Көпсалалы гуманитарлы-техникалық колледжі

СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН
АНЫҚТАМАЛЫҚ ЖОЛСІЛТЕМЕ

Қарағанды 2017

Құрастырушылар:
Смагулов С. Г. – Көпсалалы гуманитарлы – техникалық
колледждің директоры
Яковлева А. А. – Көпсалалы гуманитарлы – техникалық
колледждің арнайы пәндеріні оқытушысы

1. Жалпы сипаттама
Атауы: ЖМ «Көпсалалы гуманитарлы-техникалық колледжі»
Меншік формасы: жеке меншік мекеме
Зыңды мекен жайы: Қарағанды қ., Бұқар жырау даңғылы, 12
үй.
ЖМ «Көпсалалы гуманитарлы-техникалық колледжі» 1950
жылы құрылған
индустриалды-педагогикалық техникум
базасында орналасқан. Бұл техникум базасында 4.09.1998ж.
Қазақстандық қаржылық экономикалық университеті құрылған.
2004 жылы оның атауы Көпсалалы гуманитарлы-техникалық
университет
болып өзгерді. 21.11.2012ж. жеке меншік
«Көпсалалы гуманитарлы-техникалық колледжі»
лицензиясы
алынды.
ЖМ «Көпсалалы гуманитарлы-техникалық колледжінің»
техникалық және кәсіптік білім беру бағдарламалары бойынша
оқытуға рұқсат берілген № 14013889 23.09.2014ж. мемлекеттік
лицензиясы бар.
Колледж Жарғысы (оның мазмұны)
ҚР «Білім туралы»
заңының 10 б. талаптарына сәйкес, 03.09.2012ж. жалғыз
құрылтайшымен бекітілген және заңды тіркелген.
Колледж дайындық жұмыстарын
жеке меншік негізінде
техникалық және кәсіптік білім беру бағдарламаларын жүзеге
асырады.
Колледждің білім беру жұмысы 23.09.2014 жылы Қазақстан
Республикасының білім және ғылым министрлігінің білімді және
ғылымды бақылау саласындағы Комитеттің Қарағанды облысы
бойынша білім саласын бақылау Департементімен берілген №
14013889 лицензияға сәйкес жүзеге асырылады.
Осы лицензияға және оның қосымшасына сәйкес, колледж 10
мамандық бойынша
техникалық және кәсіптік білім беру
бағдарламаларын жүзеге асырады.
Қарағанды қ. Қазыбек би ауданының
тұтынушыларының
құқығын қорғау
Басқармасының қорытындысы
бойынша
медициналық
қызмет
көрсетушілікпен,
тамақтандыруды
дәлелдейтін құжаттар бар.
Колледж жұмысы реттеледі:

-

«Білім туралы» Заңмен;

- ҚР Үкіметінің № 499 17 мамыр 2013 жылғы қаулысымен
бекітілген, «Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары
жұмыстарының типтік бағдарламасымен»;
- ҚР Үкіметінің № 1080 23 тамыз 2012 жылғы техникалық және
кәсіптік білім берудің
Мемлекеттік
жалпы міндетті
стандартымен»;
- ҚР 2016-2019 жылдардағы
бағдарламасымен;

білімді дамыту Мемлекеттік

- «ҚР тілдер туралы» Заңмен, ҚР білім және ғылым
Министрлігінің
бұйрықтарымен,
нұсқаулық-әдістемелік
хаттарымен. Одан басқа, колледж оқытуға құқық беретін Жарғы
және лицензия негізінде өз жұмысын жүзеге асырады. Колледж
03.09.2012 ж. Қарағанды облысының
әділет Басқармасымен
бекітілген Жарғы негізінде қызмет атқарады. Меншіктегі ғимарат
Бұқар жырау даңғылы, 12 үйде орналасқан, жалпы алаңы 5160
кв.метрді құрайды, № 2282
11.08.1997 жылғы сату-сатып алу
шартына сәйкес.
Оқу процесін ұйымдастыру үшін 42 аудитория бар, оның
ішінде 12 кабинет - жалпы білім беру пәндеріне; 4 кабинет жалпы кәсіби білім беру пәндеріне; 20 – барлық арнайы пәндерді
оқытуға
берілген.
Оқу кабинеттерінің
жиынтығы
мамандықтардың
МЖБС талаптарына сәйкес, кабинеттері
құжатталған, қауіпсіздік және санитарлық нормалары сақталған
және ерекшеліктеріне байланысты рәсімделген.
Сонымен қатар
компьютерлік техникамен және микрофондармен жабдықталған
әдістемелік кабинет;
компьютерлік құралдармен толық
жабдықталған 5 кабинет;
проекторымен және стационарлық
экрандарымен жабдықталған 5 кабинет бар.
«Дизайн»,
«Театралды-декоративті өнер» және «Сәулет» мамандықтары
бойынша жабдықталған шеберханалар бар: сурет шеберханасы,

көркем сурет шеберханасы,
сәулет графикасы кабинеті,
композиция кабинеті, сәулеттік жобалау кабинеті, технология мен
материалтану шеберханасы, мамандандыру пәндерінің кабинеттері.
Колледж жалпы алаңы 442 кв. Метрді құрайтын спортық –
сауықтыру орталығы бар.
Орталық ішінде
жаттықтыру,
гимнастикалық және теннис залдары бар. 300 орындық акт залы
және жалпы алаңы 250 кв.метрді құрайтын оқырман залымен бірге
кітапхана бар.
Ғимарат №2282
11.08.1997ж. сатып алу шартына сәйкес
құрылтайшының жеке меншігі болып табылады.
Кітапхана қоры
- 93634 дана.
Оқырман залында 6
компьютермен, интернетпен және электрондық басылымдармен
жабдықталған 40 орындықты орын бар.
Колледжде күндізгі оқу бөлімінде 101 мамандықтан және
сырттай оқу бөлімінде 8 мамандықтан
дайындау жүзеге
асырылады.
Колледжге қабылдау ҚР Үкіметінің № 130 19 қаңтар 2012
жылғы, ҚР Үкіметінің № 288 12 мамыр 2016 жылы қаулысымен
редакцияланған
және колледж директорымен бекітілген
«Техникалық және кәсіптік білім беруді жүзеге асыратын,
ұйымдарға қабылдау типтік Ережелеріне» сәйкес жасалған ЖМ
«Көпсалалы гуманитарлы-техникалық колледжіне қабылдау
Ережесі» негізінде жүзеге асырылады.
Колледж құрылымнда 4 бөлім бар:
1. Дене тәрбиесі және спорт бөлімі – бөлім меңгерушісі
Константинова Н.В.
2. Техникалық бөлім – бөлім меңгерушісі Хасимова Р.Р.
3. Экономикалық-құқықтық және гуманитарлық бөлім – бөлім
меңгерушісі Оразгалиева Г.З.
4. Сырттай оқу бөлімі – меңгерушісі Смагулов С.Г.
Педагогикалық ұжымның жұмысы Жеке меншік «Көпсалалы
гуманитарлы-техникалық колледждің»
2016-2019 жылдарға
арналған Стратегиялық даму жоспарына сәйкес жүзеге асырылады

және
оқу мекемесінің келесі бағыттары
ұсынады:

бойынша

дамуын

✓ Экономикалық, техникалық және әлеуметтік міндеттерді
шешуге дамыған қабылеттері бар мамандарды дайындау;
✓ Материалдық марапаттау және
еңбекпен демалыстың
қолайлы жағдайларын туғызу негізіндегі кадрлық потенциалдың
дамуы және бірлігі;
✓ Талаптарға байланысты
колледждің материалдықтехникалық базасын қолдау;
Ағымды жоспарлау жұмысы салалық бөлімшелердің жылдық
және
ай-сайынғы жоспарларымен
жүзеге асырылады.
Мамандарды оқыту
мемлекеттік және орыс
тілдерінде
жүргізіледі.
Оқытушылар саны – 72 адам, оның ішінде:
-

18 оқытушының еңбекақысы сағат бойынша төленеді
34 бірінші және жоғары санатты оқытушылар
17 адам магистр
2 ғылым кандидаты

Барлық педагогтардың базалық білімі бар.
Колледжде оқу процесі барысында тілдерді дамыту және
пайдалану шаралары өткізіліп тұрады. Көрнекілік ақпарат, сабақ
кестесі, колледждің жұмысын реттейтін негізгі құжаттар 2 тілде
бекітіледі.
Колледж «Үштілді оқыту» жобасына «»Есептеуіш техника және
бағдарламалық қамтамасыз ету»
мамандығы бойынша,
«Театралды-декоративті өнер» қосарлы білім беру, инклюзитивті
оқыту және «Кәсіптік байқаулар» жобасына енгізілген.
2017 жылдың 01.01. оқушылар контингенті 1091 адамды
құрайды, оның ішінде күндізгі оқу формасы бойынша -–864, 227
оқушы мемлекеттік тіл негізінде білім алуда.

2. 2017-2018 о.ж. мамандықтары мен оқу құны, оқушылар
контингенті.
Оқу формасы
№

Шифр

Мамандық атауы

1

0103000

Дене тәрбиесі
және спорт

2

0111000

Жалпы орта білім

3

1418000

4

0402000

5

0411000

6

0201000

7

0516000

8

Күндізгі
9 кл
11кл

Оқу құны
150 000тг

Сырттай
11 сынып
2ж10ай

Оқу құны
100 000тг

3ж.10ай

2ж10ай

3ж.10ай

2ж10ай

3ж.10ай

2ж10ай

150 000тг

-

-

Дизайн

3ж.10ай

2ж10ай

150 000тг

-

-

Театралдыдекоративті өнер

3ж.10ай

2ж10ай
150 000тг

-

-

Құқықтану

2ж10ай

Қаржы

2ж10ай

1304000

Есептеуіш техника
және
бағдарламалық
қамтамасыз ету

9

0518000

10

1305000

Сәулет

150 000тг

1ж.1ай

150 000тг

1ж.10ай

150 000тг

3ж.10ай

2ж10ай

150 000тг

Есеп ж/е аудит

-

-

-

Ақпараттық
жүйелер

-

-

-

Оқу жеңілдіктері қарастырылған:
1. Жетім –балалар – 15%
2. Мүгедектер (I, II топтағы) – 15%
3. Мүгедектер (III топтағы) – 10%
4. Көп балалы отбасынан – 10%
5. Қамқоршысынан айырылған отбасынан - 10%
6.СШК (спорт шеберінің кандидаты) – 10%
7. СШ (спорт шебері) – 12%
8. ХСШ (халықаралық сынып спорт шебері) – 15%

2ж10ай

1ж.1ай
1ж.1ай

-

100 000тг

100 000тг
100 000тг

-

1ж.1ай

100 000тг

1ж.1ай

100 000тг

Колледж базасында Бейбітшілік даңғылы 33/1 мекен жайы
бойынша орналасқан 250 орындық жатақхана бар. Жатақханада
тұру құны айына 8 000 теңгені құрайды. Мұнда әлеуметтік
жағдайларына қарай жеңілдіктер қарастырылған.
Колледжде бюджет негізінде «Дене тәрбиесі және спорт»,
«Сәулет», «Театралды-декоративті өнер», «Дизайн»
мамандықтары бойынша 203 оқиды. 2017-2018 о.ж. мемлекеттік
тапсырыс бойынша мына мамандықтарға орындар бөлінген:
Мамандығы
«Дене тәрбиесі
және спорт»
«Сәулет»
«Театралдыдекоративті өнер»
біліктілігі
«Бутафор»

Бюджет орнының саны (гранттар)
Орыс тіліндегі
Барлығы
Мемлекеттік
оқу
тілдегі оқу
20
10
10
15
20

7
10

8
10

Сырттан келетін студенттер әлеуметтік дәрежелеріне
байланысты, жатақхана уақытша тіркелу арқылы, жеке әлеуметтік
жол билеттерін алады.

Веб – екі тілде (мемлекеттік және орыс тілдерінде)

3. КГТК ағымды, аралық білімдерді бағалау және қорытынды
аттестаттау жұмыстарын ұйымдастыру және өткізу.
3.1Ағымды бақылау және аттестаттау жұмыстарының
ұйымдастырылуы және өткізілуі
a)
Оқу пәндері бойынша ағымды бақылау
сабақ
уақытында оқу-практикалық материалды меңгерудің деңгейі мен
дәрежесін анықтауға мүмкіндік беретін жеке, фронталды сұрақ
қою, үй тапсырмасын тексеру, рефераттарды және басқа да білім
бақылау формаларын қорғау
жұмыстары арқылы жүзеге
асырылады.
b)
Ағымды бақылау,
сондай-ақ
жұмыс оқу
бағдарламасымен қарастырылған оқытушының міндетті бақылау
жұмыстарын өткізу және тексеру арқылы жүзеге асырылады.
Міндетті бақылау жұмысы бірнеше нұсқа бойынша (4 нұсқадан
кем емес) немесе жеке тапсырмалар бойынша мөртабан қойылған
парақтарда жүргізіледі. Егер міндетті бақылау жұмысы
қанағаттанарлықсыз бағаға жазылса,
білместіктерді жою
мақсатында косымша (кеңестік) сабақ өткізіледі, содан кейін
студенттер қайтадан міндетті бақылау жұмысын орындайды.
c)
Аттестаттау жұмысы екі айда бір рет өткізіледі.
Студенттердің ағымды аттестатталуы
пән бойынша ағымды
бағалар негізінде қойылады. Аттестаттау бағасы бес баға негізінде
қойылады.
d)
Студенттерді ағымды аттестаттау барлық курстарда
жүргізіледі.
e)
Аттестаттау бағасы оқытушымен ағымды айдың
соңғы сабағында қойылады. Аттестаттау бағасын уақытылы
қоймаған немесе ағымды бағалардың болмауына тікелей оқытушы
жауапты.
3.2.

Аралық аттестаттауды ұйымдастыру және өткізу

a)
Аралық семестрлік аттестаттауды өткізу
пән
тізімдері мен формалары
жұмыстық оқу жоспарына сәйкес
белгіленеді және оқу процесінің кестесіне енгізіледі.
b)
Студенттердің
аралық семестрлік аттестаттау
жұмысы
Мемлекеттік жалпа білім беру стандарттарының

негізінде жасалған, курстық жобаларды қорғау, сынақ және
емтихандар өткізу арқылы жұмыстық оқу бағдарламаларына
сәйкес жүзеге асырылады.
c)
Курстық жобалар (жұмыстар) берілген пән бойынша
курстық жобаларды орындауға берілген білімді қамтамасыз ететін
теориялық немесе оқу пән і бөлімдерінің аяқталған кезінде
орындалады.
d)
Курстық жобаларды (жұмыстарды)
қорғау
директордың оқу-өндірістік жұмысының орынбасары бекіткен,
кестеге сәйкес, сессияға дейін 2 апта бұрын өткізіледі. Курстық
жобаны «3» қорғаған
студенттің бағасы емтиханнан «5»
бағасымен бағаланбайды.
e)
Әр семестр аяқталғаннан кейін
барлық оқу
пәндерінен семестрлік бағалар қойылады. Емтихан бағасы соңғы
баға болып қарастырылады. Оқу пәндері бойынша қорытынды
бағалар, келесі курсқа көшкенде, емтихан бағасымен қатар есепке
алынады.
Дифференциалды бағалар «үздік», «жақсы»,
«қанағаттанарлық» курстық жобалар, кәсіптік практика бойынша,
сондай-ақ жұмыс оқу бағдарламасына сәйкес тізімі анықталған
арнайы оқу пәндерінен қойылады.
f)
Өткен бағдарламалық материалдың толық көлемі
енгізілген, әр оқу пәнінен.
3.3.

Қорытынды аттестаттау жұмысын ұйымдастыру
және өткізу

a)
Студенттердің қорытынды аттестаттау жұмысын
ұйымдастыру және өткізу үшін колледж директорының
бұйрығымен комиссия құрылады (әрі қарай – комиссия).
b) Комиссия төрағасы өндірістің сәйкестенген саласынан
жоғары білікті мамандардан (з жылдан кем емес) тағайындалады.
Комиссия төрағасының орынбасары
колледж басшыларынан
тағайындалады. Комиссия мүшелері - кәсіпорынның жоғары
білікті мамандарынан, арнайы пәндер оқытушыларынан, еңбекті
қорғау және техника қауіпсіздігі органдарының өкілдерінен.
c)
Комиссия қорытынды аттестаттау алдында бір ай
бұрын құрылады.
d)
Комиссия
анықтайды:
студенттердің
мамандықтары бойынша Мемлекеттік жалпы міндетті білім беру

стандарттарының белгіленген талаптарына сәйкес теориялық
және практикалық дайындықтары деңгейінің сәйкестігін;
e) студенттердің
өндірістік, техникалық және арнайы
пәндер бойынша алған білімдерінің, ептіліктері мен тәжірибелік
машықтарының нақты деңгейі, олардың оқу бағдарламаларының
талаптарына
және мамандықтар бойынша
біліктілік
сипаттамаларына сәйкестігі.
f)
Студенттерді қорытынды
аттесттау комиссия
отырысының ұзақтығы күніне 6 сағаттан артпайды.
g)
Студенттерді қорытынды аттестаттау мамандықтар
бойынша
Мемлекеттік жалпы міндетті
стандарттарымен
анықталған оқу процесінің кестесімен және жұмыстық оқу
жоспарларымен уақытылы өткізіледі.
h)
Емтихан билеттері қорытынды аттестаттаудан бір ай
бұрын қол қойылып, директордың оқу-өндірістік жұмысының
орынбасарында сақталады.
i)
Студенттердің қорытынды аттестаттау жұмысы
арнайы оқу пәндерінен емтихан тапсыру немесе диплом жобасын
(жұмысты) қорғау формасында өткізіледі. Арнайы оқу пәндерінен
мемлекеттік емтихандар, оқу бағдарламаларына сәйкес,
келесі
формалар бойынша өткізіледі: ауызша, жазбаша, бірнеше арнайы
пәндер сұрақтары енгізілген
кешенді емтихан формасында
өткізіледі. Бір студентке бір диплом жобасын қорғауға 30 минут
уақыт беріледі.
Диплом жобасын қорғау үшін, студенттің
баяндамасына 10 минут беріледі. Диплом жобасын қорғау бағасы
сол күні хабарланады.
k)
Диплом жобасын қорғауда немесе қорытынды
аттестаттауда «қанағаттанғысыз» бағасын алған студенттер, тек
«қанағаттанғысыз»
бағалар алған жұмыс формасы бойынша
қайта тапсыруға жіберіледі .
l) Қайтадан диплом жобасын
немесе қорытынды
аттестатаудан
«қанағаттанғысыз»
баға алған студентке
мамандық бойынша, оқудың толық курсын аяқтағаны жөнінде
белгіленген үлгіде анықтама беріледі.
m)
Белгілі бер себепті жағдайлармен қорытынды
емтихандарын тапсырмаған студенттер қорытынды емтихандарды
тапсыруға директордың бұйрығы бойынша енгізіледі.

3. Көпсалалы гуманитарлы-техникалық колледж жастырынң
«Жігер» Алқалы кеңесінің салалық бөлімшелері мен
секторлары

ЖАК төрағасы
(колледж студенті)

Пригожая Ольга

Жас кәсіпкерлер
клбы
Сауытова С.С.
Карпук Владислав

ЖАК хатшысы
(колледж студенті)
Қаскатаева Аяғоз
Жас кәсіпкерлер
клубы
Сауытова С.С.
Карпук Владислав

Пікір-талас
клубы
Жанарстанов А.А
Никишин Ким

Еріктілер клубы
Павлюк А.В
Гафурова Алина

ЖАК клубының жетекшілері
мен реттеушілері
(колледждің студенттері мен
оқытушылары)
студпреподаватели колледжа)

Заманауи би
клубы
Бернардова Т.О.
Амантаева
Лаура
КТК
Оразбаева
Д.Т.

Топтық шаралар
клубы
Баймухамбетова
С.Р
Ускенова Айзере

Блоггерле
р клубы
Форум-театр
Даулен Ж.А

Топтық
спорттық
шаралар
клубы

№

Жұмыс мазмұны

Мерзімі

Жауапты

«Білім Күніне»
дайындық
«ҚР Конституциясы –
демократиялық еркіндік
пен егемендік кепілі»
Мемлекеттік тіл Күні
Мұғалімдер күні

Қыркүйек
2017 жыл
Қыркүйек
2017 жыл

Директордың ТЖ
орынбасары, ЖАК
Директордың ТЖ
орынбасары, ЭҚж ГБ

Қазан
2017

«Қарттар күніне»
арналған мереке
Студент қатарына кіру2017
«Дебют-2017»

Қазан
2017
Қазан
2017
Қараша
2017 года
Қарашажелтоқсан
2017 жыл
Сәуір
2017 жыл
Желтоқса
н 2017
жыл
Желтоқса
н 2017
жыл
Желтоқса
н 2017
жыл

Директордың ТЖ
орынбасары, ЖАК,
техникалық бөлім.
Директордың ТЖ
орынбасары, ЖАК
Директордың ТЖ
орынбасары, ЖАК
ЖАК

Жас кәсіпкерлер
Клубының жұмысы
Күлкі күніне арналған
КТК жұмысы
Егемендік күніне
«16 желтоқсанТәуелсіздік күні»
Бірінші Президент
күніне арналған іс-шара
Егемендік күніне
арналған
шығармашылық конкурс
Ашық марафон «Мен
егеменді Қазақстанның
азаматымын»
Жаңажылдық мереке
«Nev YEAR S Day»
Жаңажылдық
таңертеңгілік "Мекреки
туралы ертегі "
«Мен өмірді
таңдаймын» акциялық
мерекені ұйымдастыру

Қараша
2017 жыл
Желтоқса
н 2017
жыл
Желтоқса
н 2017
жыл
Қаңтар201
8 жыл

Директордың ТЖ
орынбасары, ЖАК
ЖАК, КТК
координаторы
Директордың ТЖ
орынбасары, ЭҚж ГБ
Директордың ТЖ
орынбасары, ЭҚж ГБ
Гуманитарлық ж/е
тіл пәндерінің
оқытушылары
дисциплин
ЖАК, пікір-талас
клубы
ЖАК

Директордың ТЖ
орынбасары, ЖАК
Директордың ТЖ
орынбасары,
спихолог, жастар
қозғалысы

Орындалға
ны туралы
белгі

"Рождество мерекесі"
радиохабары
Студенттер мен
оқушылардың "Екі
жұлдыз" атты вокалды
конкурсы
Балалар үйіне
қайырымдылық
жәрмеңке
Мистер МГТК-2018
Мисс МГТК -2018
8 наурыз Әйелдер
мерекесі
1-ші курс студенттеріне
арналған «Наурызкөктем мерекесі !!!»
«Мамандық үздігі»
конкурстар жүйесі
"Елім менің, Қазақстан"
Отан қорғаушылар
күніне "Алга, жігіттер!"
конкурсы
Жеңіс күніне арналған
конкурс
Еңбек ардагерлері, тыл
еңбеккерлерге арналған
мереке
Акция "Сигаретті
конфетке
айырбастаймыз"
Балаларды қорғау күніне
арналған "Өмір гүлдері"
Колледж бітіру кеші 2018
Кәсіпкерлер
Палатасының
өкілдерімен кездесулер,
бизнес-кеңестер
Студенттердің өзін өзі
басқару органының
жұмысын ұйымдастыру

Қаңтар
2018 жыл

Директордың ТЖ
орынбасары, ЖАК

Ақпан
2018 жыл

ЖАК

Қараша20
17 жыл

Директордың ТЖ
орынбасары, ЖАК

Ақпан
2018 жыл
Наурыз
2018 жыл
Наурыз
2018 жыл

Директордың ТЖ
орынбасары, ЖАК
Директордың ТЖ
орынбасары, ЖАК
«Дене тәрбиесі және
спорт» бөлімі, ЖАК

Наурызсәуір 2018
жыл
Мамыр
2018 жыл
Мамыр20
18 жыл

Бөлім меңгерушілері,
ЖАК, арнайы пәндер
оқытушысы
ЖАК

Мамыр
2018 жыл
Мамыр
2018 жыл

БӘД оқытушысы, топ
жетекшілері
БӘД оқытушысы, топ
жетекшілері

Маусым
2018 жыл

ЖАК, еріктілер
Клубының
координаторы

«Дене тәрбиесі және
спорт» бөлімі, ЖАК

Маусым
2018 жыл
Маусым
2018 жыл
Кесте
бойынша
жыл
ішінде
Жыл
бойында

Директордың ТЖ
орынбасары, ЖАК
Директордың ТЖ
орынбасары, ЖАК

4. КГТК қатысатын жобалар
Көпсалалы гуманитарлы-техникалық колледж Қарағанды
облысының білім Басқармасы мен Оқу –әдістемелік орталығының
4 жобасына қатысады.
1. «Есептеуіш техника және бағдарламалық қамтамасыз ету»
мамандығы бойынша үштілді білім беру процесіне. Бұл жобаны
жүзеге асыру мерзімі 2016-2020 жж. Жобаға директордың оқуөндірістік жұмысының орынбасары Садық Ж.Т. басшылық
жасайды. Жобада келесі оқытушылар жұмыс жасайды:
1. Шалтаков С.Н. – физика пәнінің оқытушысы
2. Кажитаев С.К. – химии және биология оқытушысы
3. Кабиева Г.К. – математика пәнінің оқытушысы
4. Омуртаева А.Ж. – информатика және арнайы пәндер оқытушысы
5. Казанина М.В. – ағылшын тілі және экономика негіздері
пәндерінің оқытушысы
6. Мусина А.С. – ағылшын тілі пәнінің оқытушысы
7. Кулейменова Л.М. – орыс тілі және әдебиет пәнінің оқытушысы
8. Бажикова А.К. –қазақ тілі және әдебиет пәнінің оқытушысы
Жобаға «Есептеуіш техника және бағдарламалық қамтамасыз ету»
мамандығының I, II, III курс студенттері тартылған.
2. Қосарлы білім беру жобасы «Бутафор» біліктілігімен
«Театралды-декоративті өнер» мамандығына енгізілген. Жобаға
1 курстың 20 студенті қатысуда. Оқытудың бұл жүйесі жұмыс
берушілер мен
колледжді тығыз байланыстырады.
Жұмыс
берушілер
практикалық сабақтардың дұрыс өтуіне жағдай
жасайды. Бұл бағытта
колледждің әлеуметтік серіктестері
С.Сейфуллин, К.С.Станиславский театрлары. Ережеге сәйкес оқу
сағатының 60% түрлі практикаларға, 40% колледжде сабақ оқуға
берілген.

"Утверждаю"
Директор колледжа
_____________С.Г.Смагулов
"_____" ______2017г.
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ООД-498, ПМ01-240

теоретическое Пр праздники
Итоговая аттестация
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БМ Базовые модули

Промежуточная аттестация
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Профессиональная практика

Дипломное проектирование

Зам. директора по УПР:

Садык Ж.Т.

3. Кәсіби байқаулар жобасы колледжде 3 жыл бойы жүзеге
асырылуда. Бұл жобаның модераторы кәсіптік бағдар беру
жұмысының менеджері Ташибаева Р.Б. Кәсіби байқаулар
Қарағанды облысының Оқу-әдістемелік орталығының кестесіне
сәйкес Қарағанды қаласы мен облыстың келісімдері арқылы
өткізіледі. Кәсіби байқаулар 3 жыл оқу ішінде колледждің келесі
мамандықтары бойынша өткізіледі: «Дене тәрбиесі және спорт»,
«Сәулет», «Дизайн», «Театралды-декоративті өнер», «Құқықтану»,
«Есептеуіш техника және бағдарламалық қамтамасыз ету»,
«Қаржы». Кәсіби байқаулардың элементтері
Қарағанды
облысының мектептеріне үгіт жұмысын жүргізу барысында
пайдаланылады. Жобаға оқытушылар да, студенттерде қатысады.
4. 2017 жылдың 4 қыркүйегінен бастап инклюзивті білім беру
жұмысына енгізілген.
Инклюзивті білім беру дегеніміз білім алуға деген қолжетімділік.
Ерекше талаптары бар балалар – бұлар денсаулығына немесе
басқа да уақытша қиындықтарға байланысты
арнайы білім
бағдарламалары мен қосымша білім бағдарламаларын талап етеді.
ТжКБ жүйесінде сапалы инклюзивті білім берудегі маңызды
шаттар:
1) Мүмкіндігі шектеулі балаларға толыққанды кәсіби білім
берудің бірінші маңызды компоненті – ерекше жағдайлар мен
материалдық базаның ерекшелігі.

2) Екінші компоненті - тәжірибеге дайын кадрлар
құрамының болшуы. Инклюзивті
мекеменің қызметкерлері
кәсіби және әлеуметтік бейімделудің жоғары деңгейіне ие, өзінің
танымдық-рухтық құндылықтарын құра білетін шыдамды болуы
керек.
3) Үшінші компонент – ерекше білім алуға қойылатын
талаптарға бейімделу.
4) Бұл тәжірибенің төртінші компоненті – бұл әлеуметтік
серіктестердің болуы.
5. ЖМ «КГТК» оқытушылары мен қызметкерлерінің тізімі
№

1

2
3

Т.А.Ж.

Колледждің әкімшілігі
Шаяхметов Болат
Кулкенович
Смагулов Сакен
Газизович
Садық Жанар
Тлеуқабылқызы

4

Сауытова Сания
Сагымбаевна

5

Павлюк Алена
Владимировна
Аяганов Бауыржан
Елтаевич
Курманалина Айжан
Кадырбековна
Омарова Жанара
Корабайевна
Жунусова Бакыт
Санкеевна
Долбаева Замзагул
Мукатайкызы
Ахметбекова Жазира
Молдабаевна
Ванфутян Людмила

6
7
8
9
10
11
12

Лауазымы

Қамқоршылық кеңесінің төрағасы,
техника ғылымдарының кандидаты,
профессор
Директор, доцент
Директордың оқу-өндірістің ісінің
орынбасары, жоғары санатты
оқытушы.
Директордың оқу-әдістемелік
жұмысының орынбасары, жоғары
санатты оқытушы
Директордың тәрбие жұсының
орынбасары
Директордың шаруашылық ісінің
орынбасары
Бас бухгалтер
Бухгалтер
Кадрлар бөлімінің меңгерушісі
Тәжірибе ісінің меңгерушісі,
жоғары санатты оқытушы, магистр
Әдіскер-диспетчер, жоғары санатты
оқытушы, магистр
Инновациялық технологиялар

Байланыс
телефондар
ы
41-17-79, ішкі
213
41-15-41,
вн.222
41-17-79,209

41-17-79, 227

41-17-71, 202
228
41-00-56,
вн.107
41-17-79,127
41-00-52,
вн.123
41-17-79, 208
41-17-79,205
41-17-79, 227

13

14
15
16
17
18
19

Станиславовна
Кұлмағамбетова
Алтынгүл
Сағидұллақызы
Ташибаева Раушан
Бауржановна
Жакупова Саулеш
Ауесхановна
Дәулен Жұлдыз
Арманғазықызы
Мамбаева Асима
Жусуповна
Тусупбекова Гульзат
Кайратовна
Шабденова Рая

Гарбуль Михаил
Александрович
21 Яковлева Антонина
Анатольевна
22 Жумабекова Раиса
Жетписовна
23 Омарова Динара
Сансызбаевна
Қосалқы қызмет
атқарушылар:
1
Әлім Марғұлан
Қайырбекұлы
2
Жакупова Саулеш
Ауесхановна
Техникалық бөлімі
1
Хасимова Роза
Раимкуловна
2
Алихазат Нургуль
3
Бондарева Алена
Андреевна
4
Омуртаева Әйгерім
Жарқынбайқызы
5
Кабиева Гульнар
Кашкимбаевна
6
Кажитаев Саят
Кажитайулы
7
Жанарстанов Асхат
Алекович
8
Жакупова Дильяра
Ботановна
20

бөлімінің меңгерушісі
Оқу бөлімінің хатшысы, жоғары
санатты оқытушы

41-17-79, 224

Кәсіптік бағдар беру ісінің
менеджері
Кітапхана меңгерушісі

41-17-79, 219

Педагог-психолог

41-17-79, 203

Архивист

41-17-79, 124

Әдіскер, жоғары санатты оқытушы
магистр
Аудармашы, жоғары санатты
оқытушы
Компьютерлік технологиялар
зертханасының меңгерушісі
Хатшы

41-17-79, 227

Мейірбике

41-17-79, 211

Жастарды қолдау комитетінің
координаторы

41-17-79

Әскери есеп маманы, 1 санатты
оқытушы
Төлқұжатшы

41-17-79

Бөлім меңгерушісі, жоғары санатты
оқытушы
Бөлім хатшысы
2 санатты арнайы пәндер
оқытушысы
1 санатты арнайы пәндер
оқытушысы, магистр
Жоғары санатты математика пәнінің
оқытушысы
Жоғары санатты химия пәнінің
оқытушысы
Арнайы пәндер оқытушысы

41-17-79, 225

Арнайы пәндер оқытушысы

41-17-79, 225

41-17-79, 215

41-17-79
41-17-79, 218
41-17-79,101

41-17-79, 215

41-17-79, 225
41-17-79, 225
41-17-79, 225
41-17-79, 225
41-17-79, 225
41-17-79, 225

Ходжаева Гульнара
Хамитовна
10 Москаленко Оксана
Александровна
11 Ибраева Аяулым
Нурлановна
12 Шевцова Оксана
Ивановна
13 Лагода Лариса
Викторовна
14 Карипова
АйданаСоветбековна
Сағат бойынша сабақ
беретіндер
1
Несіпбай Ұлан
Жумағалиұлы
2
Кажгалиева Анар
Жусуповна
3
Шалтаков Сагындык
Нагашибаевич
4
Троценко Владимир
Антонович
«Дене тәрбиесі ж/е спорт»
бөлімі
1
Константинова Наталья
Васильевна
2
Жанпейсовой Айнур
Нартайкызы
3
Абылханов Жумагалы
Шаяхметович
4
Хасенов Темирлан
Абылаевич
5
Сукманова Наталья
Алексеевна
6
Селиванова Ирина
Дмитриевна
7
Мухамеджанова
Айсауле Кусаиновна
8
Маратова Нұрсұлу
Жомартқызы
9
Набибек Өмірбек
Болатұлы
10 Бокебаев Азамат
Маратович
11 Морозова Анастасия
Валерьевна
9

Арнайы пәндер оқытушысы

41-17-79, 225

Арнайы пәндер оқытушысы

41-17-79, 225

Арнайы пәндер оқытушысы

41-17-79, 225

Арнайы пәндер оқытушысы

41-17-79, 225

Арнайы пәндер оқытушысы, доцент

41-17-79, 225

Арнайы пәндер оқытушысы,
сырттай бөлім хатшысы

41-17-79, 230

Сызу пәнінің оқытушысы

41-17-79, 225

2 санатты арнайы пәндер
оқытушысы
Жоғары санатты физика пәнінің
оқытушысы, магистр
Арнайы пәндер оқытушысы, ҚР
сәулетшілер Одағының мүшесі

41-17-79, 225

Бөлім меңгерушісі, жоғары санатты
оқытушы, доцент
Бөлім хатшысы

41-17-79, 207

1 санатты арнайы пәндер
оқытушысы
Жоғары санатты арнайы пәндер
оқытушысы
Жоғары санатты арнайы пәндер
оқытушысы
Жоғары санатты арнайы пәндер
оқытушысы
Жоғары санатты арнайы пәндер
оқытушысы
Арнайы пәндер оқытушысы,
магистр
Арнайы пәндер оқытушысы

41-17-79, 207

БӘД пәнінің оқытушыұйымдастырушысы
Арнайы пәндер оқытушысы

41-17-79, 207

41-17-79, 225
41-17-79, 225

41-17-79, 207

41-17-79, 207
41-17-79, 207
41-17-79, 207
41-17-79, 207
41-17-79, 207
41-17-79, 207

41-17-79, 207

12

1
2
3

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

Қалмурзаева Қымбат
Артықбайқызы
Сағат бойынша сабақ
беретіндер
Волкова Евгения
Андреевна
Амангельдіқызы Лаура
Константинов
Анатолий Васильевич
Гуманитарлықэкономикалық ж/е
құқықтық бөлімі
Оразгалиева Гулден
Зайкеновна
Шакенова Бақытгүл
Серікбайқызы
Турежанова Аида
Сагинтаевна
Бажикова Анар
Кадыровна
Максутова Гулин
Хизатоллаевна
Әлім Марғұлан
Қайырбекұлы
Аманжолова Айнур
Даулетовна
Казанина Марина
Владимировна
Нарманбетова Жайык
Сагиндыковна
Амантаева Динара
Алдажановна
Оразбаева Дидар
Такеновна

Кулейменова Ляйля
Махаевна
13 Аманжол Алтынай
Алдажанқызы
14 Сулейменова Гульнара
Райхановна
Сағат бойынша сабақ
беретіндер
1
Бернардова Татьяна
Олеговна
12

Арнайы пәндер оқытушысы

41-17-79, 207

Арнайы пәндер оқытушысы

41-17-79, 207

Арнайы пәндер оқытушысы
Жоғары санатты арнайы пәндер
оқытушысы

41-17-79, 207
41-17-79, 207

Бөлім меңгерушісі, жоғары санатты
оқытушы
Бөлім хатшысы

41-17-79, 216

Ағылшын тілі пәнінің оқытушысы

41-17-79, 216

Жоғары санатты қазақ тілі және
әдебиет пәндерінің оқытушысы,
магистр
Бірінші санатты қазақ тілі және
әдебиет пәнінің оқытушысы,
Жоғары санатты тарих пәнінің
оқытушысы
Жоғары санатты тарих пәнінің
оқытушысы
Жоғары санатты ағылшын тілінің
оқытушысы, магистр
2 санатты қазақ тілі және әдебиет
пәндерінің оқытушысы
1 санатты арнайы пәндер
оқытушысы, магистр
Жоғары санатты қазақ тілі мен
әдебиет пәндерінің оқытушысы,
магистр
Жоғары санатты орыс тілі мен
әдебиет пәндерінің оқытушысы.
2 санатты қазақ тілі мен әдебиет
пәндерінің оқытушысы, магистр
Жоғары санатты география пәнінің
оқытушысы

41-17-79, 216

41-17-79, 216

41-17-79, 216
41-17-79, 216
41-17-79, 216
41-17-79, 216
41-17-79, 216
41-17-79, 216
41-17-79, 216

41-17-79, 216
41-17-79, 216
41-17-79, 216
41-17-79, 216

2 санатты орыс тілі және әдебиет
пәнінің оқытушысы

41-17-79, 216

2
3
4
5

6
7

8
9
10

1
2
3
4

Дауренбекова Галия
Темиргалиевна
Торегельдин Мурат
Маратович
Мухаметжанова
Жансая Олжабаевна
Дьякова Светлана
Викторовна
Нуртаева Динара
Богенбаевна
Соколова Маргарита
Георгиевна
Омарова Нагима
Хамитовна
Карагожина Раушан
Зейнелгабиденовна
Екимова Наталья
Павловна
Студенттер үйі
Жақан Нүрилә
Балтабайқызы
Жепенова Гүлвира
Бейсенбекқызы
Омарова Гулзия
Магазовна
Кукенова Баян
Шамиевна

Жоғары санатты әлеуметтікгуманитарлық пәндер оқытушысы
Арнайы пәндер оқытушысы,
магистр
1 санатты қазақ тілі және әдебиет
пәндерінің оқытушысы, магистр
2 санатты арнайы пәндер
оқытушысы, адвокаттар алқасының
мүшесі
Арнайы пәндер оқытушысы,
магистр
Психология пәнінің оқытушысы,
педагогика ғылымының кандидаты,
доцент
Жоғары санатты әлеуметтікгуманитарлық пәндер оқытушысы
1 санатты әлеуметтік-гуманитарлық
пәндер оқытушысы, магистр
Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер
оқытушысы.

41-17-79, 216

Жатақхана меңгерушісі

56-07-51, 4210-91

Тәрбиеші
Тәрбиеші
Тәрбиеші

41-17-79, 216
41-17-79, 216
41-17-79, 216

41-17-79, 216
41-17-79, 216

41-17-79, 216
41-17-79, 216
41-17-79, 216

