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Қаралатын сұрақтар:

1. 2021-2022 оқу жылындағы өзгерістер мен қойылған 

талаптар

2. Алматы қаласының бас мемлекеттік санитариялық 

дәрігерінің 26 тамыз 2021 жылғы қаулысы

3. 2021-2022 оқу жылы контингент

4. Әртүрлі мәселелер 



 2021-2022 оқу жылында қабылданған  мамандықтар жаңа классификатормен 

қабылданды

Код және профиль: Мамандық атауы Біліктілік атауы

07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс 

салалары

071 Инженерия және инженерлік іс

0713 Электротехника  және  энергетика

07130100 Электр жабдықтары (түрлері және 

салалары бойынша)

3W07130102- Электр жабдықтарын жөндеу 

жөніндегі электр слесарі (түрлері және салалары 

бойынша)

07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс 

салалары

071 Инженерия және инженерлік іс

0713 Электротехника  және  энергетика

07130700 Электромеханикалық жабдықтарға 

техникалық қызмет көрсету, жөндеу және 

пайдалану (түрлері және салалары бойынша)

3W07130701- Электр жабдықтарын монтаждаушы

4S07130704 -Техник-электромеханик

07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс 

салалары

071 Инженерия және инженерлік іс

0715 Механика және металл өңдеу

07150500 Дәнекерлеу ісі (түрлері бойынша) 3W07150501- Электргазымен дәнекерлеуші

4S07150502-Техник-механик

07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс 

салалары

071 Инженерия және инженерлік іс

0716 Автокөлік құралдары, теңіз және әуе 

кемелері

07161300 Автомобиль көлігіне техникалық 

қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану

3W07161301-Автомобиль жөндеу слесарі

3W07161302-Автомобиль электр жабдықтарын 

жөндеу жөніндегі электрик 

3W07161303 Автомобиль көлігін жөндеу шебері

4S07161304-Техник-механик



Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту 

туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 

(ГОСО) бұйрығындағы өзгерістер

 кредиттік-модульдік жүйе – модульдік және кредиттік оқыту технологиясының бірлігіне негізделген оқу 

процесін ұйымдастыру моделі;

 Білім беру бағдарламаларын ТжКБ ұйымдары жұмыс берушілердің қатысуымен осы мемлекеттік жалпыға

міндетті стандарты, кәсіптік стандарттар (бар болса), WorldSkills кәсіптік стандарттар (бар болса)

талаптарының негізінде дербес әзірлейді.

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

кіреді.

 Дуальды оқытуды пайдаланылатын ТжКБ-ның білім беру бағдарламалары білім беру ұйымдарындағы

теориялық оқытуды және кәсіпорын (ұйым) базасында кемінде 60% өндірістік оқытуды, кәсіптік

практиканы көздейді.

 Әрбір оқу жылына арналған міндетті оқу уақытының көлемі 60 кредит/1440 сағатты құрайды.

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

 Білім алушылардың даярлық деңгейіне қойылатын талаптар ұлттық біліктілік шеңберінің, салалық

біліктілік шеңберлерінің, кәсіптік стандарттар дескрипторларымен айқындалады және қол жеткізілген

оқыту нәтижелерінен байқалатын меңгерілген негізгі құзыреттерді көрсетеді.





2021-2022 оқу жылында білім беру ұйымдарында коронавирустық инфекцияның алдын алу

жөніндегі санитариялық-эпидемияға қарсы және санитариялық-профилактикалық іс-шараларды

жүргізу туралы

1. 2021-2022 оқу жылында барлық меншік нысанындағы және ведомстволық бағыныстағы білім

беру ұйымдарында штаттық форматта оқуға рұқсат етілсін.

2. Облыстардың, Алматы, Нұр-Сұлтан, Шымкент қалаларының әкімдері, Қазақстан

Республикасы Білім және ғылым министрлігі, барлық меншік нысанындағы және ведомстволық

бағыныстағы білім беру ұйымдарының басшылары:

1) 2021-2022 оқу жылында штаттық форматта барлық меншік нысанындағы және ведомстволық

бағыныстағы білім беру ұйымдарында мынадай:

- осы қаулыға 1, 2 және 3-қосымшалардың талаптарында көзделген санитариялық-эпидемияға қарсы

іс-шараларды сақтау;

- педагогтар мен персоналдың 100% вакцинациялануы (тұрақты медициналық қарсы көрсетілімдері

бар адамдарды, COVID-19 ауырып сауыққан адамдарды сауыққаннан кейін 3 ай ішінде қоспағанда);

- ұйымға кіру кезінде «Ashyq» қосымшасын енгізу (педагогтарды, персоналды, ата-аналарды (заңды

өкілдерді), 18 және одан жоғары жастағы білім алатын келушілерді QR-код (check-in) бойынша

тіркеу);

- -маска режимін сақтау;



- рециркуляторлардың, санитайзерлердің, тері антисептиктерінің, дезинфекциялау және жуу 

құралдарының жеткілікті санымен қамтамасыз ету;

- үй-жайларды жинау және дезинфекциялау жиілігін арттыру;

- үй-жайларды ылғалды жинау және дезинфекциялау, үй-жайлардың ауасын желдету және 

зарарсыздандыру режиміне қойылатын талаптарды сақтау;

- педагогтардың, персоналдың және білім алушылардың күнделікті «кіру» сүзгісі (байланыссыз 

термометрмен термометрия);

- бұқаралық іс-шараларды өткізуге тыйым салу (мәдени, тәрбие, сыныптан тыс және ата-аналар 

жиналыстары және т. б.);

- зертханалық, практикалық сабақтарды қоспағанда, кабинеттік оқыту жүйесін болдырмау;

оқу орны бойынша аумақтық медициналық ұйымдардың егу пункттерінде (жылжымалы егу пункттерін 

немесе көшпелі егу бригадаларын қоса алғанда) COVID-19-ға қарсы вакцинациялаудың толық курсын 

(екінші компонентпен) аяқтамаған студенттерге вакцинация жүргізуді ұйымдастыруды;

- колледждерде, жоғары оқу орындарында COVID-19 ауруының 1 инкубациялық кезеңінде бір ағын 

топтарының 30%-дан астамы тіркелген кезде – ағын 14 күн бойы үй карантиніне оқшаулануға жатады;

3) оқу процесі басталар алдында барлық мектепке дейінгі және орта білім беру ұйымдарына, 

колледждерге және жоғары оқу орындарына осы қаулыда көзделген санитариялық-профилактикалық 

іс-шараларды жүргізуге қаулылар шығаруды;



2021-2022 оқу жылында колледжде барлығы 34 топ, 832
білім алушы бар.

2021 жылдың жазғы демалыс уақытында- күндізгі бөлімнен -
3 білім алушы басқа колледжге ауысып кетті, 2 білім
алушы басқа колледжден ауысып келді.

1 бағамда-300 білім алушы

2 бағамда-269 білім алушы

3 бағамда-240 білім алушы

4 бағамда-23 білім алушы

Бөлңнбейтін топтар: 6 топ

ЭО-211, ЭМ-216, ЭМ-312, ТЭ-313, АЭ-315, ТЭ-419



 Электрондық білім беру платформасы

 Санитарлық талаптарға байланысты әр топ сабақ арасындағы қоңырауға әр уақытта шығады

 Білім сапасын көтеруге бағытталған ашық сабақтар, семинарлар, вебинарлар, конференциялар, 

тренингтер, дөңгелек үстелдер ұйымдастыру, өткізу жұмыстарын жалғастыру;

 Педагогтердің ІТ құзіреттілігін арттыру 

 Білім сапасын көтеруге мақсатында видеосабақтардың, электрондық оқулықтардың және

қосымша материалдарды толықтыру жұмыстарын жалғастыру;

 Қалалық, республикалық, халықаралық деңгейделі біліктілікті арттыру курстарын жалғастару





НАЗАР АУДАРҒАНДАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ!


