы білім беретін пәндер 

бойынша педагогтер кемінде ҥш жылда бір рет біліктілікті арттыру курстарынан (оның 

ішінде басшылар мен олардың орынбасарлары) ӛтеді (Қосымша) 

Негізгі жҧмыс орны лицензиат болып табылатын мамандықтың (мамандық бойынша 

педагогтердің) даярланатын біліктіліктері бойынша педагогтер санынан соңғы 3 жылда 

кӛлемі кемінде 72 сағат ҧйымдарда және/немесе ӛндірісте тағылымдамадан ӛткен арнайы 

пәндер педагогтері мен ӛндірістік оқыту шеберлерінің ҥлесі 100%-ды қҧрайды.  

Магистр дәрежесі, философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесі бар педагогтер 

мен өндірістік оқыту шеберлерінің үлесі 

Магистр дәрежесі, философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесі бар педагогтар мен 

ӛндірістік оқыту шеберлері ҥшін 42 оқытушының ішінен 18 арнайы пән оқытушысы 

42,8% қҧрайды. 

Оқытушылардың салыстырмалы және сапалық қҧрамы 

 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 оқу жылдары 

 



 

 
Ӛзін-ӛзі бағалау 

  
Ӛзгерту: 

Басылым 1 89-ден 15 бет 
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3. БІЛІМ АЛУШЫЛАР КОНТИНГЕНТІ 

Колледжге оқуға қабылдау "Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім 

берудің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ҧйымдарына оқуға 

қабылдаудың ҥлгілік қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрінің 2018 жылғы 18 қазандағы № 578 бҧйрығына сәйкес жҥзеге 

асырылады.  

Оқыту мемлекеттік және орыс тілдерінде жҥргізіледі. Колледж жыл сайын 

студенттерді мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша, сондай-ақ ақылы негізде оқуға 

қабылдайды. Оқу гранттары санының ӛсу серпіні байқалады. 

2020-2021 оқу жылы: 75 орын 

2021-2022 оқу жылы: 103 орын 

2022-2023 оқу жылы: 339орын 

60 
63 64,2 

25 

37 

42,8 

2020-2021 2021-2022 2022-2023

Сапалық құрам % 

Үлесі магистр дәрежесі және 
доктордың ғылыми 
дәрежесі 
PhD 
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2020-2021 20 8 2 0 3 0 1 0 0 5 1 0 60 30 

2021-2022 46 20 3 1 3 0 0 0 0 16 2 1 63 37 

2022-2023 42  14 2 1 3 1 0 2 0 18 1 0 64,2 42,8 
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Контингенттің қозғалысы тҧрақты ӛсуді кӛрсетеді. Осылайша бағаланатын кезеңде 

білім алушылар контингенті: 

 2021-2022 оқу жылы: 506 студент 

2022-2023 оқу жылы: 900 студент 

2020 жылдың қазан айында колледж 5 жаңа мамандық және 17 біліктілік бойынша 

лицензия алды, олардың бірі "Аударма ісі". Лицензия оқу жылы басталғаннан кейін 

болғандықтан, бҧл мамандықтарға қабылдау жҥргізілген жоқ. 2021-2022 оқу жылында 

колледжге ""Аударма ісі" мамандығына 2,3 оқу курсына Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрінің 2015 жылғы 20 қаңтардағы № 19 "Білім беру ҧйымдарының 

тҥрлері бойынша білім алушыларды ауыстыру және қайта қабылдау" мемлекеттік қызмет 

кӛрсету қағидалары" бҧйрығына 1-қосымшаға сәйкес 130 студент ауыстырылды, бҧл білім 

беру ҧйымдарының колледждің жоғары рейтингі. 

Колледж қоғамның инклюзиясын дамыту процесіне белсенді қатысады. Сапалы 

білім алуға барлығының теңдігі сақталатын "ҚР Білім туралы Заңына" сҥйене отырып; 

әрбір адамның зияткерлік дамуын, психофизиологиялық және жеке ерекшеліктерін ескере 

отырып, халық ҥшін барлық деңгейдегі білім берудің қолжетімділігі; білім берудің 

зайырлы, гуманистік және дамытушылық сипаты, азаматтық және ҧлттық 

қҧндылықтардың, адам ӛмірі мен денсаулығының, жеке тҧлғаның еркін дамуының 

басымдығы; Адам қҧқықтары мен бостандықтарын қҧрметтеу және Президент                        

Қ.К.Тоқаевтың бағдарламасының 18-тармағына сәйкес, "2025 жылға дейін мҥгедек 

адамдардың қҧқықтарын қамтамасыз ету және ӛмір сҥру сапасын жақсарту жӛніндегі 

Ҧлттық жоспар", колледжде ерекше білім беру қажеттіліктері бар 53 студент оқиды: оның 

46 - сы мемлекеттік тапсырыс бойынша, 7 – сі коммерциялық негізде. 

ЕБҚ бар студенттердің ішінен есту және кӛру қабілеті бҧзылған 7 адам жоғары 

стипендия алады. 

ЕБҚ бар талапкерлердің ауруларының тҥрлері мен формалары кҥрделілігі бойынша 

әртҥрлі деңгейге ие, бірақ олардың барлығында интеллект сақталған, барлығында жалпы 

білім беретін мектепті бітіргені туралы аттестаттар бар. Білім алушылардың басым 

кӛпшілігінде ЖҚА (тірек-қимыл аппаратының бҧзылуы) диагнозы бар, осыған 

байланысты дене шынықтыру бойынша жеке оқу бағдарламалары әзірленді, ӛйткені 

бейімделген спорт бойынша дене шынықтыру сабақтары осы бҧзушылықтары бар 

адамдар ҥшін денсаулықты қолдаудың тиімді тәсілі болып табылады. 

2022-2023 оқу жылында ЕБҚ бар 49 білім алушы қабылданды. Колледжде 

"Интерьер дизайны" және "Бағдарламалық қамтамасыз ету" мамандықтары бойынша 

"Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру мамандықтары мен 

біліктіліктерінің жіктеуішін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрінің 2018 жылғы 27 қыркҥйектегі № 500 бҧйрығына сәйкес екі арнайы 

топта оқуға арналған 30 орын мемлекеттік білім беру тапсырысы орналастырылды 15 

адам. Осылайша , колледж инклюзивті топтарда да, арнайы топтарда да білім алады. 

2020-2021 оқу жылында білім алушылар контингенті 263 адамды қҧрады, оның 

ішінде мамандықтар бойынша: 

№ 

п/п 
Мамандықтың (біліктіліктің) атауы және шифры 

Білім алушылар контингенті (адам) 

Жалпы 
Курстар бойынша 

кҥндізгі бӛлім 
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1.  0501000 «Әлеуметтік жҧмыс»     0501013 әлеуметтік 

жҧмыс жӛніндегі маман 
29 29 23   6   

2.  0713000-Геодезия және картография    0713013-техник 

– геодезист 
34 34 25   9   

3.   1206000-Жол қозғалысын ҧйымдастыру    1206012-

Жол инспекторы 
102 102 5 34 40 23 

4.  1304000- Есептеу техникасы және бағдарламалық 

қамтамасыз ету (тҥрлері бойынша)   1304043-техник–

бағдарламашы   

80 80   57 23   

5.  1410000- Автомобиль жолдары мен аэродромдардың 

қҧрылысы  1410013-техник-қҧрылысшы 
18 18       18 

 Барлығы 263           

 

2021-2022 оқу жылы контингент 507 студентті қҧрады, оның ішінде мамандықтар 

бойынша: 

№ 

п/п 

Мамандықтың (біліктіліктің) атауы және шифры Білім алушылар контингенті 

(адам) 

Жалпы 

Курстар 

бойынша 

кҥндізгі бӛлім 
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1.  0501000 «Әлеуметтік жҧмыс»     0501013 әлеуметтік 

жҧмыс жӛніндегі маман 
25 25   25     

2.  0713000-Геодезия және картография    0713013-техник – 

геодезист 
37 37   29   8 

3.   1206000-Жол қозғалысын ҧйымдастыру    1206012-Жол 

инспекторы 
42 42   10 21 11 

4.  1304000- Есептеу техникасы және бағдарламалық 

қамтамасыз ету (тҥрлері бойынша)   1304043-техник–

программист   

74 74     51 23 

5.  1410000- Автомобиль жолдары мен аэродромдардың 

қҧрылысы  1410013-техник-қҧрылысшы 
            

6.  9230100   Әлеуметтік жҧмыс  4S09230102 әлеуметтік 

қызметкер 
14 14 14       

7.  07310200  Геодезия және картография   4S07310201  

Техник-геодезист 
27 27 27       

8.  06130100 «Бағдарламалық қамтамасыз ету (тҥрлері 

бойынша)»    4S06130103 Бағдарламалық қамтамасыз 

етуші 

34 34 34       

9.  0512000  Аударма ісі (тҥрлері бойынша) 0512000 

Аудармашы 
137 

13

7 
  58 79   

10.  02120100 Интерьер дизайны  4S02120103  интерьер 

дизайнері  
7 7 7       

11.   10150100  Туризм   4S10150104 Туризм бойынша 

менеджер 
32 32 32       

12.  10130300 Тамақтандыруды ҧйымдастыру   3W10130302 19 19 19       
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Аспазшы 

13.  10130100 Қонақ ҥй бизнесі 3W10130101  Әкімші 25 25 25       

14.  02310100 Аударма ісі 4S02310101  Аудармашы 34 34 34       

 Барлығы  507           

2022-2023 оқу жылына колледж контингенті 900 студентті қҧрайды, оның ішінде 

мамандықтар бойынша: 

№ 

п/п 

Мамандықтың (біліктіліктің) атауы және шифры Білім алушылар контингенті 

(адам) 

жалпы 

Курстар бойынша 

кҥндізгі бӛлім 

ж
ал

п
ы

 

1
 к

у
р

с 

2
 к

у
р

с 

3
 к

у
р

с 

4
 к

у
р

с 

1.  0501000 «Әлеуметтік жҧмыс»     0501013 Әлеуметтік жҧмыс 

жӛніндегі маман 
23 23     23   

2.  0713000-Геодезия және картография    0713013-техник – 

геодезист 
25 25     25   

3.   1206000- Жол қозғалысын ҧйымдастыру    1206023- техник 14 14       14 

4.  1304000- Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз 

ету (тҥрлері бойынша)   1304043-техник–бағдарламашы  
47 47       47 

5.  0512000  Аударма ісі (тҥрлері бойынша) 0512000 Аудармашы 57 57     57   

6.  9230100  Әлеуметтік жҧмыс  4S09230102 Әлеуметтік 

қызметкер 
80 80 60 20     

7.  07310200  Геодезия және картография   4S07310201  Техник-

геодезист 
76 76 50 26     

8.  06130100 «Бағдарламалық қамтамасыз ету (тҥрлері бойынша)»    

4S06130103 Бағдарламалық қамтамасыз етуші 
140 140 87 53     

9.  02120100 Интерьер дизайны  4S02120103  Интерьер дизайнері 77 77 53 24     

10.   10150100  Туризм   4S10150104 Туризм бойынша менеджер 58 58 29 29     

11.   10150100  Туризм   3W10150103 Туристік агент 27 27 27       

12.  10130300 Тамақтандыруды ҧйымдастыру   3W10130302 

Аспазшы 
57 57 30 27     

13.  10130100 Қонақ ҥй бизнесі 3W10130101  Әкімші 48 48 25 23     

14.  02310100 Аударма ісі 4S02310101  Аудармашы 130 130 66 64     

15.   07320700  Автомобиль жолдары мен әуеайлақтарды салу және 

пайдалану  4S07320703  Техник-қҧрылысшы 
15 15 15       

16.  10410400 Жол қозғалысын ҧйымдастыру 4S10410402Техник 24 24 24       

 Барлығы 900           

Контингенттің қозғалысын талдау мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша да, 

коммерциялық негізде де білім алушылардың тҧрақты ӛсуін кӛрсетеді. 
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Диаграмма 1.Бағаланатын кезеңдегі контингентті салыстырмалы талдау

 
 

Диаграмма 2. Движение контингента 

 

 

Диаграмма 3. Қабылдау
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229 
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149 

272 

363 

2020-2021 оқу жылы 2021-2022 оқу жылы 2022-2023 оқу жылы 
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шыққан студенттер саны 
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Диаграмма 4. Колледж контингенті мамандықтар бӛлінісінде

 

 

4. ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҦМЫС 

4.1.1 Оқыту нәтижелеріне бағдарлана отырып, техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білім беру мазмҧнына қойылатын талаптар. 

4.1.2 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 6 сәуірдегі 

№ 130 бұйрығымен бекітілген (ҚР ӘМ-де тіркелген) орта, техникалық және кәсіптік, 

орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары педагогтерінің жүргізуі үшін міндетті 

құжаттар тізбесіне және олардың нысанына сәйкес әзірленген және бекітілген оқу 

жылына арналған жұмыс жоспарының (қызмет бағыттары бойынша) болуы және 

сәйкестігі 2020 жылғы 06 сәуірдегі № 20317) техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларының мазмұны: 

Жыл сайын колледждің стратегиялық даму жоспары негізінде оның миссиясына, 

саясатына және білім беру сапасы саласындағы мақсаттарына сәйкес колледждің жҧмыс 

жоспары әзірленеді. (Қосымша) 

Колледждің жҧмыс жоспарында негізгі бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы 

индикаторлар және қызмет бағыттары бойынша іс-шаралар кӛрсетілген. Жылдық жҧмыс 

жоспары колледждің педагогикалық кеңесінің отырысында талқыланады. 

Колледж жҧмысының барлық жоспарлары "Орта, техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білім беру ҧйымдары педагогтерінің жҥргізуі ҥшін міндетті қҧжаттар 
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80 
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64 
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74 
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34 
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тізбесін және олардың нысанын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрінің 2020 жылғы 6 сәуірдегі № 130 (2021.09.16 № 472, 2022.08.27 № 382) 

бҧйрығы негізінде әзірленеді.  

Барлық қҧрылымдық бӛлімшелердің басшылары бӛлімшелердің қызметін қойылған 

мақсаттармен, міндеттермен және функциялармен қамтамасыз етуге жауапты. 

Әдістемелік жҧмыс жоспары колледж педагогтерінің кадрлық әлеуетін арттыру 

жӛніндегі іс-шараларды, кәсіптік білім беруді әдістемелік қамтамасыз етуді, білім 

алушыларды кәсіптік даярлаудың нысандарын, әдістерін жетілдіруді, оқу-зерттеу 

жҧмысын, педагогтар мен білім алушылардың эксперименттік жҧмысын, бірыңғай 

әдістемелік тақырып бойынша жҧмысты, кәсіптік білім беруді қоғамның ӛзгермелі 

қажеттіліктеріне уақтылы бейімдеуге ықпал ететін жаңа оқу орындарын қҧруды қамтиды. 

және еңбек нарығы. 

Әдістемелік және оқу жҧмысының жоспары негізінде оқу-әдістемелік кеңестің 

жоспары жасалады. 

Тәрбие жҧмысы колледжде тиісті оқу жылына арналған тәрбие жҧмысы жӛніндегі 

жоспармен регламенттеледі, қорытындылары жоспардың орындалуы жӛніндегі есепте 

кӛрсетіледі. Тәрбие жҧмысы педагогикалық, студенттік, ата-аналар қауымын, халықты, 

әлеуметтік әріптестер ӛкілдерін, қамқоршылық кеңестің ӛкілдерін тартуға бағытталған. 

Тәрбие жҧмысы жӛніндегі жоспардың негізгі міндеттері: 

- тҧлғаның жан-жақты дамуы ҥшін жағдай жасауда, оны ӛзін-ӛзі тәрбиелеуге, ӛзін-

ӛзі дамытуға, ӛзін-ӛзі талдауға және ӛзін-ӛзі бағалауға ояту ҥшін білім беру процесін 

ізгілендіруге ықпал ету. 

- білім алушылардың адамгершілік-патриоттық, мәдени - тарихи және 

шығармашылық дамуына жағдай жасау. 

- қҧқық бҧзушылықтардың, экстремизм кӛріністерінің, жаман әдеттерге 

тәуелділіктің алдын алу жӛніндегі жҧмысты жалғастыру. 

- білім алушылардың қосымша білім алу қажеттіліктерін дамыту ҥшін қолайлы 

жағдайлар жасау. 

- жеке тҧлғаны қалыптастыруға, дамытуға және кәсіби қалыптастыруға бағытталған 

сапалы білім алу ҥшін қажетті жағдайлар жасау; 

- әлеуметтік тәуекел тобындағы балалармен және әлеуметтік қауіпті жағдайдағы 

отбасылармен жҧмысты жалғастыру. 

- отбасылық тәрбие жҥйесін жетілдіру: Дәстҥрлердің сабақтастығы, ата-аналардың 

балаларды тәрбиелеу мен оқытуға жауапкершілігі. 

Оқу жҧмысы колледждің техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік 

жалпыға міндетті стандарттарын және тиісті МЖМБС ТжКБ оқу жоспарлары мен оқу 

бағдарламаларын орындауын кӛрсетеді. 

Колледждің білім беру қызметі жыл сайын бекітілетін жҧмыс оқу жоспарлары 

негізінде жҥзеге асырылады, онда жалпы білім беретін пәндер, арнайы пәндер бойынша 

апталық оқу жҥктемесінің кӛлемі, сондай-ақ ӛндірістік оқыту мен кәсіптік практика, 

аралық және қорытынды аттестаттау, консультациялар мен факультативтік сабақтар 

нақты реттеледі. 

Ӛндірістік жҧмыс осы қызметті реттейтін НҚА негізінде жҥргізіледі. Тәжірибеде 

теориялық дағдыларды бекіту, колледждің әлеуметтік серіктестермен байланысын 

нығайту, тҥлектерді жҧмысқа орналастыруға жәрдемдесу бағытында жҥзеге асырылады 

сондай-ақ дуальды оқытуды дамыту. 
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Ақпараттық технологиялар жоспары колледжде қабылданған ақпараттық және білім 

беру технологияларын енгізу және қолдау, оларды дамыту бойынша ҧсыныстар әзірлеу, 

оқытушылар мен қызметкерлердің біліктілігін арттыру саласында сабақтар ӛткізу, білім 

беру процесіне оқытудың жаңа (Желілік, мультимедиялық, қашықтықтан) ақпараттық 

технологияларын енгізу жӛніндегі колледж іс-шараларын кӛрсетеді. 

4.1.2. Мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттың талаптары негізінде жҧмыс 

берушілердің қатысуымен колледж әзірлеген білім беру бағдарламаларының болуы 

Колледжде Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 31 

қазандағы №553 бҧйрығымен бекітілген техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі 

білім беру мамандықтары бойынша ҥлгілік оқу жоспарлары мен ҥлгілік оқу 

бағдарламалары негізінде әзірленген техникалық және кәсіптік білім берудің жҧмыс оқу 

бағдарламалары іске асырылады. 

Сондай-ақ колледжде Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 

жылғы 15 маусымдағы № 384 бҧйрығымен (Нормативтік қҧқықтық актілерді мемлекеттік 

тіркеу тізілімінде № 11690 болып тіркелген) бекітілген техникалық және кәсіптік білім 

беру мамандықтары бойынша ҥлгілік оқу жоспарлары мен ҥлгілік оқу бағдарламалары 

негізінде әзірленген техникалық және кәсіптік білім берудің жҧмыс оқу бағдарламалары 

іске асырылады. 

Колледжде білім беру бағдарламаларын іске асыру білім беру бағдарламаларын іске 

асыруға және ҥлгілік оқу жоспарлары, білікті жҧмысшы кадрлар мен орта буын маманы 

деңгейлері ҥшін техникалық және кәсіптік білім берудің оқу жоспарының ҥлгілері 

негізінде белгілі бір бейін, мамандық және біліктілік бойынша жҧмыс оқу жоспарларын 

әзірлеуге қҧқық беретін нормативтік-қҧқықтық базаға сәйкес жҥргізіледі. 

Қазіргі уақытта, колледж 10 мамандық және 12 біліктілік бойынша білім беру 

қызметтерін ҧсынады. 

Колледждің оқу қызметі оқу процесінің кестесі, оқу жҧмыс жоспарлары және сабақ 

кестесі негізінде жҥзеге асырылады. 

Білім беру бағдарламаларын колледж жҧмыс берушілердің қатысуымен осы 

МЖМБС талаптары, кәсіптік стандарттар (бар болса), Worldskills кәсіптік стандарттары 

(бар болса) негізінде дербес әзірлейді. 

Білім беру бағдарламасына мыналар кіреді: тӛлқҧжат, жҧмыс оқу жоспары және 

жҧмыс оқу бағдарламалары. Типтік білім беру бағдарламалары олардың мазмҧны мен 

білім алушылардың дайындық деңгейіне қарай білім беру бағдарламаларына бӛлінеді: 

      1) білікті жҧмысшы кадрларды даярлауды кӛздейді. Білім беру 

бағдарламаларының мазмҧны жалпы білім беретін, жалпы гуманитарлық, жалпы кәсіптік, 

арнайы пәндерді зерделеуді, ӛндірістік оқыту мен кәсіптік практикадан ӛтуді немесе 

базалық және кәсіптік модульдерге интеграцияланған Жалпы гуманитарлық, жалпы 

кәсіптік, арнайы пәндерді зерделеуді, жҧмыс біліктіліктерін бере отырып, ӛндірістік 

оқыту мен кәсіптік практикадан ӛтуді кӛздейді; 

      2) орта буын мамандарын даярлауды кӛздейді. 

Колледждің білім беру бағдарламаларының мазмҧны жалпы білім беретін, 

әлеуметтік-экономикалық, Жалпы гуманитарлық, жалпы кәсіптік, арнайы пәндерді 

зерделеуді, ӛндірістік оқыту мен кәсіптік практикадан ӛтуді немесе базалық және кәсіптік 

модульдерге интеграцияланған әлеуметтік-экономикалық, Жалпы гуманитарлық, жалпы 

кәсіптік, арнайы пәндерді зерделеуді, "Орта буын маманы" біліктілігін бере отырып, 

ӛндірістік оқыту мен кәсіптік практикадан ӛтуді және (немесе) жҧмыс біліктіліктері 



 

 
Ӛзін-ӛзі бағалау 

  
Ӛзгерту: 

Басылым 1 89-ден 23 бет 

 

Осы есепті "Қазақстандық Швейцария-Американдық колледж" ЖШС-нің ресми рҧқсатынсыз толық немесе 

ішінара кӛшіруге, кӛбейтуге және таратуға болмайды 
 

Колледждің білім беру бағдарламаларының тізбесі білім беру бағдарламаларының 

тізілімінде қамтылған. 

Колледждің білім беру бағдарламаларының тізілімі білім беру саласындағы 

ақпараттандыру объектісінде қамтылған. Оқу жҧмыс жоспары бҥкіл оқу кезеңіне 

әзірленеді және колледж директоры бекітеді және МЖМБС және WorldSkills кәсіби 

стандарттарының талаптары негізінде жҧмыс берушілермен келісіледі. 

2020-2021 оқу жылы 

2020 жылғы қабылдауға арналған білім беру бағдарламаларын колледж жҧмыс 

берушілердің қатысуымен Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 

міндетін атқарушының 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бҧйрығымен бекітілген МЖМБС 

талаптары негізінде модульдік технология, кәсіптік стандарттар (бар болса), Worldskills 

кәсіптік стандарттары (бар болса) бойынша ҥлгілік оқу жоспарлары мен ҥлгілік оқу 

жоспарлары негізінде әзірледі Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 

2017 жылғы 31 қазандағы №553 бҧйрығымен бекітілген техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білім беру мамандықтары бойынша оқу бағдарламалары. 

 
Мамандығы: 

Біліктілік 

Әзірлеуші серіктес 

Кәсіби стандарт (бар болса) 

WorldSkills кәсіби стандарты (бар болса) 

ҤОЖ 

713000 Геодезия және карография 

071301 3-Техник-геодезист 

- «ГеодезияСтройКом» ЖШС 

- пайдаланылмаған 

- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 

бҧйрығына 615-қосымша жоқ 

2017 жылғы 31 қазандағы № 553 

501000-Әлеуметтік жҧмыс 

050101 3- Әлеуметтік жҧмыс 

жӛніндегі маман 

-ОФ «Балам-Ай» 

- пайдаланылмаған 

-жоқ 

- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 

бҧйрығына 615-қосымша жоқ 

2017 жылғы 31 қазандағы № 553 

1206000-Жол қозғалысын 

ҧйымдастыру 

120601 2-Жол инспекторы;    

120602 3-Техник  

«Спец Трейд ТМ» ЖШС 

- пайдаланылмаған 

-жоқ 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 

бҧйрығына 432-қосымша 

2017 жылғы 31 қазандағы № 553 

1304000- Есептеу техникасы және 

бағдарламалық қамтамасыз ету 

(тҥрлері бойынша)   1304043-техник–

программист   

1304012 – Электрондық есептеу 

машиналарының операторы 

 «Daimler Astana» ЖШС 

- пайдаланылмаған 

-жоқ 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 

бҧйрығына 317-қосымша 

2017 жылғы 31 қазандағы № 553 

2021 – 2022 оқу жылы 

2021 жылғы қабылдауға арналған білім беру бағдарламаларын колледж жҧмыс 

берушілердің қатысуымен Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 

міндетін атқарушының 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 кредиттік-модульдік технология, 

кәсіптік стандарттар (бар болса), Worldskills кәсіптік стандарттары (бар болса) бойынша 

бҧйрығымен бекітілген МЖМБС талаптарының негізінде әзірледі), Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы №553 

бҧйрығымен бекітілген техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 



 

 
Ӛзін-ӛзі бағалау 

  
Ӛзгерту: 

Басылым 1 89-ден 24 бет 

 

Осы есепті "Қазақстандық Швейцария-Американдық колледж" ЖШС-нің ресми рҧқсатынсыз толық немесе 

ішінара кӛшіруге, кӛбейтуге және таратуға болмайды 
 

мамандықтары бойынша ҥлгілік оқу жоспарлары мен ҥлгілік оқу бағдарламалары 

негізінде нҧсқаулық-әдістемелік ҧсынымдар 
2021-2022 оқу жылының басына 

қарай техникалық және кәсіптік, 

орта білімнен кейінгі білім беру оқу 

орындарында оқу процесін 

ҧйымдастыру бойынша (мыс. 

31.08.2021-ші № 5-13-2/3424-і) 

Мамандығы: 

Біліктілік 

Әзірлеуші серіктес 

Кәсіби стандарт (бар болса) 

WorldSkills кәсіби стандарты (бар болса) 

ҤОЖ 

10130300 «Тамақтандыруды 

ҧйымдастыру» 

3W10130302 «аспазшы» 

- «A-Diplomat» ЖШС 

- "Атамекен" ҚР ҦКП Басқарма тӛрағасының орынбасарының 

22.10.2018№ 284 "тамақтандыруды ҧйымдастыру"бҧйрығына №2 

қосымша 

- "Аспазшы" 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 

бҧйрығына 414-қосымша 

2017 жылғы 31 қазандағы № 553 

10130100 «Қонақҥй бизнесі», 

3W10130101 «әкімші» 

«A-Diplomat»ЖШС 

"Атамекен" ҚР ҦКП Басқарма Тӛрағасының 17.01.2017 ж.№ 3 

"Қонақ ҥй шаруашылығы"бҧйрығына №2 қосымша 

Жоқ 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 

бҧйрығына 410-қосымша 

2017 жылғы 31 қазандағы № 553 

02310100 «Аударма ісі (тҥрлері 

бойынша)» 

4S 02310101 «Аудармашы» 

- ЖК аударма бюросы орталығы "Нҧр" 

-- Ҧлттық Кәсіпкерлер палатасы Басқарма тӛрағасының 

орынбасарының бҧйрығына № 1 қосымша 

Қазақстан Республикасының "Атамекен", "Аудармашы" 

26.01.2021 ж. №14 

- жоқ 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 

бҧйрығына 74-қосымша 

2017 жылғы 31 қазандағы № 553 

10130100«Туризм», 

4S10150104  «туризм бойынша 

менеджер» 

- «A-Diplomat»ЖШС 

- "Атамекен" ҚР ҦКП Басқарма Тӛрағасының 17.01.2017 ж.№ 3 

"Туризм"бҧйрығына №2 қосымша 

- Жоқ 

- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 

бҧйрығына 416-қосымша 

2017 жылғы 31 қазандағы № 553 

02120100 «Интерьер дизайны» 

4S02120103 «Интерьер дизайнеры» 

-«AВС Дизайн»ЖШС 

-" Графикалық және мультимедиялық дизайнды әзірлеу " 

бҧйрыққа № 26 қосымша 

"Атамекен" ҦКП 24.12.2019 ж. № 259 

- Жоқ 

- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 

бҧйрығына 34-қосымша 

2017 жылғы 31 қазандағы № 553 

07310200 

«Геодезия және картография» 

4S 07310201 «Техник-геодезист» 

кҥндізгі 

- «ГеодезияСтройКом»ЖШС 

-«Геодезия және картография» Қазақстан Республикасы Ҧлттық 

экономика министрінің 2015.03.16 № 208 бҧйрығы 

- жоқ 

- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 

жылғы 31 қазандағы № 553 бҧйрығына 338-қосымша 



 

 
Ӛзін-ӛзі бағалау 

  
Ӛзгерту: 

Басылым 1 89-ден 25 бет 

 

Осы есепті "Қазақстандық Швейцария-Американдық колледж" ЖШС-нің ресми рҧқсатынсыз толық немесе 

ішінара кӛшіруге, кӛбейтуге және таратуға болмайды 
 

09230100 

«Әлеуметтік жҧмыс» 

 4S 09230102 «Әлеуметтік 

қызметкер» 

- "Балам ай мҥгедек балаларды қолдау қайырымдылық қоры" ҚҚ 

- "Психологиялық және әлеуметтік жҧмыс" Қазақстан 

Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 

2019 жылғы 30 мамырдағы № 292 Бҧйрығы," кӛру қабілеті 

шектеулі адамдарға әлеуметтік қызметтер "" Атамекен " ҦКП 

18.12.2019 ж. № 255 бҧйрығына №27 қосымша 

- жоқ 

- Білім Министрінің бҧйрығына 402-қосымша 

2017 жылғы 31 қазандағы № 553 

06130100 

«Бағдарламалық қамтамасыз ету 

(тҥрлері бойынша)» 

4S06130103 "Бағдарламалық 

жасақтама жасаушы" 

- «Daimler Astana»ЖШС 

- "Бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу" "Атамекен" ҦКП 

2017 жылғы 17 шілдедегі № 171 бҧйрығына № 5 қосымша 

- "Бизнеске арналған IT-шешімдер" 

- Білім Министрінің бҧйрығына 114-Қосымша 

2017 жылғы 31 қазандағы № 553 

2022-2023 оқу жылы 

2022-2023 оқу жылында білім беру бағдарламалары жҧмыс берушілердің 

қатысуымен "Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың, бастауыш, негізгі орта және жалпы 

орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға 

міндетті стандарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім Министрінің 2022 

жылғы 3 тамыздағы № 348 бҧйрығына сәйкес академиялық дербестікті енгізуді ескере 

отырып әзірленді. МЖМБС, кәсіби стандарттар (бар болса), WorldSkills кәсіби 

стандарттары (бар болса), Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2017 

жылғы 31 қазандағы №553 бҧйрығымен бекітілген ТжКБ мамандықтары бойынша ҥлгілік 

оқу жоспарлары мен ҥлгілік оқу бағдарламалары, жалпы білім беретін пәндер бойынша 

ҥлгілік білім беру бағдарламалары (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігінің №5-13-4/2937-және 12.08.2020 ж. Бҧйрығы), оқу процесін ҧйымдастыру 

бойынша нҧсқаулық-әдістемелік ҧсынымдар 2022-2023 оқу жылының басына қарай 

техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беретін оқу орындарында (мыс. № 

5-13-2 / 3756-және 26.08.2022 ж.). 
Мамандығы: 

Біліктілік 

Әзірлеуші серіктес 

Кәсіби стандарт (бар болса) 

WorldSkills кәсіби стандарты (бар болса) 

ҤОЖ 

10130300 «Тамақтандыруды ҧйымдастыру» 

3W10130302 «аспазшы» 

ББ мақсаты: тамақ, сусындар мен аспаздық 

ӛнімдерді ӛз бетінше сапалы дайындауға және 

оларды тамақтандыру ҧйымдарында ҧсынуға 

қабілетті тамақтану саласындағы мамандарды 

даярлау 

- «A-Diplomat»ЖШС 

- "Атамекен" ҚР ҦКП Басқарма тӛрағасының 

орынбасарының 22.10.2018№ 284 "тамақтандыруды 

ҧйымдастыру"бҧйрығына №2 қосымша 

- "Аспазшы" 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 

бҧйрығына 414-қосымша 

2017 жылғы 31 қазандағы № 553 

10130100 «Қонақҥй бизнесі», 

3W10130101 «әкімші» 

ББ мақсаты: қонақҥйлер мен қонақ ҥй 

кешендерінде қонақтарды қабылдау және 

орналастыру бойынша сапалы қызмет кӛрсету 

саласында Қонақжайлылық индустриясы 

саласының маманын даярлау 

«A-Diplomat»ЖШС 

"Атамекен" ҚР ҦКП Басқарма Тӛрағасының 17.01.2017 

ж.№ 3 "қонақ ҥй шаруашылығы"бҧйрығына №2 

қосымша 

Жоқ 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 

бҧйрығына 410-қосымша 

2017 жылғы 31 қазандағы № 553 

02310100 «Аударма ісі (тҥрлері бойынша)» 

4S 02310101 «аударма ісі» 

ББ мақсаты: тіларалық жазбаша және ауызша 

- ЖК аударма бюросы орталығы "Нҧр" 

-- Ҧлттық Кәсіпкерлер палатасы Басқарма тӛрағасының 

орынбасарының бҧйрығына № 1 қосымша 



 

 
Ӛзін-ӛзі бағалау 

  
Ӛзгерту: 

Басылым 1 89-ден 26 бет 

 

Осы есепті "Қазақстандық Швейцария-Американдық колледж" ЖШС-нің ресми рҧқсатынсыз толық немесе 

ішінара кӛшіруге, кӛбейтуге және таратуға болмайды 
 

аударманы жҥзеге асыруға қабілетті бәсекеге 

қабілетті мамандарды даярлау, кәсіби 

міндеттерді шешу ҥшін тиісті ақпаратты іздеу 

алгоритмін меңгеру, параллельді және 

прецедентті мәтіндерді (шаблондарды) іздеуді, 

іріктеуді және салыстырмалы талдауды жҥзеге 

асыру, жазбаша және ауызша аударманың 

техникалық тәсілдерін меңгеру, 

автоматтандырылған және автоматты жҥйелерді 

пайдалану 

кәсіби міндеттерді шешуге арналған аудармалар 

Қазақстан Республикасының "Атамекен", "Аудармашы" 

26.01.2021 ж. №14 

- жоқ 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 

бҧйрығына 74-қосымша 

2017 жылғы 31 қазандағы № 553 

10130100"Туризм", 

4s10150104 "туризм менеджері", 3W10150103-

туристік агент 

ББ мақсаты: туристік ӛнімді клиенттердің 

қажеттіліктеріне бейімдеуді, ілгерілетуді, сатып 

алуды және сатуды жҥзеге асыратын мамандарды 

даярлау; кіру, шығу және ішкі турларды әзірлеу, 

ҧйымдастыру және ӛткізу, маршрутта 

туристердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету. 

- «A-Diplomat»ЖШС 

- "Атамекен" ҚР ҦКП Басқарма Тӛрағасының 

17.01.2017 ж.№ 3 "Туризм"бҧйрығына №2 қосымша 

- Жоқ 

- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің бҧйрығына 416-қосымша 

2017 жылғы 31 қазандағы № 553 

02120100"интерьер дизайны" 

4S02120103"интерьер дизайнері" 

ББ мақсаты: дайындық 

клиенттің толық сҥйемелдеуін жҥзеге асыра 

отырып, техникалық тапсырманы сапалы 

әзірлеуге, дизайн жобаларын жасауға және іске 

асыруға қабілетті мамандар. 

- «AВС Дизайн»ЖШС 

-" Графикалық және мультимедиялық дизайнды әзірлеу 

" бҧйрыққа № 26 қосымша 

"Атамекен" ҦКП 24.12.2019 ж. № 259 

- Жоқ 

- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің бҧйрығына 34-қосымша 

2017 жылғы 31 қазандағы № 553 

07310200 

"Геодезия және картография" 

4s 07310201 "Техник-геодезист" 

бетпе-бет 

ББ мақсаты: әртҥрлі инженерлік-геодезиялық 

жҧмыстар ҥшін геодезиялық негіздеме қҧру 

бойынша практикалық міндеттерді дербес және 

жауапкершілікпен шеше алатын қҧрылыс-сәулет 

ӛнеркәсібінде мамандар даярлау; 

қҧрылыстың жобасын геодезиялық дайындауды 

орындау және оны табиғатқа шығару; 

қҧрылыстарды пайдалану процесінде 

геодезиялық бақылау; 

қолданыстағы нормативтік қҧжаттардың 

талаптарына сәйкес далалық және камералдық 

инженерлік-геодезиялық жҧмыстардың 

орындалуын бақылауды жҥзеге асыру. 

- «ГеодезияСтройКом»ЖШС 

- "Геодезия және картография" Қазақстан Республикасы 

Ҧлттық экономика министрінің 2015.03.16 № 208 

бҧйрығы 

- жоқ 

-- Білім Министрінің бҧйрығына 338-қосымша 

2017 жылғы 31 қазандағы № 553 

09230100 

"Әлеуметтік жҧмыс" 

4s 09230102 "әлеуметтік қызметкер" 

ББ мақсаты: қиын ӛмірлік жағдайға тап болған 

адамға, отбасына, мҧқтаждардың әртҥрлі 

топтарына кӛмек кӛрсету бойынша практикалық 

міндеттерді ӛз бетінше және жауапкершілікпен 

шеше алатын мамандарды даярлау; адамның 

қоғаммен, топпен немесе жеке адаммен 

әлеуметтік, психоменталдық байланыстарын 

қалпына келтіру және сақтау.  

-- "Балам ай мҥгедек балаларды қолдау қайырымдылық 

қоры" ҚҚ 

- "Психологиялық және әлеуметтік жҧмыс" Қазақстан 

Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 

министрінің 2019 жылғы 30 мамырдағы № 292 

Бҧйрығы," кӛру қабілеті шектеулі адамдарға әлеуметтік 

қызметтер "" Атамекен " ҦКП 18.12.2019 ж. № 255 

бҧйрығына №27 қосымша 

- жоқ 

-- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы № 553 



 

 
Ӛзін-ӛзі бағалау 

  
Ӛзгерту: 

Басылым 1 89-ден 27 бет 

 

Осы есепті "Қазақстандық Швейцария-Американдық колледж" ЖШС-нің ресми рҧқсатынсыз толық немесе 

ішінара кӛшіруге, кӛбейтуге және таратуға болмайды 
 

бҧйрығына 402-қосымша 

06130100 

"Бағдарламалық қамтамасыз ету (тҥрлері 

бойынша)" 

4s06130103"бағдарламалық жасақтама жасаушы" 

ОП мақсаты: 

- «Daimler Astana»ЖШС 

-« Бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу" 

"Атамекен" ҦКП 2017 жылғы 17 шілдедегі № 171 

бҧйрығына № 5 қосымша 

- "Бизнеске арналған IT-шешімдер" 

- Білім Министрінің бҧйрығына 114-Қосымша 

2017 жылғы 31 қазандағы № 553 

10400 жол қозғалысын ҧйымдастыру 

4s10410402 Техник 

ББ мақсаты: Кӛлік қҧралдарын Инспекциялауға, 

олардың жай-кҥйіне техникалық қадағалау 

жҥргізуге, жол қозғалысы ережелері мен 

қауіпсіздігінің сақталуын қамтамасыз етуге, 

профилактикалық іс-шаралардың әзірленуі мен 

жҥргізілуін бақылауға қабілетті білікті 

мамандарды даярлау. 

- «СпецТрэйдТМ»ЖШС 

- "Автомобиль кӛлігінің техникалық жай-кҥйін бақылау 

"" Атамекен "ҚР ҦКП 06.09.2018 ж. № 239 бҧйрығына 

№ 3 қосымша, "автокӛлік қҧралдарын мерзімді 

техникалық байқау", "Атамекен" ҚР ҦКП 20.12.2019 ж. 

№ 256 бҧйрығына №46 қосымша 

- Жоқ 

- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы № 553 

бҧйрығына 432-қосымша 

07320700 қҧрылысы 

автомобиль жолдары мен әуеайлақтарды 

пайдалану 

4s07320703 техник-қҧрылысшы 

ОP мақсаты: қолданыстағы нормативтік 

қҧжаттардың талаптарына сәйкес жолдар мен 

әуеайлақтарды салу, тҧру және бақылау және 

орындау бойынша практикалық міндеттерді 

дербес және жауапкершілікпен шеше алатын 

білікті мамандарды даярлау. 

- «СпецТрэйдТМ»ЖШС 

- жоқ 

- жоқ 

- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы № 553 

бҧйрығына 358-қосымша 

4.1.3. Мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттың 1, 2-қосымшаларына сәйкес 

техникалық және кәсіптік білім берудің оқу жоспарының ҥлгілері негізінде 

әзірленген жҧмыс оқу жоспарларының болуы 

2020-2021 оқу жылы  

2020-2021 оқу жылында жҧмыс оқу жоспарлары (бҧдан әрі-ЖОЖ) техникалық және 

кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты (Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрлігінің 2018 жылғы 31 қазандағы №604 бҧйрығы), Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 31 бҧйрығымен бекітілген ТжКБ 

мамандықтары бойынша ҥлгілік оқу жоспарлары мен ҥлгілік оқу бағдарламалары 

негізінде әзірленді; қазан 2017 ж №553, 2020-2021 оқу жылының басына қарай 

техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру оқу орындарында оқу процесін 

ҧйымдастыру жӛніндегі нҧсқаулық-әдістемелік ҧсынымдар (31.08.2020 ж. № 5-13-4/3200-

И), ТжКБ мамандықтары бойынша жҧмыс оқу жоспарлары мен бағдарламаларын 

әзірлеуге арналған әдістемелік ҧсынымдар (16.06.2017 ж. қаралған және мақҧлданған 

РУМС) "Кәсіпқор "Холдингі" КЕАҚ сайтында. 

МЖМБС талаптарына сәйкес оқу жҧмыс жоспарлары оқытудың барлық кезеңіне 

әзірленді, жҧмыс берушілермен келісілді және колледж директорымен бекітілді. 

Колледждің жҧмыс оқу жоспарлары Қазақстан Республикасы Білім министрінің 

2018 жылғы 31 қазандағы №604 бҧйрығымен бекітілген техникалық және кәсіптік 

мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттың 1, 2-қосымшаларына сәйкес техникалық және 

кәсіптік білім берудің оқу жоспарының (бҧдан әрі-ТжКБ) ҥлгілері негізінде әзірленеді. 

ШБҚ бойынша жҧмыс оқу жоспарлары білім алушыларды қабылдауды ескере 

отырып әзірленді, оқыту тілдеріне (мемлекеттік және орыс) сәйкес келеді. Колледж негізгі 



 

 
Ӛзін-ӛзі бағалау 

  
Ӛзгерту: 

Басылым 1 89-ден 28 бет 

 

Осы есепті "Қазақстандық Швейцария-Американдық колледж" ЖШС-нің ресми рҧқсатынсыз толық немесе 

ішінара кӛшіруге, кӛбейтуге және таратуға болмайды 
 

орта білім беру және жалпы орта білім беру базасында білім алушыларды қабылдауды 

жҥзеге асырады. Колледж Білім беру тіліне қарамастан, бюджеттік негізде білім 

алушыларға да, коммерциялық негізде білім алушыларға да білім беру қызметтерін алуға 

тең мҥмкіндіктер береді. 

Еңбек нарығындағы ӛзгерістерді ескере отырып, жҧмыс берушілердің сҧраныстары, 

талаптары мен ҧсынымдары бойынша ӛзгерістер енгізе отырып, жыл сайын жҧмыс оқу 

жоспарлары әзірленеді және бекітіледі. Колледждің әлеуметтік әріптестері колледж 

қызметін ҧйымдастыруға жәрдемдеседі және жеке тҧлғаның белгілі бір кәсіби 

дағдыларына, дағдылары мен қасиеттеріне тапсырысты қалыптастыруға ықпал етеді, 

мамандарға ӛздерінің қажеттіліктерін қалыптастырады, колледж іс-шараларына, 

дипломдық жобаларды қорғау рәсімдеріне және білім алушыларды біліктілік алуға 

қорытынды аттестаттауға, индустриялық кеңестің жҧмысына қатысады. 

Осылайша, колледжде 1-4 курс білім алушылары арасында желілік, модульдік, 

дуалды және кредиттік-модульдік оқыту технологиялары бойынша білім беру 

бағдарламалары іске асырылады. (Қосымша) 

2020-2021 оқу жылында жҧмыс оқу жоспарлары Қазақстан Республикасы Білім 

министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бҧйрығымен бекітілген Техникалық және 

кәсіптік мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттың 2-қосымшасына сәйкес әзірленді, оған 

ӛзгерістер мен толықтырулар 28.08.2020 

Негізгі орта білім базасында 
Мамандығы: 713000 Геодезия және карография 

Біліктілігі 071301 3-Техник-геодезист 

Оқыту нысаны кҥндізгі 

Негізгі орта білім беру базасында оқытудың 

нормативтік мерзімі 

3 ж. 10 ай.  

 

Оқыту тілі мемлекеттік 

Оқыту жҥйесі Модульдік-қҧзыреттілік тәсіл 

ЖББ 1448 ч. 

БМ 710 

ПМ 3134 

Аралық аттестаттау 180 

Қорытынды аттестаттау 72 

Факультативтер 428 

Кеңес беру 400 

Барлығы 6588 

 

Мамандығы: 0501000 Әлеуметтік жҧмыс 

Біліктілігі 050101 3 «Әлеуметтік жҧмыс бойынша маман» 

Оқыту нысаны кҥндізгі 

Негізгі орта білім беру базасында оқытудың 

нормативтік мерзімі 

2 ж. 10 ай.  

 

Оқыту тілі орыс 

Оқыту жҥйесі Модульдік-қҧзыреттілік тәсіл 

ЖББ 1448 с. 

БМ 500 

ПМ 2120 

Аралық аттестаттау 180 

Қорытынды аттестаттау 72 

Факультативтер 340 



 

 
Ӛзін-ӛзі бағалау 

  
Ӛзгерту: 

Басылым 1 89-ден 29 бет 

 

Осы есепті "Қазақстандық Швейцария-Американдық колледж" ЖШС-нің ресми рҧқсатынсыз толық немесе 

ішінара кӛшіруге, кӛбейтуге және таратуға болмайды 
 

Кеңес беру 300 

Барлығы 4960 

 

Мамандығы: 1206000-Жол қозғалысын ҧйымдастыру 

Біліктілігі 120601 2-жол иснпекторы;    120602 3-Техник  

Оқыту нысаны кҥндізгі 

Негізгі орта білім беру базасында оқытудың 

нормативтік мерзімі 

3 ж . 10 ай  

 

Оқыту тілі орыс 

Оқыту жҥйесі Модульдік-қҧзыреттілік тәсіл 

ЖББ 1448 

БМ 632 

ПМ 3392 

Аралық аттестаттау 216 

Қорытынды аттестаттау 72 

Факультативтер 428 

Кеңес беру 400 

Барлығы 6588 

 

Мамандығы: 1206000- Жол қозғалысын ҧйымдастыру 

Біліктілігі 120601 2-жол инспекторы;    120602 3-Техник  

Оқыту нысаны кҥндізгі 

Негізгі орта білім беру базасында оқытудың 

нормативтік мерзімі 

3 ж . 10 ай  

 

Оқыту тілі орыс 

Оқыту жҥйесі Модульдік-қҧзыреттілік тәсіл 

ЖББ 1448 

БМ 632 

ПМ 3392 

Аралық аттестаттау 216 

Қорытынды аттестаттау 72 

Факультативтер 428 

Кеңес беру 400 

Барлығы 6588 

Жалпы орта білім беру базасында 

Мамандығы: 1304000-Есептеу техникасы және бағдарламалық 

қамтамасыз ету (тҥрлері бойынша) 

Біліктілігі 1304012 – Электрондық есептеу машиналарының 

операторы; 1304043 –Техник-программист  

Оқыту нысаны Кҥндізгі 

Жалпы орта білім беру базасында оқытудың 

нормативтік мерзімі 

2 ж . 10 ай.  

 

Оқыту тілі мемлекеттік 

Оқыту жҥйесі Модульдік-қҧзыреттілік тәсіл 

ЖББ 834 

БМ 3000 

ПМ 216 

Аралық аттестаттау 108 

Қорытынды аттестаттау 72 



 

 
Ӛзін-ӛзі бағалау 

  
Ӛзгерту: 

Басылым 1 89-ден 30 бет 

 

Осы есепті "Қазақстандық Швейцария-Американдық колледж" ЖШС-нің ресми рҧқсатынсыз толық немесе 

ішінара кӛшіруге, кӛбейтуге және таратуға болмайды 
 

Факультативтер 340 

Кеңес беру 300 

Барлығы 4960 

2021-2022 оқу жылы 

2021-2022 оқу жылында жҧмыс оқу жоспарлары (бҧдан әрі - ЖОЖ) кредиттік-

модульдік тәсілді, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің 

мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарына сәйкес академиялық дербестікті енгізуді 

ескере отырып әзірленді (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 

міндетін атқарушының 2021 жылғы 23 шілдедегі № 362 бҧйрығымен бекітілген, Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бҧйрығына 

ӛзгеріс енгізілді), МЖМБС талаптары, кәсіптік стандарттар негізінде жҧмыс берушілердің 

қатысуымен (бар болса), Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2017 

жылғы 31 қазандағы бҧйрығымен бекітілген ТжКБ мамандықтары бойынша WorldSkills 

кәсіби стандарттары (бар болса), ҥлгілік оқу жоспарлары және ҥлгілік оқу бағдарламалары 

№553, жалпы білім беретін пәндер бойынша ҥлгілік білім беру бағдарламалары 

(Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 12.08.2020 ж. №5-13-4/2937-

және бҧйрығы, 2021-2022 оқу жылының басына техникалық және кәсіптік, орта білімнен 

кейінгі білім беру оқу орындарында оқу процесін ҧйымдастыру бойынша нҧсқаулық-

әдістемелік ҧсынымдар (31.08.2021- № 5-13-2/3424-және) 

2021-2022 оқу жылында жҧмыс оқу жоспарлары Қазақстан Республикасы Білім 

министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бҧйрығымен бекітілген Техникалық және 

кәсіптік мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттың 1-қосымшасына сәйкес әзірленді, оған 

ӛзгерістер мен толықтырулар 23.07.2021 ж.енгізілді. 
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10130300 

«Тамақтандыруды 

ҧйымдастыру» 

3W10130302 «Аспазшы» 

1 жыл 10 

ай 

кредиттік-

модулдік, 

дуалды 

1440/60 168/7 1128/ 

47 

240/10 192/8  3312/

138 

10130100 «Қонақҥй 

бизнесі», 

3W10130101 «Әкімші» 

1 жыл 10 

ай 

кредиттік-

модулдік, 

дуалды 

1440/60 168/7 1128/ 

47 

240/10 192/8  3312/

138 

02310100 «Аударма ісі 

(тҥрлері бойынша)» 

4S 02310101 

«Аудармашы» 

2 жыл 10 

ай 

кредиттік-

модулдік 

 

1440/60 408/17 2256/ 

94 

312/13 288/12 24/

1 

4944/

206 

10130100«Туризм», 

4S10150104  «Туризм 

бойынша менеджер» 

2 жыл 10 

ай 

кредиттік-

модулдік, 

дуалды 

1440/60 408/17 2256/ 

94 

312/13 288/12 24/

1 

4944/

206 

02120100 «Интерьер 2 жыл 10 кредиттік- 1440/60 408/17 2256/ 312/13 288/12 24/ 4944/



 

 
Ӛзін-ӛзі бағалау 

  
Ӛзгерту: 

Басылым 1 89-ден 31 бет 

 

Осы есепті "Қазақстандық Швейцария-Американдық колледж" ЖШС-нің ресми рҧқсатынсыз толық немесе 

ішінара кӛшіруге, кӛбейтуге және таратуға болмайды 
 

дизайны» 

4S02120103 «Интерьер 

дизайнері» 

ай модулдік 94 1 206 

07310200 

«Геодезия және 

картография» 

4S 07310201 «Техник-

геодезист» 

кҥндізгі 

3 жыл 10 

ай 

кредиттік-

модулдік 
1440/60 504/21 3528/ 

147 

336/14 384/16 96/

4 

6576/

274 

09230100 

«Әлеуметтік жҧмыс» 

 4S 09230102 

«Әлеуметтік қызметкер» 

2 жыл 10 

ай 

кредиттік-

модулдік, 

дуалды 

1440/60 408/17 2256/ 

94 

312/13 288/12 24/

1 

4944/

206 

06130100 

«Бағдарламалық 

қамтамасыз ету» (тҥрлері 

бойынша) 4S06130103 

Бағдарламалық 

қамтамасыз етуші 

2 жыл 10 

ай 

кредиттік-

модулдік 

 

1440/60 408/17 2256/ 

94 

312/13 288/12 24/

1 

4944/

206 

Басқа оқу орындарынан (негізінен "Қазақстан Халықаралық Лингвистикалық 

колледжі" ЖШС) ауыстырылған "Аударма ісі" мамандығының 2 және 3 курс 

студенттерінің топтары ҥшін білім беру бағдарламалары әзірленді. "Білім алуды 

аяқтамаған адамдарға берілетін анықтама нысанын бекіту туралы" Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2009 жылғы 12 маусымдағы № 289 

бҧйрығына сәйкес нысан бойынша берілген транскрипте немесе анықтамада кӛрсетілген 

оқытылған пәндердің тізбесі мен кӛлеміне талдау жҥргізілді (нормативтік қҧқықтық 

актілердің мемлекеттік тізілімінде № 5717 болып тіркелген). Талдау қорытындысы 

бойынша "Білім берудің барлық деңгейлеріндегі мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 

стандарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 

2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бҧйрығы, "Техникалық және кәсіптік мамандықтар 

бойынша ҥлгілік оқу жоспарлары мен ҥлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы" 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 15 маусымдағы                

№ 384 бҧйрығы негізінде кәсіптік білім беру". Бағдарламалар желілік оқыту жҥйесі 

негізінде әзірленді, ӛйткені Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 

жылғы 31 қазандағы № 553 бҧйрығына 73-қосымша "0512000 – Аударма ісі" (тҥрлері 

бойынша) мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік білім берудің ҥлгілік оқу 

жоспары" бекітілді - жаңа редакцияда-ҚР Білім және ғылым министрінің бҧйрығымен 

15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі). 

 
Мамандық 0512000 – Аударма ісі 

Біліктілік 051201 3 «Аудармашы» 

Оқыту нысаны Кҥндізгі 

Негізгі орта білім беру базасында оқытудың 

нормативтік мерзімі 

2 жыл 10 ай 

 

Әзірлеуші серіктес ЖК аударма бюросы орталығы "Нҧр" 

Кәсіби стандарт (бар болса) Пайдаланылмаған 

WorldSkills кәсіби стандарты (бар болса) жоқ 

2022-2023 оқу жылы 



 

 
Ӛзін-ӛзі бағалау 

  
Ӛзгерту: 

Басылым 1 89-ден 32 бет 

 

Осы есепті "Қазақстандық Швейцария-Американдық колледж" ЖШС-нің ресми рҧқсатынсыз толық немесе 

ішінара кӛшіруге, кӛбейтуге және таратуға болмайды 
 

2022-2023 оқу жылында жҧмыс оқу жоспарлары (бҧдан әрі - ЖОЖ) кредиттік-

модулдік тәсілді, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің 

мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарына сәйкес академиялық дербестікті енгізуді 

ескере отырып әзірленді (Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің 2022 жылғы 3 

тамыздағы № 348 бҧйрығы.), МЖМБС талаптары, кәсіптік стандарттар (бар болса), 

Worldskills кәсіптік стандарттары (бар болса), ҥлгілік оқу жоспарлары және ТжКБ 

мамандықтары бойынша ҥлгілік оқу бағдарламалары негізінде жҧмыс берушілердің 

қатысуымен, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2017 жылғы 31 

қазандағы №553 бҧйрығымен бекітілген, жалпы білім беретін пәндер бойынша ҥлгілік 

білім беру бағдарламалары (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

№5-13-4/2937-және 12.08.2020 ж. бҧйрығы), техникалық және кәсіптік, орта білімнен 

кейінгі білім беру оқу орындарында оқу процесін ҧйымдастыру жӛніндегі нҧсқаулық-

әдістемелік ҧсынымдар 2022-2023 оқу жылы. 

2022-2023 оқу жылында жҧмыс оқу жоспарлары Қазақстан Республикасы Оқу-

ағарту министрінің 2022 жылғы 3 тамыздағы № 348 бҧйрығымен бекітілген Техникалық 

және кәсіптік мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттың 1-қосымшасына сәйкес 

әзірленді. 
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10130300 

«Тамақтандыруды 

ҧйымдастыру» 

3W10130302 «Аспазшы» 

1 жыл 10 ай кредиттік-

модулдік, 

дуалды 

1440/60 168/7 1128/ 

47 

240/10 192/8  3312/

138 

10130100 «Қонақҥй 

бизнесі», 

3W10130101 «Әкімші» 

1 жыл 10 ай кредиттік-

модулдік, 

дуалды 

1440/60 168/7 1128/ 

47 

240/10 192/8  3312/

138 

02310100 «Аударма ісі 

(тҥрлері бойынша)» 

4S 02310101 

«Аудармашы» 

2 жыл 10 ай Кредиттік-

модулды 
1440/60 408/17 2256/ 

94 

312/13 288/12 24/

1 

4944/

206 

10130100«Туризм», 

4S10150104  «Туризм 

бойынша менеджер» 

2 жыл 10 ай кредиттік-

модулдік, 

дуалды 

1440/60 408/17 2256/ 

94 

312/13 288/12 24/

1 

4944/

206 

02120100 «Интерьер 

дизайны» 

4S02120103 «Интерьер 

дизайнері» 

2 жыл 10 ай Кредиттік-

модулды 
1440/60 408/17 2256/ 

94 

312/13 288/12 24/

1 

4944/

206 

07310200 

«Геодезия және 

картография» 

4S 07310201 «Техник-

геодезист» 

кҥндізгі 

3 жыл 10 ай Кредиттік-

модулды 
1440/60 504/21 3528/ 

147 

336/14 384/16 96/

4 

6576/

274 



 

 
Ӛзін-ӛзі бағалау 

  
Ӛзгерту: 

Басылым 1 89-ден 33 бет 

 

Осы есепті "Қазақстандық Швейцария-Американдық колледж" ЖШС-нің ресми рҧқсатынсыз толық немесе 

ішінара кӛшіруге, кӛбейтуге және таратуға болмайды 
 

09230100 

«Әлеуметтік жҧмыс» 

 4S 09230102 «Әлеуметтік 

қызметкер» 

2 жыл 10 ай кредиттік-

модулдік, 

дуалды 

1440/60 408/17 2256/ 

94 

312/13 288/12 24/

1 

4944/

206 

06130100 

«Бағдарламалық 

қамтамасыз ету» (тҥрлері 

бойынша) 4S06130103 

Бағдарламалық 

қамтамасыз етуші 

2 жыл 10 ай Кредиттік-

модулды 
1440/60 408/17 2256/ 

94 

312/13 288/12 24/

1 

4944/

206 

10410400 Жол қозғалысын 

ҧйымдастыру 

4S10410402 Техник 

3 жыл 10 ай Кредиттік-

модулды 
1440/60 504/21 3528/ 

147 

336/14 384/16 96/

4 

6576/

274 

4.1.4.  Оқу нәтижелеріне бағдарланған оқу жоспарының барлық пәндері және 

(немесе) модульдері бойынша колледж бекіткен жҧмыс оқу бағдарламаларының 

болуы. Оқу жҧмыс бағдарламалары модульдер мен пәндер бойынша әзірленеді. 
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 оқу жылдарында оқу жҧмыс бағдарламалары оқу 

нәтижелеріне бағдарланған оқу жоспарының барлық пәндері және (немесе) модульдері 

бойынша әзірленді және колледж директоры бекітеді. 

Оқу нәтижелеріне бағдарланған оқу жоспарының барлық пәндері және (немесе) 

модульдері бойынша жҧмыс оқу бағдарламалары оқу нәтижелері кӛрсетілген Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы № 553 

бҧйрығымен бекітілген ҥлгілік оқу жоспарлары мен ҥлгілік оқу бағдарламалары негізінде 

әзірленеді және Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 31 

қазандағы 2020 жылғы 6 сәуірде № 130 "Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ҧйымдары 

педагогтерінің жҥргізуі ҥшін міндетті орта, арнайы, қосымша қҧжаттар тізбесін бекіту 

туралы, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру және олардың 

нысандары". 

"0512000 - Аударма ісі" (тҥрлері бойынша) мамандығы бойынша 2 және 3 курсқа 

ауыстырылған топтар ҥшін "техникалық мамандықтар бойынша ҥлгілік оқу жоспарлары 

мен ҥлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрінің 2015 жылғы 15 маусымдағы № 384 бҧйрығына сәйкес жҧмыс оқу 

бағдарламалары барлық пәндер бойынша әзірленді және кәсіптік білім беру". 

Бағаланатын кезеңдегі оқу нәтижелеріне бағдарланған оқу жоспарының барлық 

пәндері мен модульдері бойынша жҧмыс оқу бағдарламаларының кӛшірмелері (қосымша) 

қоса беріледі. 

4.1.5 Білім алушылардың психофизикалық даму ерекшеліктері мен жеке 

мҥмкіндіктерін ескере отырып, ерекше білім беру қажеттіліктері бар адамдар ҥшін 

(бар болса) жеке оқу жоспары мен арнайы оқу бағдарламасын іске асыру. 

2020-2021 оқу жылында тірек-қимыл аппараты ауруы бар ЕБҚ бар бір студент 

оқыды. 

2021-2022 жылдары ЕБҚ бар адамдар контингенті-ақыл-парасаты сақталған                      

6 мҥгедек студентті қҧрады. 

2022-2023 оқу жылында "Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 

мамандықтары мен біліктіліктерінің сыныптауышын бекіту туралы" Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 27 қыркҥйектегі № 500 

бҧйрығына сәйкес ерекше білім беру қажеттіліктері бар азаматтар қатарынан кадрлар 

даярлауға болатын екі мамандық бойынша Мемлекеттік білім беру тапсырысы бӛлінді 
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Екі арнайы топқа қабылдау жҥргізілді, олардың контингенті тек ЕБҚ бар адамдар 

болды. 06130100 "Бағдарламалық қамтамасыз ету" мамандығы бойынша біліктілігі 

4S06130103" бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеуші" және 02120100 "Интерьер 

дизайны" біліктілігі 4S02120103 "Интерьер дизайнері". Сондай-ақ, қабылдау квотасының 

мӛлшеріне сәйкес ЕБҚ бар адамдар қабылданды, "Техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі және жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім 

беру ҧйымдарына оқуға тҥсу кезінде қабылдау квотасының мӛлшерін бекіту туралы" 

Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің 2012 жылғы 28 ақпандағы № 264 қаулысымен 

бекітілген. 

Осылайша, колледждің ЕБҚ бар адамдар контингенті 53 студентті қҧрады. 

 ЕБҚ бар адамдар контингентінің ҧлғаюына байланысты колледждің психологиялық-

медициналық-педагогикалық консилиумын (ПМПк) қҧру туралы шешім қабылданды, 

оның негізгі мақсаттары: 

-қалалық психологиялық-медициналық-педагогикалық консультацияның 

қорытындысы негізінде ЕБҚ бар студенттің білім беру бағытын анықтау – ПМПК; 

- психологиялық-педагогикалық сҥйемелдеу траекториясын анықтау; 

- ЕБҚ бар студенттердің оқу жетістіктерін дамыту мен кәсіби дағдыларын 

қалыптастырудың психологиялық және педагогикалық мониторингі. 

Колледждің медициналық-педагогикалық консилиумының отырысында "Денсаулық 

сақтау саласындағы есепке алу қҧжаттамасының нысандарын бекіту туралы" Қазақстан 

Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2020 жылғы 30 

қазандағы № ҚР ДСМ-175/2020 бҧйрығымен (бҧдан әрі-031-У) бекітілген 031 – У нысаны 

бойынша жеке істер мен медициналық-әлеуметтік сараптаманың қорытындысы қаралды 

(тіркелген Нормативтік қҧқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21579 

26.08.2022 ж. №1 ПМПк қорытындысы бойынша (қосымша) ЕБҚ бар барлық 

студенттер аурудың әр тҥрлі кҥрделілігіндегі ТҚАБ (тірек-қимыл аппаратының бҧзылуы) 

диагнозы бар сақталған интеллектісі бар білім алушылар санатына жатады. Тірек-қимыл 

аппараты (ТҚА) бҧзылған студенттер мынадай ерекшеліктерімен ерекшеленетін ҥлкен 

сараланған топты ҧсынады: – ӛздігінен, оның ішінде мамандандырылған қҧрылғылардың 

(мобильділердің) кӛмегімен қозғала алатын мҥгедектер; – мҥгедектер арбасында 

қозғалатын мҥгедектер (мобильділігі тӛмен). Сонымен қатар, ТҚАБ бар адамдар ҥшін 

маңызды ерекшелігі-манипуляциялық мҥмкіндіктердің сақталуы (қолдың моторикасын 

сақтау). Ең оңтайлы білім беру бағытын анықтау, қол жетімді ортаны ҧйымдастыру және 

білім беру процесін бейімдеу ҥшін ПОҚ ҦБТ ерекшелігіне сәйкес жеке ҧсыныстар беруі 

керек. 

ЕБҚ, ПМПк бар студенттердің диагнозын растайтын қҧжаттарды талдау негізінде 

"Дене шынықтыру" пәні бойынша жеке жҧмыс оқу бағдарламаларын қҧру туралы шешім 

қабылданды, ӛйткені ТҚАБ диагнозы кезінде дене шынықтыру сабақтары сауықтыру 

сипатына ие. "Астана қаласының Параолимпиадалық жаттығу орталығы" КММ-мен 

ынтымақтастық туралы шарт негізінде ЕБҚ бар білім алушыларда дене шынықтыру 

сабақтары біздің әлеуметтік әріптестеріміздің базасында ӛтеді. (Қосымша) 

Колледждің 26.08.2022 ж. №1 әдістемелік кеңесінде Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрінің 2020 жылғы 6 сәуірдегі №130 бҧйрығы (қосымша) бойынша 

"Дене шынықтыру" пәні бойынша жеке жҧмыс оқу бағдарламаларын әзірлеу, сондай-ақ 

ЕБҚ бар білім алушылар ҥшін жҧмыс дәптері туралы ережені (Қосымша), нәтижелерді 

бағалау туралы ережені әзірлеу туралы шешім қабылданды жалпы білім беретін пәндер 

бойынша ЕБҚ (Қосымша) бар адамдар ҥшін оқыту. Дене шынықтыру бойынша жеке 
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жҧмыс бағдарламаларын бейімдеу спорты бойынша жетекші маман педагог –психолог, 

"Бейімдеу дене шынықтыру" мамандығы бойынша магистр М. Т. Кияков әзірледі 

(қосымша) 

Оқу жҧмыс дәптерлерін келесі пәндердің педагогтары әзірледі: (қосымша) 

1. Қазақстан тарихы 

2. Дҥниежҥзі тарихы 

3. Математика 

4. Биология 

5. Ағылшын тілі 

6. Қазақ тілі мен әдебиеті 

7. Физика 

8. География 

9. Химия 

10. Орыс тілі мен әдебиеті 

Оқу процесінде студенттердің жеке ерекшеліктерін ескеретін, жалпы және кәсіби 

қҧзыреттіліктерді қалыптастыруға ықпал ететін дамыту әдістеріне артықшылық беріледі. 

Оқытушылар сабақтарды компьютерлер, мультимедиялық жабдықтар, интерактивті 

тақталар, интернет-ресурстар арқылы жоспарлайды. Барлық оқу-әдістемелік кешендер, 

әдістемелік қҧралдар, ашық сабақтарды әзірлеу электрондық тасымалдағыштарда 

сақталады. Әр сабақ ҥшін оқытушылар Prezi, PowerPoint, Google Classroom, масштабтау, 

miro.com қолданады. 

Сабақтарда тақырыптық материалды визуализациялау ҥшін мультимедиялық 

технологиялар, бейнероликтер, бейнефильмдер кеңінен қолданылады. Колледж 

оқытушыларының сабақтарында АКТ-ны ҥнемі енгізу және игеру нәтижесінде 

қашықтықтан оқытуды ӛту және қолдану қиынға соқпайды. 

4.1.6 Міндетті жалпы білім беру пәндерінің тізбесі мен кӛлемінің, сондай-ақ 

қоғамдық-гуманитарлық, жаратылыстану-математикалық (техникалық және 

кәсіптік білім беру ҧйымдары ҥшін)бағыттар бойынша мамандық бейінін ескере 

отырып, оқытудың тереңдетілген және стандартты деңгейлерінің пәндерінің 

сәйкестігі. 

 Мамандық бейініне қарамастан міндетті жалпы білім беретін пәндерге: "Қазақ тілі" 

және "Қазақ әдебиеті", "Орыс тілі мен әдебиеті" (қазақ тілінде оқытатын топтар ҥшін), 

"Орыс тілі" және "Орыс әдебиеті", "Қазақ тілі мен әдебиеті" (орыс тілінде оқытатын 

топтар ҥшін) жатады, "Шет тілі", "Математика", "Информатика", "Қазақстан тарихы", 

"Дене шынықтыру", "Алғашқы әскери және технологиялық дайындық". 

Ҧйымның мамандық бейініне байланысты колледж оқу ҥшін тереңдетілген және 

стандартты оқу деңгейлерінің екі пәнін таңдайды. 

Жаратылыстану-математикалық бейіндегі тереңдетілген оқыту деңгейіндегі 

пәндерге: "Физика", "Химия", "Биология", "География"жатады. Оқытудың стандартты 

деңгейіндегі пәндерге: "Дҥниежҥзілік тарих", "Биология", "География"жатады. 

Қоғамдық-гуманитарлық бейіндегі тереңдетілген оқыту деңгейіндегі пәндерге 

"Дҥниежҥзілік тарих", "Химия", "Биология", "География"жатады. Оқытудың стандартты 

деңгейіндегі пәндерге: "Физика", "Химия", "Графика және жобалау"жатады. 

      "Ӛнер және мәдениет" бейіні бойынша тереңдетілген оқыту деңгейіндегі 

пәндерге "Шет тілі", "Дҥниежҥзілік тарих", "География", "Химия"жатады. Оқытудың 

стандартты деңгейіндегі пәндерге: "Физика", "Биология", "Графика және жобалау"жатады. 
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Жалпы білім беретін пәндер 1-2 курста оқытылады және негізгі және/немесе кәсіби 

модульдерге біріктірілуі мҥмкін. 

"Дене шынықтыру" бойынша сабақтар міндетті болып табылады және Теориялық 

оқыту кезеңінде аптасына кемінде 4 сағат жоспарланады, оның ішінде факультативтік 

сабақтар немесе спорт секциялары есебінен аптасына 2 сағат жоспарлауға жол беріледі 

2020-2021 оқу жылы 

2020-2021 оқу жылында жалпы орта білім алу ҥшін тең жағдайларды қамтамасыз ету 

мақсатында техникалық және кәсіптік білім беретін оқу орындарының білім алушылары 

жаңартылған мазмҧн бойынша жалпы білім беретін пәндердің оқу бағдарламаларын 

игеруге кӛшеді. Жалпы білім беретін пәндердің ҥлгілік оқу жоспарлары мен 

бағдарламалары "Білім берудің барлық деңгейлеріндегі мемлекеттік жалпыға міндетті 

білім беру стандарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 және "Бастауыш, негізгі орта білім берудің 

ҥлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы" 2012 жылғы 8 қарашадағы № 500 бҧйрықтарына 

сәйкес әзірленді, Қазақстан Республикасының жалпы орта білімі". Техникалық және 

кәсіптік білім беру жҥйесіндегі жалпы білім беретін пәндердің тізбесі мен кӛлемі бейіндік 

оқытуды ескере отырып, білім беру мазмҧнының кәсіптік бағдарлануы негізінде 

айқындалатын болады. Ҥлгілік оқу жоспарлары 14 пәнді оқытуды кӛздейді: 10 пән оқу 

ҥшін міндетті болып табылады, ӛйткені "Алгебра және талдауды бастау" және 

"Геометрия" оқу пәндерінің мазмҧны "Математика"пәнімен ҧсынылған. Міндетті пәндерді 

оқытумен қатар білім алушылардың 4 бейіндік пәнді таңдауы қарастырылған, сәйкесінше 

оқытудың тереңдетілген және стандартты деңгейлерінің 2 пәні бойынша. 

 
Мамандығы: 

Біліктілік 

Мамандық 

профилі 

Терең деңгей Стандартты деңгей 

713000 Геодезия және карография 

071301 3-Техник-геодезист 

жаратылыстану-

математикалық 

Физика-146 с. 

География-146 с. 

Дҥниежҥзі тарихы -60 

Биология-60 

501000-Әлеуметтік жҧмыс 

050101 3-Әлеуметтік жҧмыс бойынша 

маман 

қоғамдық-

гуманитарлық 

Биология-146с 

Дҥниежҥзі 

тарихы-146 с 

Химия-60 

Физика-60 

1206000-Жол қозғалысын ҧйымдастыру 

120601 2-Жол инспекторы;  

120602 3-Техник  

жаратылыстану-

математикалық 

Физика-146 с. 

География-146 с. 

Дҥниежҥзі тарихы -60 

Биология-60 

 

2021-2022 оқу жылы 

"Жалпы білім беретін пәндер" модулі бойынша сағаттардың жалпы саны 60 кредитті 

/1440 қҧрады, жалпы білім беретін пәндер 1-2 курста оқытылады және базалық 

және/немесе кәсіптік модульдерге біріктірілуі мҥмкін. 

Жалпы білім беретін пәндердің тізбесі мен кӛлемі қоғамдық-гуманитарлық, 

жаратылыстану-математикалық бағыттар бойынша мамандық бейінін ескере отырып 

айқындалады. Тереңдетілген деңгей: 144 сағаттан 2 пән және стандартты деңгей: 72 

сағаттан 2 пән. 

Жалпы білім беретін пәндер бойынша емтихандар "Жалпы білім беретін 

пәндер"модуліне бӛлінген кредиттер/сағаттар есебінен ӛткізіледі 
Мамандығы: 

Біліктілік 

Мамандық 

профилі 

Терең деңгей Стандартты 

деңгей 

10130300 «Тамақтандыруды 

ҧйымдастыру» 

3W10130302 «Аспазшы» 

жаратылыстану-

математикалық 

Химия-144 с. 

Биология-144 с. 

Дҥниежҥзі 

тарихы -72 

География-72 



 

 
Ӛзін-ӛзі бағалау 

  
Ӛзгерту: 

Басылым 1 89-ден 37 бет 

 

Осы есепті "Қазақстандық Швейцария-Американдық колледж" ЖШС-нің ресми рҧқсатынсыз толық немесе 

ішінара кӛшіруге, кӛбейтуге және таратуға болмайды 
 

10130100 «Қонақҥй бизнесі», 

3W10130101 «Әкімші» 

қоғамдық-

гуманитарлық 

География-144 

Дҥниежҥзі тарихы -

144 

Химия-72 

Физика-72 

02310100 «Аударма ісі (тҥрлері 

бойынша)» 

4S 02310101 «Аудармашы» 

қоғамдық-

гуманитарлық 

География-144 

Дҥниежҥзі тарихы -

144 

Химия-72 

Физика-72 

10130100«Туризм», 

4S10150104  «Туризм бойынша 

менеджер» 

қоғамдық-

гуманитарлық 

География-144 

Дҥниежҥзі тарихы -

144 

Химия-72 

Физика-72 

02120100 «Интерьер дизайны» 

4S02120103 «Интерьер дизайнері» 

қоғамдық-

гуманитарлық 

География-144 

Дҥниежҥзі тарихы -

144 

Химия-72 

Физика-72 

07310200 

«Геодезия және картография» 

4S 07310201 «Техник-геодезист» 

кҥндізгі 

жаратылыстану-

математикалық 

Физика-144 ч. 

География-144 ч. 

Дҥниежҥзі 

тарихы -72 

Биология-72 

09230100 

«Әлеуметтік жҧмыс» 

 4S 09230102 «Әлеуметтік қызметкер» 

қоғамдық-

гуманитарлық 

Биология-144 

Дҥниежҥзі тарихы -

144 

Химия-72 

Физика-72 

06130100 

«Бағдарламалық қамтамасыз ету» 

(тҥрлері бойынша) 4S06130103 

Бағдарламалық қамтамасыз етуші 

жаратылыстану-

математикалық  

Физика-144 ч. 

География-144 ч. 

Дҥниежҥзі 

тарихы -72 

Биология-72 

2022-2023 оқу жылы 

2022-2023 оқу жылында "Білім туралы" ҚР Заңында "Ӛзін-ӛзі тану "Адамгершілік-

рухани білім беру бағдарламасы" ҧғымы мен бекітілуі алынып тасталды (Қазақстан 

Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне инновацияларды ынталандыру, 

цифрландыруды, ақпараттық қауіпсіздікті дамыту мәселелері бойынша ӛзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы "Қазақстан Республикасының 2022 жылғы 14 шілдедегі № 

141-VII Заңы және білім беру"). 

Осыған байланысты "Ӛзін-ӛзі тану" пәні "Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың, 

бастауыш, негізгі орта және жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі 

білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарын бекіту туралы" Қазақстан 

Республикасы Білім Министрінің 2022 жылғы 3 тамыздағы № 348 бҧйрығымен алынып 

тасталды (нормативтік қҧқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 29031 болып 

тіркелген). 

Жалпы білім беретін пәндер модуліндегі "Ӛзін-ӛзі тану" пәніне бӛлінген уақыт 

кӛлемін 2022-2023 оқу жылының басындағы НӘЖ сәйкес осы модульдің басқа пәндеріне 

қайта бӛлу ҧсынылады. Ӛзін-ӛзі тануға бӛлінген сағаттар Информатика және шет тілі 

пәндеріне 24 сағат/1 кредит бойынша бӛлінді. 

Жалпы білім беретін пәндер бойынша емтихандар "Жалпы білім беретін пәндер" 

модуліне бӛлінген кредиттер/сағаттар есебінен жҥргізіледі. 

 
Мамандығы: 

Біліктілік 

Мамандық профилі Терең деңгей Стандартты 

деңгей 

10130300 «Тамақтандыруды 

ҧйымдастыру» 

3W10130302 «Аспазшы» 

жаратылыстану-

математикалық 

Химия-144 с. 

Биология-144 с. 

Дҥниежҥзі тарихы -

72 

География-72 

10130100 «Қонақҥй бизнесі», 

3W10130101 «Әкімші» 

қоғамдық-

гуманитарлық 

География-144 

Дҥниежҥзі тарихы -

144 

Химия-72 

Физика-72 

02310100 «Аударма ісі (тҥрлері қоғамдық- География-144 Химия-72 



 

 
Ӛзін-ӛзі бағалау 

  
Ӛзгерту: 

Басылым 1 89-ден 38 бет 

 

Осы есепті "Қазақстандық Швейцария-Американдық колледж" ЖШС-нің ресми рҧқсатынсыз толық немесе 

ішінара кӛшіруге, кӛбейтуге және таратуға болмайды 
 

бойынша)» 

4S 02310101 «Аудармашы» 

гуманитарлық Дҥниежҥзі тарихы -

144 

Физика-72 

10130100«Туризм», 

4S10150104  «Туризм бойынша 

менеджер» 

қоғамдық-

гуманитарлық 

География-144 

Дҥниежҥзі тарихы -

144 

Химия-72 

Физика-72 

02120100 «Интерьер дизайны» 

4S02120103 «Интерьер дизайнері» 

қоғамдық-

гуманитарлық 

География-144 

Дҥниежҥзі тарихы -

144 

Химия-72 

Физика-72 

07310200 

«Геодезия және картография» 

4S 07310201 «Техник-геодезист» 

кҥндізгі 

жаратылыстану-

математикалық 

Физика-144 с. 

География-144 с. 

Дҥниежҥзі тарихы -

72 

Биология-72 

09230100 

«Әлеуметтік жҧмыс» 

 4S 09230102 «Әлеуметтік 

қызметкер» 

қоғамдық-

гуманитарлық 

Биология-144 

Дҥниежҥзі тарихы -

144 

Химия-72 

Физика-72 

06130100 

«Бағдарламалық қамтамасыз ету» 

(тҥрлері бойынша) 4S06130103 

Бағдарламалық қамтамасыз етуші 

жаратылыстану-

математикалық 

Физика-144 с. 

География-144 с. 

Дҥниежҥзі тарихы -

72 

Биология-72 

10410400 Жол қозғалысын 

ҧйымдастыру 

4S10410402 Техник 

жаратылыстану-

математикалық 

Физика-144 с. 

География-144 с. 

Дҥниежҥзі тарихы -

72 

Биология-72 

07320700  Автомобиль жолдары 

мен әуеайлақтарды салу және 

пайдалану  4S07320703  Техник-

қҧрылысшы 

жаратылыстану-

математикалық 

Физика-144 с. 

География-144 с. 

Дҥниежҥзі тарихы -

72 

Биология-72 

4.1.7 Жалпы гуманитарлық, әлеуметтік-экономикалық пәндерді немесе 

базалық модульдерді, сондай-ақ кәсіптік модульдерді (әскери мамандықтарды 

қоспағанда)зерделеу 

Базалық қҧзыреттерді қалыптастыру ҥшін типтік ҧйым жалпы гуманитарлық, 

әлеуметтік-экономикалық пәндерді немесе базалық модульдерді (әскери мамандықтарды 

қоспағанда) зерделеуді кӛздейді. 

2020-2021 оқу жылы 

Базалық қҧзыреттер: кәсіби қызмет саласындағы кӛптілді қарым-қатынасты, қазақ 

тілінде қызметтік қҧжаттаманы жҥргізуді, салауатты ӛмір салтын ҧстану мен дене 

қасиеттерін жетілдіруді, қоғамда және еңбек ҧжымында әлеуметтену мен бейімделуді, 

нарықтық экономика жағдайында жҧмыс істеуді, оның ішінде қаржылық сауаттылық пен 

кәсіпкерлік қызметті, патриотизм мен ҧлттық сананы дамытуды, цифрлық сауаттылықты 

кӛрсетеді ақпараттық-коммуникациялық дағдылар, жасыл технологиялар және қоршаған 

ортаны қорғау және т. б. 

Әлеуметтік-экономикалық және гуманитарлық пәндер базалық модульдерге 

біріктіріледі. Келесі негізгі модульдер зерттелуде: 

1) кәсіби қызмет саласында кәсіби лексиканы қолдану. Бҧл модульде: қазақ тілінде 

оқытатын топтар ҥшін - кәсіби орыс тілі, кәсіби ағылшын тілі; қазақ тілінде іс жҥргізу; 

орыс тілінде оқытатын топтар ҥшін - кәсіби қазақ тілі, кәсіби ағылшын тілі, қазақ тілінде 

іс жҥргізу біріктіріледі; 

 2) физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру; 

     3) ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану; 



 

 
Ӛзін-ӛзі бағалау 

  
Ӛзгерту: 

Басылым 1 89-ден 39 бет 

 

Осы есепті "Қазақстандық Швейцария-Американдық колледж" ЖШС-нің ресми рҧқсатынсыз толық немесе 

ішінара кӛшіруге, кӛбейтуге және таратуға болмайды 
 

     4) қоғамда және еңбек ҧжымында әлеуметтену және бейімделу ҥшін әлеуметтік 

ғылым негіздерін қолдану (философия негіздері, мәдениеттану, қҧқық негіздері, 

әлеуметтану және саясаттану негіздері); 

     5) экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін кәсіби қызметте 

қолдану (экономика негіздері, кәсіпкерлік қызмет негіздері, іскерлік қарым-қатынас 

этикасы). 

"Қоғамда және еңбек ҧжымында әлеуметтену және бейімделу ҥшін әлеуметтік 

ғылым негіздерін қолдану" модулі орта буын маманы деңгейінде зерттеледі. 
Мамандығы: 

Біліктілік 

Жалпы гуманитарлық, әлеуметтік-экономикалық пәндердің 

немесе базалық модульдердің атауы 

713000 Геодезия және карография 

071301 3-Техник-геодезист 

Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану: 146 

-Кәсіптік қазақ (орыс) тілі 

-Кәсіптік шетел тілі 

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын қҧрастыру:48 

-Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жҥргізу 

Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру:284 

-Дене тәрбиесі 

Қоғам мен еңбек ҧжымында әлеуметтену және бейімделу ҥшін 

әлеуметтік ғылымдар негіздер:124 

-Ӛмір сҥру қауіпсіздігі 

-Әлеуметтану және саясаттану негіздері 

-Мәдениеттану 

Технологиялық, әлеуметтік – экономикалық және экологиялық 

факторларды ескере отырып, кәсіптік міндеттерді шешу ҥшін 

қажетті табиғатта және қоғамда болып жатқан процестер және 

қҧбылыстар туралы тҧтас тҥсініктің болуы:108 

-Экономика негіздері 

-Философия негіздері 

-Қҧқық негіздері 

"Цифрлық сауаттылықты дамыту" модулі бойынша пәндер Кәсіби 

қызметтегі КМ 01.03 Ақпараттық технологиялар, КМ 01.05 

электрондық геодезиялық ӛлшеу қҧралдары, КМ 03.03 кәсіби 

қызметтегі ақпараттық технологиялар сияқты кәсіби модульдердегі 

кіші бӛлімдер 

501000-Әлеуметтік жҧмыс 

050101 3- Әлеуметтік жҧмыс 

бойынша маман 

Кәсіби қызмет саласында кәсіби лексиканы қолдану: 106 

- Кәсіби қазақ (орыс ) тілі 

- Кәсіби шет тілі 

Іскерлік қағаздарды мемлекеттік тілде жасау: 40 

- Мемлекеттік тілде іс жҥргізу 

Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру: 152 

- Дене шынықтыру 

Кәсіби қызметте базалық әлеуметтік - экономикалық білімді 

қолдану: 178 

- Мәдениеттану. 

- Философия негіздері. 

- Экономика негіздері. 

- Саясаттану және әлеуметтану негіздері. 

- Қҧқық негіздері. 

Цифрлық сауаттылықты дамыту: 24 

- Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негіздері 

1206000-Жол қозғалысын 

ҧйымдастыру 

120601 2-Жол инспекторы;    

 120602 3-Техник  

Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы дамыту  90 

-Кәсіптік орыс тілі 

-Кәсіптік ағылшын тілі 

-Мемлекеттік  тілде  іс қағаздарын жҥргізу 90 



 

 
Ӛзін-ӛзі бағалау 

  
Ӛзгерту: 

Басылым 1 89-ден 40 бет 

 

Осы есепті "Қазақстандық Швейцария-Американдық колледж" ЖШС-нің ресми рҧқсатынсыз толық немесе 

ішінара кӛшіруге, кӛбейтуге және таратуға болмайды 
 

Дене  қасиеттерін  дамыту  және  жетілдіру  296       

-Дене  тәрбиесі 

Қоғам  мен еңбек  ҧжымында  әлеуметтену  және бейімделу ҥшін 

әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану 104 

-Философия негіздері 

-Мәдениеттану 

-Қҧқық негіздері 

-Әлеуметтану және саясаттану негіздері 

Кәсіптік қызметте  экономиканың базалық білмдерін қолдану 

52 

-Экономика негіздері 

1304000- Есептеу техникасы және 

бағдарламалық қамтамасыз ету 

(тҥрлері бойынша)   1304043-

техник–программист   

1304012 – Электрондық есептеу 

машиналарының операторы 

Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану 104 

-Кәсіптік қазақ (орыс) тілі 

-Кәсіптік шетел тілі 

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын қҧрастыру 70 

-Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жҥргізу 

Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру 244 

-Дене тәрбиесі 

Жобалау және автоматтандырылған ақпаратты ӛңдеу әдістерін 
, есептеу техникасы қҧралдарын қолдану 156 

-Жоғары және дискреттік математиканың негіздері. 

-Сандық әдістер 

 

Қазақстанның тарихын, әлемдік қоғамдастықтағы рӛлі мен 

орнын тҥсіну 70 

-Қазақстан тарихы 

Қоғамда және еңбек ҧжымында әлеуметтендіру және бейімдеу 

ҥшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану 146 

-Философия негіздері 

-Мәдениеттану 

-Қҧқық негіздері 

-Әлеуметтану және саясаттану негіздері 

-Экономика негіздері 

Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімдерін қолдану 

34 

-Экономика негіздері 

2021-2022 оқу жылы 

Базалық қҧзыреттер салауатты ӛмір салтын қалыптастыруға және дене қасиеттерін 

жетілдіруге, қоғамда және еңбек ҧжымында әлеуметтенуге және бейімделуге, патриотизм 

мен ҧлттық сана сезімін дамытуға, кәсіпкерлік қызмет пен қаржылық сауаттылық 

дағдыларын игеруге, кәсіби қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық 

технологияларды қолдануға бағытталған. 

Типтік білім беру бағдарламалары келесі негізгі модульдерді зерттеуді қарастырады: 

1) физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру; 

2) ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану; 

3) экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану; 

4) қоғамда және еңбек ҧжымында әлеуметтену және бейімделу ҥшін әлеуметтік 

ғылымдар негіздерін қолдану. 

Қосымша базалық модульдерді қосуға рҧқсат етіледі. 

"Қоғамда және еңбек ҧжымында әлеуметтену және бейімделу ҥшін әлеуметтік 

ғылым негіздерін қолдану" модулін орта буын мамандарын даярлау жӛніндегі білім беру 

бағдарламаларында қарастыру қажет. 



 

 
Ӛзін-ӛзі бағалау 

  
Ӛзгерту: 

Басылым 1 89-ден 41 бет 

 

Осы есепті "Қазақстандық Швейцария-Американдық колледж" ЖШС-нің ресми рҧқсатынсыз толық немесе 

ішінара кӛшіруге, кӛбейтуге және таратуға болмайды 
 

Типті ҧйымның қалауы бойынша базалық Модульдер әскери мамандықтарды 

қоспағанда, мамандық бейініне байланысты кәсіби модульдерге біріктіріледі. 

Негізгі модульдерге бӛлінген сағат саны оқу мерзіміне байланысты ӛзгереді. 

 
Мамандығы: 

Біліктілік 

Жалпы гуманитарлық, әлеуметтік-экономикалық пәндердің 

немесе базалық модульдердің атауы 

10130300 «Тамақтандыруды 

ҧйымдастыру» 

3W10130302 «Аспазшы» 

10130100 «Қонақҥй бизнесі», 

3W10130101 «Әкімші» 

Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру 

- Денсаулықты нығайту және салауатты ӛмір салты 

қағидаларын сақтау. 

- Физикалық қасиеттер мен психофизиологиялық 

қабілеттерді жетілдіру. 

Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық 

технологияларды қолдану 

- Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың 

негіздерін меңгеру. 

-Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-

порталдардың қызметтерін пайдалану. 

Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін 

қолдану 

- Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді 

меңгеру. 

- Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді 

талдау және бағалау. 

- Әлемдік экономиканың даму ҥрдістерін, мемлекеттің 

"жасыл" экономикаға кӛшуінің негізгі міндеттерін тҥсіну. 

- Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті 

ҧйымдастыру мен жҥргізудің ғылыми және заңнамалық 

негіздерін меңгеру. 

- Іскерлік қарым-қатынас этикасын сақтау. 

02310100 «Аударма ісі  (тҥрлері 

бойынша)» 

4S 02310101 «Аудармашы» 

10130100«Туризм», 

4S10150104  «Туризм бойынша 

менеджер» 

02120100 «Интерьер дизайны» 

4S02120103 «Интерьер дизайнері» 

07310200 

«Геодезия және картография» 

4S 07310201 «Техник-геодезист» 

кҥндізгі 

09230100 

«Әлеуметтік жҧмыс» 

 4S 09230102 «Әлеуметтік қызметкер» 

06130100 

«Бағдарламалық қамтамасыз ету» 

(тҥрлері бойынша) 4S06130103 

Бағдарламалық қамтамасыз етуші 

Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру 

- Денсаулықты нығайту және салауатты ӛмір салты 

қағидаларын сақтау. 

- Физикалық қасиеттер мен психофизиологиялық 

қабілеттерді жетілдіру. 

Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық 

технологияларды қолдану 

- Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың 

негіздерін меңгеру. 

-Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-

порталдардың қызметтерін пайдалану. 

Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін 

қолдану 

- Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді 

меңгеру. 

- Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді 

талдау және бағалау. 

- Әлемдік экономиканың даму ҥрдістерін, мемлекеттің 

"жасыл" экономикаға кӛшуінің негізгі міндеттерін тҥсіну. 

- Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті 

ҧйымдастыру мен жҥргізудің ғылыми және заңнамалық 

негіздерін меңгеру. 

- Іскерлік қарым-қатынас этикасын сақтау. 

Қоғамда және еңбек ҧжымында әлеуметтену және бейімделу 

ҥшін әлеуметтік ғылым негіздерін қолдану 

-Толеранттылық пен белсенді жеке ҧстанымды 



 

 
Ӛзін-ӛзі бағалау 

  
Ӛзгерту: 

Басылым 1 89-ден 42 бет 

 

Осы есепті "Қазақстандық Швейцария-Американдық колледж" ЖШС-нің ресми рҧқсатынсыз толық немесе 

ішінара кӛшіруге, кӛбейтуге және таратуға болмайды 
 

қалыптастыратын моральдық-адамгершілік қҧндылықтар 

мен нормаларды тҥсіну. 

- Әлемдік ӛркениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары 

мәдениетінің рӛлі мен орнын тҥсіну. 

- Қҧқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерге ие болу 

- Әлеуметтану мен саясаттанудың негізгі ҧғымдарын 

меңгеру. 

0512000- Аударма ісі 

0512013- Аудармашы 
ЖГП . 00 Жалпы гуманитарлық пәндер 

ЖГП . 01 кәсіби қазақ (орыс) тілі 

ЖГП . 02 Кәсіби шет тілі 

ЖГП . 03 Дене шынықтыру 

ӘЭП . 00 Әлеуметтік-экономикалық пәндер 

ӘЭП . 01 Мәдениеттану 

ӘЭП . 02 Философия негіздері 

ӘЭП . 03 Саясаттану және әлеуметтану негіздері 

ӘЭП . 04 Экономика негіздері 

ӘЭП . 05 Қҧқық негіздері 

ЖКП . 00 Жалпы кәсіптік пәндер 

ЖКП . 01 Мемлекеттік тілде іс жҥргізу 

ЖКП . 02 Тіл біліміне кіріспе 

ЖКП . 03 Мамандыққа кіріспе 

ЖКП . 04 Компьютерлік технологияның негіздері 

ЖКП . 05 Шет тілінің тарихы 

ЖКП . 06 Лексикология 

ЖКП . 07 Стилистика 

ЖКП . 08 Маркетинг және менеджмент негіздері 

ЖКП . 09 Қарым-қатынас және іскерлік қатынастар 

психологиясы 

ЖКП . 10 Мәдениетаралық коммуникация теориясы мен 

практикасы 

2022-2023 оқу жылы 
Мамандығы: 

Біліктілік 

Жалпы гуманитарлық, әлеуметтік-экономикалық пәндердің 

немесе базалық модульдердің атауы 

10130300 «Тамақтандыруды 

ҧйымдастыру» 

3W10130302 «Аспазшы» 

10130100 «Қонақҥй бизнесі», 

3W10130101 «Әкімші» 

10130100«Туризм», 

3W10150103 - Туристичестік агент 

Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру 

- Денсаулықты нығайту және салауатты ӛмір салты 

қағидаларын сақтау. 

- Физикалық қасиеттер мен психофизиологиялық 

қабілеттерді жетілдіру. 

Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық 

технологияларды қолдану 

- Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың 

негіздерін меңгеру. 

-Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-

порталдардың қызметтерін пайдалану. 

Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін 

қолдану 

- Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді 

меңгеру. 

- Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді 

талдау және бағалау. 

- Әлемдік экономиканың даму ҥрдістерін, мемлекеттің 

"жасыл" экономикаға кӛшуінің негізгі міндеттерін тҥсіну. 

- Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті 

ҧйымдастыру мен жҥргізудің ғылыми және заңнамалық 

негіздерін меңгеру. 

- Іскерлік қарым-қатынас этикасын сақтау. 



 

 
Ӛзін-ӛзі бағалау 

  
Ӛзгерту: 

Басылым 1 89-ден 43 бет 

 

Осы есепті "Қазақстандық Швейцария-Американдық колледж" ЖШС-нің ресми рҧқсатынсыз толық немесе 

ішінара кӛшіруге, кӛбейтуге және таратуға болмайды 
 

02310100 «Аударма ісі  (тҥрлері 

бойынша)» 

4S 02310101 «Аудармашы» 

10130100«Туризм», 

4S10150104  «Туризм бойынша 

менеджер» 

02120100 «Интерьер дизайны» 

4S02120103 «Интерьер дизайнері» 

07310200 

«Геодезия және картография» 

4S 07310201 «Техник-геодезист» 

кҥндізгі 

09230100 

«Әлеуметтік жҧмыс» 

 4S 09230102 «Әлеуметтік 

қызметкер» 

06130100 

«Бағдарламалық қамтамасыз ету» 

(тҥрлері бойынша) 4S06130103 

Бағдарламалық қамтамасыз етуші 

10410400 Жол қозғалысын 

ҧйымдастыру 

4S10410402 Техник 

07320700  Автомобиль жолдары мен 

әуеайлақтарды салу және пайдалану  

4S07320703  Техник-қҧрылысшы  

Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру 

- Денсаулықты нығайту және салауатты ӛмір салты 

қағидаларын сақтау. 

- Физикалық қасиеттер мен психофизиологиялық 

қабілеттерді жетілдіру 

Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық 

технологияларды қолдану 

- Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың 

негіздерін меңгеру. 

-Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-

порталдардың қызметтерін пайдалану. 

Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін 

қолдану 

- Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді 

меңгеру. 

- Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді 

талдау және бағалау. 

- Әлемдік экономиканың даму ҥрдістерін, мемлекеттің 

"жасыл" экономикаға кӛшуінің негізгі міндеттерін тҥсіну. 

- Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті 

ҧйымдастыру мен жҥргізудің ғылыми және заңнамалық 

негіздерін меңгеру. 

- Іскерлік қарым-қатынас этикасын сақтау. 

Қоғамда және еңбек ҧжымында әлеуметтену және бейімделу 

ҥшін әлеуметтік ғылым негіздерін қолдану 

-Толеранттылық пен белсенді жеке ҧстанымды 

қалыптастыратын моральдық-адамгершілік қҧндылықтар 

мен нормаларды тҥсіну. 

- Әлемдік ӛркениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары 

мәдениетінің рӛлі мен орнын тҥсіну. 

- Қҧқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерге ие болу 

- Әлеуметтану мен саясаттанудың негізгі ҧғымдарын меңгеру. 

4.1.8 Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің 2022 жылғы 3 

тамыздағы № 348 бҧйрығымен (Нормативтік қҧқықтық актілерді мемлекеттік 

тіркеу тізілімінде № 29031 болып тіркелген)бекітілген техникалық және кәсіптік, 

орта білімнен кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының 

талаптарына сәйкес ӛндірістік оқытуды және кәсіптік практиканы жҥзеге асыру 

және ӛту. 

Колледжде ӛндірістік оқыту және кәсіптік практика МЖМБС талаптарына, кәсіптік 

практиканы ҧйымдастыру және ӛткізу Қағидаларына және техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білім беру ҧйымдары ҥшін практика базасы ретінде кәсіпорындарды 

(ҧйымдарды) айқындау қағидаларына (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігінің 2016 жылғы 29 қаңтардағы №107 бҧйрығы) сәйкес жҥзеге асырылады 

және "Кәсіби тәжірибе туралы ереже" негізінде әзірленген. (Қосымша "Кәсіби тәжірибе 

туралы ереже"). 

Оқу ҥдерісі колледжде теориялық оқытуды, сондай – ақ ӛндірістік оқыту шеберінің, 

оқу ӛндірістік шеберханаларында, оқу шаруашылықтарында және оқу полигондарында 

практика жетекшісінің басшылығымен, тәлімгердің, ӛндірістік оқыту шеберінің, практика 

жетекшісінің басшылығымен-кәсіпорындар базасында орындалатын ӛндірістік оқыту мен 

кәсіптік практиканы қамтиды. ҚР МЖМБС сәйкес теориялық оқытумен қатар типтегі 

білім беру бағдарламалары ӛндірістік оқыту мен кәсіптік практикадан ӛтуді кӛздейді. 

Кәсіптік практика оқу, ӛндірістік және диплом алдындағы болып бӛлінеді. 



 

 
Ӛзін-ӛзі бағалау 

  
Ӛзгерту: 

Басылым 1 89-ден 44 бет 

 

Осы есепті "Қазақстандық Швейцария-Американдық колледж" ЖШС-нің ресми рҧқсатынсыз толық немесе 

ішінара кӛшіруге, кӛбейтуге және таратуға болмайды 
 

Ӛндірістік оқыту мен кәсіптік практиканы ӛткізу мерзімдері мен мазмҧны оқу 

процесінің жоспарымен және жҧмыс оқу бағдарламаларымен айқындалады. 

Дуалды оқытуды қолданатын типтегі білім беру бағдарламалары білім беру 

ҧйымдарында теориялық оқытуды және кәсіпорын (ҧйым) базасында ӛндірістік оқытудың 

және кәсіптік практиканың кемінде алпыс пайызын кӛздейді. 

ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2020 жылғы 28 тамыздағы  

№ 346 бҧйрығына сәйкес "Қызметкерлерді, басшыларды, еңбек қауіпсіздігін және еңбекті 

қорғауды қамтамасыз етуге жауапты адамдарды еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау 

мәселелері бойынша оқыту, нҧсқау беру және білімін тексеру қағидалары мен мерзімдері" 

студенттер практикаға шығар алдында қауіпсіздік техникасы бойынша нҧсқамадан ӛтеді. 

Тиісті қҧжаттама толтырылады.(Қосымша қауіпсіздік техникасы журналы) 

Кәсіптік практиканы ҧйымдастыру және ӛткізу қағидаларын және техникалық және 

кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ҧйымдары ҥшін практика базасы ретінде 

кәсіпорындарды (ҧйымдарды) айқындау қағидаларын бекіту туралы "Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 29 қаңтардағы № 107 

бҧйрығына сәйкес кәсіпорын базасында ӛндірістік және диплом алдындағы практикадан 

ӛту басталар алдында студенттерге кҥнделік және бағыт (қосымша). Практика 

аяқталғаннан кейін практика бойынша есептер мен басшылардың қорытындыларын 

колледжде қҧрылатын комиссия тыңдайды, ол практика қорытындыларын бағалау туралы 

шешім қабылдайды. (Қосымша) 

Колледждегі ӛндірістік жҧмысты есепке алу Оқу сағаттарында ӛндірістік оқытуды 

есепке алу журналдарын жҥргізу арқылы жҥзеге асырылады.(Қосымша) 

Практика базасы ретінде айқындалған кәсіпорынмен (ҧйыммен) Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 93 

бҧйрығымен бекітілген кәсіптік практиканы ӛткізуге арналған ҥлгілік шартқа сәйкес 

кәсіптік практиканы ӛткізу туралы шарт жасалады. (Қосымша) 

Колледж бен жҧмыс берушілер арасында әлеуметтік әріптестікті дамыту мақсатында 

кәсіптік практикадан ӛту және білім алушыларды одан әрі жҧмысқа орналастыру ҥшін 

ынтымақтастық туралы шарттар мен меморандумдарға қол қойылды: 

Кәсіпорындармен ынтымақтастық туралы шарттар 
№ Оқу жылы Меморандумдар Ынтымақтастық туралы 

шарттар 

1 2020-2021 2 5 

2 2021-2022 1 28 

3 2022-2023 2 8 

Ҥш жыл ішінде 5 меморандумға, 41 ынтымақтастық туралы шартқа қол қойылды. 

Мамандықтар бойынша практика базасы ретінде анықталған кәсіпорындар кестеде 

келтірілген 

Колледждің әлеуметтік әріптестерімен жасалған келісімдер мен шарттар бойынша 

ақпарат 
№ Келісімді, шартты іске асыруға 

қатысатын мамандықтар 

Келісім, шарт жасалған әлеуметтік әріптестің атауы 

1 06130100- «Бағдарламалық 

қамтамасыз ету» (тҥрлері бойынша) 

  Daco soft bar ЖШС 

 Pozitive NS ЖШС 

 Integrity systems ЖШС 

 "Ҧлттық ақпараттық технологиялар" 

акционерлік қоғамы ("ҦАТ" АҚ) 

 ABC дизайн 

 Коркем телеком (Сергек) 



 

 
Ӛзін-ӛзі бағалау 

  
Ӛзгерту: 

Басылым 1 89-ден 45 бет 

 

Осы есепті "Қазақстандық Швейцария-Американдық колледж" ЖШС-нің ресми рҧқсатынсыз толық немесе 

ішінара кӛшіруге, кӛбейтуге және таратуға болмайды 
 

 "Ақпараттық-талдау орталығы"АҚ 

 «Astana IT university» ЖШС 

2 02310100-«Аударма ісі (тҥрлері 

бойынша» 

 «VIP Клиника» (Windham garden hotel)  ЖШС 

 «АТИКО-Астана» (Ramada by Windham garden 

hotel)ЖШС 

 Windham garden hotel Almaty 

 Windham garden hotel Borovoe 

 «А-Diplomat »ЖШС 

 Армада – аударма бюросы 

 Centernur – аударма бюросы 

 OLS – аударма агенттігі 

 М Консалт– нотариалды куәландырылған 

аударма агенттігі 

 Гала глобал групп – аударма бюросы 

 « Радость 2013 кор. Центр Ганада»ЖШС 

  «Бочаров А.Ф» ЖК 

3 10410400-«Жол қозғалысын 

ҧйымдастыру» 

 Қазақстан Республикасының 

Ішкі істер министрлігі Кӛліктегі полиция департаменті  

РММ  

 Коркем телеком (Сергек) 

 Есіл ауданы Астана қ. ПД 

   

4 07310200-«Геодезия және 

картография» 

 «ГеодезияСтройКом»ЖШС 

 "Ҧлттық геологиялық қызмет»АҚ 

5  07320700-« Автомобиль жолдары мен 

әуеайлақтарды салу» 

 Казавтожол 

 СпецТреидТМ ЖШС 

 

6 10130300-«Тамақтандыруды 

ҧйымдастыру» 

 «VIP Клиника» (Windham garden hotel)ЖШС 

 «А-Diplomat»ЖШС 

 GS Burger (Еда города)ЖШС 

 «ПрофАстана» ЖК ( Coffee Boom Астана) 

 ЖК Омаров Санжар Әзімжанҧлы (кӛктем 

қалалық орталық кафесі) 

 «Жеті Аспан» (Сеть супермаркетов Galmart) 

ЖШС 

 «Aldar Euroasia Hospitality (Алдар ЕвроАзия 

Хоспиталити)» (Sheraton Astana)ЖШС 

 Arka ST ЖШС 

7 10130100-«Қонақҥй бизнесі»  ЖШС «VIP Клиника» (Windham garden hotel) 

 ЖШС «А-Diplomat » 

 ЖШС «Aldar Euroasia Hospitality (Алдар 

ЕвроАзия Хоспиталити)» (Sheraton Astana) 

 ЖШС «АТИКО-Астана» (Ramada by Windham 

garden hotel) 

 ЖШС "CASPIAN CENTER (КАСПИЙСКИЙ 

ЦЕНТР)" 

8 10150100 -«Туризм»   TOO Servet travel 

 Турфирма "Rahat elle tour" 

9 02120100-«Интерьер дизайны»  ABC дизайн 

10 09230100-«Әлеуметтік жҧмыс»  "Жолымбет кентінің арнаулы әлеуметтік қызмет 

кӛрсету орталығы"КММ 

 "Азаматтарға арналған ҥкімет мемлекеттік 

корпорациясы"КЕАҚ Жарғысы 

 "ЖасНҧр "саңыраулар қауымдастығы"қоғамдық 

бірлестігі 

 "Астана әлеуметтік технологиялар"қоғамдық 



 

 
Ӛзін-ӛзі бағалау 

  
Ӛзгерту: 

Басылым 1 89-ден 46 бет 

 

Осы есепті "Қазақстандық Швейцария-Американдық колледж" ЖШС-нің ресми рҧқсатынсыз толық немесе 

ішінара кӛшіруге, кӛбейтуге және таратуға болмайды 
 

бірлестігі 

 "Астана қаласының мҥгедек балалар 

қоғамы"қоғамдық бірлестігі 

 "Балам-ай "мҥгедек балаларды қолдау 

қайырымдылық қоры"қоғамдық қоры 

 "Жан "Мҥгедектер қҧқықтары жӛніндегі Азия 

қоғамы"қоғамдық бірлестігінің Астана қалалық 

филиалы 

 

Барлық кәсіпорындар мамандарды даярлау бейініне және білім беру 

бағдарламасының талаптарына сәйкес келеді, кәсіби практикаға басшылықты жҥзеге 

асыру ҥшін білікті кадрлармен қамтамасыз етілген. Колледж әлеуметтік әріптестікті 

дамыту бойынша жҧмысты жалғастыруда, 2022-2023 оқу жылының басында 

ынтымақтастық туралы 8 шарт пен 2 меморандумға қол қойылды. 

Оқу жылдары мен курстары бойынша ӛндірістік оқыту мен кәсіптік практиканың 

тізбесі тӛмендегі кестеде кӛрсетілген 

 
Ӛндірістік оқыту және кәсіптік практика тізбесі 

2020-2021 оқу жылы 

№ Мамандық Курс Тәжірибе тҥрі Ӛндірістік оқыту сағаттары 

1 1410000 «Автомобиль 

жолдары мен аэродромдар 

қҧрылысы» біліктілік 

141001 3 «Техник-

қҧрылысшы» 

 

 

 

4 

«Мамандық бейіні 

бойынша тәжірибе» 

144 с 

 

 

«Дипломдық 

тәжірибе» 

396 с 

2 1206000 « Жол 

қозғалысын 

ҧйымдастыру»,  біліктілік 

120602 3 «Техник» 

 

2 «Оқу тәжірибе» 288 с 

 

3 

«Мамандық бейіні 

бойынша тәжірибе»  

504 с 

 

 

4 

«Технологиялық 

тәжірибе» 

540 с 

 

«Дипломдық 

тәжірибе» 

216 с 

 

3 05010000 «Әлеуметтік 

жҧмыс»,  біліктілік 

 050101 3 «Әлеуметтік 

жҧмыс бойынша маман» 

 

 

3 

«Технологиялық 

тәжірибе» 

432 с 

 

«Дипломдық 

тәжірибе» 

108 с   

4 1304000 «Есептеу 

техникасы және 

бағдарламалық 

қамтамасыз ету (тҥрлері 

бойынша)»,  біліктілік 

130404 3 «Техник-

бағдарламашы» 

2 «Оқу тәжірибе» 72 с 

«Оқу-ӛндірістік 

тәжірибе» 

396 с 



 

 
Ӛзін-ӛзі бағалау 

  
Ӛзгерту: 

Басылым 1 89-ден 47 бет 
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 3 «Оқу ӛндірістік 

тәжірибе» 

540 с 

«Біліктілікті беру 

тәжірибе» 

180 с 

5 713000 «Геодезия және 

картография»,  біліктілік 

071301 3 «Техник-

геодезист» 

 

3 «Оқу тәжірибе» 180 с 

 

 

Ӛндірістік оқыту және кәсіптік практика тізімі 

2021-2022 оқу жылы 

№ Мамандығы Курс Тәжірибе тҥрі Ӛндірістік оқу 

сағаттары 

1 02310100 «Аударма ісі», біліктілік 

4S 02310101 "Аудармашы" 

1 «Оқу тәжірибеcі» 

 

 

36 сағ 

2 0512000 «Аударма ісі», біліктілік 

051201 3 "Аудармашы" 

 

2 «Оқу тәжірибесі » 

«Технологиялық 

тәжірибе» 

324 сағ 

 

            324 сағ 

 

 

3 

«Технологиялық 

тәжірибе» 

180 сағ 

 

«Кәсіби тәжірибе» 288 сағ 

 

«Диплом алдындағы 

тәжірибесі» 

180 сағ 

3 10130300 «Тамақтандыруды 

ҧйымдастыру», біліктілігі 3W10130302 

«Аспаз» 

1 «Оқу тәжірибесі» 

 

 

36 сағ 

4 10130100 «Қонақ ҥй бизнесі», біліктілігі 

3W10130101 «Әкімші» 

1 «Оқу тәжірибесі» 

 

 

36 сағ 

5 06130100 «Бағдарламалық қамтамасыз ету 

(тҥрлері бойынша)», біліктілігі 

4S06130103 «Бағдарламалық қамтамасыз 

етуді әзірлеуші» 

1 «Оқу тәжірибесі» 

 

 

36 сағ 

6 1304000 «Есептеу техникасы және 

бағдарламалық қамтамасыз ету (тҥрлері 

бойынша)» біліктілігі 130404 3 «Техник-

программист» 

3 

 

 

 

 

 

«Оқу-ӛндірістік 

тәжірибесі» 

«Мамандық профилі 

бойынша тәжірибе» 

540 сағ 

 

 

180 сағ 



 

 
Ӛзін-ӛзі бағалау 

  
Ӛзгерту: 

Басылым 1 89-ден 48 бет 

 

Осы есепті "Қазақстандық Швейцария-Американдық колледж" ЖШС-нің ресми рҧқсатынсыз толық немесе 

ішінара кӛшіруге, кӛбейтуге және таратуға болмайды 
 

 

 

 

 

4 

«Оқу-ӛндірістік 

тәжірибесі» 

108 сағ 

 

 

«Мамандық профилі 

бойынша тәжірибе» 

216 сағ 

«Диплом алдындағы 

тәжірибе» 

216 сағ 

«Дипломдық тәжірибе» 216 сағ 

7 10150100 «Туризм», біліктілік 

3W 10150103 " Туристік агент " 

1 «Оқу тәжірибесі» 

 

72 сағ 

8 02120100 «Интерьер дизайны», біліктілігі 

4S02120103 «Интерьер дизайнері» 

1 «Оқу тәжірибесі» 72 сағ 

9 07310200 «Геодезия және картография», 

біліктілігі 071301 3 «Техник-геодезист» 

1 «Оқу тәжірибесі» 72 сағ 

10 713000 «Геодезия және картография», 

біліктілігі 071301 3 «Техник-геодезист» 

 

2 «Кәсіби тәжірибе» 396 сағ 

3 «Кәсіби тәжірибе» 252 сағ 

11 09230100 «Әлеуметтік жҧмыс», біліктілігі 

4S 09230102 «Әлеуметтік жҧмысшы» 

1 «Оқу тәжірибесі» 

 

72 сағ 

12 05010000 «Әлеуметтік жҧмыс», біліктілігі 

050101 3 «Әлеуметтік жҧмыс жӛніндегі 

маман» 

 

2 

«Кәсіби тәжірибе» 288 сағ 

«Ӛндірістік 

тәжірибесі» 

360 сағ 

13 1206000 «Жол қозғалысын 

ҧйымдастыру», біліктілігі 120602 3 

«Техник» 

 

2 «Оқу тәжірибесі» 288 сағ 

«Оқу-ӛндірістік 

тәжірибесі» 

180 сағ 

3 «Мамандық профилі 

бойынша тәжірибе» 

504 сағ 

 

4 «Диплом алдындағы 

тәжірибесі» 

432 сағ 

 

Ӛндірістік оқыту және кәсіптік тәжірибе тізімі 

2022-2023 оқу жылы 

№ Мамандығы Курс Тәжірибе тҥрі Ӛндірістік оқу 

сағаттары 

1 02310100 «Аударма ісі», біліктілік 

4S 02310101 "Аудармашы" 

 

1 «Оқу тәжірибесі» 36 сағ 



 

 
Ӛзін-ӛзі бағалау 

  
Ӛзгерту: 

Басылым 1 89-ден 49 бет 

 

Осы есепті "Қазақстандық Швейцария-Американдық колледж" ЖШС-нің ресми рҧқсатынсыз толық немесе 

ішінара кӛшіруге, кӛбейтуге және таратуға болмайды 
 

2 «Оқу тәжірибесі» 144 сағ 

«Технологиялық 

тәжірибе» 

216 сағ 

2 0512000 «Аударма ісі», біліктілік 

051201 3 "Аудармашы" 

 

 

 

3 

«Технологиялық 

тәжірибе» 

180 сағ 

«Кәсіби тәжірибе» 288 сағ 

«Дипломдық 

тәжірибе» 

180 сағ 

3 10130300 «Тамақтандыруды 

ҧйымдастыру», біліктілігі 3W10130302 

«Аспаз» 

 

1 «Оқу тәжірибесі» 

 

36 сағ 

2 «Кәсіби тәжірибе» 648 сағ 

4 10130100 «Қонақ ҥй ісі», біліктілігі 

3W10130101 «Әкімші» 

1 «Оқу тәжірибесі» 36 сағ 

2 «Кәсіби тәжірибе» 648 сағ 

5 06130100 «Бағдарламалық қамтамасыз 

ету», біліктілігі 4S06130103 

«Бағдарламалық қамтамасыз етуді 

әзірлеуші» 

1 «Оқу тәжірибесі» 36 сағ 

 

 

2 

«Оқу тәжірибесі» 180 сағ 

«Кәсіби тәжірибе» 324 сағ 

6 1304000 «Компьютерлік технологиялар 

және бағдарламалық қамтамасыз ету 

(тҥрлері бойынша)», біліктілік 

130404 3 «Техник-бағдарламашы» 

 

 

 

4 

«Ӛндірістік тәжірибе» 108 сағ 

«Кәсіби тәжірибе» 216 сағ 

«Диплом алдындағы 

тәжірибе» 

432 сағ 

7 10150100 «Туризм», біліктілік 

3W 10150103 "Тура агент" 

4S10150104 «Туризм менеджері» 

1 «Оқу тәжірибесі» 36 сағ 

 

 

2 

«Оқу тәжірибесі» 144 сағ 

«Технологиялық 

тәжірибе» 

 

216 сағ 

8 07310200 «Геодезия және картография», 

біліктілік 

1 «Оқу тәжірибесі» 36 сағ 



 

 
Ӛзін-ӛзі бағалау 

  
Ӛзгерту: 

Басылым 1 89-ден 50 бет 

 

Осы есепті "Қазақстандық Швейцария-Американдық колледж" ЖШС-нің ресми рҧқсатынсыз толық немесе 

ішінара кӛшіруге, кӛбейтуге және таратуға болмайды 
 

4S 07310201 «Техник-маркшейдер»  

 

2 

«Оқу тәжірибесі» 144 сағ 

«Кәсіби тәжірибе» 

 

324 сағ 

9 09230100 «Әлеуметтік жҧмыс», 

біліктілігі 4S 09230102 «Әлеуметтік 

жҧиысшы» 

1 «Оқу тәжірибесі» 36 сағ 

 

2 

«Оқу тәжірибесі» 144 сағ 

 

«Технологиялық 

тәжірибе» 

360 сағ 

10 05010000 «Әлеуметтік жҧмыс», 

біліктілігі 050101 3 «Әлеуметтік жҧмыс 

жӛніндегі маман» 

 

 

3 

«Ӛндірістік оқыту» 108 сағ 

«Кәсіби тәжірибе» 540 сағ 

11 02120100 «Интерьер дизайны», 

біліктілігі 4S02120103 «Интерьер 

дизайнері» 

 

1 «Оқу тәжірибесі» 36 сағ 

 

2 

«Оқу тәжірибесі» 180 сағ 

«Технологиялық 

тәжірибе» 

 

216 сағ 

12 07320700 «Автомобиль жолдары мен 

аэродромдар қҧрылысы», біліктілік 

4S 07320703 

«Техник-қҧрылысшы» 

 

1 «Оқу тәжірибесі» 36 сағ 

13 10410400 «Жол қозғалысын 

ҧйымдастыру», біліктілік 

4S 10410402 "Техник" 

1 «Оқу тәжірибесі» 36 сағ 

14 1206000 «Жол қозғалысын 

ҧйымдастыру», біліктілік 

120602 3-Техник 

4 «Дипломдық 

тәжірибе» 

432 сағ 

15 0713000 «Геодезия және картография», 

біліктілік 

071301 3 

«Техник-геодезист» 

3 «Ӛндірістік 

тәжірибесі»» 

540 сағ 

2022-2023 оқу жылынан бастап колледж жҧмысқа орналастыру міндеттемесі бар 

кәсіпорындардың сҧранысы бойынша ТжКБбб бар кадрларды мақсатты тҥрде оқытуды 

енгізді. 

Кәсіпорындардың сҧранысы бойынша ТжКБбб бар кадрларды мақсатты оқытуды 

енгізудің мақсаты кәсіпорынның нақты қажеттіліктерін қанағаттандыру ҥшін сҧранысқа 

ие мамандықтар бойынша білікті кадрларды дайындау болып табылады. 

Кәсіпорындардың тапсырысы бойынша ТжКБбб бар кадрларды даярлау білім беру 

ҧйымы, кәсіпорын және колледж студенті арасында жасалған ҥш жақты шарт негізінде 

мемлекеттік білім беру тапсырысы есебінен білім беру ҧйымдарында жарияланған 

мамандықтар бойынша жҥзеге асырылады. (ҧйым, мекеме). 



 

 
Ӛзін-ӛзі бағалау 

  
Ӛзгерту: 

Басылым 1 89-ден 51 бет 

 

Осы есепті "Қазақстандық Швейцария-Американдық колледж" ЖШС-нің ресми рҧқсатынсыз толық немесе 

ішінара кӛшіруге, кӛбейтуге және таратуға болмайды 
 

Орта және ірі кәсіпкерлік субъектілеріне жататын кәсіпорындардың (ҧйымдардың, 

мекемелердің) ӛтінімдері бойынша кадрлар даярлауға мемлекеттік білім беру тапсырысын 

орналастыру ҥшін ТжКБбб ҧйымын айқындау кезінде Комиссия Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрінің бҧйрығын басшылыққа алады. 2016 жылғы 29 қаңтардағы 

№ 122. 

Кәсіпорындардың ӛтінімдері бойынша ТжКБбб бар кадрларды даярлау ҥшін білім 

беру ҧйымдарына қабылдау Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің бҧйрығымен бекітілген 

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің білім беру 

бағдарламаларын іске асыратын білім беру ҧйымдарына оқуға қабылдаудың ҥлгілік 

қағидаларына сәйкес жҥзеге асырылады. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2018 жылғы 18 қазандағы N 578. 

2022-2023 оқу жылына колледжге қала кәсіпорындарында міндетті тҥрде жҧмысқа 

орналасумен оқытуға 38 мақсатты грант бӛлінді. Осы мақсатта колледж, кәсіпорын және 

студент арасында келесі мамандықтар бойынша кадрларды дайындау бойынша ҥш жақты 

келісімдер жасалды: 

2022-2023 оқу жылына арналған нысаналы мемлекеттік тапсырыс 

Жоқ. Мамандық атауы Біліктіліктің атауы Кәсіпорындардың 

атауы 

Нысаналы 

мемлекеттік 

тапсырыс 

(жоспар) 

бойынша 

орын саны 

Нысаналы 

мемлекеттік 

тапсырыс 

бойынша 

адамдар 

саны 

(нақты) 

1 10130300 

«Тамақтандыруды 

ҧйымдастыру» 

3W10130302 

"Аспазшы" 

«VIP Clinic» 

ЖШС 
5 5 

2 10130300 
«Тамақтандыруды 

ҧйымдастыру» 

3W10130302 

"Аспазшы" 

«A-DIPLOMAT» 

ЖШС 
5 5 

3 07310200 «Геодезия 

және картография» 

4S07310201 "Техник-

геодезист" 

«Daimler 

ASTANA» ЖШС 
5 5 

4 07320700 «Автомобиль 

жолдары мен 

аэродромдар 

қҧрылысы» 

4S07320703 техник 

қҧрылысшы 

«Spets Trade TM» 

ЖШС 
10 10 

5 10410400 «Жол 

қозғалысын 

ҧйымдастыру» 

4S 10410402 "Техник" «Spets Trade TM» 

ЖШС 
13 13 

Дуалды оқыту 

Колледжде дуалды оқыту Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 

2016 жылғы 21 қаңтардағы № 50 бҧйрығымен бекітілген дуалды оқытуды ҧйымдастыру 

қағидаларына және «Дуалды оқыту туралы ережеге» сәйкес ҧйымдастырылады. 

(«Дуальды оқыту туралы ереже» қосымшасы).  Дуалды оқыту бойынша барлық ҥш жақты 

келісімдер Астана қаласы бойынша «Атамекен» Ҧлттық кәсіпкерлер палатасының Дуалды 

білім беруді бақылау департаментінің Нормативтік қҧқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 

тізілімінде тіркелген. 

Дуалды білім беру жҥйесінің контингенті 
Оқу Кәсіпорындардың атауы  Дуальды 



 

 
Ӛзін-ӛзі бағалау 

  
Ӛзгерту: 

Басылым 1 89-ден 52 бет 

 

Осы есепті "Қазақстандық Швейцария-Американдық колледж" ЖШС-нің ресми рҧқсатынсыз толық немесе 

ішінара кӛшіруге, кӛбейтуге және таратуға болмайды 
 

мерзімі Мамандықтар Біліктілік формадағы 

оқушылар 

саны 

2020-2021 - - - - 

2021-2022 «Балам-ай» мҥгедек 

балаларды қолдау 

қайырымдылық қоры» ҚҚ 

9230100-

"Әлеуметтік 

жҧмыс" 

4S 09230102 

«Әлеуметтік 

жҧмысшы» 

 

15 

ЖШС «А-Дипломат» 10130100"Қонақ ҥй 

бизнесі" 

3W10130101 

"Әкімші" 

 

25 

ЖШС «А-Дипломат» 10150100 "Туризм" 3W 10150103 "Тура 

агент" 

 

28 

ЖШС «А-Дипломат» 10130300  

"Тамақтандыруды 

ҧйымдастыру " 

3W10130302 

"Аспаз" 

 

18 

2022-2023 «Балам-ай» мҥгедек 

балаларды қолдау 

қайырымдылық қоры» ҚҚ 

9230100-

"Әлеуметтік 

жҧмыс" 

4S 09230102 

«Әлеуметтік 

жҧмысшы» 

 

58 

ЖШС «А-Дипломат» 10130100" 

Тамақтандыруды 

ҧйымдастыру" 

3W10130101 

"Әкімші" 

 

27 

ЖШС «А-Дипломат» 10130300 " 

Тамақтандыруды 

ҧйымдастыру " 

3W10130302 

"Аспаз" 

 

29 

2020-2023 оқу жылына арналған дуалды оқытумен қамту диаграммасы 

 
Дуалды оқытумен қамту динамикасы мамандықтар бойынша сапалы кадрлар 

даярлауды қамтамасыз етеді, соңғы 3 жылдағы кӛрсеткіштер дуальды білім беру 

нысанындағы білім алушылар санының жыл сайын артып келе жатқанын кӛрсетеді. 

«Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ҧйымдарында 

ӛндірістік кеңестің қызметін ҧйымдастыру жӛніндегі әдістемелік ҧсынымдарды бекіту 

туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2020 жылғы 31 

желтоқсандағы № 566 бҧйрығына сәйкес», 2021 жылдың қаңтарында салалық кеңес 

ҧйымдастырылды, оның қҧрамына колледждің жҧмыс берушілері мен әлеуметтік 

серіктестері кірді. АЖ жҧмысы ҧйымдарда іске асырылатын білім беру 

бағдарламаларының ӛзектілігі, сапасы және стратегиялық қажеттілігі бойынша кеңестер 

мен ҧсыныстар беру нысанын қамтиды. Колледждерге академиялық дербестік берілуіне 

байланысты колледждің білім беру қызметі әлеуметтік серіктестермен, жҧмыс 

берушілермен бірлесіп жҥзеге асырылады және салалық кеңеспен келісіледі.(Қосымша 

Регламент, хаттама) 

Тҥлектерді жҧмысқа орналастыру 

Ақпараттық және басқа да қолдау кӛрсету мақсатында Колледж жҧмыспен қамту 

саласында бірқатар іс-шараларды жҥзеге асырады: бітірушілерді Жҧмыспен қамту 

орталығы және Астана қаласының әлеуметтік бағдарламалары ӛткізетін бос жҧмыс 

орындары жәрмеңкелеріне қатысу, студенттер мен тҥлектерге жҧмыс беруші ретінде 

17% 
23% 

2021-2022 2022-2023



 

 
Ӛзін-ӛзі бағалау 

  
Ӛзгерту: 

Басылым 1 89-ден 53 бет 
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әрекет ететін кәсіпорындармен және ҧйымдармен ынтымақтастық орнату. Осындай 

ынтымақтастықтың нәтижесі 1206000-Жол қозғалысын ҧйымдастыру, 501000-Әлеуметтік 

жҧмыс, 1410000-Автомобиль жолдары мен аэродромдар қҧрылысы, 1304000-

Компьютерлік технологиялар және бағдарламалық қамтамасыз ету (тҥрлері бойынша) 

мамандықтары бойынша колледж тҥлектерін жҧмысқа орналастыру болып табылады. 

Жҧмысқа қабылдау нәтижелері ҥнемі директормен кездесулерде талқыланады, 

педагогикалық кеңестерде қаралады. (Қосымша, отырыс хаттамасы) 

Тҥлектерді оқыту және жҧмысқа орналастыруда жҧмыс берушілермен 

ынтымақтастықты кеңейту мақсатында 2022 жылдың 15 қарашасында колледжде «Жҧмыс 

берушілер кҥні» іс-шарасы ӛтті. Дуалді оқытуға, мақсатты оқытуға қатысатын 

кәсіпорындар, бизнес-қоғамдастық ӛкілдері, Астана қаласының Балалар қҧқықтары 

жӛніндегі уәкілі, елорданың ірі кәсіпорындарының басшылары, мәжіліс пен мәслихат 

депутаттары, қалалық басқармалардың басшылары, ҤЕҦ басшылары және Қоғамдық 

қорлар, ата-аналар және колледж студенттері. Осы іс-шараның нәтижесі серіктестіктің 

одан әрі стратегиясын әзірлеу және талқылау және бірқатар ынтымақтастық туралы 

меморандумдарды жасау болды. 

Жҧмыспен қамту бойынша жҧмыс нәтижелері бойынша жыл сайынғы нәтижелерге 

мониторинг жҥргізіледі. Тҥлектердің жҧмыс, оқу орындарынан тапсырған анықтамалары, 

Мемлекеттік жоғары білім беру орталығынан ҥзінді кӛшірме негізінде бітірушілердің 

жҧмысқа орналасуына талдау жҥргізіледі. Еңбек қызметін растайтын қҧжаттар топтар мен 

мамандықтар бойынша жҥйеленеді. (Анықтама қолданбасы) 

Тҥлектердің жҧмысқа орналасу кӛрсеткіштері 
білім 

алған 

жылдар 

Тҥлектердің 

саны 

Жҧмыспен 

қамтылған 

Әскерде, жоғары оқу 

орындарында қызмет 

ӛткерген, ҚР-дан 

шығарылған, жарлық, 

ӛзін-ӛзі жҧмыспен 

қамтыған 

Жалпы жҧмыспен 

қамтылғандар, % 

2020-2021 60 52 8 86% 

2021-2022 119 83 36 98% 

2022-2023 - - - - 

Халықаралық серіктестік. 

Білім беруді дамытудың маңызды бағыттарының бірі халықаралық ынтымақтастық 

болып табылады, басты міндет Қазақстанның білім беру жҥйесін әлемдік білім беру 

кеңістігіне интеграциялау болып табылады. Білім беру саласындағы халықаралық 

ынтымақтастық Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің м.а. 2007 жылғы 

27 желтоқсандағы №661 бҧйрығына сәйкес Қазақстан Республикасының заңнамасымен 

реттеледі және халықаралық шарттар, келісімдер мен конвенциялар негізінде, сондай-ақ 

"Шетелде, оның ішінде академиялық ҧтқырлық шеңберінде оқуға жіберу қағидаларын 

бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 19 

қарашадағы № 613 Бҧйрығымен жҥзеге асырылады. 

Білім беру саласындағы халықаралық әріптестік қазіргі заманғы әлемдік талаптар 

деңгейінде сапаны қамтамасыз ету арқылы білім беру қызметтері нарығында Колледждің 

бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында жҥзеге асырылатын қызметтің басым 

тҥрлерінің бірі болып табылады. Колледж ӛзінің шетелдік серіктестерімен ҥнемі байланыс 

орнатады және дамытады, олардың саны жыл сайын артып келеді. 
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"Қазақстандық Швейцария-Американдық колледж" ЖШС (бҧдан әрі – колледж) 

халықаралық қызметін дамыту мақсатында колледждің халықаралық саясатының 

стратегиялық бағыттарына сәйкес жылдық жҧмыс жоспары әзірленді. (Қосымша). 

Халықаралық серіктестік колледждің қҧрылымдық бӛлімшесі болып табылады 

және колледж директорына есеп береді. Халықаралық әріптестікті шетелдік білім беру 

жӛніндегі менеджер басқарады, колледж директорының 2022 жылғы 14 қарашадағы №81-

ЛС бҧйрығымен шетелдік даму жӛніндегі менеджер болып К. Т. Алиева тағайындалды, 

сондай-ақ Астана қаласының Білім саласындағы бақылау департаментіне шетелдік білім 

беру ҧйымдарымен ынтымақтастық туралы және білім беру саласындағы ынтымақтастық 

туралы кӛпжақты шарттар жасасу туралы хабарлама жіберілді ҚР Әділет Министрлігі 

2007 жылғы 27 шілдедегі №611. 

Колледжде жетекші шетелдік оқу орындарымен халықаралық ынтымақтастық 

белсенді дамуда: шетелдік білім беру бағдарламасы бойынша даярлау шеңберінде 

практикалар бойынша, жазғы мектептер бойынша, халықаралық диплом (қос диплом) алу, 

шетелдік жоғары оқу орындарына тҥсу бойынша академиялық ҧтқырлық форматында, 

сондай-ақ серіктес жоғары оқу орындарының әріптестерімен бірлескен ғылыми-зерттеу 

жҧмыстары жҥзеге асырылады.  

Ынтымақтастық туралы шарттар жасалды: 
№ 

 

университеттердің серіктестері Қорытынды 

жасалған жылы 

1 Swiss Education Group (SEG) 2021 

2 Анталия білім университеті 2021 

3 «IIST INDIA PAKİSTAN ERICKE» ЖШС 2021 

4 ERICKE-мен консорциум келісімі 2022 

5 Қорытынды халықаралық университет 2022 

6 Анталиядағы Туризм академиясы 2022 

7 Каспий орталығы 2022 

Еуропалық жоғары оқу орындарының стандарттарына сәйкес жҧмыс оқу 

бағдарламаларын талдау және әзірлеу, сондай-ақ ағылшын тілін оқыту сапасын жақсарту, 

сондай-ақ техникалық және кәсіптік білім беру және колледжді дамыту саласында білікті 

жҧмысшы кадрлар мен мамандарды даярлау кезінде бірлескен жобаларды іске асыруда 

бірлескен қызмет пен ӛзара іс-қимыл жасау мақсатында 2021 жылғы 5 сәуірде 

ынтымақтастық туралы шартқа қол қойылды Swiss Education Group (SEG) – 

Швейцариядағы жеке университеттердің ең ірі білім беру желісі. Осы шарттарға сәйкес 

бірқатар іс-шаралар ӛткізілді, мысалы, колледж студенттеріне арналған Swiss Education 

Group ӛкілімен кәсіби бағдар беру жҧмысы, Swiss Education Group жетекші 

университеттерінің оқытушыларымен онлайн семинарлар мен вебинарлар, Дерби 

университеті (Ҧлыбритания), Нортвуд университеті (АҚШ) және Вашингтон Мемлекеттік 

Университеті (АҚШ) сияқты университеттермен) және Чехия Аграрлық Университеті 

(Прага).  
Тағылымдама-таңдалған бағыт бойынша жҧмыс тәжірибесін алуға және 

халықаралық ҧйымдарда ынтымақтастық тәжірибесін алуға мҥмкіндік береді, бҧл 

практикалық қызмет кезінде алынған теориялық білім мен дағдыларды шоғырландыруға 

бағытталған қосымша білім беру тҥрі. Анықтама әдеттегі тәжірибеге қатты ҧқсайды, бірақ 

мҧндай ҧқсастық ӛте ҥстірт. Шетелде білім алушыларға тағылымдамадан ӛту мҥмкіндігін 

беру мақсатында колледж мен Antalya Belek University арасында Rixos қонақҥйлер 

желісімен бірлесіп, Тҥркия Республикасы 2021 жылғы 15 Сәуірде меморандумға қол 

қойылды. (Қосымша) 
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Пәкістандық студенттермен сыртқы академиялық ҧтқырлықты дамыту мақсатында 

2021 жылдың 30 қарашасында колледж бен «IIST INDIA PAKISTAN» ЖШС арасында 

келісімге қол қойылды. Сыртқы академиялық ҧтқырлық бойынша шетелдік студенттер 

«Қонақ ҥй бизнесін ҧйымдастыру» және туризм мамандығы бойынша оқуға келеді, 

сонымен қатар 1 немесе 2 академиялық семестрде тағылымдамадан ӛтеді. 

ERICKE-мен 2022 жылдың 5 қазанында консорциум келісімі жасалды, яғни ӛзара 

ынтымақтастық онда екі тарап бірдей жауапкершілікке ие. 

Бҧл келісімге Пәкістаннан келген студенттерді сыртқы академиялық ҧтқырлық 

ҥшін алмасу мақсатында қол қойылды. (Қосымша) 

Шетелде білім алу кӛптеген мҥмкіндіктер ашады – шет тілін жетілдіруден бастап, 

әлемнің ең ҥздік университеттеріне тҥсу емтихандарына дайындалуға дейін. Әлемдік 

стандартқа сай білім беру бағдарламалары, инновациялық әдістемелер, кәсіби ҧстаздар, 

дҥниені қабылдау кӛкжиегін кеңейту болашағы – осының барлығы студенттерді шетелге 

оқуға итермелейді. Колледж студенттерінің шетелде білім алуын дамыту мақсатында 2022 

жылдың 11 наурызында Каспий орталығымен келісімге қол қойылды. Колледж «Каспий 

орталығымен» бірлесіп, Анталия қонақ ҥйлерінде тағылымдамадан ӛтуді ҧйымдастырады. 

Ынтымақтастық нәтижелері:Осы келісімнің арқасында 20-дан астам колледж 

студенттері Анадолы провинциясының жетекші қонақҥйлерінде ақылы жазғы 

тәжірибеден ӛтіп, 2022 жылы 8 студент шетелдегі жоғары оқу орындарына тҥсті, оның 

ішінде 2-еуеуропалық елдерде, 5-у Тҥркияда және 3-і Солтҥстік Кипрде. (Қосымша) 

Шетелдік жоғары оқу орындарында білім беруді дамыту шеңберінде, колледж 

студенттеріне жаңа мансаптық мҥмкіндіктер береді, сондай-ақ шетелде білім алу, шет 

тілдерін ҥйрену және тамаша білім және оларды іс жҥзінде қолдана білу. Халықаралық 

диплом – бҧл қызықты, жоғары ақы тӛленетін жҧмысқа орналасу және ӛз жҧмыс 

саласында бәсекеге қабілетті болу кепілі. Осыған байланысты 2022 жколледжӛзінің 

студенттері ҥшін сыртқы академиялық ҧтқырлық бағдарламаларын жҥзеге асырады, оның 

мақсаты Солтҥстік Кипр университеттерінде грантқа тҥсу болып табылады, мҧнда 2022 

жылдың 25 қарашасында Файнэл халықаралық университетімен халықаралық 

ынтымақтастық туралы келісімге қол қойылды. 

Ынтымақтастық нәтижелері:Сондай-ақ жазғы кезеңде студенттер ҥшін Финал 

халықаралық университеті ҧйымдастырылды колледж Ағылшын және тҥрік тілдерін 

оқытуға арналған жазғы мектеп бағдарламасы бойынша ағымдағы оқу жылында 25-тен 

астам оқушыны жіберу жоспарлануда. (Қосымша) 

– Қазіргі таңда колледжде шетел университеттерімен және елдердің ғылыми 

ҧйымдарымен белсенді ынтымақтастық туралы 7 келісім бар Еуропа, Тҥркия және 

Солтҥстік Кипр. 

Ағымдағы 2022-2023 оқу жылында университеттермен және ғылыми ҧйымдармен, 

сондай-ақ қауымдастықтар ӛкілі Данте Алигеримен (Италия) білім және ғылым 

саласындағы ынтымақтастық туралы келісімдер жасалды. 

Сонымен қатар, біздің серіктестеріміз Швейцария, Италия, Тҥркия және Солтҥстік Кипр 

сияқты халықаралық қатынастарды жҥзеге асыруға арналған халықаралық қорлар мен 

ҧйымдар болып табылады. 

Пандемияға қарамастан, 2022 жыл, әсіресе соңғы онжылдық ӛте оқиғаларға толы болды. 

Колледж біздің шетелдік және отандық серіктестеріміздің ынтымақтастыққа деген 

қызығушылығын арттырып келеді. 

Колледж тҥлектері шетел университеттеріне оқуға тҥсті 
Жоқ. ТОЛЫҚ АТЫ. Мамандығы университет 
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1 Лукашова Екатерина Сергеевна Аударма ісі Халықаралық Кипр 

университеті (Кипр) 

2 Серікова Дильназ Қанатқызы Аударма ісі DMU (Венгрия) 

3 Кӛпесбай Ислам Аударма ісі Острава университетінің VSB-

Technicka 

4 Қабиден Абылай Болатҧлы Аударма ісі Халич университеті, Стамбул 

5 Жапбаралы Айша Аударма ісі Мессина университеті 

6 Алеев Әмір Рашидҧлы Аударма ісі Қорытынды университет (Кипр) 

7 Инаят Нҧрайлы Қобланқызы Аударма ісі Тракья университеті Тҥркия 

8 Қҧрманбаева Икрама Романовна Аударма ісі Гирне Америка университеті 

9 Тәжманов Асқар Аударма ісі Эрджиес университеті (Erciyes 

University) 

10 Садуова Мадина Аударма ісі Докуз Эйлуль университеті 

2022 жылдан бастап Данте Алигери қауымдастығымен (Италия) итальян тілін 

ҥйрену, сонымен қатар қонақ ҥй бизнесі, тамақ және туризм бағдарламалары саласында 

колледж студенттерін тәжірибеден ӛту және оқыту бағдарламасы жҥзеге асырылуда. 

https://www.instagram.com/reel/Cl55UDaJq0r/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

Сонымен қатар, халықаралық серіктестік аясында қазақ-итальян тілі орталығы 

жҧмыс істейді, сонымен қатар колледж корей және тҥрік сияқты екінші шет тілін 

оқытады, сонымен қатар шетелдіктер ҥшін шет тілі ретінде қазақ және орыс тілдерін 

оқытады. Бҧл колледж студенттеріне шетелдік жоғары оқу орындарына тҥсуге және тілдік 

дайындық курстарын ҧйымдастыруға мҥмкіндік береді. 

Колледждің шетелдегі білім беру менеджері колледждің Instagram парақшасында 

онлайн тікелей трансляция жҥргізуде, онда шетелдік жоғары оқу орындарына тҥсу 

бойынша тҥрлі сҧрақтар талқыланады, сонымен қатар жаңа стипендиялық бағдарламалар 

жарияланады, тҥрлі сҧрақтар талқыланып, ата-аналарымызға жауаптар беріледі. 

колледжде оқиды, сонымен қатар тікелей эфирдің қонақтары. 

2022-2023 оқу жылына арналған жоспар: 

1. Колледж студенттерінің Италияда тағылымдамадан ӛтуі. 

2. Студенттердің Тҥркияда тәжірибеден ӛтуі. 

3. Италиядағы итальян тілінің жазғы тілдік мектептері. 

4. Солтҥстік Кипрдегі ағылшын тілінің жазғы мектептері. 

5. Шетелдік оқытушылар мен студенттерді дайындауға арналған тіл курстары. 

2023 жылға арналған тағылымдамадан ӛту жоспары 
Жо

қ. 

Аты Мҧғалімд

ер саны 

Оқушыла

р саны 

Уақыт 

1 Италияда тағылымдамадан ӛту 5 7 2023 жылғы маусым-

тамыз 

2 Тҥркияда тағылымдамадан ӛту 7 35 2023 жылдың мамыр-

қыркҥйегі 

3 Италиядағы итальян тіліндегі жазғы мектептер 5 10 2023 жылғы маусым-

тамыз 

4 Солтҥстік Кипрдегі ағылшын тілінің жазғы 

мектептері 

5 20 2023 жылғы шілде-

тамыз 

5 Шетелдік оқытушылар мен студенттерді 

дайындауға арналған тіл курстары. 

2 15 2023 жылғы 

желтоқсан-желтоқсан 

6 Шетелдегі жоғары оқу орындарына оқуға 

қабылдау 

 20 2023 жылғы маусым-

тамыз 

Күтілетін нәтижелер: 

1. Колледжде теориялық курсты аяқтағаннан кейін Италия мен Тҥркияда 

тағылымдамадан ӛтті. 

https://www.instagram.com/reel/Cl55UDaJq0r/?igshid=YmMyMTA2M2Y
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2. Халықаралық ҥлгідегі сертификат (сертификат) бере отырып, біліктілік емтиханын 

тапсыру. 

3. Жіктеуді жетілдіру ҥшін оқытушылар мен колледж қызметкерлерінің тағылымдамадан 

ӛтуі. 

4. Білікті мамандарды дайындау және шығару. 

5. Шетел тілі бойынша білімдерін жетілдіру. 

6. IELTS (ағылшын тілі) және PLIDA (итальян тілі) сынақтарын тапсыру және тапсыру. 

7. Шетелдік жоғары оқу орындарына қабылдау. 

8. Шетел тілі ретінде қазақ және орыс тілдерінің курстарынан ӛту және тест тапсыру. 

 
 

 

4.1.9.  Білім алушылардың психофизикалық даму ерекшеліктерін ескере 

отырып, ТжКБб білім беру бағдарламасын ішінара немесе толық меңгеруді 

кӛздейтін инклюзивті білім беру жағдайында ерекше білім беру қажеттіліктері бар 

тҧлғаларды оқыту ҥшін әзірленген арнайы оқу жоспарларының болуы (заңы 

сақталмаған адамдар болған жағдайда) және оқушылардың жеке мҥмкіндіктері; 

Колледж интелектісі сақталмаған адамдарды оқытпайды. 

4.1.10. Білім алушылардың физикалық бҧзушылықтары мен жеке 

мҥмкіндіктерін ескере отырып, ТжКБб мамандығы бойынша білім беру 

бағдарламасы негізінде білім алушылардың дене кемістігі мен жеке қабілеттерін 

ескере отырып, инклюзивті білім беру жағдайында ерекше білім беру қажеттіліктері 

бар тҧлғаларды оқытудың әзірленген жеке оқу жоспарлары мен жоспарларының 

болуы 
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Инклюзивті білім беру шеңберінде ЕБҚ бар тҧлғалардың білім алушыларына жеке 

жоспарлар қажет емес, ақпарат 4.1.5 тармақта егжей-тегжейлі сипатталған. 

4.2. Студенттердің оқу жҥктемесінің максималды кӛлеміне қойылатын 

талаптар 

4.2.1. Студенттердің аптасына оқу жҥктемесінің шекті кӛлеміне, оның ішінде 

кҥндізгі оқу нысаны бойынша міндетті оқу жҥктемесіне, сондай-ақ сабақтан тыс 

сабақтар мен консультацияларға қойылатын талаптардың сақталуы және 

сақталуы; 

Студенттер ҥшін оқу жҥктемесінің ең жоғары мӛлшері аптасына 54 сағаттан 

аспайды, оның ішінде кҥндізгі оқу нысаны бойынша міндетті оқу жҥктемесі – аптасына 

кемінде 36 сағат, сондай-ақ сабақтан тыс жҧмыстар мен консультациялар. 

Колледжде оқу жылы оқу процесінің кестесіне сәйкес басталып, аяқталады. 

Колледжде сабақ кестесі оқу процесінің кестесіне және жҧмыс оқу жоспарларына 

сәйкес қҧрастырылған. Оқу сабақтарының кестесі қоса берілген. (Қосымша) 

4.2.2. Міндетті білім алу ҥшін оқу уақытының кӛлемін сақтау; 

Міндетті білім бойынша оқу уақытының кӛлемі бір оқу жылында 60 кредит/1440 

сағатты қҧрайды. 

Жеке қабілеттерін дамытуға кӛмектесу және дамыту ҥшін студенттерге кеңестер мен 

сыныптан тыс жҧмыстар беріледі. Факультативтік сабақтар кестесі қоса берілген. 
(Қосымша) 

4.2.3. Әрбір пән және (немесе) модуль немесе оқу жҧмысының басқа тҥрлері 

бойынша оның меңгерген оқу нәтижелеріне негізделген білім алушының оқу 

жҥктемесінің кӛлеміне сәйкестігі; 

Студенттің оқу жҥктемесінің кӛлемі оның әрбір пән және (немесе) модуль немесе 

оқу жҧмысының басқа тҥрлері бойынша игерген оқу нәтижелері негізінде кредит/сағатпен 

ӛлшенеді. 

1 кредит 24 академиялық сағатқа, 1 академиялық сағат 45 минутқа тең. 

4.2.4. Кешкі оқу нысаны бойынша міндетті оқудың оқу уақытының кӛлеміне 

сәйкестігі кҥндізгі оқу нысаны ҥшін кӛзделген оқу уақытының тиісті кӛлемінің 

кемінде 70%-ын, сырттай оқу нысаны ҥшін – кемінде 30%-ын қҧрайды. 

Міндетті оқу уақыты кӛлемінің кешкі оқыту нысаны бойынша – кемінде 70 % және 

сырттай оқу нысанында – кҥндізгі оқу нысанында кӛзделген тиісті оқу уақыты кӛлемінің 

кемінде 30 % сәйкестігі. «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 

мамандықтары мен біліктіліктерінің тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрінің 2010 жылғы 8 ақпандағы № 40 бҧйрығына сәйкес сырттай 

және кешкі оқыту нысандары, сондай-ақ мәдениет және ӛнер, дене шынықтыру және 

спорт мамандықтары бойынша экстернат» колледжінің сырттай бӛлімінде оқыту келесі 

мамандықтар бойынша жҥргізіледі: 

1. 07320700 «Автомобиль жолдары мен аэродромдар қҧрылысы» 

біліктілігі 4S073220106 «техник-қҧрылысшы» 

2. 10410400 «Жол қозғалысын ҧйымдастыру» 

біліктілігі 4S 10410402 «Техник» 

3. 06130100 «Бағдарламалық қамтамасыз ету» 

біліктілігі 4S06130103 бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеуші 

Білім беру кҥндізгі оқу нысаны бойынша қарастырылған оқу уақытының тиісті 

кӛлемінің кемінде 30% - нормаға сәйкес жҥргізіледі. 
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Білім алушылардың даярлық деңгейіне қойылатын талаптар ҧлттық біліктілік 

шеңберінің, салалық біліктілік шеңберлерінің, кәсіптік стандарттардың 

дескрипторлары айқындалады және оқытудың қол жеткізілген нәтижелерінде 

кӛрсетілген игерілген қҧзыреттерді кӛрсетеді. Дескрипторлар білім алушылардың 

келесі дайындық деңгейлеріне жетудегі қабілеттерін сипаттайтын оқыту 

нәтижелерін кӛрсетеді: 

- білікті жҧмысшы кадрларды даярлау кезінде: қойылған міндеттерді негізге ала отырып, 

дербестіктің белгілі бір ҥлесі бар қызметті жҥргізу, базалық, жалпы білім беретін және 

практикалық-бағдарланған кәсіби білімді қолдану, стандартты және қарапайым бір типті 

практикалық міндеттерді шешу, білім мен практикалық тәжірибе негізінде белгілі іс-

әрекет тәсілдерін таңдау, алынған нәтижелерді ескере отырып, қызметті тҥзету; 

- орта буын мамандарын даярлау кезінде: маңызды әлеуметтік және этикалық аспектілерді 

ескере отырып, басқалардың стандартты жҧмысына басшылық жасау, ӛз оқуы мен 

басқаларды оқытуға жауапты болу, іс-әрекет пен практикалық тәжірибені жҥзеге асыру 

ҥшін кәсіби (практикалық және теориялық) білімді қолдану, жҧмыс жағдайын және оның 

болжамды ӛзгерістерін ӛз бетінше талдауды талап ететін кең спектрлі типтік практикалық 

міндеттерді шешу. қызметті жҥзеге асырудың технологиялық жолдарын таңдау, ағымдағы 

және қорытынды бақылауды жҥргізу, қызметті бағалау мен тҥзетуді орындау. 

Колледж жҧмысшы біліктілігі бойынша мамандар даярлайды – ҦБШ бойынша 3 деңгей, 

СБШ бойынша 3 деңгей, орта буын мамандары – ҦБШ бойынша 4 деңгей, СБШ бойынша 

4 деңгей, 

Мамандығы: 

Біліктілік 

ҦБШ 

деңгейі 

СБШ 

деңгейі 

10130300 Тамақтандыруды ҧйымдастыру 

3W10130302 "Аспазшы" 

3 3 

10130100 «Қонақ ҥй бизнесі», 

3W10130101 "Әкімші" 

3 3 

10130100 «Туризм», 

3W10150103 - Туристік агент 

3 3 

02310100 «Аударма ісі (тҥрлері бойынша)» 

4S 02310101 "Аудармашы" 

4 4 

10130100 «Туризм», 

4S10150104 «Туризм менеджері» 

4 4 

02120100 «Интерьер дизайны» 

4S02120103 «Интерьер дизайнері» 

4 4 

07310200 

«Геодезия және картография» 

4S 07310201 «Техник-геодезист» 

4 4 

09230100 

«Әлеуметтік жҧмыс» 

4S 09230102 «Әлеуметтік қызметкер» 

4 4 

06130100 «Бағдарламалық қамтамасыз ету (тҥрлері бойынша)» 

4S06130103 «Бағдарламалық қамтамасыздандыруды қҧрастыру» 

4 4 

10410400 Жол қозғалысын ҧйымдастыру 

4S10410402 Техник 

4 4 

07320700 Автомобиль жолдары мен аэродромдарды салу және пайдалану 

4S07320703 Техник қҧрылысшы 

4 4 
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4.4 Оқу ҧзақтығына қойылатын талаптар 

2020-2021 оқу жылына ТжКБ білім беру бағдарламаларын меңгеру мерзімдері 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 22 қаңтардағы № 65 

«Білім беру және білім беру бағдарламаларының тізбесін бекіту туралы» бҧйрығы 

негізінде айқындалды. Жіктеуішке сәйкес техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі 

білім беру ҥшін оқу мерзімі және білім деңгейлері бойынша кәсіптер мен мамандықтар», 

Лицензияға қосымшалар, оқуға қабылдау кезеңіне жарамды Мемлекеттік жалпыға 

міндетті білім беру стандарты. 

2021-2022, 2022-2023 оқу жылдарында академиялық дербестік шеңберінде білім 

беру бағдарламасын меңгеру мерзімдерін білім беру ҧйымы дербес айқындайды. 

ТжКБ білім беру бағдарламаларын әзірлеу мерзімі біліктіліктердің кҥрделілігіне 

және/немесе санына байланысты және SCES ҥлгілеріне сәйкес берілген 

кредиттер/сағаттардың кӛлемімен анықталады. Жҧмысшы біліктілігін арттыру ҥшін – 60-

120 кредит, орта буын маманының біліктілігі – 180-240 кредит. 
Мамандығы: 

Біліктілік 

Жаттығу кезеңі 

10130300 Тамақтандыруды ҧйымдастыру 

3W10130302 "Аспазшы" 

1 жыл 10 ай 

10130100 «Қонақ ҥй бизнесі», 

3W10130101 "Әкімші" 

1 жыл 10 ай 

10130100 «Туризм», 

3W10150103 - Туристік агент 

1 жыл 10 ай 

02310100 «Аударма ісі (тҥрлері бойынша)» 

4S 02310101 "Аудармашы" 

2 жыл 10 ай 

10130100 «Туризм», 

4S10150104 «Туризм менеджері» 

2 жыл 10 ай 

02120100 «Интерьер дизайны» 

4S02120103 «Интерьер дизайнері» 

2 жыл 10 ай 

07310200 «Геодезия және картография» 

4S 07310201 «Техник-геодезист» 

3 жыл 10 ай 

09230100 

«Әлеуметтік жҧмыс» 

4S 09230102 «Әлеуметтік қызметкер» 

2 жыл 10 ай 

06130100 «Бағдарламалық қамтамасыз ету (тҥрлері бойынша)» 

4S06130103 " Бағдарламалық қамтамасыздандыруды қҧрастыру" 

2 жыл 10 ай 

10410400 Жол қозғалысын ҧйымдастыру 

4S10410402 Техник 

3 жыл 10 ай 

07320700 Автомобиль жолдары мен аэродромдарды салу және пайдалану, 

4S07320703 Техник қҧрылысшы 

3 жыл 6 ай 

 

5. ОҚУ ЖӘНЕ МАТЕРИАЛДЫҚ ҚҦРАЛДАР 

Колледж екі оқу корпусында орналасқан: 1 корпус – Қонаев к. 29 (14 аудитория), 2 

корпус – Бектҧров к. 7 (24 аудитория). Колледж бейнебақылау жҥйесімен жабдықталған: 

сыртқы – 3, ішкі – 18, тәулік бойы кезекші кҥзет бекеті. 

Әр ғимаратта дәрігерлік кабинет бар, ҧстаздар мен оқушылардың денсаулығын 

сақтауға жағдай жасалған. Фельдшерлік пункттер санитарлық-эпидемиологиялық 

талаптарға сай медициналық техникамен және технологиямен жабдықталған. 

Қызметкерлер мен студенттерге медициналық кӛмекті білікті медицина мамандары 

кӛрсетеді. 
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Медициналық қызметпен айналысуға мемлекеттік лицензия «Қазақстан 

Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық және фармацевтикалық 

бақылау комитетінің Қазақстан Республикасы бойынша департаменті» республикалық 

мемлекеттік мекемесі берген № 21019474 лицензия негізінде жҥзеге асырылады. Нҧр-

Сҧлтан». Бастапқы берілген кҥні – 27.03.2009. Лицензияға қосымша 02.06.2021 № 

21019474. 

Астана қаласының №3 емханасымен жасалған Меморандум негізінде колледж 

студенттеріне медициналық кӛмек кӛрсетілуде. 

Bali Spa компаниясымен жедел басқару қҧқығына келісім-шарт жасалды. Спорт залы 

– алып жатқан ауданы 296,4 м2. Спорт залы, ҥстел теннисі, бассейн бар. 

Колледж ерекше білім беру қажеттіліктері бар адамдар ҥшін қолжетімді оқу ортасын 

жасады. Колледжге кіре берісте пандус салынды, колледжге кіретін баспалдақтардың 

алдына тактильді лента орнатылды. Дәретхана арнайы ыңғайлы сантехникамен, тірек 

қҧрылғыларымен, раковина мен дәретхана табағына арналған тҧтқалармен жабдықталған. 

Сондай-ақ есіктерде Брайль тактильді белгілері бар. «Ана қҧсағы» ҚҚ колледжге 7 

мҥгедек арбасын тегін пайдалануға берді. Астана қаласы Есіл ауданының әкімдігі 

колледж алдынан инвотаксиге тҧрақ бӛлді. 

Колледждің материалдық-техникалық базасы талапқа сай және белгіленген бағыттар 

мен дайындық деңгейінде оқу-тәрбие жҧмыстарын жҥргізуге мҥмкіндік береді. 

Колледжде заманауи қҧрал-жабдықтармен, кӛрнекі қҧралдармен, стендтермен, 

плакаттармен жабдықталған оқу кабинеттері мен оқу-ӛндірістік шеберханалары мен 

зертханалары бар: «Геодезия және картография», «Қонақ ҥй бизнесі», «Интерьер 

дизайны», «Жол қозғалысын ҧйымдастыру», «Тамақтандыруды ҧйымдастыру», «Аударма 

ісі (тҥрлері бойынша)», «Бағдарламалық қамтамасыз ету (тҥрлері бойынша)», «Әлеуметтік 

жҧмыс», «Автомобиль жолдары мен әуеайлақтарды салу және пайдалану», «Туризм», 

сонымен қатар жалпы пәндер бойынша зертханалық кабинеттер: физика, химия, биология.  

Қосымшаға сәйкес оқу процесін материалдық-техникалық қамтамасыз ету бойынша 

кесте қоса беріледі. (қосымша) 

Қаржылық есеп берудегі негізгі қҧралдардың тізімі қоса беріледі. (қосымша) 

 

6. АҚПАРАТТЫҚ РЕСУРСТАР ЖӘНЕ КІТАПХАНА ҚҦРМАЛАРЫ 

Миссияны, стратегиялық мақсаттар мен міндеттерді табысты жҥзеге асыру ҥшін 

колледжде барлық қажетті ақпараттық-коммуникациялық, профессорлық-оқытушылық 

қҧрамның, әкімшілік қызметкерлердің және студенттердің қажеттіліктерін толық 

қанағаттандыратын материалдық ресурстар бар. 

Білім беру сапасын қамтамасыз етудің маңызды факторы білім беру ҥдерісінің 

тиімділігін, қолжетімділігін және нәтижелілігін қамтамасыз ететін ақпараттық 

ресурстарды ҥнемі жетілдіру болып табылады – бҧл 100 Мбит/с жоғары жылдамдықты 

Интернет, веб-сайт (ksacollege.edu.kz) және электрондық пошта ( ksacollege@edu.kz ). Веб-

сайт ҥш тілде (мемлекеттік, орыс және ағылшын) жҧмыс істейді. Сайтта барлық 

мамандықтар мен біліктілік ерекшеліктерінің толық сипаттамасы бар, колледжге тҥсу 

ережелері мен талаптары тізімделген, колледждің ағымдағы жаңалықтары мен оның 

ережелері кӛрсетілген, сонымен қатар пайдаланушылар сҧраныс қалдыра алатын бӛлім 

бар, барлық ақпарат қолжетімді және сенімді. Avast Free Antivirus жаңартулары жыл 

сайын жаңартылып отырады. Ақпараттық саланы дамыту Интернет ресурстары арқылы 

жҥзеге асырылады: 

 

https://ksacollege.edu.kz/kaz
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Колледждің интернет ресурстары 
Жоқ. Әлеуметтік желі Сілтеме 

1.  Instagram ksa.college 

2.  TikTok ksa.college 

3.  Telegram https://t.me/ksacollege  

4.  YouTube Қазақ Швейцария Америка колледжі 

5.  Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100056027917110 

Оқу процесін ҧйымдастыру ҥшін колледжде Platonus автоматтандырылған 

ақпараттық жҥйесі мен жергілікті корпоративтік ақпарат алмасу жҥйесі қолданылады. Бҧл 

платформа студенттердің білім алуы ҥшін ақпараттық-білім беру ортасын жасайды, 

студенттер, мҧғалімдер және әкімшілік арасындағы қарым-қатынасты орнатады, сонымен 

қатар оқу процесін басқаруға мҥмкіндік береді. Бҧл жҥйеге жаңадан келген контингент 

тҥсіріліп, қазіргі студенттер контингенті енгізілді. Сондай-ақ оқу процесінің негізгі 

қҧжаттамасы осы жҥйеге кӛшірілді: бҧйрықтар, атау кітапшасы, оқу жоспарлары, оқу 

жҧмыс жоспарлары, баға кітапшалары. 

Ағымдағы оқу жылында жҥйеге қосымша модульдер де қосылды. Осы модульдердің 

бірі Студенттерге қызмет кӛрсету орталығы болды: бҧл модуль студенттерге оқу орнынан 

және әлеуметтік тӛлемдерге электронды анықтама алуға мҥмкіндік береді, бҧл осы 

процестерді айтарлықтай жеңілдетеді. 

 
IT студенттері ҥшін 2 компьютерлік кабинет және 2 IT зертханасы (№10, 3, 7, 17) 

жабдықталған. Оларда 67 компьютер, жҥйелік блоктар мен мониторлар бар. «Аударма ісі» 

мамандығы бойынша тәжірибелік сабақтарды ӛткізу ҥшін Logitech заманауи аудио 

жабдығы бар 2 лингафондық зертхана жабдықталған. «Интерьер дизайны», «Геодезия 

және картография», «Жол қозғалысын ҧйымдастыру» мамандықтары ҥшін компьютерлік 

сыныптарға 3ds max, Autocad, Archicad, Photo mod, Arcgis, Defender Forsage GTR тренажер 

бағдарламасы сатып алынды. 

Оқыту процесінде біздің студенттер компьютерлік оқулықтар, оқу қҧралдары, 

сӛздіктер, оқу видеолары және дыбыс жазбалары сияқты техникалық қҧралдарды белсенді 

пайдаланады. Интернетке қол жеткізу желінің ақпараттық ресурстарын пайдалануға 

мҥмкіндік береді: колледжде оқытушылар мен студенттерге арналған бірнеше Wi-Fi 

желілері (Aruba, TP - Link) бар. Колледж студенттерінің ӛзіндік жҧмыс істеуіне де жағдай 

жасалған: электронды тасымалдағышы бар кітапхана бар, кітапхананың оқу залында 

интернетке қосылған компьютерлер бар. 

Қазіргі уақытта 114 компьютер бар, студенттермен қамтамасыз ету бір компьютерге 

7 адамнан келеді. Сатып алынған мультимедиялық интерактивті панель e@bord - ақ тақта, 

Epson EB-SO2 - проектор, ActivPanel Nickel 65" 4K экраны, Promethean ActivPanel Senes 

VTP2-75-4K экраны. 7 интерактивті тақта, 22 кӛп функционалды қҧрылғы, 7 принтер 

2021-2022 оқу 

жылы 2022-2023оқу 

жылы 

327 
729 574 

965 

298 

389 

564 

1054 
Platonus ААЖ 

пайдалану саны(тыс.) 

Пайдаланушылар 

Енгізілген оқу жҧмыс 

бағдарламалары 

Теориялық оқыту 

журналдары 

https://instagram.com/college_ksa?igshid=NDk5N2NlZjQ=
https://www.tiktok.com/@ksa.college?_t=8ZCnk7WlVrC&_r=1
https://t.me/ksacollege
https://www.youtube.com/@user-hj7ob8uy8r/featured
https://www.facebook.com/profile.php?id=100056027917110
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сабақтарды, сабақтан тыс шараларды, ӛндірістік жиналыстарды және ӛнімділікті бақылау 

жиналыстарын ӛткізу ҥшін пайдаланылады. Пәндер бойынша бейне ӛнімдер, оқу 

электронды бағдарламалары, жалпы білім беретін және арнайы пәндер бойынша 

электронды оқулықтар бар. 

Колледж кітапханасы оқу процесінің ажырамас қатысушысы ретінде әрекет етеді 

және оқу орнының ажырамас бӛлігі болып табылады. Ережеге сәйкес кітапхананың негізгі 

міндеті колледждің оқу қызметін кітапханалық-ақпараттық қамтамасыз ету және оқу 

процесін қажетті әдебиеттермен және ақпараттармен қамтамасыз ету болып табылады. 

Негізгі мақсат: ақпараттық-кітапханалық ресурстарды (соның ішінде электронды) дамыту 

арқылы білім беру ҥдерісінің сапа кӛрсеткіштерін арттыру. 

Кітапхана қоры бай және ауқымды, жинақы қазақстандық және ресейлік 

анықтамалық, энциклопедиялық басылымдар, әртҥрлі кӛркем әдебиеттер, оқу әдебиеттері 

және арнайы пәндер бойынша электронды оқулықтардан тҧратын жақсы жабдықталған 

анықтамалық-библиографиялық аппарат. Студенттер мен оқытушылар кітап қорының 

ағылшын, француз, қазақ, орыс және араб тілдеріндегі кітап қорына тегін қол жеткізе 

алады. 

Оқырмандарға қызмет кӛрсету ҥшін кітапханада оқу залы, интернетке қосылған 

компьютерлер және электронды кітапханамен және электронды тасымалдаушылармен 

жҧмыс істеуге арналған сервер бар. 

2021 жылдың қыркҥйек айынан бастап колледж кітапханасының оқу залында 

«Электрондық мемлекеттік қызметтердің ӛзіне-ӛзі қызмет кӛрсету бҧрышы» 

жабдықталған. 

Бҧл «ӛзіне-ӛзі қызмет кӛрсету бҧрышын» ашудағы басты мақсат – мемлекеттік 

қызметтерді электронды тҥрде кӛрсету және колледж қызметкерлерінің цифрлық 

сауаттылығын арттыру. 

Қазақстан Республикасы электрондық ҥкіметінің «egov.kz» порталы арқылы ЭЦҚ 

(электрондық цифрлық қолтаңба) бар колледж қызметкерлері, ата-аналар мен студенттер 

ХҚКО-ға хабарласпай-ақ мемлекеттік қызметті электронды тҥрде алу мҥмкіндігіне ие. Ол 

ҥшін 4 стационарлық компьютер бӛлінген. 

Бақылау кӛрсеткіштері: 

№ p/p Тиімділік кӛрсеткіштері Кӛшірмелер саны 

1 Жалпы кітап қоры 17775 

2 Білім қоры 16500 

3 мемлекеттік тілде 8120 

4 Орыс тілінде 7200 

5 Басқа тілдерде 2453 

6 Электрондық тасымалдағышта 355 

Кітапхана жҧмысының сандық кӛрсеткіштері 

Ақпараттық-библиографиялық және бҧқаралық жҧмыс 

Жоқ. Кӛрсеткіштің атауы Оқиғалар саны 

1.  Кӛрмелер (барлығы) 119 

2.  Әдебиеттерге шолулар (барлығы) 2 

3.  Ауыз әдебиетіне шолу (барлығы) 12 

4.  Әңгімелесулер (топтар) 18 

5.  Тҧсаукесер 32 

6.  әдеби композиция 3 

7.  Әдеби мерекелер, ойындар, турнирлер 9 

8.  сілтемелер (барлығы) 21 
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9.  Фильмдер кӛру 15 

10.  Жаңа әдебиеттер туралы мҧғалімдерге арналған сӛздер 5 

 

Кітапхана-библиографиялық білімді насихаттау 

Жоқ. Кӛрсеткіштің атауы Саны 

1.  Жеке консультациялар 105 

2.  Кітапханаға саяхат 25 

3.  кітапхана сабақтары 28 

4.  Әңгімелер 17 

Әдебиеттерді ӛңдеу 

Жоқ. Кӛрсеткіштің атауы Саны 

1.  Әдебиетті жҥйелеу (атауы) 170 

2.  Әдебиеттерді каталогтау (атауы) 60 

3.  Каталогтарды және файлдық шкафтарды (карталарды) 

ӛңдеу 

70 

Қорды ҧйымдастыру және сақтау 

Жоқ. Кӛрсеткіштің атауы Саны 

1 Қордың жалпы кӛлемі(оқу жылының басындағы 

барлығы) 

Оның ішінде оқу әдебиеті. 

17775 

16500 

2 Еркін паялану кӛрінің молшері (дана)/ 

Ашық қолжетімділік қорының кӛлемі (кӛшірме) 

1500 

3 Қорды ҧйымдастыру (кӛшірме) 2200 

4 Тексеру сымдары (дана) / Қорды тексеру (кӛшірме) 7039 

5 Қордың жай-кҥйін тексеру (кӛшірме) 700 

6 Кітапхананың жалпы ауданы (ш.м.) 35,3 м2 

7 - оқу залының аумағы 

- оқу залындағы орын саны (саны) 

82,9 м2 

40 

8 - кітап дҥкенінің аумағы 

- негізгі қор 

- білім беру қоры 

 

 

35,3 м2 

 

7. СТУДЕНТТЕРДІҢ БІЛІМІН БАҒАЛАУ 

Оқыту сапасын ішкі бақылау жҥйесі білім алушыларды ағымдағы бақылауды, 

аралық және қорытынды аттестаттауды қамтиды, ҚР БҒМ 2008 жылғы 18 наурыздағы            

№ 125 "Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ҧйымдарында білім 

алушыларды аралық және қорытынды аттестаттаудың ҥлгеріміне ағымдағы бақылауды 

жҥргізудің ҥлгілік қағидалары" бҧйрығына сәйкес жҥргізіледі. Білімді ағымдағы 

бақылауды оқытушылар сабақ барысында жҥзеге асырады. Аралық және қорытынды 

аттестаттау оқу процесінің кестесіне сәйкес жҥргізіледі. 

2020-2021 оқу жылы 

№ 

 

кур

с 

 

топтар 

 1 семестр 2 семестр 

сапасы оқу ҥлгерімі сапасы оқу ҥлгерімі 
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1 1 TO-01-01 60 100 80 100 

2 ГК-01-01 79 100 100 100 

3 ГС-01-01 82 100 100 100 

Барлығы 1 курста 73.6 100 93.3 100 

4 2 TO-02-01 72 100 48 83 

5 TO-02-02 72 100 22 89 

6 TP-02-01 17 100 21 100 

7 TP-02-02 33 100 25 100 

Барлығы 2 курста 48.5 100 29 93 

8 3 TO-03-01 76 100 72 100 

9 TO-03-02 40 100 72 100 

10 ГС-03-01 76 100 90 100 

он 

бір 

TP-03-01 78 100 52 100 

12 ГК-03-01 100 100 100 100 

Барлығы 3 курста 74 100 77.2 100 

2021-2022 оқу жылы 

№ курс топтар 1 семестр 2 семестр 

сапасы оқу ҥлгерімі сапасы оқу ҥлгерімі 

1 1 ТР01/01 (бюджет) r/o 76 100 68 89 

2 ТР01/02 

(коммерциялық) r/o 

76 100   

3 ДИ01/01 

(коммерциялық) r/o 

67 100 25 92 

4 ГК 01/01 (бюджет) 

с/о 

83 100 92 100 

5 ГБ 01/01 (бюджет) 

c/o 

48 100 60 100 

6 ПД 01/01 

(коммерциялық) r/o 

64 100 29 100 

7 ПД 01/02 

(коммерциялық) r/o 

73 100 58 100 

8 ГС 01/01 (бюджет) c / 

o 

73 100 93 100 

9 ОП 01/01 (бюджет) 

к/о 

69 100 75 100 

10 ПО 01/01 коммерция 

қ/о 

40 100 50 100 
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11 ПО 01/02 коммерция 

о/о 

27 100 33 100 

Барлығы 1 курста 63.3 100 46,81 81.1 

12 2 ПД 02/01 

(коммерциялық) r/o 

77 100 19 100 

13 ПД 02/02 

(коммерциялық) r/o 

45 100 77 100 

14 ПД 02/03 

(коммерциялық) r/o 

92 100 79 100 

15 TO 02/01 

(коммерциялық) r/o 

отыз 100   

16 ГК 02/01 (бюджет) 

к/о 

28 100 19 100 

17 ГС 02/01 (бюджет) 

r/o 

74 100 72 100 

Барлығы 2 курста 57.6 100 53.2 100 

18 3 ПД 03/01 

(коммерциялық) r/o 

15 100 63 100 

19 ПД 03/02 

(коммерциялық) r/o 

80 100 88 100 

20 ПД 03/03 

(коммерциялық) r/o 

отыз 100 70 100 

21 TP 03/01 (бюджет) 

c/o 

12 96 19 96 

22 TP 03/02 (бюджет) 

c/o 

12 96 17 88 

23 ТО 03/01 сауда 41 100 64 100 

Барлығы 3 курста 31.6 98.6 53.5 97.3 

24 4 ГК 04/01 коммерция 100 100 100 100 

25 ТО 04/01 сауда 100 100 67 92 

26 TП 04/01 (бюджет) 

c/o 

52 100 78 100 

Барлығы 4 курста 84 100 81.6 97.3 

2022-2023 оқу жылы 

№ курс топтар 1 семестр 

сапасы оқу ҥлгерімі 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБ-11 42 100 

2 ГК-11 отыз 100 

3 ГК-12 16 92 

4 ГС-11 45 93 

5 ГС-12 37 87 

6 ДИ-12 72 100 

7 ДИ-14 42 100 

8 ДИ-16 93 100 

9 ОП-11 21 100 

10 ПД-11 57 100 

11 ПД-12 23 92 

12 ПД-14 54 100 
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13 1 

 

 

 

 

 

 

ПО-11 39 95 

14 ПО-12 10 97 

15 ПО-14 33 100 

16 TO-11 10 92 

17 ТР-12 41 96 

18 ТР-14 50 96 

19 TС-11 10 78 

Барлығы 1 курста 38.15 95,68 

20 2 ТР-22 78 89 

21 ДИ-22 65 100 

22 ГК-21 92 96 

23 ГБ-21 61 100 

24 ПД-22 10 100 

25 ПД-24 35 95 

26 ПД-26 50 100 

27 ГС-21 100 100 

28 ОП-21 76 100 

29 ПО-21 14 100 

отыз ПО-22 31 100 

Барлығы 2 курста 55,63 98.18 

31 3 ПД-32 10 94 

32 ПД-34 15 100 

33 ПД-36 81 100 

34 ГК-31 88 88 

35 ГС-32 96 100 

Барлығы 3 курста 58 96.4 

36 4 ТП-41 96 100 

37 ТП-42 65 100 

38 TO-41 57 100 

Барлығы 4 курста 72.6 100 

 

 

 

 

 

65 
58 

49 

99 99 97 

2020-2021 оқу жылы 2021-2022оқу жылы 2022-2023оқу жылы 

Жылдар бойынша сапасы мен ҥлгерімі 

сапасы ҥлгерімі 
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84 

61 

38 39 

56 56 

76 

43 
58 

83 
73 

2020-2021 оқу жылы 2021-2022 оқу жылы 2022-2023 оқу жылы 

Жылдар мен курстар бойынша сапасы 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

100 99 
96 

93 

100 
98 

100 
98 

96 
99 100 

2020-2021 оқу жылы 2021-2022 оқу жылы 2022-2023 оқу жылы 

Жылдар мен курстар бойынша ҥлгерімі 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

74 

49 

74 
93 

29 

77 
63 58 

32 

84 

58 53 54 

82 

38 
56 58 

73 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Оқу сапасы 

1 семестр 2020-2021 2 семестр 2020-2021 1 семестр 2021-2022 

2 семестр 2021-2022 1 семестр 2022-2023 

100 100 100 100 93 100 100 100 99 100 98 100 

54 

82 

38 
56 58 

73 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Оқу ҥлгерімі 

1 семестр 2020-2021 2 семестр 2020-2021 1 семестр 2021-2022 

2 семестр 2021-2022 1 семестр 2022-2023 
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Білім алушыларды қорытынды аттестаттау Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрінің 18.03.2008 жылғы № 125 бҧйрығымен бекітілген орта, техникалық 

және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ҧйымдары ҥшін білім алушылардың 

ҥлгеріміне ағымдағы бақылауды, аралық және қорытынды аттестаттауды жҥргізудің 

ҥлгілік қағидаларына сәйкес жҥзеге асырылады. https://adilet.zan.kz/rus/docs/V080005191_ 

Қорытынды аттестацияға академиялық қарызы жоқ және білім беру 

бағдарламаларын толық меңгерген студенттер жіберіледі. Білім алушыларды қорытынды 

аттестаттауға жіберу колледж директорының бҧйрығымен ресімделеді. Колледжде білім 

алушыларды қорытынды аттестаттау оқу процесінің кестесінде және жҧмыс оқу 

жоспарларында кӛзделген мерзімде теориялық білім мен практикалық дағдылар бойынша 

қорытынды емтихан ретінде ӛткізіледі және 2 аптадан аспайды. 

Колледжде студенттердің қорытынды аттестаттауын ӛткізу ҥшін қорытынды 

аттестаттау комиссиясы қҧрылады, ол колледж директорының бҧйрығымен бекітіледі. 

Комиссия қорытынды аттестаттаудан ӛткенге дейін бір айдан кешіктірмей қорытынды 

аттестаттау кезеңіне қҧрылады. Қорытынды аттестаттау комиссиясының қҧрамы 

кәсіпорындардың білікті мамандары, арнаулы пәндер оқытушылары, ӛндірістік оқыту 

шеберлері және оқу орнының алқалы басқару органдарының ӛкілдері қатарынан жҧмыс 

берушілер ӛкілдерінің 65% және жҧмыс берушілер ӛкілдерінің 35% қатынасында 

қҧрылады. техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ҧйымының 

ӛкілдері, оның ішінде дауыс қҧқығы жоқ комиссия хатшысы. 

Студенттердің аралық және қорытынды аттестациясына дайындық кезеңінде 

консультациялар консультацияларға бӛлінген уақыттың жалпы бюджеті есебінен 

жҥргізіледі. 

2020-2021 оқу жылы 
2020-2021 оқу жылында 1410000 «Автомобиль жолдары мен аэродромдар 

қҧрылысы» мамандығы бойынша директордың бҧйрығымен 10 студент дипломдық 

жҧмысты қорғауға жіберілді, бҧл колледжде осы мамандық бойынша білім алушылардың 

71,4% қҧрайды. . 

Дипломдық жҧмыстарды қорғау бекітілген кестеге және Мемлекеттік емтихан 

комиссиясы (МАК) мҥшелерінің кворумына сәйкес жҥргізілді. 

Мемлекеттік аттестаттау комитеті қорғауға ҧсынылған дипломдық жҧмыс 

тақырыптарының ӛзектілігін, қолданбалы сипатын, сондай-ақ ізденушілер әзірлеген 

материалдардың кең ауқымын атап ӛтті. Ҧсынылған жҧмыстар студенттердің қорғауға 

дайындалған материалды жақсы меңгергендігін, сондай-ақ олардың біліктілік 

саласындағы кәсіби дағдыларының бар-жоғын бағалауға мҥмкіндік береді. 

ТС мамандығы бойынша диссертация қорғау нәтижелері кестеде келтірілген. 

1410000 «Автомобиль жолдары мен аэродромдар қҧрылысы» мамандығы бойынша 

ДЖ қорғау нәтижелері 

Мамандығы студенттер 

саны 

 

ҥздік жақсы қанағ. % 

ҥлгерімі 

% 

сапасы 

Орта 

балл 

1410000 «Автомобиль жолдары 

мен аэродромдар қҧрылысы» 

12 5 7 - 100 100 4.4 

2020-2021 оқу жылында «Әлеуметтік жҧмыс» мамандығы бойынша директордың 

бҧйрығымен ҚА-ға 5 студент қабылданды, бҧл колледжде осы мамандық бойынша 

оқитындардың 83 пайызын қҧрайды. 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V080005191_
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Дипломдық жҧмыстарды қорғау бекітілген кестеге және Қорытынды емтихан 

комиссиясы (ҚЕК) мҥшелерінің кворумына сәйкес жҥргізілді. 

ГС 03/01 тобының қорытынды емтихандарының нәтижелері 

Пәннің атауы, кҥні студент 

саны 

 

ҥздік жақсы қанағ. % 

ҥлгерімі 

% 

сапасы 

Орта балл 

Әлеуметтік жҧмыстың 

негіздері мен 

технологиясы 

4 2 2 - 100 100 4.5 

Әлеуметтік жҧмысты 

қҧқықтық қамтамасыз ету 

4 4   100 100 5 

Даму психологиясы, 

Әлеуметтік психология, 

Психодиагностика және 

коррекция негіздері 

(кешенді емтихан) 

4 4   100 100 5 

«Жол қозғалысын ҧйымдастыру» мамандығы бойынша директордың бҧйрығымен 

ҚА-ға 18 студент қабылданды, бҧл колледжде осы мамандық бойынша оқитындардың 86 

пайызын қҧрайды. 

Дипломдық жҧмыстарды қорғау бекітілген кестеге және Қорытынды емтихан 

комиссиясы (БАК) мҥшелерінің кворумына сәйкес жҥргізілді. 

TO тобының қорытынды емтихандарының нәтижелері 04/01 

Пәннің атауы студен

т саны 

 

ҥздік жақс

ы 

қана

ғ 

% 

ҥлгері

мі 

% 

сапас

ы 

Орта 

балл 

«Автокӛлiктi есепке алу және тiркеу, 

Жол кӛлiк оқиғаларының сараптау және 

тiркеу» пәні бойынша кешенi емтихан. 

18 6 9 3 100 83 4.2 

«Жол қозғалыстары және жол 

қозғалысының қауіпсіздігі, Жол 

қозғаушысының реттеуінің техникалық 

қҧралдары» pani boyish kesendi emtihan. 

18 4 11 3 100 88 4 

«Жол қозғалысын ҧйымдастыру» 

 

18 4 14 - 100 100 4.2 

2021-2022 оқу жылы 

Жоқ. Мамандығы Топ пән Сапасы ҥлгерімі 

1.  Геодезия және картография ГК04-01 Жоғары 

геодезия 

87,50% 100,00% 

2.  Геодезия және картография ГК 04-

01 

Қолданбалы 

геодезия 

87,50% 100,00% 

3.  Жол қозғалысын ҧйымдастыру ТО 04-

01 

: «Жол 

жағдайлары 

және жол 

қозғалысының 

қауіпсіздігі", " 

90,00% 100,00% 
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жол 

қозғалысын 

реттеудің 

техникалық 

қҧралдары» 

4.  Жол қозғалысын ҧйымдастыру ТО 04-

01 

«Кӛлік 

қҧралдарын 

есепке алу, 

тіркеу», «Жол-

кӛлік 

оқиғаларын 

сараптау және 

трассология» 

70,00% 100,00% 

5.  Жол қозғалысын ҧйымдастыру ТО 04-

01 

Жол 

қозғалысын 

ҧйымдастыру 

80,00% 100,00% 

6.  Есептеу техникасы және 

бағдарламалық қамтамасыз ету 

(тҥрлері бойынша) 

TP 04-01 Дипломдық 

жобаны қорғау 

86,96% 95,65% 

7.  Аударма ісі ПД 03-

01 

Шет тілінің 

ауызша және 

жазбаша 

сӛйлеуіне 

машықтандыру 

96,30% 100,00% 

8.  Аударма ісі ПД 03-

02 

Шет тілінің 

ауызша және 

жазбаша 

сӛйлеуіне 

машықтандыру 

96,00% 100,00% 

9.  Аударма ісі ПД 03-

03 

Шет тілінің 

ауызша және 

жазбаша 

сӛйлеуіне 

машықтандыру 

96,30% 100,00% 

10.  Аударма ісі ПД 03-

01 

Аударма 

теориясы мен 

тәжірибесі 

92,59% 100,00% 

11.  Аударма ісі ПД 03-

02 

Аударма 

теориясы мен 

тәжірибесі 

96,00% 100,00% 

12.  Аударма ісі ПД 03-

03 

Аударма 

теориясы мен 

тәжірибесі 

88,89% 100,00% 

13.  Аударма ісі ПД 03-

01 

Іскерлік шет 

тілі және 

іскерлік хат 

алмасу 

100,00% 100,00% 

14.  Аударма ісі ПД 03-

02 

Іскерлік шет 

тілі және хат 

алмасу 

92,00% 100,00% 

15.  Аударма ісі ПД 03-

03 

Іскерлік шет 

тілі және хат 

алмасу 

88,89% 100,00% 
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8. ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУ 

Колледжде инклюзивті білім беру мыналарды жҥзеге асыруға негізделген: 

- Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы; 

- 1992 жылы 2 наурызда ратификацияланған «Адам қҧқықтарының декларациясы»; 

- 1994 жылғы 8 маусымда ратификацияланған «Бала қҧқықтары туралы 

декларация»; 

- 2021 жылғы 26 маусымдағы «Қазақстан Республикасының мҥгедектерді әлеуметтік 

қорғау туралы» Заңы. 

- «Қазақстан Республикасында мҥгедектердің қҧқықтарын қамтамасыз ету және ӛмір 

сҥру сапасын арттырудың 2025 жылға дейінгі ҧлттық жоспары» 

- «Білім туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабының 11-тармағына және 

10-бабының 1-тармақшасына сәйкес әзірленген Техникалық және кәсіптік, орта білімнен 

кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ҧйымдарына оқуға 

қабылдаудың ҥлгілік қағидалары. «Мемлекеттік кӛрсетілетін қызметтер туралы» 

Қазақстан Республикасы Заңының 

Жыл сайын ерекше білім беру қажеттілігі бар студенттер колледжге оқуға тҥседі (1-

). қосымша

Ерекше білім беру қажеттіліктері бар студенттер 
Оқу жылы бойынша ЕБҚ бар студенттер саны 

2020-2021 1 

2021-2022 6 

2022-2023 53 

 Мониторинг нәтижесінде ЕБҚ бар студенттерді оқытудың техникалық шарттарына 

сәйкес колледж қабырғасында ЕБҚ бар адамдарды әлеуметтендіру және тәрбиелеу 

ҥдерісін жақсарту ҥшін техникалық және әлеуметтік жағдай жасау бойынша іс-шаралар 

жоспары әзірленді. Осыған байланысты келесі жҧмыстар атқарылды: 

- колледжге кіре берісте пандустар мен тҧтқалар орнатылды; 

- дәретхана кабиналары кеңейтілді және тҧтқалар орнатылды; 

- кіру есіктерінде орнатылған дабылдар; 

- ЕБҚ бар студенттер ҥшін тамақтану аймағы қҧрылды; 

87,5 
80 

86,96 
94,1 

100 100 95,65 100 

 "Геодезия және 

картография" 

мамандығы 

 "Жол қозғалысын 

ҧйымдастыру" 

мамандығы 

 "Есептеу 

техникасы және 

бағдарламалық 

қамтамасыз ету" 

мамандығы 

 "Аударма ісі" 

мамандығы 

сапасы 

ҥлгерімі 
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- интерактивті тақтада есту қабілеті нашар адамдар ҥшін ҥзіліске шақыру уақыты 

кӛрсетіледі; 

- орнатылған тактильді жол; 

- тҧрақта инвотакси қоюға арналған орын бар; 

- арнайы білім беру бағдарламалары бар студенттерді тасымалдау ҥшін 

инвотаксимен жҧмыс жолға қойылды; 

- «Астана қаласындағы Паралимпиадалық даярлау орталығы» КММ-мен 

ынтымақтастық туралы келісімге қол қойды; 

- жалданған штаттық оқытушылар; 

- «Жҧмыспен қамту орталығы» КММ және колледжбен 2023 жылдың қаңтарында 8 

ілеспе мемлекеттік қызметкермен қамтамасыз ету туралы ынтымақтастық келісімі 

жасалды; (9-қосымша) 

- инклюзивті білім беру аясында жалпы білім беретін пәндер бойынша оқу-

әдістемелік кешендерін дайындау бойынша жҧмысты ҧйымдастыру; 

- «Дос» ҚҚ, «Мама PRO» ҚҚ, «Аутизм Қазақстан» ҧлттық қауымдастығымен 

ынтымақтастық туралы келісімге қол қойды; 

- «Әлеуметтік қызметкерлер мектептерінің қауымдастығы», «Қазақстан 

Республикасының әлеуметтік жҧмыскерлер қауымдастығымен» жҧмыс ҧйымдастырды. 

 

Инклюзивті білім беру бойынша ішкі қҧжаттар 

 
 Жан басына шаққандағы қаржыландыру ережелеріне сәйкес барлық студенттер 

мемлекеттен қаржылық қолдау алушылар болып табылады. 

Әлеуметтік қамсыздандыру бойынша жәрдемақылар 

Ішкі қҧжаттар 

Колледждің инклюзивті білім беруді дамыту 
жоспары 

"Инклюзивті білім туралы"ереже 

"Психологиялық-медициналық педагогикалық 
консилиум туралы"ереже 

ШБҚ бар білім алушыларды сҥйемелдеу 
ережелері 
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Ерекше білім беру қажеттіліктері бар тҧлғаларды әлеуметтендірудегі табыс - бҧл 

білім беру процесіне қатысушылардың жҧмысының нәтижесі, оқушылардың ӛзін 

дамытуға деген ҧмтылысынан бастап, мҧғалімдердің ӛз білімі мен дағдыларын 

студенттерге беруге ҧмтылуына, оқытудың заманауи әдістерін, тьюторлардың жеке 

қолдау кӛрсету қабілетін. 

Колледж қабырғасында «Әлеуметтік жҧмыс» мамандығының 3 курс студенттерінің 

студенттермен бірге іс-тәжірибеден ӛтуін ҧйымдастыру ерекше рӛл атқарады. Интерндер 

мҥгедектермен жҧмыс істеудің баға жетпес тәжірибесіне ие болды, осылайша ӛздері ҥшін 

әлеуметтік қызметкер мамандығының маңыздылығын анықтады. 

Практикалық дағдылар мен дағдыларды жетілдіру мақсатында колледж 

оқытушылары инклюзивті білім беру курстарынан ӛтті. Аурудың ерекшеліктеріне 

байланысты мҧғалімдер материалды берудің, оқушылардың білімін бағалаудың әртҥрлі 

әдістерін қолданады. ПМПК шешімімен ЕБҚ-мен жҧмыс істеуге ҧсыныс ретінде 

психикалық ауруы бар студенттердің ӛнімді жҧмысы ҥшін жҧмыс дәптерін қҧру туралы 

шешім қабылданды. ЕБҚ  бар оқушыларды бейімдеу шаралары жҥргізілді: ЕБҚ бар әрбір 

оқушының жеке ерекшеліктері анықталды; 

Офлайн және онлайн форматта ата-аналар жиналысын ӛткізді; 

"Әлем елдерінің тілдер апталығы", "Оқырмандар конкурсы", "Назар аудару кҥні", 

Халықаралық мҥгедектер кҥніне арналған іс-шаралар циклі (қайырымдылық 

жәрмеңкесі, шеберлік сыныптары, спартакиада, ғылыми конкурстар, кітап 

терапиясы), ҥздік қолӛнер және ҥздік бейнероликтер конкурстары ӛткізілді. 

"Дос"мҥгедек ересектер қоғамдық қорының ӛкілдерімен мастер – класс 

ҧйымдастырылды және ӛткізілді. 

9. ТӘРБИЕ ЖҦМЫСЫ 

Білім беру бағдарламаларының мазмҧнына сәйкес оқушылардың ҧлттық 

қҧндылықтарды сіңіруге, отансҥйгіштік пен азаматтықты қалыптастыруға, жан-

жақты қызығушылықтары мен қабілеттерін дамытуға бағытталған тәрбиелік 

компонентті жҥзеге асыру. 

"Қазақстандық Швейцария-Американдық колледж" ЖШС-де тәрбие жҧмысы білім 

беру саласындағы ҚР НҚА-на сәйкес жҥзеге асырылады: Қазақстан Республикасының 

Конституциясы, "Білім туралы" ҚР Заңы (05.05.2017 жылға ӛзгерістер мен 

толықтырулармен), "Қазақстан Республикасындағы Бала қҧқықтары туралы" ҚР Заңы                

(2002 жылғы 8 тамыздағы № 345-"Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы" Қазақстан 

Республикасының 2011 жылғы 11 қазандағы № 483-IV Заңы," Мемлекеттік жастар 

Мемлекеттік тӛлемдер 

стипендия 

тегін тамақтану 

қалааралық кӛлікте бір 
жол жҥру 
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саясаты туралы" Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 9 ақпандағы № 285-V Заңы, 

"Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы" 1997 жылғы 11 шілдедегі №151-I ҚР Заңы, 

"Мҥмкіндігі шектеулі балаларды әлеуметтік және медициналық-педагогикалық тҥзеу 

арқылы қолдау туралы" 2002 жылғы 11 шілдедегі №343-II ҚР Заңы, ҚР 2015-2025 

жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясы, Астана, 2014 жыл;                       

"Қазақстан Республикасының "сыбайлас жемқорлыққа қарсы кҥрес туралы" 1998 жылғы 2 

шілдедегі № 267-I заңы, "Қоғамдық бірлестіктер туралы " Заңы; ҚР" ЖИТС-тің алдын алу 

туралы "Заңы; ҚР" Мемлекеттік рәміздер туралы " Заңы; ҚР Білім беру ҧйымдарында 

тәрбиелеудің кешенді бағдарламасы; Қазақстан Республикасының "Неке (ерлі-

зайыптылық) және отбасы туралы" Кодексі; ҚР Әкімшілік қҧқық бҧзушылық туралы 

Кодексі; ҚР оқитын жастарды қҧқықтық оқыту тҧжырымдамасы; ҚР-дағы этномәдени 

білім беру тҧжырымдамасы; ҚР - дағы балалар мен жастарды гуманитарлық білім беру, 

еңбекке баулу және тәрбиелеу, адамгершілік-жыныстық тәрбиелеу Тҧжырымдамасы; ҚР 

2001 жылғы 13 желтоқсандағы № 267 Заңы- II "Қазақстан Республикасындағы мерекелер 

туралы" (30.09.2022 ж. жағдай бойынша ӛзгерістер мен толықтырулармен);   

Мақсаттар мен міндеттерді анықтауда бағдарлаушы болып табылатын "Рухани 

жаңғыру" бағдарламасын іске асыру жағдайындағы Тәрбиенің тҧжырымдамалық 

негіздері. 

Тәрбие жҧмысының мақсатын анықтауда колледждің педагогикалық ҧжымы 

колледждің миссиясын ҧстанады:"Елдің әлеуметтік-экономикалық дамуын кҥшейту ҥшін 

бәсекеге қабілетті адами капиталды қалыптастыру". 

Колледжде білім алушылардың кәсіби-тҧлғалық қасиеттері мен қабілеттерін 

қалыптастыру және дамыту ҥшін жағдай жасалатын қолайлы тәрбие кеңістігі 

қалыптастырылды. Оқу-тәрбие процесінде студентке бағдарланған тәсілді іске асыру 

шеңберінде болашақ кәсіби қызметке деген кӛзқараспен ӛзін-ӛзі жҥзеге асыру және ӛзін-

ӛзі жетілдіру ҥшін мҥмкіндік бар. 

Мақсатқа жету ҥшін келесі міндеттер айқындалады: 

- «Рухани жаңғыру» бағдарламасын жҥзеге асыру жобаларына белсенді қатысу 

арқылы колледждің білім беру жҥйесін барлық бағыттар бойынша жетілдіру; 

- жалпыадамзаттық қҧндылықтарды бойына сіңіруде іскерлік пен дағдыны кіріктіру 

арқылы оқушылардың жеке басының рухани-адамгершілік қалыптасуына ықпал ету; 

- Zhastar.kz жобасы аясында мҥдделі тараптармен ӛзара әрекеттесу арқылы 

студенттердің кӛшбасшылық қасиеттерін дамыту ҥшін жағдай жасау; 

- ерекше білім беру қажеттіліктері бар тҧлғалар ҥшін кедергісіз білім беру кеңістігін 

қҧру; 

- колледж студенттерінің мектептен тыс жҧмыстарын (ҥйірмелер, техникалық 

шығармашылық ҥйірмелер, секциялар) ҧйымдастыру жҧмыстарын жалғастыру; 

- студенттердің ӛзін-ӛзі басқаруын қолдау және дамыту; 

- «Sanaly urpaq» студенттердің ерікті клубының жҧмысын жандандыру арқылы 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру бойынша жҧмысты жалғастыру; 

- студенттік қоғамдастықты алқалық кеңестерге тарту; 

- студенттерді спорт секцияларына тарту және әртҥрлі спорттық жарыстарға қатысу 

арқылы салауатты ӛмір салтын насихаттауды жалғастыру; 

- имидждік жобаларға қатысуды жалғастыру: «WorldSkills», «Қазақстан 

Республикасының 100 ҥздік колледж студенттері», «Мен кәсіпкермін»; 
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Меморандумдар 

"№3 қалалық емхана" ШЖҚ МКК 

Астана қаласы ПД "Есіл" ауданының полиция басқармасы 

«ATAMNYN AMANATY» қоғамдық бірлестік 

"Ана кушагы" қоғамдық қор 

"Наследие" қоғамдық бірлестік 

"Iльтипат" қоғамдық бірлестік 

"Дос" қоғамдық бірлестік 

- ата-аналарды колледждің оқу-тәрбие процесіне тарту бойынша жҧмысты 

жандандыру; 

- оқу топтары жетекшілерінің (кураторлардың) тәрбие мәселелері бойынша 

әдістемелік деңгейін кӛтеру; 

- кәмелетке толмағандар арасындағы қҧқық бҧзушылықтың, тҧрмыстық зорлық-

зомбылықтың, суицидтік мінез-қҧлықтың, жыныстық азғындықтың алдын алу, сонымен 

қатар студенттерді тҥрлі діни ағымдарға тарту мақсатында колледждің әлеуметтік-

психологиялық қызметінің жҧмысын кҥшейту. 

Колледжде жеке тҧлғаның шығармашылық ӛзін-ӛзі дамытуға және ӛзін-ӛзі жҥзеге 

асыруына бағытталған оңтайлы әлеуметтік-педагогикалық білім беру ортасын қҧруды 

кӛрсететін оқу-тәрбие жҧмысы жан-жақты жҥргізілуде. Келесі ҧйымдармен 

ынтымақтастық туралы меморандумдарға қол қойылды (Қосымша): 

Колледждегі тәрбие жҧмысын оқу топтарының жетекшілері, педагог – психолог, 

ЕБҚ балаларымен жҧмыс істейтін психолог, жастар инспекторы, кітапханашы, спорт 

секцияларының жетекшілері жҥргізеді. 

Колледжде кураторлардың жҧмыс жҥйесі жасалған. Кураторлар студенттер 

ҧжымындағы қарым-қатынас сипатына кӛп кӛңіл бӛледі. Колледжде тәрбие жҧмысын 

жақсарту мақсатында Кураторлар кеңесі (Қосымша) жҧмыс жасауда. Оның жҧмысы 

кураторлардың қызығушылықтарын, сҧраныстары мен тілектерін зерделеу негізінде 

қҧрастырылған жоспар (Қосымша) бойынша, сонымен қатар колледж ҧжымының 

алдында тҧрған міндеттерге, мерзімді басылым жаңалықтарына сәйкес жҥзеге асырылады. 

Оқу-тәрбие жҧмыстарының тҥрлі аспектілері, идеялық-адамгершілік тәрбиесі, қҧқықтық 

мәселелер, сабаққа қатыспауды азайту жҧмыстары, кураторлардың есептері 

қарастырылады. Оқу жылының соңында оқу жылындағы оқу-тәрбие жҧмысының 

қорытындысы шығарылып, жаңа оқу жылындағы міндеттер белгіленді. 

«Қазақстандық Швейцария-Американдық колледж» ЖШС топ саны: 

 

14 
25 

38 

2020-2021 2021-2022 2022-2023
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Колледждегі оқу-тәрбие қызметі Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігінің Техникалық және кәсіптік білім департаменті әзірлеген Zhastar.kz жобасын 

жҥзеге асыруға бағытталған. Бҧл жоба «Қазақстан Республикасының 100 ҥздік колледж 

студенті», «Ашық жҥрек», «Жас сарбаз», «SANALY URPAQ» кіші жобаларын қамтиды. 

Еңбек біліктілігін насихаттау, білім, дағды және дарындылық арқасында 

жетістіктерге жеткен техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 

ҧйымдарының дарынды жастарын қолдау мақсатында «Қазақстан Республикасының ТОП 

100 колледж студенті» жобасы жҥзеге асырылды. Біздің колледж атынан қатысқандар: 

Қаласова Адема (2020 ж.), Жҧмабекова Айым (2022 ж.) (Қосымша) 

Ӛз еліне, халқына деген сҥйіспеншілік пен қҧрмет сезімін қалыптастыруға 

Тәуелсіздік кҥнін, Конституция кҥнін, Жеңіс кҥнін, Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік рәміздері кҥнін мерекелеуге арналған іс-шараларды дайындау және ӛткізу 

ықпал етті; мерейтойларды тойлау: Абай Қҧнанбаевтың 175 жылдығы, Ы. Алтынсарин, 

Ахмет Байтҧрсыновтың 150 жылдығы, қазақтың тҧңғыш ғарышкері Тоқтар Әубәкіровтың 

75 жылдығы және ғарышқа ҧшқанына 30 жыл. (Қосымша) 

Колледжде студенттерді халықтар достығы, толеранттылық рухында тәрбиелеуге 

кӛп кӛңіл бӛлінеді. Сонымен, Қазақстан халықтарының бірлігі кҥні ҧлттық бірлікті 

нығайтуға бағытталған іс-шаралар кешені: «Достық» викторинасы (28 оқушы қатысты), 

«Бір шаңырақтың астында» сурет байқауы (42 оқушы қатысты) ), ҧлттық тағамдар кӛрмесі 

(24 оқушы қатысты) , Қазақстан халқының толеранттылығына арналған «Рахмет саған, 

Ҧлы дала елі» атты кітап кӛрмесі (36 оқушы қатысты), «Менің елім – Қазақстан» ҧлттық 

спорт тҥрлерінен жарыстар ӛткізілді. » (68 оқушы қатысты), «Қазақстан – достықтың 

бесігі» атты сыныптан тыс іс-шара (30 оқушы қатысты. (Қосымшалар) 

Колледжде студенттердің кӛшбасшылық қасиеттерін дамытуға жағдай жасау 

мақсатында студенттердің ӛзін-ӛзі басқаруы ҧйымдастырылды. (Қолданбалар) 

 

Колледжде Жастар ісі жӛніндегі Комитет (ЖІК), Студенттік Парламент жҧмыс істейді. 

Жыл басында ЖІК нормативтік қҧжаттары бекітіледі: ЖІК жҧмысы туралы ереже, 

жылдық жҧмыс жоспары. (Қосымшалар) ЖІК жыл сайын "Мҧғалімдер кҥні", "Бірінші 

курс студенттеріне арнау", Жаңа жылдық бал, Халықаралық әйелдер кҥні, "Ҥздік куратор" 

байқауы, тҥрлі акциялар мен челлендждер сияқты іс-шараларды ҧйымдастырады. 

Студенттік ӛзін-ӛзі 
басқару ӛкілдері 

Педагогикалық кеңес 

Қҧқық бҧзушылықтың алдын алу 
жӛніндегі кеңес 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
комиссия 
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(Қосымшалар)

 

Колледжде студенттердің ӛзін-ӛзі басқару ресурстарын пайдалану арқылы оқу 

ҥдерісін және оқу қызметін басқарудың тиімділігін арттыру мақсатында Басшылар кеңесі 

(бҧдан әрі – Старостат) қҧрылды. 
жылдар Старостатқа қатысушылар саны 

2020-2021 14 

2021-2022 25 

2022-2023 38 

Бҧл студенттік ӛзін-ӛзі басқару органы колледжішілік қоғамдық орган болып 

табылады және әр оқу жылына қҧрылады. Басшының жҧмыс тәртібі директор бекіткен 

Ережемен белгіленеді. (Қосымша) 

Сондай-ақ, Студенттік ҥкімет мҥшелері колледждің және Астана қаласының 

волонтерлік қозғалысының белсенділері болып табылады. (Қосымша) 

«Астана Жастары» ҚМУ ҧйымдастырған «Еріктілер мектебінде» оқуды аяқтаған 24 

колледж студенті оқытылды, сертификаттар алды және қалалық волонтерлар клубының 

мәліметтер базасына енгізілді; (Қосымша) 

- Пандемия кезінде (2020 ж. сәуір) қасиетті Рамазан айының қҧрметіне Байқоңыр 

ауданының әкімдігі мешітпен бірлесе отырып, мҧқтаж 50 отбасына азық-тҥлік себетін 

таратты, колледжіміздің еріктілері бҧл акцияға қолдау кӛрсетті (20 ерікті қатысты); 

(Қосымша) 

- 2021 жылғы 27 қазан мен 30 қазан аралығында халық санағына қатысты (45 ерікті 

қатысты); (Қосымша) 

- 2021 жылдың 4 қарашасында Қазақстан мҥгедектер конфедерациясының 

бастамасымен және «Нҧр Отан» партиясының қолдауымен ҧйымдастырылған «Жан 

шуақ» сыйлығын тапсыру рәсіміне қатысты (5 ерікті қатысты), (Қосымша) 

- 2022 жылдың 9 ақпаны еріктілер «Жҥректен жҥрекке» қайырымдылық акциясын 

ӛткізді (15 волонтер қатысты); (Қосымша) 

- 1 наурыз Алғыс айту кҥні «Балам-ай» орталығының тәрбиеленушілері ҥшін 

мерекелік бағдарлама ҧйымдастырылды (35 ерікті қатысты); (Қосымша) 

Студенттік 
Парламенттің 

қҧрамы 

оқу секторы 

мәдени-бҧқаралық сектор 

ақпараттық сектор 

ғылыми сектор 

қҧқықтық және патриоттық тәрбие секторы 

СӚС қалыптастыру секторы 

волонтерлік қозғалыс секторы 



 

 
Ӛзін-ӛзі бағалау 

  
Ӛзгерту: 

Басылым 1 89-ден 79 бет 

 

Осы есепті "Қазақстандық Швейцария-Американдық колледж" ЖШС-нің ресми рҧқсатынсыз толық немесе 

ішінара кӛшіруге, кӛбейтуге және таратуға болмайды 
 

- «Біргеміз: Білім» жалпыҧлттық жобасы аясында халықтың әртҥрлі топтарын тілдік 

сауаттылыққа ҥйретуде волонтерлік кӛмек кӛрсету, еріктілер ӛндірістік тәжірибе кезінде 

ерекше білім беру қажеттіліктері бар студенттерге ағылшын тілін ҥйретті (4 волонтер 

және 18 студент қатысты); 

- Жануарларға жауапкершілікпен қарауды қалыптастыруға еріктілерді тартуға 

бағытталған «Біргеміз: Аяла» жобасын жҥзеге асыратын «Мен тірімін» питомнигіне 

барып, кӛмек кӛрсетті (18 волонтер қатысты); (Фото, Instagram сілтемесі) 

- «Біргеміз: Таза әлем» ҧлттық жобасын жҥзеге асыру аясында 2 іс-шараға қатысты: 

28.09.2022 оқытушылар мен студенттер «Астана жастары» КМК» КММ ҧйымдастырған 

экоквестке қатысты, команда капитаны Оразалина А.Е. «Ҥздік ойыншы» атағына ие 

болды (екі ерікті қатысты), 15.10.2022 жылы еріктілер ағаш отырғызу және әктеу 

акциясын ӛткізді (12 волонтер қатысты); (Қосымша) 

- «Жылулық сыйла» атаулы әлеуметтік кӛмек кӛрсету акциясын ӛткізу - инклюзивті 

білім беру студентінің туған кҥнімен қҧттықтау Алтынсары Т., Сәбитбек Мӛлдір (9 ерікті 

қатысты); (Қосымша) 

- 2022 жылдың 20 ақпанында және 2022 жылдың 30 қарашасында екі рет еріктілер 

клубының мҥшелері қайырымдылық жәрмеңкелерін ӛткізді, жиналған қаражат колледж 

студенттері Нҧрхамит Д. мен Алтынсары Т.-ның емделуіне бағытталды, 32 волонтер 

қатысты); (Сілтеме) 

- 2022 жылдың 29 қарашасында инклюзивті білім беру студенттері ҥшін шеберлік 

сыныбы ҧйымдастырылды және ӛткізілді (10 волонтер қатысты); (Қосымша) 

- 2022 жылдың 1 желтоқсанында волонтерлар студенттерге арналған ғылыми 

викторина мен квест ҧйымдастырды (10 волонтер және 28 студент қатысты); (Қосымша) 

- Біздің волонтерлар халықаралық жобаларға да қатысты, мысалы: 26.10-28.10.2022 

«Nobel Fest» (4 волонтер қатысты), 10.09.2022 «Pro energy fest» ғылыми фестивалі (4 

волонтер қатысты). (Қосымша) 

- Тәрбие жҧмысының кӛпмәдениетті және кӛркем-эстетикалық бағыты жалпы 

мәдени мінез-қҧлық дағдыларын қалыптастыруға ықпал етеді. Бҧл бағыттың жҧмысы 

«Дебат қозғалысы» жобасы арқылы жҥзеге асырылуда. Колледжде 22 студент (қазақ, орыс 

лигалары) бар «ALTYN» пікірсайыс клубы қҧрылды. (Қосымша) Клуб мҥшелері бірнеше 

рет жҥлделі орындарға ие болды: 

- «Нҧр-Сҧлтан пікірсайыс кубогы 2021» пікірсайыс турнирі (1 орын) (Қосымша) 

- «Нҧр-Сҧлтан пікірсайыс кубогы 2022» пікірсайыс турнирі (1 орын) (Қосымша) 

- «Мен кәсіпкермін» республикалық пікірсайыс турнирі (4 орын) (Қосымша) 

Колледж еріктілерінің саны 

 
Колледждің «Sanaly urpaq» студенттік клубы ӛзін-ӛзі басқару жҥйесінің 

қҧрылымдық бӛлігі болып табылады. 
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Ӛзін-ӛзі бағалау 

  
Ӛзгерту: 

Басылым 1 89-ден 80 бет 

 

Осы есепті "Қазақстандық Швейцария-Американдық колледж" ЖШС-нің ресми рҧқсатынсыз толық немесе 

ішінара кӛшіруге, кӛбейтуге және таратуға болмайды 
 

«Sanaly urpaq» студенттік клубы мҥшелерінің қызметі Ҥлгілік жоспар бойынша 

жҥзеге асырылады және колледж директоры бекіткен Бҧйрық негізінде клуб жетекшісімен 

бақыланады. (Қосымша) 

«Sanaly urpaq» клубының мҥшелері саны 

 
Сыбайлас жемқорлық фактілері, арыз-шағымдар, колледж жҧмысын 

ҧйымдастыруды жақсарту бойынша ҧсыныстар мен тілектер туралы ақпаратты жинау 

ҥшін оқу ғимаратында сенім жәшігі орнатылған. Келіп тҥскен хаттардың мазмҧны 

талданып, тиісті шаралар қабылдануда. 

Қазақстан Республикасындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

бағдарламасын жҥзеге асыру бойынша колледждің іс-шаралар жоспары әзірленді. 

(Қолдану) 

Оқу жылында екі рет «Sanaly urpaq» клубының мҥшелері психологпен бірлесе 

отырып, «Таза сессия», «Абыройлы ҧстаз» атты анонимді сауалнама жҥргізеді. 

Сауалнама барысында респонденттердің саны 

 

Осы бағыттағы жҧмыстың негізгі нысандары қосымшада келтірілген: 

Ӛскелең ҧрпақты жоғары патриоттық сезімдер мен адамгершілік қасиеттерге, 

азаматтық белсенділікке, отансҥйгіштікке, рухани-адамгершілікке және Отан алдындағы 

жауапкершілік сезіміне тәрбиелеу, салауатты ӛмір салтын насихаттау және әскери-

қолданбалы спорт тҥрлерін кеңінен насихаттау мақсатында әскери-патриоттық клуб 

қҧрылды. «Жас Сарбаз» колледжінде жҧмыс істейді. Қазіргі таңда ҥйірме мҥшелерінің 

жалпы саны 1-курстың 160 студенті. Ҥйірме жетекшісі АӘД оқытушысы Байбосынов Н.С. 

(Қосымша) 

«Жас сарбаз» әскери-патриоттық клубының мҥшелері саны 
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Ӛзін-ӛзі бағалау 

  
Ӛзгерту: 

Басылым 1 89-ден 81 бет 

 

Осы есепті "Қазақстандық Швейцария-Американдық колледж" ЖШС-нің ресми рҧқсатынсыз толық немесе 

ішінара кӛшіруге, кӛбейтуге және таратуға болмайды 
 

Колледждің "Sanaly urpaq" студенттік клубы ӛзін-ӛзі басқару жҥйесінің қҧрылымдық 

бӛлігі болып табылады. 

"Sanaly urpaq" студенттік клубы мҥшелерінің қызметі ҥлгілік жоспарға сәйкес 

жҥргізіледі және колледж директоры бекіткен бҧйрық негізінде клуб басшысы бақылайды. 

(Қосымша) 
Колледж студенттері арасында қҧқық бҧзушылықтың алдын алу, тәртіпті нығайту 

жҧмыстарын ҧйымдастыру мақсатында қҧқық бҧзушылықтың алдын алу кеңесі қҧрылды. 

Ол ӛз қызметін Жарғы, ішкі тәртіп ережелері және «Профилактикалық кеңес туралы» 

Ереже негізінде жҥзеге асырады. (Қосымша) Кеңес гуманистік және демократиялық 

принциптер негізінде жҧмыс істейді. 

Кәмелетке толмаған студенттер арасындағы қҧқық бҧзушылықтың алдын алу 

мақсатында колледжде бірқатар жҧмыстар атқарылуда:  

- қаланың Бір аудандық бӛлімдерінде есепте тҧрған колледждің кәмелетке 

толмаған студенттері туралы ақпаратты салыстыру; 

- жҧмыс жоспарын жасау; (Қосымша) 

- ішкі есепте тҧрған студенттер тізімін ӛзектендіру; 

- ЖПҚ отырыстары; (Қосымшалар) 

- қҧқық қорғау органдарының қызметкерлерімен кездесулер.(Сілтеме) 

- психологтың тҥзету жҧмысы. 

- қҧқық бҧзушылықтың алдын алу бойынша іс-шараларды ҧйымдастыру. 

"Тәуекел тобындағы" білім алушылармен жҧмыстың тиімді нысандарының бірі 

мҧндай білім алушыларды қосымша білім беру жҥйесіне – ҥйірмелер, секциялар, 

клубтарға тарту болып табылады. 

Клубтар мен ҥйірмелер саны

 
Олардың тізімі жыл сайын жаңартылып отырады. Қазіргі уақытта қосымша білім 

берудің 14 секциясы (ҥйірмелер, клубтар, секциялар) жҧмыс істейді, бҧл студенттердің 

60%-ын қамтиды. (Қосымша) 

Колледжде салауатты ӛмір салтын қалыптастыруға кӛп кӛңіл бӛлінеді. Колледж 

студенттері тҥрлі спорттық шараларға белсенді қатысады. 

Колледжде спорт шеберлері, спорт шеберлігіне кандидаттар, чемпионаттардың 

жеңімпаздары дайындалады. (Қосымша) 

«Жасӛспірімдердің репродуктивті денсаулығын және қауіпсіз мінез-қҧлқын қорғау» 

жобасы аясында «№3 қалалық емхана» ШЖҚ МКҚК-мен бірлесіп тҧрақты негізде іс-

шаралар жҥргізілуде. (Қосымша) 

Жыл сайын колледж әкімшілігі ынталандыру мақсатында оқу ҥлгерімі жақсы, мінез-

қҧлқы ҥлгілі, кӛп балалы, аз қамтылған отбасынан шыққан студенттерге тӛлемдік 
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Ӛзін-ӛзі бағалау 

  
Ӛзгерту: 

Басылым 1 89-ден 82 бет 

 

Осы есепті "Қазақстандық Швейцария-Американдық колледж" ЖШС-нің ресми рҧқсатынсыз толық немесе 

ішінара кӛшіруге, кӛбейтуге және таратуға болмайды 
 

жеңілдіктер береді. Қҧрылтайшы гранты есебінен оқыған: 2021-2022 оқу жылы – 

Қҧсайынов А.(ПО 22) 

Оқу ақысына жеңілдік алған студенттер саны 

 
Студенттердің ата-аналарымен жҧмыс колледжде білім беру кәсіптік 

бағдарламаларын дамыту ҥшін қолайлы жағдайлар жасауға бағытталған және ӛзара 

әрекеттестіктің келесі формаларын қарастырады: 

- жалпы ата-аналар жиналысы; (Қосымша) 

- топтардағы ата-аналар жиналысы; (Қосымша) 

- ата-аналармен жеке жҧмыс (әңгімелесу, кеңес беру). (Қосымша) 

Мәдени, демалыс, спорттық, танымдық шаралар туралы барлық ақпарат колледждің 

ресми әлеуметтік желілерінде орналастырылған. 

Колледждің психологиялық қызметінің жҧмысын талдау 

Психологиялық қызметтің қызметі Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту 

министрлігінің "Орта білім беру ҧйымдарындағы психологиялық қызмет қызметінің 

қағидаларын бекіту туралы" 25.08.2022 жылғы №377 бҧйрығының (Әділет министрлігінде 

тіркелген кҥні 26.08.2022 ж.) негізінде жҥзеге асырылады. 

Мақсат: Колледжде қолайлы психологиялық ахуал қҧру және оқу процесінің 

барлық қатысушыларына психологиялық қолдау кӛрсету арқылы білім беру процесіне 

қатысушыларды психологиялық сҥйемелдеу. 

Тапсырмалар: 

1. Студенттерге оқу процесіне кӛмектесу, сәтті бейімделу мен әлеуметтену 

ҥшін жағдай жасауда мҧғалімдер мен психологиялық қызметтердің кҥш-жігерін біріктіру. 

2. Әрбір студенттің жеке тҧлғасын дамыту ҥшін колледждің педагогикалық 

ортасында психологиялық қолайлы жағдай жасау. 

3. Білім беру кеңістігінде студентке (жеке) және топтарға (ҧжымдық) кешенді 

психологиялық-педагогикалық қолдау кӛрсету. 

4. Білім беру процесінің барлық қатысушыларына психологиялық қолдау 

кӛрсету. 

5. Студенттердің психологиялық қҧзыреттілік деңгейін арттыру, болашақ 

мамандардың кәсіби дамуына мотивациясын қалыптастыру. 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2021 жылғы 16 қыркҥйектегі                   

№ 472 бҧйрығына, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 6 

сәуірдегі №130 бҧйрығына сәйкес техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім 

беру ҧйымдарының педагог-психологының жҧмысын жҥргізу ҥшін міндетті қҧжаттар 

тізбесі жасалды және жҥргізіледі: педагог-психологтың жҧмыс жоспары, топтық 

психологиялық қызметтің жеке жҧмысы, педагог – психологтың консультацияларын 

есепке алу журналы. (Қосымша) 
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Ӛзін-ӛзі бағалау 

  
Ӛзгерту: 

Басылым 1 89-ден 83 бет 

 

Осы есепті "Қазақстандық Швейцария-Американдық колледж" ЖШС-нің ресми рҧқсатынсыз толық немесе 

ішінара кӛшіруге, кӛбейтуге және таратуға болмайды 
 

Колледжде психологиялық жҧмыс студенттермен, ата-аналармен, педагогтармен 

жҥргізіледі. 

Педагог-психологтың қызмет бағыттары 

 

Психологиялық қолдау қызметінің бағыттары 

 

Психологтың жоспары бойынша қазан айында студенттерді жаңа оқу жағдайына 

бейімдеу, 1 курс студенттерінен анонимді сҧрау жҧмыстары жҥргізілуде. 

Психолог тарапынан білім берудің барлық деңгейінде оқушылардың психологиялық 

денсаулығын жақсарту, бейімделу кезінде психологиялық қолдау кӛрсету жҧмыстары 

жҥргізілді. Сонымен қатар, студенттерге алаңдаушылық пен стресстен қалай арылуға 

болатыны туралы ҧсыныстар берілді. Колледж студенттерінің бейімделуінің негізгі 

факторларын анықтай отырып, әкімшілік пен оқытушылар бейімделу ҥдерісін жеделдету, 

мамандарды қалыптастыру ҥдерісін жақсарту, оларды дайындау сапасын арттыру 

мақсатында оларды ӛз жҧмысында ескеруі мҥмкін. 

Қорытынды: бірінші курс студенттерінің бейімделу деңгейі қанағаттанарлық. Топ 

жетекшілеріне мыналар ҧсынылады: 

2020-2021 жж. 1 курс студенттерінің әлеуметтік-психологиялық бейімделуін 

зерттеудің жиынтық нәтижелері. 
Студенттер 

саны 

Қаралған Бейімделудің жоғары 

деңгейі 

 

Бейімделудің орташа 

деңгейі 

 

Бейімделудің тӛмен 

деңгейі  

Саны % Саны % Саны % Саны % 

53 39 73,5% 35 89,7% 4 10,2% - 0% 

2021-2022 жж. бірінші курс студенттерінің әлеуметтік-психологиялық 

бейімделуін зерттеудің жиынтық нәтижелері. 

Педагог-психолог қызметінің 
бағыты 

диагностика 
тҥзету-дамыту 

жҧмысы 
Алдын алу-

ағартушылық жҧмыс 
Кеңес беру 

Ҧйымдастыру-
әдістемелік жҧмыс 

Бағыттардағы психологиялық 
сҥйемелдеу қызметінің 

қҧрылымы: 

Студенттермен жҧмыс 

Педагогтармен жҧмыс 

Ата-аналармен жҧмыс 

Жас мамандармен жҧмыс 



 

 
Ӛзін-ӛзі бағалау 

  
Ӛзгерту: 

Басылым 1 89-ден 84 бет 

 

Осы есепті "Қазақстандық Швейцария-Американдық колледж" ЖШС-нің ресми рҧқсатынсыз толық немесе 

ішінара кӛшіруге, кӛбейтуге және таратуға болмайды 
 

Студенттер 

саны 

Қаралған Бейімделудің жоғары 

деңгейі 

 

Бейімделудің орташа 

деңгейі 

 

Бейімделудің тӛмен 

деңгейі  

Саны % Саны % Саны % Саны % 

192 163 84,8% 131 80,3% 32 19,6% - 0% 

2022-2023 жж. 1 курс студенттерінің әлеуметтік-психологиялық бейімделуін 

зерттеудің жиынтық нәтижелері. 

Студенттер 

саны 

Қаралған Бейімделудің жоғары 

деңгейі 

 

Бейімделудің орташа 

деңгейі 

 

Бейімделудің тӛмен 

деңгейі  

Саны % Саны % Саны % Саны % 

454 287 63,2% 207 72,1% 74 25,7% 6 2% 

 1 курс топтарында «Психикалық кҥйлердің ӛзін-ӛзі бағалауы» диагностикасы 

жҥргізілді. Г.Айзенктің техникасы. Қорытынды: бҧл әдістеменің нәтижелерін талдау 

практикалық іс-әрекет процесінде педагогикалық бақылаулар арқылы психологиялық-

педагогикалық әдістерді қолдана отырып, біз оқу кезеңінде мазасыздану деңгейінің 

ӛзгеретінін, оң тенденция байқалатынын байқадық. 
Жыл ішінде «Білім» қорының суицидтің алдын алу бағдарламасының 

диагностикалық кезеңі жҥзеге асырылуда. Бҧл сауалнама жасӛспірімдердің суицидтік 

қатынасын анықтаудың индикативтік әдісі ретінде қҧрастырылды, нәтижесінде 

депрессияның орташа деңгейі мен невротизмнің орташа деңгейі бар студенттер 

анықталды. «Психологиялық қолдау тобының» әрбір студентіне жеке кеңестер, тҥзету 

жҧмыстары жҥргізіліп, ҧсыныстар беріледі. 

Қорытынды: «Психологиялық қолдау тобының» балаларын одан әрі жҧмыс және 

бақылау қажет. «Психологиялық қолдау тобының» әрбір студентімен жыл бойы 

жасӛспірімнің ӛтініші бойынша және психологтың бақылауымен консультациялар, ата-

аналармен жҧмыс жҥргізіледі. 

«Психологиялық қолдау тобының» анықталған студенттері: 
Сандық деректер: 

2020-2021 оқу жылы – 23 адам 

2021-2022 оқу жылы – 35 адам 

2021-2022 оқу жылы – 42 адам. 

Қорытынды: жыл бойына оқытудың барлық кезеңдерінде жасӛспірімдерге 

психологиялық кӛмек кӛрсету, жеке консультация беру, тҥзету, тәрбиелеу жҧмыстарын 

жҥргізу мақсатында Мемлекеттік патрульдік қызметпен бірге жҥреді. 

Мҧғалімдердің эмоционалды кҥйіп қалу деңгейін диагностикалау ҥшін онлайн 

сауалнама жҥргізілді (авторы: Орешкина Н.Г.), онда оқытушылар ӛз нәтижелерін бірден 

біліп, ҧсыныстар ала алды. 

Қорытынды: бҧл әдістеме мҧғалімдердің эмоционалдық шаршау деңгейін 

анықтайды, тҥзету жҧмыстары (жаттығулар, тренингтер) жҥргізілді, ҧсыныстар берілді. 

 Оқу жылы ішінде қызметтің ҧйымдастыру-әдістемелік бағыты жҥзеге асырылады: 

колледждің педагогикалық кеңестерінде сӛз сӛйлеу, топ кураторларымен кездесу, ата-

аналар жиналысы. 



 

 
Ӛзін-ӛзі бағалау 

  
Ӛзгерту: 

Басылым 1 89-ден 85 бет 

 

Осы есепті "Қазақстандық Швейцария-Американдық колледж" ЖШС-нің ресми рҧқсатынсыз толық немесе 

ішінара кӛшіруге, кӛбейтуге және таратуға болмайды 
 

  1-3 курс ата-аналар жиналысын колледж психологы «Интернетке тәуелді 

балалардың алдын алу және анықтау», «Интернеттің әсері: ойындар, әлеуметтік желілер, 

мессенджерлер» атты дәрісімен ӛткізілді. 

  Қашықтықтан оқыту кезеңінде 2020-2021 жж. 1-3 курс студенттерінің ата-

аналарымен ZOOM арқылы онлайн режимінде ата-аналар жиналысы ӛткізілді. 

«Тағдыр сақшылары» колледжінің қызметкерлерімен тәуекел тобына жататын 

студенттерді тану және оларға кӛмек кӛрсету және колледж психологына жолдама беру 

бойынша сабақтар жҥргізілді. 

Қорытынды: «Тағдыр сақшылары» колледжінің қызметкерлері стресстік жағдайда 

болған студенттерді анықтап, оларға психологиялық кӛмек кӛрсетті. 

Психологиялық қызметтің жоспарына сәйкес колледждің жас оқытушыларымен 

«Табысты педагог болу. «Жас мҧғалімнің психологиялық мәселелері» тақырыбында 

дӛңгелек ҥстел ӛткізілді. 

 Наурыз айында 4 курс студенттеріне «Емтиханға психологиялық дайындық», «Ӛз 

эмоцияларын басқару», «Емтиханға дайындық» тренингтері ӛткізіледі. 

Талдау және қорытынды: Студенттер алаңдаушылықты азайтуға және стресске 

тӛзімділікті дамытуға бағытталған емтиханға дайындалу тиімділігін арттыратын 

психотехникалық дағдыларды меңгереді. Жаттығулардың кӛмегімен оқушылардың 

шиеленісу мен қобалжуының тӛмендегенін, ӛзін-ӛзі бағалауы мен ӛзіне сену қабілетінің 

артқанын сезінеді, бҧл оқиға да оқушының табысқа деген жеке мотивациясына, 

табандылығына ықпал етеді. Студенттерге ҧсынымдар берілді, кҥйзеліске тӛтеп бере 

алатын және ӛмірде туындайтын қиындықтарға сәтті қарсы тҧра алатын, ӛздері ҥшін 

жаңасын жасамайтын адамдарға тән кейбір қасиеттер ҧсынылды. 

Тҥзету-дамыту жҧмыстары (ойындар, тренингтер, жаттығулар) 

Диагностикалық іс-шаралардың нәтижелері бойынша, сондай-ақ ата-аналардың, 

мҧғалімдердің немесе оқушылардың ӛздерінің ӛтініштері бойынша жеке және топтық 

тҥрде жҥргізілетін тҥзету жҧмыстары жҥргізіледі. 

- Ӛзіне деген сенімділік тренингтері; 

- Интеллектуалдық қабілеттер; 

- Қарым-қатынас дағдылары; 

- Қақтығыстарды оқыту бағдарламасы; 

- Жеке ӛсу тренингтері; 

- «Тҧлғалық және кәсіби қасиеттерді ӛзін-ӛзі кӛрсету» семинар-тренингінің 

бағдарламасы; 

- Позитивті ӛзін-ӛзі тәрбиелеу және сенімді мінез-қҧлыққа ҥйрету бағдарламасы; 

- Жетістік мотивациясын оқыту бағдарламасы; 

- «Ӛзіңді тҥсін» жасӛспірімдерге арналған тҧлғалық ӛсу тренинг бағдарламасы; 

- Ӛзіне деген сенімділікті дамытуға арналған ең жақсы жаттығулар; 

- Тиімді қарым-қатынасты ҥйренуге арналған ең жақсы жаттығулар; 

- Ӛзін-ӛзі реттеуді ҥйретуге арналған ең жақсы жаттығулар; 

Студенттерге қажет болған жағдайда колледж психологына немесе колледждің сенім 

телефонына хабарласуға кеңес беріледі: 87084250946. Сенім телефоны туралы ақпарат 

колледжде орналастырылған. 

Сондай-ақ «150» қалалық сенім телефоны туралы ақпарат бар. 



 

 
Ӛзін-ӛзі бағалау 

  
Ӛзгерту: 

Басылым 1 89-ден 86 бет 

 

Осы есепті "Қазақстандық Швейцария-Американдық колледж" ЖШС-нің ресми рҧқсатынсыз толық немесе 

ішінара кӛшіруге, кӛбейтуге және таратуға болмайды 
 

«Кәмелетке толмағандар арасында денсаулық пен ӛмірлік дағдыларды 

қалыптастыру, сонымен қатар суицидтің алдын алу» бағдарламасы аясында жоспарға 

сәйкес 1-3 курс студенттеріне «Кӛңіл-кҥйіңізге әсер етіп, оны жақсарту» тақырыбында 

сабақтар ӛткізілуде. , мҧнда олар студенттермен проблеманы талқылай алды, психикалық 

денсаулық, стресс, дағдарыс және депрессия туралы білім алды. Олар сондай-ақ ӛзіне 

және басқа студенттерге қалай кӛмектесу керектігін, мамандардан ақпарат алуды, қолдау 

мен кӛмек алу ҥшін қайда жҥгінуге болатынын біледі. 

Кеңес беру бағыты 

Тҧтастай алғанда, 3 жыл ішінде жҥргізілген консультативтік жҧмыс айтарлықтай 

тиімді болды және телефон арқылы және телефон арқылы жеке жҥргізілген 

консультативтік қызметтің барлық қажетті міндеттерін шешуге мҥмкіндік берді деп 

болжауға болады.whatsapp 2021-2022 оқу жылында қашықтан оқытудан кейінгі 

студенттердің ата-аналарынан жасӛспірімдердің эмоционалдық жағдайына әсер еткен 

кӛптеген ӛтініштер тіркелді. Кеңес беру қызметі жеке кеңес беру журналына тіркелді, 

психологиялық кӛмек кӛрсетілді. Кеңес беру студенттердің, топ кураторларының, 

әкімшіліктің, ата-аналардың ӛтініші бойынша тәрбие мен оқытудың ортақ тәсілдерін 

(отбасы, тәрбие мәселелері, жеке мәселелер және т.б.) дамыту мақсатында топтық және 

жеке тҥрде жҥргізіледі. 

2020-2021 оқу жылының 3 жылдық консультативтік қабылдауының 

жалпылама талдауы 

Санат 

Оқу 

проблемал

ары 

Отбасылы

қ 

проблемал

ар 

Қҧрдастары

мен қарым-

қатынас 

проблемала

ры 

Мінез-қҧлық 

проблемалары 

Криминализация 

(Жаман әдеттер. 

Отбасын, 

колледжін тастап 

кету, т.б.) 

Анонимді 

кеңес беру 

студенттер 10 3 3 2 - - 

оқытушылар - - - - - - 

Ата-аналар - - - - - - 

Әкімшілік - 1 - - - - 

Барлығы 10 4 3 2 0 0 

2021-2022 оқу жылы 

Санат 

Оқу 

проблемал

ары 

Отбасылы

қ 

проблемал

ар 

Қҧрдастары

мен қарым-

қатынас 

проблемала

ры 

Мінез-қҧлық 

проблемалары 

Криминализация 

(Жаман әдеттер. 

Отбасын, 

колледжін тастап 

кету, т.б.) 

Анонимді 

кеңес беру 

студенттер 42 29 4 2 1 - 

оқытушылар - 2 - - - - 

Ата-аналар - 5 - - - - 

Әкімшілік - 1 - - - - 

Барлығы 42 37 4 2 1 0 
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2022-2023 оқу жылы 1 семестр 

Санат 

Оқу 

проблемал

ары 

Отбасылы

қ 

проблемал

ар 

Қҧрдастары

мен қарым-

қатынас 

проблемала

ры 

Мінез-қҧлық 

проблемалары 

Криминализация 

(Жаман әдеттер. 

Отбасын, 

колледжін тастап 

кету, т.б.) 

Анонимді 

кеңес беру 

студенттер 31 5 7 2 - - 

оқытушылар 2 - - - - - 

Ата-аналар - 5 - - - - 

Әкімшілік - 1 - - - - 

Барлығы 33 11 7 2 0 0 

Инклюзивті процесті психологиялық-педагогикалық қамтамасыз ету 

ЕБҚ бар студенттермен жҧмыс жасаудағы басты басымдық – әрқайсысының 

психикасы мен денсаулығының ерекшеліктерін ескере отырып, жеке кӛзқарас. 

Мҥмкіндігі шектеулі студенттің колледжге келген алғашқы кҥндерінен бастап 

бейімделуге кӛп кӛңіл бӛлінеді. 

2023 жылға колледжде тірек-қимыл аппараты бҧзылған 53 студент білім алуда. 

ЕБҚ бар студенттерге психологиялық қолдау кӛрсетудің негізгі мақсаты – жҥйке-

психикалық кҥйзелісті жеңілдету, когнитивті, эмоционалдық дамудағы, қҧрдастарымен, 

ересектермен қарым-қатынас орнатудағы бар қиындықтарды жеңу және бҧл мақсат 

психикалық денсаулықты нығайтуға бағытталған. Эмоционалды байланыс орнату және 

сенімді қарым-қатынас орнату маңызды. 

ЕБҚ бар барлық студенттер педагог-психологтың жалпы жҧмыс жоспарына 

енгізілген. Мҧндай студенттердің жаңа ҥлгідегі білім беру мен ҧжымға ойдағыдай 

бейімделуі ҥшін педагог-психолог, кафедра меңгерушісі, кураторлар кешенінде 

әлеуметтік-психологиялық жҧмыстар жҥргізіледі. 

Психологиялық қолдау бойынша жҧмыс кезең-кезеңімен, келесі бағыттар бойынша 

ҧйымдастырылады: 

1-кезең. бақылау. 

Студенттерді бақылау оқу жағдайында, студенттің бейімділігі мен бейімділігі 

туралы ата-аналармен, мҧғалімдермен әңгімелесу және (бейімделудегі қиындықтарды 

жеңуге кӛмектесу) жағдайында жҥзеге асырылады. 

2-кезең. Психологиялық диагностика. 

Тәуекел факторлары бар студенттерді анықтау ҥшін топ кураторларынан ақпарат 

жинау (дағдарыс жағдайлары және суицидтік қауіп, қҧқық бҧзушылықтар). 

Жҧмыстың диагностикалық бағыты бастапқы тексеруді қамтиды. Бҧл кезеңде 

олардың жҧмысында дамудың «проблемалық» және «сәтті» бағыттарын анықтауға 

бағытталған диагностикалық минимум («бейімделу» сауалнамасы) қолданылады. 

Жеке-мотивациялық сфераның диагностикасы; эмоционалды-еріктік сфераның 

диагностикасы; ҧйымдық-коммуникативтік саланың диагностикасы; жеке тҧлғаның 

жалпы ӛзін-ӛзі бағалауы; студенттердің топ ішіндегі жағдайы. 

Қажет болса, тереңдетілген диагностикалық тексеру жҥргізіледі. 

3-кезең. ЕБҚ бар студенттердің деректер банкін қҧру. 

4-кезең. Тҥзету және дамыту жҧмыстарын салу және жҥзеге асыру. 
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Қашықтықтан оқыту ҥшін барлық жҧмыстар диагностика нәтижелері немесе 

сҧраныс бойынша жеке жҥргізіледі. Жҧмыс қолдау терапиясы тҥрінде жҥзеге асырылады: 

жеке маршрут қҧру, жеке тапсырмаларды таңдау, ҥй тапсырмасы; кӛбінесе жҧмыс 

адекватты ӛзін-ӛзі бағалауды, әлеуметтік эмоцияларды қалыптастыруға бағытталған; 

коммуникативті қабілеттерді дамыту (соның ішінде коммуникативті белсенділікті 

ынталандыру). 

5-кезең Психологиялық алдын алу (қолдау) және кеңес беру жҧмыстары. 

Тәжірибе кӛрсеткендей, ата-аналармен жҧмыстың нысаны мен мазмҧны олардың 

ынтымақтастыққа дайындығының дәрежесімен анықталады. Ата-аналармен ӛзара 

әрекеттесу нысандары келесі бағыттар бойынша ӛтеді: ата-аналар жиналысы, ата-аналарға 

арналған жадынама, жеке консультациялар. 

6. кезең. Ҧйымдастыру-әдістемелік қызмет. 

Ҧйымдастыру-әдістемелік қызметке консультацияларға, әдістемелік бірлестіктерге, 

ата-аналар жиналысына, педагогикалық кеңестерге материалдар дайындау, осы іс-

шараларға қатысу, сонымен қатар қҧжаттамалық қамтамасыз ету кіреді. 

Бҥкіл педагогикалық ҧжым студенттердің ӛздерін колледж ҧжымының толық мҥшесі 

ретінде сезінуін қамтамасыз етуге тырысады. 

 

ҚОРЫТЫНДЫЛАР МЕН ҦСЫНЫСТАР 

«Қазақстандық Швейцария-Американдық колледж» ЖШС-нің миссиясы, 

мақсаттары мен даму стратегиясы Қазақстан Республикасының Білім және ғылымды 

дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының мақсаттары мен 

міндеттеріне, Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру талаптарына сәйкес келеді. 

Стандарт, колледжді дамытудың стратегиялық жоспары және Қазақстан Республикасы 

Білім министрлігінің нормативтік қҧжаттары. 

Колледждің 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 оқу жылдарындағы негізгі нәтижелік 

кӛрсеткіштерін талдай отырып, мынадай қорытынды жасауға болады: 

-  колледждің білім беру қызметі "Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың, 

бастауыш, негізгі орта және жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі 

білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарын бекіту туралы" Қазақстан 

Республикасы Оқу-ағарту министрінің 2022 жылғы 3 тамыздағы № 348 бҧйрығына сәйкес 

жҥзеге асырылады; "Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, орта, арнайы, қосымша, 

техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ҧйымдары педагогтерінің 

жҥргізуі ҥшін міндетті қҧжаттар тізбесін және олардың нысандарын бекіту туралы" 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 6 сәуірдегі № 130 

бҧйрығымен; ҚР БҒМ 2008 жылғы 18 наурыздағы № 125 "Техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білім беру ҧйымдарында білім алушыларды аралық және қорытынды 

аттестаттаудың ҥлгеріміне ағымдағы бақылауды жҥргізудің ҥлгілік қағидалары" 

бҧйрығымен, ҚР Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 29 қаңтардағы № 107 

бҧйрығымен. "Кәсіптік практиканы ҧйымдастыру және ӛткізу қағидаларын және 

кәсіпорындарды (ҧйымдарды) техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 

ҧйымдары ҥшін практика базасы ретінде айқындау қағидаларын бекіту туралы "ҚР БҒМ 

2016 жылғы 28 қаңтардағы №93 бҧйрығымен "Мектепке дейінгі ҧйымдар, орта, 

техникалық және кәсіптік, техникалық және кәсіптік ҧйымдар ҥшін орта білімнен кейінгі 

білім беру», кәсіптік практиканы ӛткізуге арналған ҥлгілік шарт және дуальді оқыту 

туралы ҥлгілік шарт, "Техникалық және кәсіптік білім беру ҧйымдарын жабдықтармен 
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және жиһазбен жарақтандыру нормаларын бекіту туралы "ҚР БҒМ 2012 жылғы 07 

наурыздағы № 97 бҧйрығымен; 

- колледждің профессорлық-оқытушылық қҧрамының біліктілік талаптарына сай 

болуы оқу қызметін жоғары әдістемелік деңгейде ҧйымдастыруға мҥмкіндік береді; 

- білім беру бағдарламалары МЖМБС, кәсіптік стандарттар талаптары негізінде 

жҧмыс берушілердің қатысуымен дербес әзірленеді; 

- Мемлекеттiк бiлiм беру стандартына сәйкес бiлiм беру бағдарламаларының 

мазмҧны оқытудың нәтижелерiне бағытталған және еңбек нарығының нақты 

сҧраныстарына сәйкес бiлiктi мамандарды даярлауды қамтамасыз етедi; 

- оқу-ӛндірістік жҧмыс тәжірибелік сабақтардың технологияларын жетілдіру, оқу-

материалдық базасын нығайту, жҧмыс берушілер арасында колледждің оң имиджін 

қалыптастыру негізінде мәдениет және ӛнер сегментінде болашақ маманның бәсекеге 

қабілеттілігін қалыптастыруға бағытталған; 

- әлеуметтік серіктестер-жҧмыс берушілермен сындарлы қарым-қатынас орнатылды; 

- БДМБ талаптарына сәйкес тҥлектерді жҧмысқа орналастыру және жҧмыспен қамту 

ҥлесі кемінде 75% қҧрайды % ; 

- мҧғалімдермен жҧмыс жасаудағы басты мақсат – олардың кәсіби және тҧлғалық 

ӛсуіне жағдай жасау. Бҧған оқытушылар мен ӛндірістік оқыту шеберлерінің біліктілігін 

арттыру жҥйесін қҧруға, қызметкерлерді әлеуметтік қамсыздандыруды қамтамасыз етуге 

және колледжде жағымды әлеуметтік ортаны дамытуға, моральдық және материалдық 

ынталандыру жҥйесін жетілдіруге бағытталған шаралар кешенін әзірлеу ықпал етеді. 

оқытушылар мен қызметкерлердің қызметі ҥшін; 

- колледж кітапханасында студенттердің мазмҧны мен формасы жағынан алуан тҥрлі 

ақпарат қҧралдарында қажетті ақпаратты алу қажеттілігін қанағаттандыратын кітап қоры 

бар. Кітапхананы басқарудың ақпараттандырылған жҥйесі (электрондық кітапхана, 

электронды оқу залы) қҧрылды. 

Таңдалған саясат пен даму басымдықтары колледжге білім беру қызметтері 

нарығында жетекші орын алуына, сҧранысқа ие білікті мамандарды даярлаудың 

мақсаттары мен міндеттерін табысты ілгерілетуге мҥмкіндік берді. 

Бҥгінгі таңда колледж келесі жҧмыстарды жалғастыруы керек: 

- кәсіптік білім беру сапасын қамтамасыз ету; 

- материалдық-техникалық базаны жақсарту; 

- оқушылардың білім сапасы мен ҥлгерімінің пайыздық кӛрсеткішін арттыру; 

- колледж оқытушыларының ерекше қажеттіліктері бар балалармен жҧмыс бойынша 

біліктілікті арттыру курстарынан ӛтуі; 

- дуальды білім беру жҥйесінде оқитын колледж студенттерінің ҥлесін арттыру, 

- штаттық оқытушылар ҥлесін арттыру; 

- педагогикалық кадрлардың сапасын арттыру; 

- колледж студенттерінің қалалық спорттық іс-шараларға қатысуын арттыру; 

- қысқа мерзімді курстарды ҧйымдастыру; 

- - Іс-шаралар деңгейін қалалық деңгейге кӛтеру. 

Колледж ҧжымы оқу ҥдерісінің сапасын арттыру және барлық мҥдделі тараптардың 

қанағаттану деңгейін арттыру ҥшін ҥнемі жҧмыс жасайды. 

 



Приложение 4 

Лист оценивания 

ТОО «Казахстанский Швейцарско-Американский колледж» 

 

№ 

п/п 

Критерии оценивания Измерители 
Баллы 

1 Доля педагогов, имеющих высшее 

(послевузовское) педагогическое 

образование по соответствующему 

профилю или документ, 

подтверждающий педагогическую 

переподготовку 

Доля педагогов, имеющих педагогическое 

образование по соответствующему 

профилю, составляет - 95,4% 
4 

2 Доля педагогов, которые не реже 

одного раза в пять лет 

повышали/подтверждали уровень 

квалификационной категории (в том 

числе руководителей не реже одного 

раза в три года) 

Количество педагогов, которые не реже 

одного раза в пять лет 

повышали/подтверждали уровень 

квалификационной категории (в том числе 

руководителей не реже одного раза в три 

года) составляет – менее 80 % 

2 

3 Доля педагогов, прошедших курсов 

повышения квалификации педагогов 

(в том числе руководителей, 

заместителей руководителя) не реже 

одного раза в три года 

Количество педагогов колледжа (в том 

числе руководителей, заместителей 

руководителя) прошедших курсы 

повышения квалификации не реже одного 

раза в три года составляет - 100 % 

5 

4 Доля педагогов и мастеров 

производственного обучения, для 

которых основным местом работы 

является лицензиат, от общего числа 

педагогов по подготавливаемым 

квалификациям специальности (за 

исключением рабочих 

квалификаций) 

Доля педагогов и мастеров 

производственного обучения основным 

местом работы является колледж 

составляет - 59 % 
2 

5 Доля педагогов по 

общеобразовательным дисциплинам 

организаций образования, для 

которых основным местом работы 

является лицензиат, от общего числа 

педагогов по общеобразовательным 

дисциплинам по подготавливаемым 

квалификациям специальности (для 

рабочих квалификаций) 

Доля педагогов по общеобразовательным 

дисциплинам составляет - 63, 6 % 

3 

6 Доля педагогов высшей и первой 

категории, педагогов-экспертов, 

педагогов-исследователей, 

педагогов-мастеров и (или) 

магистров, от числа педагогов по 

подготавливаемым квалификациям 

специальности, для которых 

основным местом работы является 

лицензиат  

Основным местом работы является 

лицензиат для 64 % педагогов высшей и 

первой категории, педагогов-экспертов, 

педагогов-исследователей, педагогов-

мастеров и (или) магистров. 3 



7 Доля педагогов специальных 

дисциплин и мастеров 

производственного обучения, 

прошедших стажировку в 

организациях и/или на производстве 

объемом не менее 72 часов за 

последние 3 года, от числа педагогов 

по подготавливаемым 

квалификациям специальности 

(педагогов по специальности), для 

которых основным местом работы 

является лицензиат 

Доля педагогов специальных дисциплин и 

мастеров производственного обучения, 

прошедших стажировку в организациях и 

на производстве объемом не менее 72 

часов за последние 3 года, от числа 

педагогов по подготавливаемым 

квалификациям специальности составляет-

100 % 

5 

8 Доля педагогов и мастеров 

производственного обучения, 

имеющих степень магистра, ученую 

степень доктора философии (PhD) 

Доля педагогов, имеющих степень 

магистра составляет - 40,9 % 
3 

9 Создание условий для проживания 

студентов, наличие собственных 

либо принадлежащих на праве 

хозяйственного ведения, или 

оперативного управления, или 

доверительного управления, или на 

праве аренды на полный период 

обучения общежитий, и/или 

хостелов, и/или гостиницы, 

обеспечивающих проживание 

В целях создания условий для проживания 

студентов колледж заключил договор с 

ТОО «АDiplomat» на аренду номеров 

отеля. Отель выделил для проживания 18 

комнат. Все нуждающиеся студенты были 

обеспечены общежитием. 
4 

10 Сведения о трудоустройстве и 

занятости выпускников организации 

образования по специальности, при 

этом доля трудоустроенных и 

занятых от общего числа 

выпускников по специальности в 

течение года выпуска 

Доля трудоустроенных с учетом занятости 

2021-2022 уч.г. – 98 %. 

4 

11 Оснащенность оборудованием и 

мебелью организаций образования в 

соответствии с приказом Министра 

образования и науки Республики 

Казахстан от 07 марта 2012 года № 

97 (зарегистрирован в Реестре 

государственной регистрации 

нормативных правовых актов под № 

7574) 

Колледж располагается в двух учебных 

корпусах: 1 корпус 14 учебных аудиторий, 

2 корпус – 24 учебных аудитории: 

«Геодезия и картография», «Гостиничный 

бизнес», «Дизайн интерьера», 

«Организация дорожного движения», 

«Организация питания», «Переводческое 

дело (по видам)», «Программное 

обеспечение (по видам)», «Социальная 

работа», «Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов», 

«Туризм», а также лабораторные кабинеты 

по общеобразовательным предметам: 

физика, химия, биология. Учебные 

лаборатории и кабинеты оснащены 

мультимедийными проекторами и 

компьютерной техникой, современным 

3 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1200007574#z1
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1200007574#z1


оборудованием, наглядными пособиями, 

стендами, плакатами.  

Заключен Договор на праве оперативного 

управления с Bali Spa. Спортивный зал - 

занимаемая площадь 296,4 м2.  Имеются 

тренажерный зал, зал для настольного 

тенниса, бассейн.  

Для студентов профиля IT оборудованы 2 

компьютерные аудитории и 2 IT 

лаборатория.  

Для проведения практических занятий по 

специальности «Переводческое дело» 

оборудован 2 лингафонных кабинета с 

современным аудио оборудованием 

Logitech.  

Для специальностей «Дизайн интерьера», 

«Геодезия и картография», «Организация 

дорожного обучения» были приобретены 

программы 3ds max, Autocad, Archicad, 

Photo mod, Arcgis, программа-тренажер 

Defender Forsage GTR в компьютерные 

аудитории. 

Приобретена мультимедийная 

интерактивная панель e@bord – доска, 

Epson EB-SO2 – проектор, ActivPanel 

Nickel 65" 4K экран, Promethean ActivPanel 

Senes VTP2-75-4K экран. Для проведения 

занятий, внеклассных мероприятий, 

производственных совещаний и заседаний 

по мониторингу успеваемости 

используются 7 интерактивных досок, 22 

многофункциональных устройств, 7 

принтеров. Имеются видеопродукция по 

дисциплинам, учебные электронные 

программы, электронные учебники по 

общеобразовательным и специальным 

дисциплинам.  

Имеется  конференцзал на 30 посадочных 

мест (корпус №2), договор оперативного 

управления с ТОО «АDiplomat» на аренду 

конференц зала на 200 посадочных мест.   

12 Наличие библиотечного фонда 

учебной и научной литературы в 

соответствии с рабочим учебным 

планом по отношению к контингенту 

обучающихся, в том числе по языкам 

обучения, на полный период 

обучения по подготавливаемым 

квалификациям специальности 

Библиотека (корпус №1) -  площадь 51,4  

кв.м, имеется читальный зал и отдельное 

помещение для книгохранилища фонда. 

Читальный зал (корпус №2) - 55,0 кв.м.,  

книгохранилище - 23,57 кв.м,  Книжный 

фонд - 16000 экземпляров, из них на 

государственном языке – 6092 экз, 

электронных учебников – 878 экз.  

Информационная система библиотеки 

подключена к каталогу электронного 

4 



государственного библиотечного фонда 

www.kazneb.kz./, благодаря которой, 

пользователь читального зала колледжа 

может сделать онлайн заявку на любое 

электронное издание Национальной 

библиотеки РК.  

Фонд библиотеки хорошо укомплектован 

справочно-библиографическим аппаратом, 

коллекцию которого составляют как 

казахстанские, так и российские 

справочные, энциклопедические издания, 

разнообразная художественная 

литература, учебная литература и 

электронные пособия по специальным 

дисциплинам. Студенты и преподаватели 

имеют свободный доступ к книжному 

фонду на английском, французском, 

казахском, русском и арабском языках 

книжного фонда. 

Для обслуживания читателей в библиотеке 

функционирует читальный зал, 

установлены компьютеры с выходом в 

интернет и сервер для работы с 

электронной библиотекой и электронными 

носителями. 

С сентября 2021 года в читальном зале  

библиотеки колледжа оборудован  

«Уголок самообслуживания» электронных 

государственных услуг. 

13 Анализ результатов опроса 

обучающихся 

91,2 % респондентов удовлетворены 

уровнем предоставляемых 

образовательных услуг 

https://docs.google.com/forms/d/1ZnvKoc0U

aq_2zNv32FIkzd-

RjedLYXfDvJMr6KyjJA4/viewanalytics  

5 

14 Анализ результатов опроса педагогов 86 % педагогов удовлетворены уровнем 

создания условий для качественного 

обучения и воспитания 

https://docs.google.com/forms/d/1ZaFb4IMejS

SYLztJ5JiHB4gXPucy2JkA4iMOk8t9yqU/vie

wanalytics  

5 

15 Анализ результатов опроса 

работодателей, руководителей баз 

производственной практики 

86 % респондентов удовлетворены 

уровнем компетентности обучающихся 

https://docs.google.com/forms/d/14T35dkFdJ

m7wDr3oyD8Es36YtcZIMGlqswUnKVVQy

Rk/viewanalytics  

5 

Общее количество баллов: 57 

 

 

Директор колледжа         Жанаева Г.С. 
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