
Осыған байланысты Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш 

Президенті Н. Ә. Назарбаевтың 
тапсырмасына сәйкес әзірленген 
«Жас маман» жобасын іске асыру 
ел экономикасының басым салала-
ры үшін білікті мамандарды даяр-
лау, колледждердің материалдық-
техникалық базасын жаңғырту және 
халықаралық тәжірибені енгізу сөзсіз 
қажет. Ақмола облысының 11 колледжі 
«Жас маман» жобасына қатысуда.

Шағалалы ауылындағы Жоғары 
ауылшаруашылық колледжі 
жобаға «Электрмен жабдықтау» 
мамандығын ұсынады. Бұл кездейсоқ 
емес: «Электрмен жабдықтау» 
мамандығы – бұл колледждің 
визиттік карточкасының бір түрі, 
біз бірнеше онжылдықтар бойы 
электротехниктер даярлап келеміз, 
және еліміздің өнеркәсіп пен ауыл 
шаруашылығында жұмыс жасайтын 
4000-нан астам маман бітірді.       

Жыл сайын осы «Электрмен 
жабдықтау» мамандығы 
бойынша колледж еңбекпен 
қамтуды және жаппай 
кәсіпкерлікті дамыту бой-
ынша «Еңбек» мемлекеттік 
бағдарламасы аясында қысқа 
мерзімді курстық жұмыстармен 
қамтамасыз етеді. 

ОҚЫТУДЫҢ ЖАҢА ДЕҢГЕЙІН ІЗДЕУ

Қазіргі уақытта ғылым 
мен технология қарқынды 
дамып келеді, сондықтан 
техникалық және кәсіптік 
білім беру жүйесінің алдын-
да тұрған маңызды міндет – 
еңбек нарығында сұранысқа 
ие заманауи, креативті ой-
лайтын, білікті маманды 
даярлау. 

Дуальды оқыту аймақтағы 
«Көкшетау-Энерго» ЖШС, «Эль-
Нур-Сервис» ЖШС сияқты ірі 
кәсіпорындарда сәтті қолданылады. 
Колледждің мақтанышы – бұл кәсіби 
қызметте жоғары нәтижелерге қол 
жеткізген түлектер. Бүгінде олар 
ауылшаруашылық және өнеркәсіптік 
кәсіпорындардың басшылары. 
Колледж түлектері беделді жоғары 
оқу орындарына түсіп, ғылыми 
жолды таңдайды. Сондай-ақ, кол-
ледж түлегі С. К. Шерьязов техника 
ғылымдарының докторы, Челябинск 
агроинженерлік академиясының 
«Ауыл шаруашылығын электрмен 
жабдықтау» кафедрасының профес-
соры.

Колледж студенттері қоғамның, 
аймақтың экономикалық жағдайын 
жақсарту үшін жаңа прогрессивті 
идеяларды жүзеге асыруға қабілетті, 
белсенді азаматтық және өмірлік 
ұстанымы бар жалпыадамзаттық 
құндылықтар мен гуманизм иде-

ялары негізінде тәрбиеленеді. 
Біздің жігіттер жыл сайын 
WorldSkillsKazakhstan қатысады. 
2018, 2019 жылдары «Электротехни-
ка» құзіреті саласындағы аймақтық 
чемпионатта колледж студенттері 
І орынға ие болды, Республикалық 
чемпионатқа қатысты.

Кәсіпорындардың құрылымымен, 
қызметімен таныстыру және болашақ 
мамандыққа деген қызығушылығын 
ояту мақсатында бірінші және екінші 
курс студенттері үшін кәсіпорындарға 
экскурсиялар өткізіледі.

Кәсіби практика кәсіптік 
білім берудің білім беру 
бағдарламаларының ажырамас 
бөлігі және аймақтық ұйымдардың, 
мысалы, «Көкшетау-Энерго», «Эль-
Нур-Сервис» ЖШС филиалдары үшін 
білікті кадрларды кәсіби даярлаудың 
тиімді нысаны болып табылады. 
«Электрмен жабдықтау» мамандығы 
бойынша оқыту барысында біз келесі 
кәсіпорындармен ынтымақтасамыз: 
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ӨҢІРЛЕР МЕН АУМАҚТЫҚ БІЛІМ БЕРУ ЖОБАЛАРЫНЫҢ РЕЙТИНГІ



Жоғары агротехникалық коллед-
жде «Жас маман» жобасын іске 
асырудың нәтижесі ретінде маман-
дарды даярлау және қайта даярлау 
үшін заманауи қондырғылармен 
жабдықталған зертханалар мен оқу 
шеберханалары бар «Электрмен 
жабдықтау» мамандығы бойынша 
құзыреттілік орталығын құру болады; 
модульдік құзыреттілікке негізделген 
білім беру бағдарламаларын, 
модульдік кредиттік оқыту 
жүйесін және қолданбалы бака-
лавриат негізінде оқытуды енгізу; 
құзыреттілік орталығын WorldSkills 
чемпионатының қатысушыларын 

оқыту, тұрғындарға энергетикалық 
аудит қызметтері, қысқа мерзімді 
білім беру қызметтері және мектеп 
түлектері арасында кәсіби тесттер 
өткізу үшін оқыту алаңы ретінде 
пайдалану; әлеуметтік серіктестік 
аймағын кеңейту, оның ішінде 
жоғары оқу орындарымен, энергети-
ка саласындағы ірі кәсіпорындармен 
және қауымдастықтармен; 
түлектердің бәсекеге қабілеттілігін, 
жұмысқа орналасу және түлектердің 
республикалық және халықаралық 
еңбек нарығына шығуы.

Колледждің инженерлік-
оқытушылық құрамы жастардың 
әлеуетін дамытуға, іске асыруға, 
әлеуметтік бейімделуге және 
қоғамдық өмірдің барлық салаларын-
да олардың бәсекеге қабілеттілігін 
арттыруға бар күшін салады деп 
сеніммен айта аламын.

К. Т. ҚАРАБАЕВ, 
Шағалалы ауылындағы 

Жоғары агротехникалық 
колледжінің директоры

«Көкшетау-Энерго» ЖШС, «Азат 
Элеватор» ЖШС, «ВиаМин Kaзахстан» 
ЖШС, «Көкшетау Энерго» ЖШС 
Зеренді-Энерго орталығы филиа-
лы. «Көкшетау Энерго» ЖШС-мен 
бірге дуальды оқыту элементтері 
енгізілуде. Кәсіпорындарда 
тағылымдамадан өту кезінде 
өндірістік стандарттар сақталады, 
жұмыс орындары ұсынылады, 
тәлімгерлер мен тәжірибе 
жетекшілері тағайындалады. 
Студенттердің практикалық кәсіби 
дағдыларын нығайту үшін тәжірибелі 
мамандардың қатысқаны қуантады: 
С. Шестаков, «Көкшетау-Энерго» 
ЖШС оқу орталығының жетекшісі, 
С. Бельгибаев – директор және 
Ж. А. Мажкенов – «Эл-Нур-Сервис» 
ЖШС сарапшысы, В. И. Герма-
ковский – Электрик, санаторий-
сауықтыру кешені «Зерен-Нұр» ЖШС.      

Оқу аяқталғаннан кейін 
колледждің келесі түлектері жұмысқа 
шақырылды: Ильясов Мусакул – 
«Ақмола Бидай» ЖШС электригі, 
Владимир Бондаренко – «Көкшетау-
Энерго» ЖШС қосалқы станциясының 
электрмеханигі, Западничук Вио-
летта – «Көкшетау-Энерго» ЖШС 
өндірістік-техникалық қызметінің 
инженері және басқалар. Арнайы 
пәндер оқытушылары, колледж 
қызметкерлері кәсіпорындарда 
тағылымдамадан өтеді.

«Жас маман» жобасын жүзеге 
асыру барысында «Электрмен 
жабдықтау (сала бойынша)» 
мамандығы бойынша құзыреттілік 
орталығын құруды жоспарлап отыр-
мыз, оған 1 теориялық оқу бөлмесі, 
4 зертхана мен шеберхана, замана-
уи құрылғылармен жабдықталған 
1 компьютерлік сынып кіреді.       

Қорытынды мемлекеттік ат-
тестаттау және біліктілік беру 
кезінде жұмыс берушілерді 
шақыру дәстүрге айналды. 
Көбінесе кәсіпорындардың 
менеджерлері мен бас ма-
мандары үздік түлектерді 
таңдап, оларды жұмыс орын-
дарымен қамтамасыз етеді. 
Электр техниктеріне деген 
сұраныс колледждердің 
көптеген түлектері 
тағылымдамадан өтуге 
мүмкіндік алады.

Колледжге 2020 жылға 
арналған республикалық бюд-
жеттен 233 миллион теңгеден 
астам қаражат бөлінді. Біз 
цифрлық технологиялар, 
мехатроника, электротехника 
және робототехника сала-
сында оқыту және біліктілікті 
арттыру үшін тәжірибелер 
өткізуге және оқытуға 
арналған компьютерлік 
жүйені сатып алуды жо-
спарлап отырмыз. Олардың 
қатарында WorldSkills стан-
дарттарына сәйкес оқытуға 
арналған «Сым» семинары; 
Германия, Жапония және 
Ұлыбританияда өндірілген 
электриктер мен басқа да 
жабдықтардың жиынтығы 
үшін жаттығу алаңы бар.

АННОТАЦИЯ

В статье директор высшего агро-
технического колледжа в селе Ша-
галалы К. Карабаев повествует о 
важности агротехнических кадров, 
особенно для хлебного регио-
на. Колледж вносит свою лепту 
в развитие этого сектора, готовя 
высококлассных специалистов. 
В учебном заведении созданы все 
условия для этого, материально-
техническая база отвечает требо-
ваниям современного мира.
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