
 
 

 

ОРАЛ «СЕРВИС» ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ КОЛЛЕДЖІНІҢ БАСШЫСЫ 

ИСКАЛИЕВА АЙГҮЛ БИСЕНБАЙҚЫЗЫНЫҢ  

2021-2022 ОҚУ ЖЫЛЫНЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ БОЙЫНША ЕСЕБІ   

 

Кадр әлеуеті. Орал «Сервис» технологиялық колледжінде 2020 жылдың  

30 маусымында жалпы қызметкерлер саны-138. Оның ішінде: әкімшілік 

қызметкерлер-33, оқытушылар-38, өндірістік оқыту шеберлері-30, 

шаруашылық бөлімінде - 28. 

2021-2022 оқу жылына жұмысқа қабылданған қызметкерлер саны 

(02.09-30.06.) - 30 адам (соның ішінде әкімшілік-9; оқытушы-7; 

өндірістік оқыту шебері-2; шаруашылық бөлімі-12). 

2021-2022 оқу жылына жұмыстан шыққан қызметкерлер саны (02.09-

30.06.) - 22 адам (соның ішінде әкімшілік-8; оқытушы-2; шаруашылық 

бөлімі-12). 

Студенттер контингенті. 2021-2022 оқу жылында студенттерді 

қабылдау - 265 адамды құрады, оның ішінде: 

 орта мектеп базасында – 86 адам.: 

  ақылы негізде: 

 оқу мерзімі 10 ай - 14 адам. 

 негізгі мектеп базасында – 176 адам.: 

ақылы негізде: 

 оқу мерзімі 1 ж. 10 ай - 11 адам.; 

 оқу мерзімі 3ж. 10 ай - 3 адам. 

01.09.2021 оқу жылына студенттер контингенті – 641 адамды құрады, 

оның ішінде: 

1. Бюджеттік оқыту-453 адам.:  

 07230100 Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу-158 адам. 

 10120100 Шаштараз өнері-126 адам. 

 10130300 тамақтандыруды ұйымдастыру-169 адам. 

2. "Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту 

Бағдарламасы" жобасы – 159 адам. 

 07230100 Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу-25 адам. 

 10120100 Шаштараз өнері-59 адам. 



 10130300 тамақтандыруды ұйымдастыру - 75 адам. 

3. Ақылы дайындық-29 адам.: 

 10120100 Шаштараз өнері-26 адам. 

 10130300 тамақтандыруды ұйымдастыру-3 адам. 

Оқыту қазақ және орыс тілдерінде жүргізіледі. 
Оқу жұмысы ҚР Білім министрлігі бекіткен оқу жоспарлары мен 

бағдарламаларына сәйкес жүргізілді. 

Теориялық және өндірістік оқыту бойынша барлық жұмыс оқу 

жоспарлары мен бағдарламалары толық орындалды. 

2021-2022 оқу жылының қорытындысы бойынша оқудан шығарылды-44 

адам, оның ішінде: 

1. Бюджеттік оқыту-24 адам: 

 басқа оқу орнына ауысу-13 адам; 

 басқа елге көшу-1 адам; 

 академиялық демалыс – 3 адам; 

 отбасы жағдайы бойынша – 9 адам; 

 педагогикалық кеңестің шешімімен – 7 адам;  

 денсаулық жағдайы бойынша-2 адам; 

 ҚР ҚК қызметі – 5 адам;  

 жұмысқа орналастыру-3 адам; 

 үлгермеушілік бойынша – 1 адам. 

2. 2021-2022 оқу жылы қалпына келтіріліп, келесі мамандықтар 

бойынша пайда болды-15 адам: 

1. Бюджеттік оқыту - 7 адам: 

 07230100 Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу – 4 адам. 

 10120100 Шаштараз өнері-1 адам. 

 10130300 тамақтандыруды ұйымдастыру – 2 адам. 

2. Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту 

бағдарламасы-7 адам. 

 07230100 Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу – 2 адам. 

 10120100 Шаштараз өнері-1 адам. 

 10130300 тамақтандыруды ұйымдастыру – 4 адам. 

3. Ақылы оқу-1 адам.: 

 10130300 тамақтандыруды ұйымдастыру – 1 адам. 

2021-2022 оқу жылының түлектері - 166 студент: 

1. Бюджеттік оқыту-53 адам: 

 0506063 Суретші-модельер (№25 топ, инклюзив) - 6 адам. 

 0506012 Шаштараз-модельер (№12,13 топ) – 7 адам. 

 0508012 Аспаз (№9,11 топ) – 9 адам. 

 1211062 Арнайы тігінші (группа № 5,17) – 9чел. 

 1211062 Арнайы тігінші (№24,26 топ, инклюзив) 

2. Бағдарлама жұмыспен нәтижелі қамтылу – 100 адам: 

 0506063 Суретші – модельер (№18,31 топ) – 34 адам.  



 3W07230105 Модельер-пішуші (№19 топ) – 20 адам. 

 3W10130302 Аспазшы (№28,29 топ) - 46 адам. 

3. Ақылы оқу-13 адам: 

 3W10120101 Шаштараз-стилист (№ 30 топ) -13 адам. 

 Олардың ішінде 10 студент үздік диплом алды; 148 студент - 

қарапайым дипломдар; 8 студент – анықтамалар, 26 студент-

анықтама санаты және 18 студент-анықтама санаты бойынша үздік 

диплом алды. 

2021-2022 оқу жылының соңында контингент құрады: 

1. Жергілікті бюджет - 383 адам: 

- 07230100 Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу - 119 адам. 

- 10120100 Шаштараз өнері - 104 адам. 

- 10130300 Тамақтандыруды ұйымдастыру - 160 адам. 

2. «Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті 

дамыту» бағдарламасы  – 47 адам. 

- 10120100 Шаштараз өнері - 24 адам. 

- 10130300 Тамақтандыруды ұйымдастыру - 23 адам. 

3. Ақылы - 15 адам: 

- 10120100 Шаштараз өнері - 12 адам. 

- 10130300 Тамақтандыруды ұйымдастыру - 3 адам. 

Оқу үрдісін ұйымдастыру. Колледж білім беру қызметін Қазақстан 

Республикасының Конституциясы мен Заңдарына, Президент пен Үкіметтің 

нормативтік және құқықтық актілері, шешімдері мен нұсқауларына сай және 

Батыс Қазақстан облысы білім басқармасының «Орал «Сервис» 

технологиялық колледжі» Мемлекеттік Коммуналдық Қазыналық Кәсіпорны 

жарғысына сәйкес, 2013 жылғы 01тамыздағы Облыстық білім басқармасы 

берген Білім беру қызметіне рұқсат ететін АБ сериялы №13003158 

лицензиясы (2013 жылғы 01 тамыздағы электрондық лицензияны есепке ала 

отырып) негізінде, техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік 

жалпыға міндетті стандартына сәйкес 3 мамандық бойынша жүзеге асырады. 

Негізгі және орта білім базасында күндізгі оқыту формасында 

мамандарды даярлау жүргізіледі. 

2021-2022 оқу жылы жұмыс оқу жоспары мемлекеттік жалпыға міндетті 

техникалық және кәсіптік білім беру стандарты (Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығына) 

07230100 «Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу», 10120100 «Шаштараз 

өнері», 10130300 «Тамақтандыруды ұйымдастыру» мамандықтары бойынша 

үлгілік оқу жоспары мен оқу бағдарламасына (Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрлігі 2017 жылғы 31 қазандағы №553 бұйрығына 295, 

405, 411, 413 қосымшалары), Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігінің «Оқу үдерісін ұйымдастыру туралы» әдістемелік нұсқаулығы; 

«Жас Маман» жобасы аясында кредиттік-модульдік оқыту технологиясы 

бойынша Soprano Group (Финляндия) шетелдік серіктес әзірлеген ТжКБ білім 

беру бағдарламаларына бейімделген жұмыс оқу жоспарлары негізінде 

07230100 «Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу» және 10130300 



«Тамақтандыруды ұйымдастыру» мамандықтары бойынша негізінде 

жүргізілді және «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім үшін 

оқыту мерзімдері сәйкес жасақталды. 

2021-2022 оқу жылында жаратылыстану-математикалық бағытымен 

жаңартылған мазмұн бойынша жалпы білім беретін пәндер оқытылды,  білім 

алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың балдық-рейтингтік әріптік 

жүйесін енгізу «Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім 

беру ұйымдары үшін білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылауды, 

оларды аралық және қорытынды аттестаттауды өткізудің үлгілік 

қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы №125 бұйрығына (ҚР БжҒМ 

28.08.2020 ж. №373 бұйрығына сәйкес өзгерістермен) сәйкес жүргізілді. 

Короновирустық инфекцияның таралуына жол бермеуге байланысты 

шектеу шаралары кезеңінде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі 

білім беру ұйымдарында оқу процесін штаттық форматта, санитарлық-

эпидемиологиялық талаптарды, санитарлық нормаларға сәйкес 

ұйымдастырылды: 

 «Бір аудитория – бір топ» қағидаты сақталды; 

 Жылжымалы сабақ кестесі ұйымдастырылды; 

 «ASHYQ»қосымшасы енгізілді; 

 Бетперде режимі, күнделікті термометрия, антисептиктерді 

пайдалану, кабинеттерді дезинфекциялау, желдету және кварцтау 

шаралары іске асырылды. 

Оқу үдерісін ұйымдастыру барысында оқу үрдісінің кестесі, пәндер 

бойынша үлгілік және жұмыс оқу бағдарламалары, кәсіптік практика 

бағдарламалары жасақталды. 

Оқу үрдісі білім беру бағдарламалары мен сабақ кестесіне сай реттеліп 

отырылды. Колледждің білім беру бағдарламасы жұмыс оқу жоспары, оқу 

үдерісінің кестесі, пәндердің жұмыс оқу бағдарламалары, күнтізбелік-

тақырыптық жоспарлар, кәсіптік практика бағдарламасын қамтыды. 

Үнемі сабақтардың барысы оқу бөлімінің бақылауында болды. Сабаққа 

кешіккен, оқу құжаттарын уақытында толтырмаған, ауырған оқытушылар 

туралы ақпараттар жинақталып, дер кезінде сабақтарын алмастыру 

жұмыстары жүргізілді. 

Оқу журналдары екі ай сайын жоспарлы түрде тексерілді, оқытушылар 

оқу журналдарын уақытында күнтізбелік-тақырыптық жоспар бойынша 

толтырды. 

2021-2022 оқу жылындағы теориялық сабақтары қорытындысы 

бойынша: 

 10120100 «Шаштараз өнері» мамандығында орташа балы 3,7 білім 

сапасы 65%,  

 10130300 «Тамақтандыруды ұйымдастыру» мамандығында орташа 

балы 3,7 білім сапасы 56%, 



 07230100 «Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу» мамандығы бойынша 

орташа балы 3,7 білім сапасы 57%.  

Жыл қорытындысы бойынша: 

 Оқу үздігі – 38 

 Оқу екпіндісі – 314 

 Орташа – 236 

 Бағаланбаған - 21 

Біліктілік емтиханы. 2021-2022 оқу жылының қорытындысы бойынша   

1-3 курстарда біліктілік емтихандары өткізілді. 

 «Шаштараз өнері» мамандығы бойынша: 
1. №33 топ (өндірістік оқыту шебері Сержанова М.С.). 26 студенттің 23-і 

тексеру жұмыстарын орындады. 4 адам "5" бағаға, 19 адам "4" бағаға 

тапсырды, 3 адам аттестатталмады (Мамедова А., Сәрсенбаева Д., 

Шевченко М.). Орташа балл -3,6. 

2. №8 топ (өндірістік оқыту шебері Дидарова А.Д.). 23 студент тексеру 

жұмыстарын орындады. 5 адам "5" бағаға, 18 адам "4" бағаға тапсырды. 

Орташа балл -4,2. 

3. №4 топ (өндірістік оқыту шебері Уразова Г.К.). 6 студент тексеру 

жұмыстарын жүргізді. 6 адам " 5 " бағаға тапсырды. Орташа балл -5,0. 

4. №13 топ (өндірістік оқыту шебері Галиева К.К.). 19 студент тексеру 

жұмыстарын жүргізді. 3 адам "5" бағаға, 16 адам "4" бағаға бағаланды. 

Орташа балл -4,1. 

5. №12 топ (өндірістік оқыту шебері Қадыржан Б.Қ.). 15 студент тексеру 

жұмыстарын жүргізді. 4 адам "5" бағаға, 11 адам "4" бағаға тапсырылды. 

Орташа балл -4,2. 

6. №21 топ (өндірістік оқыту шебері Антонов А.А.). 7 студент тексеру 

жұмыстарын орындады. 5 адам "5", 2 адам "4" бағаларға тапсырды. 

Орташа балл -4,7. 

Студенттер әйелдер мен ерлердің шаш қиюы, сәндеуі, тоқу элементтері 

бар әйелдердің кешкі шаштары көрсетті. Әйелдер шаштарында біркелкі 

сызықтар емес, біркелкі тарақ емес деген ескерту берілді. 

«0508000 Тамақтандыруды ұйымдастыру» мамандығы бойынша: 

1. №6 топ (өндірістік оқыту шебері Құрманғалиева Р.М.). 25 студенттің 24 – 

і тексеру жұмыстарын орындады. 17 адам "5" бағаға, 6 адам "4" бағаға, 1 

адам "3" бағаға тапсырды, аттестатталмаған - Сапарова А. Орташа балл – 

4,3. 

2. №7 топ (өндірістік оқыту шебері Жаленова З.Р.). 25 студенттің 23 – і 

тексеру жұмыстарын орындады. 11 адам "5" бағаға, 11 адам "4" бағаға, 1 

адам "3" бағаға тапсырды, аттестатталмағандар-Е.Брюхова, А. Жақсыбаев. 

Орташа балл -4,0. 

3. №27 топ (өндірістік оқыту шебері Скендирова М.М.). 25 студенттің 23-і 

тексеру жұмыстарын орындады.  17 адам "5" бағаға, 6 адам "4" бағаға  

тапсырды, 2 адам аттестатталмады (Пашков, Елеусинова). Орташа балл -

4,3. 



4. №14 топ (өндірістік оқыту шебері Мұқатаева А.Ж.). 25 студент тексеру 

жұмыстарын орындады. 16 адам "4" бағаға, 9 адам "3" бағаларға 

тапсырды. Орташа балл -3,6. 

5. №15 топ (өндірістік оқыту шебері Кажмулдина Н.С.). 25 студент тексеру 

жұмыстарын орындады. 19 адам "5" бағаға, 6 адам "4" бағаға тапсырды. 

Орташа балл-4,7. 

6. №16 топ (өндірістік оқыту шебері Мухамбетова А.Х.). 27 студент тексеру 

жұмыстарын орындаса, 13 адам "5" бағаға, 11адам "4" бағаға,  3 адам "3" 

бағаға тапсырды. Орташа балл-4,3. 

7. №11 топ (өндірістік оқыту шебері Сохина Н.А.). 15 студент тексеру 

жұмыстарын орындаса,  6 адам "5" бағаға,  8 адам "4" бағаға, 1 адам "3" 

бағаға тапсырды. Орташа балл-4,3. 

8. №9 топ (өндірістік оқыту шебері Абилова Л.А.). 21 студент тексеру 

жұмыстарын орындады. 16 адам "5" бағаға, 5 адам "4" бағаға тапсырды.  

Орташа балл-4,4. 

Студенттер ашытқы қамырынан жасалған әртүрлі кондитерлік өнімдер 

(май және жаңа піскен), әлемнің ұлттық тағамдары, көкөніс кесектері және 

олардың балықтарының жартылай фабрикаттары, түрлі печенье, торттар, 

торттар әзірледі. Ыдыс-аяқтың берілуіне, ыдыс-аяқтың тазалығына, дәміне, 

әсіресе тұз бен сарымсақ деңгейіне назар аударуға ескерту берілді. 

«1211000 Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу» мамандығы 

бойынша: 

9. №20 топ (өндірістік оқыту шебері Никишкина Т.И., Харисова А.А.)  

25 студенттің 24-і тексеру жұмыстарын орындады.  Жаттығу кезеңінің 

альбомдарын көрсетті. 13 адам "5" бағаға, 5 адам "4" бағаға, 6 адам "3" 

бағаға тапсырды, аттестатталмаған Гордиенко С. Орташа балл – 4,1. 

10. №2 топ (өндірістік оқыту шебері Мухамбетова Г.К., Харисова А.А.).  

25 студент тексеру жұмыстарын орындады. Жаттығу кезеңінің 

альбомдарын көрсетті. "5" – 11 адам, "4" – 11 адам, "3"-3 адам. Орташа 

балл-4,3. 

11. №1 топ (өндірістік оқыту шебері Давлетова Ж.А., Жалмуханова У.С.). 22 

студент тексеру жұмыстарын жүргізді. 9 адам "5" бағаға, 14 адам "4" 

бағаға, 2 адам «3» бағаға тапсырды. Орташа балл-4,1. 

12. №3 топ (өндірістік оқыту шебері Тагибергенова Г.Р.). 20 студенттің 19-ы 

тексеру жұмыстарын орындады. 10 адам "5" бағаға, 8 адам "4" бағаға, 1 

адам "3" бағаға тапсырды, аттестатталмаған Раскалиева М. Орташа балл – 

4,2. 

13. №20 топтың өнім дизайнының сызбалары жақсы, жаңа тақырыптық 

жоспарға сәйкес кесілген бөлшектердің орналасуын көрсетті, бірінші 

курстар киім дизайнын зерттеді, екінші курстар әртүрлі маталардан 

жасалған күрделі бұйымдар көрсетті.  

Қалтаны бұрау кезінде екі жолды орындау, машина тігістерінің сапасын 

жақсарту, ДСҰ, иық тігістері мен жеңдерді бекіту тігістері бойынша бір тігіс, 

кесу күшейткіші жоқ, мойын бойымен бекіту жоқ, трикотаж маталарында 

арнайы жабдықты қолдану ескертулері берілді.  



14. №5 топ (өндірістік оқыту шебері Егорова О. Г.). 9 студент тексеру 

жұмыстарын жүргізді.  5 адам "5" бағаға, 4 адам "4" бағаға тапсырды.  

Орташа балл – 4,1. 

15. №17 топ (өндірістік оқыту шебері Сираева Р. Д.). 21 студенттің 18 – і 

тексеру жұмыстарын орындады. 6 адам "5" бағаға, 12 адам "4" бағаға 

тапсырды, 3 адам аттестатталмады (Женисов А., Алипкалиева Д., Утеева 

С.). Орташа балл – 4,1. 

Балабақша қызметкеріне костюм тігу жұмысын орындады, ДСҰ әлсіз. 

Қорытынды аттестаттау. Қорытынды аттестаттауға академиялық 

қарызы жоқ және Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 

2018 жылғы 31 қазандағы №604 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік 

құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №17669 болып тіркелген) 

техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің мемлекеттік 

жалпыға міндетті стандарттары (бұдан әрі - МЖМБС) талаптарына сәйкес 

білім беру бағдарламаларын толық көлемде меңгерген білім алушылар 

жіберілді. 

Ерекше білім беру қажеттіліктері бар тұлғалар үшін қорытынды 

аттестаттау олардың денсаулық жағдайына теріс факторлардың әсерін 

болдырмайтын және білім алушылардың физиологиялық ерекшеліктері мен 

денсаулық жағдайына жауап беретін жағдайларда жүргізіледі. 

«Арнайы тігінші» біліктілігі бойынша қорытынды аттестаттау 

орындалған іс-әрекеттерді түсіндіре отырып ерекше білім беру қажеттіліктері 

бар тұлғалар үшін өндірістік оқыту бойынша практикалық жұмыс түрінде 

жүзеге асырылады. 

 Білім алушыларды қорытынды аттестаттауға жіберу білім беру ұйымы 

басшысының бұйрығымен рәсімделді. 

Демонстрациялық емтихан. Жұмысшы мамандықтар үшін қорытынды 

аттестаттаудың бір формасы – демоемтихан түрінде өткізу. 

2022 жылдың 23 маусым күні "Шаштараз өнері" мамандығы бойынша 

демонстрациялық емтихан өтті, оған өз еріктерімен №18, 31 топ студенттері 

қатысты. Емтихан үш модульден құралды:  

А. Ерлердің заманауи шаштары.  

В. Шашты бояу.  

С. Әйелдер шаш үлгісі.  

Әр модуль арнайы бөлінген уақыт ішінде орындалды. Барлық 

студенттер модульдерді орындап, шекті 60 баллдан асатын 63.49-дан 96.38-ге 

дейін нәтижелерді көрсетіп, Skills төлқұжаттарын алды. 

Құзыреттіліктің атауы: №29 "Шаштараз өнері"  
№ 

п/п 

Тегі Аты Әкесінің аты Қорытынды 

балы 

1.  Абдуллаева Динара Шухратқызы 96.38 

2.  Алипова Айдана Дауренбековна 75.47 

3.  Алпысбаева Гулжайна Нұралықызы 86.84 

4.  Аметова Диана Шерзодқызы 70.95 

5.  Амреев Бауыржан Қойшыбайұлы 71.07 

6.  Жанбатырова Лунара Бауржановна 93,39 



7.  Зайнеева Мария Александровна 80.62 

8.  Ихсанова Аяна Еркиновна 79.24 

9.  Каримова Гүлайым Оразайқызы 74.63 

10.  Қасымғалиұлы Серік  84.67 

11.  Қуанғали Альбина Максимқызы 64.57 

12.  Қуаныш Құндыз Қуанышқызы 74.82 

13.  Медетов Мейрамбек Серикович 83.32 

14.  Мукушова Раушан Нуржановна 79.59 

15.  Мұратова Аида Мәлікқызы 63.49 

16.  Овчинникова Валерия Евгеньевна 84.22 

17.  Райский Александр Владимирович 82.17 

18.  Рухуллов Талгат Мирланович 79.91 

19.  Сатаева Альбина Нурлановна 93.89 

20.  Тулегенов Арсен Айбарұлы 76.32 

21.  Тулепова Мерейим Сыйлыбаевна 78.06 

22.  Хамитжанова Диана Октябрьевна 78.51 

23.  Шалухина Дарья Андреевна 83.09 

2022 жылдың 24 маусым күні "Тамақтандыруды ұйымдастыру" 

мамандығы бойынша демонстрациялық емтихан өтті, оған өз еріктерімен 

№28, 29 топ студенттері қатысты. Емтихан үш модульден құралды:  

А. Мөлдір құс сорпасы.  

В. Зразы донские.  

С. Сары маймен қайнатылған торт.  

Әр модуль арнайы бөлінген уақыт ішінде орындалды. Барлық 

студенттер модульдерді орындап, 84.96-дан 99.50-ге дейін жақсы нәтижелер 

көрсетіп, Skills төлқұжаттарын алды. 

Құзыреттіліктің атауы: №34 "Аспаз ісі"  
№ 

п/п 

Тегі Аты Әкесінің аты Қорытынды 

балы 

1.  Ақуова  Аяжан  Нұрхатқызы 91.44 

2.  Беркітов  Әсет  Қайратұлы 94.00 

3.  Ваесов   Ақжол  Жасенұлы 88.48 

4.  Джолдасбаева  Жансая  Балтабайкызы 86.60 

5.  Дюсенов  Исламбек  Серикұлы 88.36 

6.  Есмаганбетова  Дарига  Мурзабаевна 84.96 

7.  Жолдыбаев  Ғаділбек  Асхатұлы 91.99 

8.  Зайдошова   Диана  Ерлановна 94.00 

9.  Ибраев  Кайрат  Мухтарович 88.47 

10.  Кашкинбаев  Адильгерей  Сандигереевич 99.50 

11.  Қаженова  Жанерке  Жанатқызы 86.60 

12.  Қазиханқызы  Гүлнара  97.62 

13.  Меджидова  Гульнара  Саматовна 88.70 

14.  Нургазиева  Дана  Армановна 92.96 

15.  Садрединова  Аягуз  99.50 

16.  Сақтаева  Таңшолпан  Бауыржанқызы 89.60 

17.  Срымова  Ақнұр  Асқарғалиқызы 92.10 

18.  Тастаева  Таңшолпан   Арыстанғалиқызы 88.20 

19.  Ұзақова  Гауһар  Бақтығалиқызы 98.90 

20.  Шүкірғалиева  Балдай   Ержанқызы 90.20 



2021-2022 оқу жылы колледжді 166 студент бітірді: 

"Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу" мамандығы бойынша 51 студент; 

"Тамақтандыруды ұйымдастыру" мамандығы бойынша 55 студент; 

"Шаштараз өнері" мамандығы бойынша 60 студент.  

Оның ішінде үздік дипломмен 9 студент, қарапайым дипломмен 146 

студент, анықтамамен 8 студент бітірді.  

Белгіленген дәрежеде - 24 студент, беліленген дәрежеден төмен -20 

студент. 

PISA. 2021-2022 оқу жылы PISA жобасының білімгерлердің 

функционалдық сауаттылығын бағалау басыңқылығы үш бағыт 

болып табылды - оқу біліктілігі, математикалық және жаратылыстану 

ғылымдарының біліктілігі. 2021-2021 оқу жылының басында PISA-2021 

халықаралық зерттеуіне дайындық жұмыстары бойынша колледжішілік іс-

шаралардың кестесі құрылып, сол бойынша 15 жастағы 2006 жылғы 01 

қаңтар мен 31 желтоқсан аралығындағы 95 студент қатыстырылды. Топ 

жетекшілермен және пән мұғалімдеріне жоспар бойынша тапсырмалар 

берілді. Осы зерттеуге қатысатын балалар және ата-аналар хабардар етілді 

психолог пен жұмыстар жүргізілді. Сабақтан тыс кесте құрылды, қосымша 

сабақтар берілді. Ағымдағы жылдың наурыз айының 14 деіріктеу барысында 

42 студент белгіленді, яғни іріктеуден өтті. Колледж оқытушыларынан басқа 

қосымша №28 және №34 ЖББОМ оқытушыларымен бірігіп жұмыстанды.         

WorldSkills чемпионаты. WorldSkills - бұл жұмысшы мамандықтарын 

танымал ететін және бүкіл әлемде кәсіби даярлық стандарттарын арттыратын 

халықаралық қозғалыс.  Орал "Сервис" технологиялық колледжі бұл үдеріске 

белсенді қосылды. 

2022 жылы колледжішілік «WorldSkills UTKS-2022» өткізілді.  

«Аспаз ісі» құзыреттілігі бойынша «Тамақтандыруды ұйымдастыру» 

мамандығы бойынша студенттер қатысып, «Тауық етінен мөлдір сорпа» және 

«Зразы донские» екі модулін орындады.   

«Аспаз ісі» құзыреттілігі бойынша колледжішілік «Worldskills - UTKS 

2022» чемпионатының қорытындысы: 

1 орын- Жолдыбаев Ғаділбек 

2 орын- Қашқынбаев Әділгерей 

3 орын- Галуца Артур, Жақсылықов Ришат 

«Кондитер ісі» құзыреттілігі бойынша «Жеміс-жидек» және  

«Миниатюралар» (торт). Барлық қатысушылар біздің колледжде оқу кезінде 

алған барлық білімдері мен дағдыларын қолдана отырып, модульдерді 

стандарттарға сәйкес орындады.  

«Кондитер ісі» құзыреттілігі бойынша  қорытынды: 

1 орын- Салық Дильназ 

2 орын- Кумарова Аяжан 

3 орын- Крикунова Ульяна 

«Шаштараз өнері» құзыреттілігі бойынша 1-3 курс 11 студенті қатысты. 

4 модуль бойынша тапсырмалар орындады.  

1. Ерлердің заманауи классикалық шаштары. 



2. Ерлердің бұйралары. 

3. Әйелдер шашының жіптерін бояу. 

4. Кешкі шаш үлгісі. 

«Шаштараз өнері» құзыреттілігі бойынша қорытынды: 

1 орын- Смирнова Мария 

2 орын- Мубаракшина Злата  

3 орын- Сатаева Альбина 

«Сән технологиясы» құзыреттілігі бойынша 3 модуль бойынша 

студенттер қатысты.  

1.Нобайлау; 

2.Үлгілерді модельдеу және орналастыру; 

3.Жазғы әйелдер пальтосын астарсыз тігу. 

Барлық қатысушылар тапсырмаларды орындады, онда колледжде алған 

барлық білім мен дағдылар модульдерді орындау кезінде іс жүзінде 

қолданылғаны анық және айқын көрінді. 

«Сән технологиясы» құзыреттілігі бойынша қорытынды:  

1 орын-Ұзақбай Ұлмекен 

2 орын- Қалиева Айжамал 

3 орын-Шәкірова Айкоркем 

«Шаштараз өнері»,  «Сән технологиясы» құзыреттіліктері  бойынша 1-3 

орын алған студенттер, «Аспаз ісі» және «Кондитер ісі» құзыреттілігі 

бойынша 1-орын алған жеңімпаздар "WorldSkills Oral 2022" чемпионатына 

жолдама алды. 

2022 жылдың 17-19 мамырында колледж қабырғасында «Сән 

технологиясы», «Аспаз ісі» және «Шаштараз ісі» үш құзыреттілік бойынша 

«Worldskills ORAL -2022» өңірлік чемпионаты өтті. 

«Сән технологиясы» құзыреттілігі бойынша Орал технологиялық 

колледжі және сервис және жаңа технологиялар колледжі студенттері 

қатысты. Қатысушылар 4 модуль орындады: эскиздеу; макеттеу; лекалоны 

модельдеу және әзірлеу және астарлы жазғы плащ тігу. Тапсырмалармен 

танысқаннан кейін студенттер барлық 4 модульді орындап, жақсы нәтижелер 

көрсетті.  

"Сән технологиясы" құзыреттілігі бойынша 1 орынды Орал "Сервис" 

технологиялық колледжі студенті  Ұзақбай Ұлмекен (721 балл)иеленді. 

«Аспаз ісі» құзыреттілігі бойынша облыстың сегіз колледжінің 

студенттері қатысты: Орал "Сервис" технологиялық колледжі; Ақсай 

техникалық колледжі; Теректі колледжі; Бөкей ордасы колледжі; Шыңғырлау 

колледжі; Сервис және жаңа технологиялар колледжі; Ақжайық аграрлыҚ-

техникалық колледжі және Сырым колледжі. Бұл құзыреттілікте 4 модуль де 

болды: «Көкөніс крем-сорпасы»; «Құстың ыстық тағамы»; «Дәмдеуіштері 

бар балықтың ыстық тағамы» және қатысушының таңдауына арналған 

«Десерт». Әр модульге белгілі бір уақыт берілді, қатысушы «Аспаз» 

біліктілігі бойынша оқу кезінде алған барлық білімі мен дағдыларын қолдана 

отырып орындады.  



"Аспаз ісі" құзыреттілігі бойынша I орынды Орал "Сервис" 

технологиялық колледжі студенті  Жолдыбаев Ғаділбек (772 балл) иеленді. 

«Шаштараз өнері» құзыреттілігі бойынша тек Орал «Сервис» 

технологиялық колледжі студенттері ғана қатысты. «Ерлердің қазіргі 

заманғы классикалық шаш үлгісі»; «Ерлердің химиялық бұйралауы»; 

«Әйелдердің шаш қию, бөліктерін бояу» және «Кешкі әйелдер шаш үлгісі». 

модульдерін орындады. Барлық 4 модульді орындай отырып, қатысушылар 

колледжде Шаштараз біліктілігі бойынша оқу кезінде игерген біліктері мен 

дағдыларын пайдаланды және жақсы нәтижелер көрсетті.  

"Шаштараз өнері" құзыреттілігі бойынша  I орынды Орал "Сервис" 

технологиялық колледжі студенті Рамазанова Мадина (724 балл)иеленді. 

«Кондитер ісі» құзыреттілігі бойынша 19-20 мамыр күндері Сервис 

және жаңа технологиялар колледжі базасында өтті, оған «Орал «Сервис» 

технологиялық колледжі» МКҚК Салық Дильназ 3 курс студенті қатысты. 

Чемпионат 3 модульден тұрды: «Антреме және қант тұғыры»; Жұмбақ 

тапсырма және Модельдеу. Барлығы оқу кезінде алған дағдылары мен 

дағдыларын қолдана отырып, тапсырмаларды орындады. 

"Кондитер ісі" құзыреттілігі бойынша Орал "Сервис" технологиялық 

колледжі студенті Салық Дильназ (700 балл) "Үздік маман" номинациясына 

ие болды.  

Командалық есеппен Колледж құрама командасы 8,142 баллмен  

28 команданың ішінен 9-орын иеленді. 

 27 сәуір күні Орал «Сервис» технологиялық колледжі базасында 

«JuniorSkills-2022» чемпионаты өтті. Оған «Шаштараз өнері» және «Сән 

технологиясы» құзыреттіліктері бойынша Орал қаласының №5; 24; 9; 46 

ЖОББМ және 41 мектеп-лицей оқушылары қатысты. 

«Шаштараз өнері» құзыреттілігінде үш модуль:   

- Ерлер сән үлгісі; 

- Голливуд бұйралары; 

- Жиналған кешкі шаш үлгісі. 

"Сән технологиясы" құзыреттілігінде төрт модуль: 

- Эскиздеу; 

- Сөмкенің дизайнын жасау; 

- Сөмкелерді тігу; 

- Сөмкені безендіру 

Чемпионаттың барлық қатысушылары чемпионатқа дайындық кезінде 

алған барлық біліктері мен дағдыларын қолдана отырып, модульдерді 

орындады.  

«Сән технологиясы» құзыреттілігі бойынша  

«JuniorSkills-22» чемпионатының қорытындысы: 
Модуль/ 

қатысушы 

1 2 3 4 5 

Модуль  А 11,2 11,4 12 12 12 

Модуль В 7 7 7 7 7 

Модули С,D 52,1 52,5 53,7 53,1 52,6 



Жиыны 70,3 70,9 72,7 72,1 71,6 

 V IV I II III 

1 орын - Болат Махаббат №5 ЖОББМ 

2 орын – Шестаева Варвара №24 ЖОББМ 

3 орын-Жылқельдина Альмира №24 ЖОББМ 

4 орын - Мусаев Исмаил №24 ЖОББМ 

5 орын – Камидолла Альбина №41 ЖОББМ                                                                                                                      

Қатысушылардың жетекшілері:  

№5 ЖОББМ –Бердашева Майя Маликовна 

№9 ЖОББМ-Кошелева Татьяна Юрьевна  

№24 ЖОББМ-Крамсокова Оксана Михай 

«Шаштараз өнері» құзыреттілігі бойынша  

«JUNIORSKILLS-22» чемпионатының қорытындысы: 
Модуль/ 

қатысушы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль  А1 10,5 12 11 10,25 11,25 9,75 12 10,5 12 

Модуль  А2 6 22 23 0 23 10 28 11 24 

Модуль   В1 12 12 12 12 12 7 12 12 12 

Модуль  В2 2 33 34 19 33 9 35 30 34 

Модуль  С1 11,5 12 12 12 12 7,5 12 12 12 

Модуль  С2 15 24 34 17 24 11 36 27 31 

Жиыны 57 115 126 70,25 115,25 54,25 135 102,5 125 

 VIII V II VII IV IX I VI III 

1 орын-Бақтығали Баянсұлу - №5 ЖОББМ 

2 орын –Халел Айару - №5 ЖОББМ 

3 орын-Жүсіпқали Азиза - №5 ЖОББМ 

4 орын – Пангереева Милан - №9 ЖОББМ 

5 орын-Тукушева Сандра - №9 ЖОББМ 

6 орын - Каташева Диляра - №46 ЖОББМ 

7 орын –Ахмет Фатима - №46 ЖОББМ 

8 орын – Серікқали Ислам - №4 ЖОББМ 6 

9 орын-Тюлемесова Калила - №46 ЖОББМ   

Қатысушылардың жетекшілері: 

№46 ЖОББМ – Айнагүл Есмағұлқызы Хамзина.  

№5 ЖОББМ –Бердашева Майя Маликовна.   

№9 ЖОББМ-Кошелева Татьяна Юрьевна. 

№19 топ студенттері Шакирова Коркем және Ткачева Анастасия Uralsk-

2022 дизайнерлер байқауына қатысып, жаңа бастап келе жатқан Пішуші-

Модельер ретінде алғыс хаттар алды. 

 

Әлеуметтік серіктестер. Техникалық және кәсіптік білім берудегі 

әлеуметтік серіктестік-бұл оқу орындарының осы процестің барлық 

қатысушыларының мүдделерін үйлестіруге және іске асыруға бағытталған 

еңбек нарығының объектілерімен өзара әрекеттесуі, ынтымақтастықтың 

ерекше ортасы. 



Қалыптасқан экономикалық жағдайларда «Орал «Сервис» 

технологиялық колледжі» МКҚК және әлеуметтік әріптес – кәсіпорындар 

дамуының басым бағыттарының бірі әлеуметтік және кәсіби мобильді 

мамандарды сапалы даярлауға бағытталған, еңбек нарығында бәсекеге 

қабілетті, тұрақты кәсіби өсуге дайын әлеуметтік әріптестік жүйесін 

жетілдіру және одан әрі дамыту болып табылады. 

Әлеуметтік әріптестік жастарды еңбек өміріне интеграциялаудың, оның 

еңбек нарығындағы тез өзгеретін жағдайларға бейімделу процесін 

жеңілдетудің тиімді құралына айналуда. Колледж қызметінің негізгі 

бағыттарының бірі серіктестікті жүзеге асыру болып табылады. Осы қызмет 

жүйесіне «Орал «Сервис» технологиялық колледжі» МКҚК-да ерекше көңіл 

бөлінеді. 

2021-2022 оқу жылында «Орал «Сервис» технологиялық колледжі» 

МКҚК еліміздің индустриялық-инновациялық дамуының басым бағыттары 

мен республика өңірлерінің туризм және қонақжайлылық, қызмет көрсету 

және сервис саласында білікті кадрлар даярлауға қажеттілігін басшылыққа 

ала отырып, келесі ұйымдармен өзара ынтымақтастық туралы 

меморандумдар жасасты: 

1. «Қарағанды технология және сервис колледжі» КММ (басшысы 

Магзиев Жумагали Диярович). 

2. Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы «Көкшетау 

қаласы, Жоғары техникалық колледжі» МҚКК (басшысы Еслямова 

Акнур Кабиденовна) 

3. Алматы қаласы Білім басқармасының  «Алматы сән және дизайн 

колледжі» КМҚК (басшысы Джунисалиев Жанболат Сманович) 

4. Алматы облысы білім басқармасының «Алматы облыстық сервис 

және тамақтандыру саласындағы инновациялық технологиялар 

колледжі» МКҚК (басшысы Еркенов Болат Есмуратович) 

5. «Срымова Асем Кенжебаевна» ЖК (басшысы Срымова Асем 

Кенжебаевна) 

6. «Батыс Қазақстан облысының дизайнерлер мен сәнгерлер 

қауымдастығы» қауымдастық нысанындағы жеке кәсіпкерлер 

бірлестігі (басшысы Срымова Асем Кенжебаевна) 

2021-2022 оқу жылында өндірістік практиканы өткізу бойынша 6 

әлеуметтік әріптеспен меморандумдар мен шарттар жасалды, мақсаты - 

теориялық оқыту процесінде алған білім алушылардың білімдерін бекіту, 

тереңдету және жүйелеу, таңдалған мамандық бойынша қажетті практикалық 

дағдылар мен дағдыларды үйрету: 

1. «Berenice» сән салоны (басшысы Құспан Сержан Ермекқалиұлы) 

2. «Ақ сарай» мейрамханасы (басшысы Курмангалиева Сайда 

Мирболатовна) 

3. «Chester Pub» мейрамханасы  (басшысы Аминова Гульсезим 

Лукпановна) 

4. «Срымова Асем Кенжебаевна» ЖК (басшысы Срымова Асем 

Кенжебаевна) 



5. «Батыс Қазақстан облысының дизайнерлер мен сәнгерлер 

қауымдастығы» қауымдастық нысанындағы жеке кәсіпкерлер 

бірлестігі (басшысы Срымова Асем Кенжебаевна) 

6. «Алтын Алма Стиль» ЖШС (басшысы Елькин Александр 

Владимирович) 

Колледждің 2021-2022оқу жылындағы әлеуметтік төлқұжаты 
Жалпы студенттер саны 614 

Жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған студенттер саны 16 

Анасы қайтыс болған студенттер саны 15 

Әкесі қайтыс болған студенттер саны 84 

Толық емес отбасы студенттер саны 146 

Мүмкіндігі  шектеулі мүгедек студенттер саны 34 

Орамал тағатын (намаз оқитын ) студенттер саны 26 

Колледж бойынша  тегін ыстық тамақпен қамтылған студенттер саны 400 

Аз қамтылған жанұядағы студенттер саны 232 

Көп балалы отбасы студенттер саны 115 

 

Тәрбие жұмысы.  Тәрбие жұмысының жоспары, Қазақстан 

Республикасының Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы «22» 

сәуірдегі №227 бұйрығымен бекітілген «Тәрбиенің тұжырымдамалық 

негіздері» негізінде 8 бағыт бойынша тәрбие жұмыс жоспары жасалынып 

бекітілді. 

Колледжде 2021/2022 оқу жылының басында 45 топ болды. Оқу 

жылының басында әрбір топқа топ тәлімгерлері тағайындалып, барлық 

топтардың тәрбие жұмысының жоспарлары қаралып, бекітілді. 

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 

22 сәуірдегі №227 бұйрығымен бекітілген «Тәрбиенің тұжырымдамалық 

негіздері» негізінде 8 бағыт бойынша колледжде тәрбие жұмыстары 

жүргізілді. Олар: 

1. Жаңа қазақстандық патриотизм мен азаматтықты тәрбиелеу, құқықтық 

тәрбие  

2. Рухани-адамгершілік тәрбие  

3. Ұлттық тәрбие  

4. Отбасылық тәрбие  

5. Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие  

6. Интеллектуалдық тәрбие, ақпараттық мәдениетті тәрбиелеу   

7. Көпмәдениеттік және көркем-эстетикалық тәрбие 

8. Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты  

        Тәрбиенің мақсаттары мен тәрбие жұмысының міндеттері білім беру 

процесінде, сабақтан тыс және бос уақытта іске асырылады. Сондай-ақ 

колледждегі оқу-тәрбие жұмысының кеңесі, ата-аналар кеңесі, қамқоршылық 

кеңесінің жұмыстары жоспар бойынша жүргізілді. Оқу жылының басында 

колледждегі әлеуметтік аз қамтылған, мүгедек, жетім және ата-аналарының 

қамқорлығынсыз оқушылар анықталып, оларға қолдау көрсетіліп келеді. 

Колледжде ағымдағы оқу жылы 34 мүгедек, 16 жетім және ата-анасының 

қамқорлығынсыз қалған оқушылар тіркеліп отыр. 



1. Жаңа қазақстандық патриотизм мен азаматтықты тәрбиелеу, 

құқықтық тәрбие 

1.1 Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбиесі 

Отанға ұтымды және эмоционалды қарым-қатынасы, мемлекет пен 

қоғамның саяси, құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңсыздыққа 

қарсы тұратын, балалар мен жастар ортасында қатыгездік пен зорлық-

зомбылыққа қарсы тұруға дайын заңдарын меңгеру және сақтау қажеттілігі 

бар патриот пен азаматты қалыптастыру жолында ағымдағы оқу жылында 

көптеген шаралар өтті. Оқу жылы дәстүрлі 1- қыркүйек -Білім күні 

мерекесінен басталды. Шара ҚР Конституциясы және ҚР Тәуелсіздігінің 30 

жылдығына арналды. Мерекеге колледж ардагерлері, түлектері шақырылды. 

1-4 курс студенттері арасында қыркүйек айында «Менің құқығым-менің 

міндетім» атты ҚР Тәуелсіздігінің  30 -жылдығына арналған кездесулер, 

тәрбие шаралары өтті. Шаралар барысында студенттерге өз құқықтары, 

міндеттері туралы бейнефильмдер,деректі фильмдер көрсетілді, талқыланды. 

І курстарға ІV курс -колледж түлектері «Менің колледжім» челленджі 

арқылы колледж тарихы, мамандықтар, колледж ардагерлерінің өмір 

жолдарымен, тәртіп ережелерімен таныстырылды. «Мамандығым-

мақтанышым» атты мұражайға экскурсиялар жүргізілді. 

Қыркүйек -қазан айлары колледж ардагерлеріне және қайырымдылыққа 

арналды. Қыркүйек айында ардагерлермен кездесулер, қайырымдылық 

акциялары, сынып сағаты өткізілді, «Мен Отанымның саналы азаматымын!», 

«Отаным- саған арнаймын!», «Өз құқығыңды біл!»т.б.  шаралар орын алды.                                     

ҚР Тәуелсіздігінің 30-жылдығына орай жатақхана тұрғындарымен 

«Қазақстанның  киелі жерлері»  тақырыбында   шара  ұйымдастырды.  

Шараның  мақсаты  патриоттық  сананы  нығайтатын  ұлттық  

құндылықтарды  жаңғырту,студенттердің  бойында  ұлттық  сананы  ояту,  

жас  ұрпақ  санасына,  туған  халқына  деген  құрмет,  сүйіспеншілік,  

мақтаныш сезімін ұялату,  ұлттық  рухты  сіңіру.  Қазақстан  жеріндегі  киелі  

жерлер  туралы  ақпарат  беріп,  «Қазақстанның  сакральды  географиясы»  

бейнефильмін  тамашалады.  

Барлық топтарда ҚР Тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай  «Менің елім- 

туған мекенім»,«Моя родина -Казахстан» атты тәрбие шаралар өтті. Мақсаты 

жастардың бойына патриотизм, отансүйгіштік, ата-анаға  құрмет сезімдерін 

қалыптастыру.  

 
28.09-30.09.2021ж. аралығында «Ұлылықтың басында ұстаз тұрар» 

сыныптан тыс шаралар өтті. Шараларға колледж ұстаздары шақырылып, 

колледж тарихы, ұстанымы туралы құңды ақпараттармен бөлісті. 



 
22.11-30.11.2021ж  аралығында ҚР Тұңғыш Президент күніне арналған 

шаралар өтті. Шаралар  «Еліне қамқор -Елбасы» атты кітаптар мен суреттер 

көрмесінен басталды.(ұйымдастырушы кітапхана менгерушісі А.Е.Ильясова). 

Көрмеге Елбасының шығармалары, еліміздің тәуелсіздік жылдарындағы 

жетістіктері туралы мақалалар, шығармалар орнатылды.  

24.11.2021ж №22 топ студенттері І курс студенттері арасында 1-

желтоқсан –Тұңғыш Президенті күніне орай «Менің тұңғыш Президентім» 

атты интелектуалды викторина өткізді. Сайысқа №16топ «Алаш орда», 

«Нұр»- -20 топ, «Қыран» -22топ, «Отан» 3топ, «Алтын адам» -33 топ 

студенттері бақтарын сынасты. Сайыс екі турдан құралды. І тур- «Сен білесің 

бе?» атты Тұңғыш Президенттің өмір жолы, жетістіктері, хоббиі, еңбегі,  

жұмыстары, шығармашылығына арналды. ІІ тур «Мақалды аяқта» - 

мақалдардың жалғасын тауып, мағынасын түсіндіруге арналды. Сайыс 

қорытындысы автоматты түрде белгіленді. Қортындысында І орын -№22 топ, 

26 балл, ІІ орын №20 топ, 24 балл, ІІІ орын №16 топ, 18 балл жинап 

жеңімпаздар атанды.  

25.11.2021ж. колледж жатақханасы тұрғындарының арасында 

тәрбиешілер  Р.Г.Джакупова мен  Гумарова А.М. ұйымдастыруымен "Ұлттық 

тағамдар күні" жобасы аясында  "Еуропа елдері асханасы" тақырыбында 

Тұңғыш Президент күніне арналған шара өтті.  Шара міндеті жатақхана 

студенттік ұжым қалыптастыру, еңбекқорлыққа, бірге жұмыстануға 

тәрбиелеу. Сонымен қатар, студенттерді дұрыс тамақтануға, еуропалық 

асхананы сыйлауға, дайындауға, ағылшын тілін үйренуғе, біліуге 

дағдыландыру. Қатысушыларға жеміс-жидектердің суреттері бар 

карточкалар табысталды. Тапсырма бойынша берілген суреттер арқылы 

ағылшын тілінде сөз тіркестер, сөйлемдер құрастыру. Барлық қатысушылар 

белсене араласты. Сонында студенттер өз сүйікті тағамдар туралы ойларын 

ортаға салды. Ағылшын этикеті туралы білгендерін айтты. Өз қолдарымен 

дайындаған тағамдарын ұсынды. Кеш қызықты өтті.  

 



29.11.2021ж ҚР Тұңғыш Президенті күніне орай «Елбасының 

көшбасшылық жолдары» атты әдеби-танымдық кеш өтті. (дайындағандар 

Гумирова А.Е., Кожамуратова Л.С.) Мақсаты білім алушыларға Елбасының 

тәуелсіздік кездердегі елге атқарған жұмыстары, ел жетістіктері, Елбасына 

арналған шығармалар, Н.Назарбаевтың шығармалары туралы ақпарат 

берілді, Елбасының сүйікті әндері орындалды.Білім алушылар Утегенов А. 

мен Ахметов Д  «Көк тудың желбірегені», » № 28 топ қыздары «Алға, қазақ 

жігіттері, «Мен қазақтың қызымын» 15 топ студенті Бердіғали Аяулым, 

«Жаса, Қазақстан» Каженова Жанерке көрермендерге тарту етті. Топ мүшесі 

Нұрғали Диана Елбасына арналған «Елбасымен мақтанамын» арнауын 

оқыды. 

30.11.2021ж   Тұңғыш Президент күніне орай "Менің елім-достық 

мекені" атты әдеби-танымдық кешті  өндірістік оқыту шебері Кажмулдина 

Н.С. мен Саханова К.Х. № 10 топ студенттерімен дайындады. Кеште 

Н.Назарбаевтың өмірбаянынан слайдтар дайындалды, студенттер елбасының 

өмір жолы, еңбек кезеңдерінен ақпараттар дайындады. Кеште студенттердің 

өздері дайындаған «Тәуелсіздік» Тлеген М., "Елін сүйген, елі сүйген Елбасы" 

Сариева Д. арнауларын оқыды. Кеш қонақтары Орал саз колледж студенті 

Есқайыров Бахтияр "Балбырауын", "Атырау" күйлерін орындады. №20 топ 

студенті Бек Айгерім  Н.Назарбаевтың сүйікті әндерінің бірі - "Весна на 

заречной улице" әнін орындады. 

№10 топ студенттері "Туған жер", №22 топ студенті Шайфуддинова 

Рената "Калинка" биімен, №15топ студенті Бериккалиева Аяулым 

"Тәуелсіздік" №28 топ студенті Каженова Жанерке  "Жаса Қазақстан 

"әндерімен көрермендердің зор ықыласына иеленді. 

Колледж жатақханасы тұрғындары Тұңғыш Президент күніне орай 

«Небо моего детства», «Балалық шағымның аспаны» фильмдерін тамашалап, 

талдады, соңында викторина жүргізілді. Жеңімпаздар тәттілермен 

марапатталды. 

БҚО БББ Білім беруді дамыту орталығының дайындаған «Тәуелсіздік 

шежіресі» байқауының іріктеу кезеңінде «ОСТК жұлдыздары» командасы 5 

команданың арасынанфиналға жолдама алды. 

 
 

«Тамақтандыруды ұйымдастыру», «Шаштараз өнері және сәндік косметика» 

мамандықтарының № 6,7,14,15,16,22, 28,29,31,33 топ студенттері қалалық 

Ю.Гагарин атындағы кинотеатрда «Балалық шағымның аспаны» атты 

фильмді тамашалап, викторинаға қатысты. 



 
 

ҚР Тәуелсіздігінің 30-ж орай  № 1,2,3,6,7,11, 12, 27, 28,29,30 топ 

студенттері қалалық мұражайларға саяхат жүргізді. 

 
02.12.-15.12.2021 ж.  аралығында  ҚР Тәуелсіздігінің 30 ж мерейтойына 

арналған  «Тәуелсіздікке тарту» аты тәрбие шаралар шеруі өтті. Шаралар 

«Тәуелсіздік белестері» атты кітаптар мен суреттер көрмесінен басталды. 

(ұйымдастырушы кітапхана менгерушісі А.Е.Ильясова). Көрмеге Елбасының 

шығармалары, еліміздің тәуелсіздік жылдарындағы жетістіктері туралы 

мақалалар, шығармалар орнатылды.  

02.12.2021 ж  колледж фойесінде «Менің оқыған кітабым» атты 

кітаптар көрмесі орын алды. Колледж студенттері оқыған кітаптарын 

сөрелерге орналастырып, кітаптармен кітаптардың мазмұнымен бөлісті. 

Қызықты шығармалар туралы ақпарат жинақтады.Көрме 15.12.2021 ж дейін 

жалғасады. 

 
03.12.2021ж. колледж педагог-психологтары  А.А.Мостовщикова и мен  

А.З.Саукенова  студенттер арасында  «Паториотизмді қалыптастыру»атты 

тренинг ұйымдастырды . Мақсаты: студенттерге патриотизм сезімдерін 

қалыптастыру, адамгершілікке тәрбиелеу. 



 
09.12.2021ж.«Жас сарбаз» үйірмесі (жетекшісі М.Е.Сатангалиев) 

«Патриотизм- Отанның ішкі қуаты»атты танымдық викторина 

дайындады.Викторинаға  5 команда қатысты. Мақсаты патриотизмге 

тәрбиелеу, елінің тарихын білу, отансүйгіштік сезімдерін қалыптастыру. 

Айналымдар блиц-сұрақтардан, мақал-мәтелдерден, ДАРТС ойыны, арқан 

тартудан құралды. Жеңімпаздар мадақтау қағаздармен марапатталды. 

 
09 .12. -15.12.2021 г. ҚР Тәуелсіздігінің 30 ж орай колледж 

А.Островский ат. орыс,  Х.Бөкеева ат . қазақ  драматеатрларында 

"Тәуелсіздікке тарту" атты колледж педагогтары мен оқушыларының 

шығармашылық көрмесі өтті. Көрмеде "Тігін өндірісі мен киімдерді үлгілеу", 

"Шаштараз өнері және сәндік косметика" , "Тамақтандыруды ұйымдастыру" 

мамандықтарының  ұлттық бұйымдар, ҚР Ассамблеясына арналған ұлттық 

костюмдер, ұлттық тәттілер, шаштан жасалған әртүрлі бұйымдар, т.б. 

жәдігерлер орын алып, көрермендердің зор ықыласына қалды.  

 
ҚР Тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай ұйымдастырылған көрме үшін 

колледж ұжымы  БҚО БББ БДО алғысхатымен марапатталды. 

  



Колледж еріктілер тобы, өзің-өзі басқару кеңесі және «Жас сарбаз» 

патриоттық клубының жұмыстары облыстық ҚР Тәуелсіздігінің 30 

жылдығына арналған «еріктілер тобы, өзің-өзі басқару кеңесі және «Жас 

сарбаз» патриоттық клубының жұмыстары портфолиосы» байқауына 

қатысып, ІІІ дәрежелі дипломға иеленді. 

 
10.12.2021ж №3 топ жетекшілері Избасова М.С. мен Тагибергенова Г.Р. 

«Туған жер білгірлері» атты зияткерлер байқауы өтті. Мақсаты: студенттерге 

туған жер тарихымен таныстыру, білімдерін жүйелеу, танымдық көз қарасын 

арттыру. Байқауға 5 топтан 15 студент қатысты. Ойын өте қызықты өтті. 

Қатысушылар білімдерін географиялық, салт-дәстүрлер, бәйге, блиц-

сұрақтар айналымдарында сынады. Жеңімпаздар мадақтамалармен 

марапатталды. 

 
 

13.12.2021г  Дене тәрбиесі ПӘБ ҚР Тәуелсіздігінің 30-ж орай  «Тәуелсіздік 

кезіндегі қазақстан спортының  дамуы» атты дөнгелек үстел оздырды. 

Мақсаты: тәрбиеленушілерді спортқа баулы,еліміздің спортшылары 

жетістіктерімен таныстыру, дені сау ұрпақ тәрбиелеу, паториоттық сезім 

қалыптастыру. Шараға дене тәрбиесі, колледж оқытушылары, студенттер 

қатысты.  «Туризм» үйірмесі жетекшісі  Ж.А. үйірме тарихы, туризмнің 

облыстағы орны, Илашев А.А. үстел теннисі, А.У.Жумашева ұлттық 

ойындартуралы  айтты. Шаянова М.К. студенттер арасында «Қазақстан 

спортшылары» тақырыбына викторина жүргізді. Сонымен қатар, қазақстан 

спорты туралы фильм, слайдттар дайындалды. 

14.12.2021 ж. декаданы «Тәуелсіздік –баға жетпес байлық» 

тақырыбындағы театрландырылған шара түйіндеді. Шарада «Сән театры» 

қойылымы, студенттер дайындаған концерттік бағдарлама орын алды. 

ҚР Тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтойына орай КжТББҰ арасында 

"Жас сарбаз" патриоттық клубтар, өзін өзі басқару кеңесі, еріктілер клубтары 

жұмыстары портфолиосы байқауында колледж ІІІ дәрежелі дипломға және 



"Үздік ұйымдастырылған портфолиосы" марапатына иеленді.

 
2022 жылдың наурыз айының   бірінші  аптасында Дүниежүзілік 

Азаматтық қорғаныс күніне арналған іс шаралар  өткізілді. Атап айтқанда 

топтар арасында Азаматтық қорғаныс  құрылымы туралы, халықты көшіру 

және орналастыру бойынша бейнероликтер, слайдтар көрсетілді. Көрсетілім 

сабақтарына АӘТД оқытушылары қатысып, студенттердің баяндамаларын 

толықтырып отырды. 

Сабақта студенттер жалпы әскери қорғаныш толымын жамылғы, плащ және 

комбинезон түрінде кию тәсілдерін көрді. 

 
Ағымдағы жылдың 27 сәуірінде колледж студенттерімен Орал 

қаласының қорғаныс істері жөніндегі басқармасының тәрбие идеологиялық, 

әскери патриоттықжұмыстар және қарулы күштер ардагерлерімен 

жұмыстану бөлімшесінің бастығы майор Ахметкалиев Куат Уразгалиевичпен 

және БҚО «Таулы Қарабахтағы этносаралық қақтығыстардың реттеуге 

қатысқан урыс қимылдарының ардагерлер» қоғамдық бірлестігінің торағасы 

Имангалиев Марлен Гилманұлы және мүшесі Умбетов Талап 

Азмуханбетовичпен кездесу ұйымдастырылды. Студенттерге әскерге шақыру 

компаниясы туралы егжей-тегжейлі айтылды, әскерге шақыру қызметі 

келісім-шарттан қалай ерекшеленетіні түсіндірілді. Сондай-ақ, іріктеу 

критерийлері мен қабылдау шарттары, әскери қызметкерлерге берілетін 

әлеуметтік кепілдіктер мен жеңілдіктер туралы айтылды. 

Әскери комиссариат өкілдері әскерге шақырудың ерекшеліктеріне, әскери 

қызметшілердің жеңілдіктері мен еңбегіне ақы төлеу шарттарына тоқталды, 

сондай-ақ студенттерге әскери комиссариаттың құрылымы, әскерге 

шақыруды ұйымдастыру туралы, Мемлекеттік және басқа да құрылымдарға 

жұмысқа орналасудағы қызметтің рөлі туралы айтты. 

Кездесу қызу пікірталас пен студенттердің сұрақтарымен аяқталды. Балалар 

армияның табысты болашағы ғана емес, бүкіл елдің әл-ауқаты да оларға 

байланысты болуы мүмкін екенін түсініп, сұрақтар қойды. 



 
2022 жылдың 16 ақпан күні колледжімізде Ауғанстан жерінен Кеңес 

әскерлерінің шығарылғанына 33жыл  толуына орай әскери-патриоттық 

эстафета өткізілді. Эстафетаға 16, 15, 33, 3,6, 8, 28, 14 топ командалары  

белсене қатысып, келесі жүлделі орындарды иеленді: 

Командылық есепте 1 орын – 33 топ, 2 орын – 6 топ, 3 орын – 3 топ. 

18 ақпан күні Ауған соғысының аяқталуының 33 жылдығын атап өту 

мақсатында " Ерлік, ердін- қасиеті!" атты Ауған соғысының ардагері 

Боровский Анатолий Владимировичпен кездесу өтті.  

 
https://www.instagram.com/p/CaOtsUyDH6Y/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

25 ақпанында  Орал «Сервис»  технологиялық  колледжінде  әскерге 

швқырылушы студенттер мен ҚР Ұлттық Ұлан академиясының 4 курс 

студентері  С.С Сәрсенбай және А.А Ділдәбектің қатысуымен кездесу 

ұйымдастырылды. Кездесуге колледж студенттері түгел қатысты. Студенттер 

алдында  курсант А.А Ділдәбек сөз алып, Қарулы Күштер қатарында қызмет 

ету-еліміздің әрбір азаматы үшін абырой екенін атап өтті. Қарулы Күштер 

қатарындағы  қызметтің ауыртпалығын, оны өткеруге шыдамдылықты талап 

етеінін айта отырып, артықшылық жақтарын атап көрсетті. 



   
https://www.instagram.com/p/CaZfZ-yM-VR/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

16 наурыз күні колледж әкімшілігі және Студенттік парламент мүшелері 

Мемлекетіміздің басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына 

Жолдауын тындап, өз пікірлерін білдірді. 

   
https://www.instagram.com/p/CbKatWTAwkV/?igshid=MDJmNzVkMjY= 

 

6 сәуір күні Аманат  қоғамдық қорының теолог маманы Е.Ихсанов 

және колледжіміздің кәмелеттік жасқа толмағандар ісі жөніндегі 

учаскелік инспектор полиция лейтенанты  Набиденова Г.Д. колледж 

студенттерімен кездесті. Кездесу барысында жастардың деструктивті діни 

ағымның жетегіне ермеуі, діни салауаттылығын арттыру, жасөспірімдер 

арасындағы құқықбұзушылықтың алдын алу және жол бермеу, қыз 

балалардың тәрбиесі туралы мәселелер айтылды. 

 
https://www.instagram.com/p/CcFxliZMQPH/?igshid=MDJmNzVkMjY= 

12.04.2022 ж. "Шаштараз өнері және сәндік косметика" мамандығы 

бойынша білім алушылардың 13 тобында "Адалдық алаңы" қызметкері Серік 

Мұқашев "Адал ұрпақ, адал білім, саналы ой" тақырыбында парасаттылық 

сағаты өткізді. 

 



Ағымдағы жылдың 27 сәуірінде колледж студенттерімен Орал 

қаласының қорғаныс істері жөніндегі басқармасының тәрбие идеологиялық, 

әскери патриоттық жұмыстар және қарулы күштер ардагерлерімен 

жұмыстану бөлімшесінің бастығы майор Ахметкалиев Куат Уразгалиевичпен 

және БҚО «Таулы Қарабахтағы этносаралық қақтығыстардың реттеуге 

қатысқан урыс қимылдарының ардагерлер» қоғамдық бірлестігінің торағасы 

Имангалиев Марлен Гилманұлы және мүшесі Умбетов Талап 

Азмуханбетовичпен кездесу ұйымдастырылды. Студенттерге әскерге шақыру 

компаниясы туралы егжей-тегжейлі айтылды, әскерге шақыру қызметі 

келісім-шарттан қалай ерекшеленетіні түсіндірілді. Сондай-ақ, іріктеу 

критерийлері мен қабылдау шарттары, әскери қызметкерлерге берілетін 

әлеуметтік кепілдіктер мен жеңілдіктер туралы айтылды. 

Әскери комиссариат өкілдері әскерге шақырудың ерекшеліктеріне, әскери 

қызметшілердің жеңілдіктері мен еңбегіне ақы төлеу шарттарына тоқталды, 

сондай-ақ студенттерге әскери комиссариаттың құрылымы, әскерге 

шақыруды ұйымдастыру туралы, Мемлекеттік және басқа да құрылымдарға 

жұмысқа орналасудағы қызметтің рөлі туралы айтты. 

Кездесу қызу пікірталас пен студенттердің сұрақтарымен аяқталды. Балалар 

армияның табысты болашағы ғана емес, бүкіл елдің әл-ауқаты да оларға 

байланысты болуы мүмкін екенін түсініп, сұрақтар қойды. 

   
https://www.instagram.com/p/Cc4uR_OOXdk/?igshid=MDJmNzVkMjY= 

 

Мамыр айының бірінші күні Қазақстан аса жарқын әрі мейрімді  

мерекелерінің бірі- Қазақстан халықтарының бірлігі күні тойланады. Осыған 

орай колледж белсенді студенттері кәсіптік бағдар беру жұмыстарын 

күшейтіп, қалалық аландағы мерекелік шарада қатысып, қала түрғындарымен 

суретке түсіп, өз ризашылықтарын білдірді. 

https://www.instagram.com/tv/CdDG-qGDkPj/?igshid=MDJmNzVkMjY= 

«Мәңгілік алау» мемориалында гүл шоқтарын қою рәсімі – 9 мамыр Ұлы 

Жеңістің 77 жылдығына орай гүл шоқтарын қою рәсіміне колледж әкімшілігі 

мен белсенді студенттер қатысты. 

https://www.instagram.com/tv/CdYBeIDjxQC/?igshid=MDJmNzVkMjY= 

26 мамыр күні  Орал қалалық ішкі саясат бөлімінің қолдауымен «Ғасыр» 

жастар қоғамдық бірлестігі «Дін саласындағы мемлекеттік саясатты 

түсіндіру, діни экстремизм мен терроризмді алдын-алу бойынша іс-шаралар 

өткізу» әлеуметтік жобасы аясында колледж діндар студенттерімен теріс діни 

ағымның алдын алу мақсатында теолог маман Міржақып Алияасқардың 

қатысуымен кездесу өтті. 



https://www.instagram.com/p/CeBGmSgjGuK/?igshid=MDJmNzVkMjY= 

31 мамыр күні колледжде 31 мамыр саяси репрессия құрбандарын еске 

алу күніне арналған «Зұлмат жылдар жаңғырығы» атты тарихи ақпараттық 

шарасы оздырылды. 

https://www.instagram.com/p/CeROoR6MuRd/?igshid=MDJmNzVkMjY= 

2022 жылдың 2 маусымында  колледжде тәрбие бөлімінің 

ұйымдастыруымен Мемлекеттік рәміздерінің 30 жылдығы және Кеңес 

Одағының Батыры Т.Бигелдиновтың 100 жылдығына орай студенттердің 

интернационалист –жауынгерлермен кездесчу өткізілді. 

Кездесуде «Жас сарбаз» патриоттық клубының мүшелері саптық 

дайындық бойынша саптық шеру, саппен әндетіп жүріп өту дағдыларын 

орындады. Атыс дайындығы бойынша автоматты толық емес бөлшектеу 

және жинау бойынша өнерлерін көрсетті. Қонақтарға сөз беріліп, 

студенттерге оқуда сәттілік тіледі.  

https://www.instagram.com/tv/CeWUDTJj_4x/?igshid=MDJmNzVkMjY= 

 

4 маусым Мемлекеттік рәміздер күніне орай Студенттік парламент 

мүшелері челледж ұйымдастырды. 

https://www.instagram.com/tv/CeTLOsojCI5/?igshid=MDJmNzVkMjY= 

Өзара сыйластық мәдениетін қалыптастыру және сыбайлас жемқорлық 

көрінісіне төзбейтін орта құру бойынша колледж қызметкерлері мен 

студенттері арасында жүйелі түрде жұмыс жұргізіліде. Жазғы сессия 

кезеңінде колледж «Саналы ұрпақ» клубунуң мүшелері «Таза сессия» 

ақциясын өткізді.  

https://www.instagram.com/p/Ce5HA9HK-68/?igshid=MDJmNzVkMjY= 

Ағымдағы жылдың 16 маусымында «Жас сарбаз» әскери патриоттық 

клубының мүшелері және әскери дайындық пәні оқытушының 

ұйымдастыруымен әскери-патроиттық бағытта Ауған соғысы және Тәжік-

Ауған соғысының ардагеріімен «Жауынгер жолы» тақырыбындағы кездесу 

өткізілді. Кездесу қонағы Ауған соғысының ардагері – Демеов Маулет 

Куантаевич студенттермен толық сұқбат жүргізіп сол бір қилы кезеңдегі 

бейнебаян көрсетті. 

https://www.instagram.com/tv/Ce5YjHCDxCL/?igshid=MDJmNzVkMjY= 

2. Рухани-адамгершілік тәрбие 

Қазан айында қариялар  күніне орай «Қариялар –қазынасы елімнің» атты 

тәрбие шаралар жиынтығын ұйымдастырды.Колледж студенттері «Менің 

мақтан тұтар тұлғам - ұстазым»,«Білім кілті- ұстазда!» атты ұстаздар мен 

өндірістік оқыту шеберлеріне арнаған онлайн мерекелік бейне құттықтаулар 

жолдады. Колледж ардагерлері мен педагогтарына өз құттықтауларын  

түлектерде жеткізді. Жатақхана тұрғындары колледж алаңында «Педагог 

аллеясына» қосымша ағаштар екті. 

28.09-30.09.2021ж. аралығында «Ұлылықтың басында ұстаз тұрар» 

сыныптан тыс шаралар өтті. Шараларға колледж ұстаздары шақырылып, 

колледж тарихы, ұстанымы туралы құнды ақпараттармен бөлісті. 



І –курс студенттері арасында «Ұстаз –ұлы тұлға» атты  мерекелік 

марафонга барлық топтарда   колледж ардагерлері, тәжірибелі ұстазадар 

шақырылып, мерекелік концерт өтті.  

Өзің-өзі басқару кеңесі «Ұстаз, саған бас ием!» атты апталық 

дайындалды. Апталық аясында 25.09.2021ж колледж студенттері арасында 

тілдер ПӘБ оқытушылары Акдаулетова А.К  мен Досали Л.К. 

ұйымдастыруымен колледж студенттері арасында «Ұстаздар, сізге 

мың алғыс!" атты  педагогтарға арналған  құттықтау хат шарасы 

ұйымдастырылды. Колледжфойесіне хаттарға арналған жәшік орнатылды. 

Студенттер өз ұстаздарына арнау хаттарын жәшікке салды. Студенттер 

арасынан тағайындалған пошташы апта сонында хаттарды адресаттарына 

таратты. 

Жатақхана тұрғындары арасында «Ұстазым, саған арнаймын!» атты 

колледж шеберлеріне арнаған шара өтті.  Шараға тұрғындар тәрбиешілерін, 

шеберлерін шақырып, шатты көңіл-күй, ақ жарма тілектерін арнады. Кеш 

көңілді өтті. 

   Өзін-өзі басқару кеңесі ұстаздар күніне орай дублер күнінін 

ұйымдастырды. Мақсаты: ұстаздық жұмыстың қиындығын түсіну, ұстазға 

құрмет көрсету, адамгершілікке тәрбиелеу. І-ІҮ курс студенттері 

ұстаздардың сабағын алмастырып өткізді. Әр дублер жұмыстың қиындығын 

түсініп, жауапкершілікпен қарады. 

 
30.09.2021ж Жатақхана тұрғындары арасында «Ұстазым, саған 

арнаймын!» атты колледж шеберлеріне арнаған шара өтті.   

І-ІІІ курс студенттері арасында ұстаздар күніне арналған қабырға 

газеттері байқауы өтті. Байқауға қатысушылар ұстаздарға арналған ақ жарма 

тілектерін газет беттері арқылы жеткізді. 

 
 Ұлттық тәрбиемен отбасылық тәрбие» Ай сайын «Қайырылымдылық 

сыйла!», «Қайырымды бол!», «Біз доспыз!» атты қайырымдылық шаралары 

ұйымдастырылады. Колледж жастарынан құралған «Ұлағат» клубы 

бастауымен «Екінші қолға» акциялар ұйымдастырылып, аз қамтылған, 

көпбалалы отбасыларындағы балалар қажетті құралдармен жабдықталады. 



«Қайырымдылық айлығы жалғасын табуда!» атты ұранмен «Шапағат» 

еріктілер клубы мүшелері колледж ардагерлеріне, жағдайы төмен 

отбасыларына көмек көрсетті.  

23.09.2021ж. орыс тілі пәні оқытушылары Маметанова С.К. Турежанова 

М.Б.мемлекеттік тілде оқымайтын топтар арасында «Казахстан- край 

великих людей. «Ыбрай Алтынсарин-выдающийся просветитель» атты 

дөнгелек жоза өткізді. Жозаға І-ІІ курс студенттері қатысты. Қатысушылар 

Ыбырай Алтынсариннің ағартушылық қызметіне тоқтады, «Құмырсқа, 

өрмекші, қарлығаш», «Таза бұлақ», «Бақша ағаштары» атты 

шығармаларынан қойылымдар көрсетті,  викторина жүргізді, жазған 

кітаптары туралы пікір алмасты.   

 
І курс студенттері арасында ұйымдастырылған «Сауаттылар» сайысында   І 

курстың барлық студенттері қатысты. Қорытындысында қатысқан №2 топ 

студенттер жеңімпаз атанды. 
Жатақхана тәрбиешілері Джакупова Р.Г. мен Гумарова А.М. дәстүрлі  

«Ұлттық тағам күні» мерекесін ай сайын ұйымдастырып,  білім алушылар 

мен педагогтарға  әлем халықтарының тағам түрлерімен таныстырып, 

дайындау әдістерін, дайындап дәм тату тәртібін дәріптейді. 

Студенттердің өз құқықтарына, 30-жыл бойы құқықтық заңнамалардағы 

өзгертілулеріне арналған  «Құқықтық сауаттылық – заман талабы»  дөнгелек 

үстелмен  жалғасты. (ұйымдастырушылар Балмаш С.С., Мукашев С, 

Куаншалиева Л.Т.) 

25.11.2021 ж Орал «Сервис» технологиялық колледжінде қазіргі таңда 

қоғамда орын алған тұрмыстық зорлық- зомбылыққа қарсы «Зорлық –

зомбылыққа қарсы күрес жолдары» атты тұрмыстық зорлық- зомбылық 

құрбандарына арналған дағдарыс орталығының директоры Талшынай Жүніс 

Орынбекқызы және орталық маманы Кусесова Перизат Ұзақбайқызымен 

кездесу өтті. Кездесуге сонымен қатар қалалық М.Горький атындағы  

кітапхананың №8 филиалының қызметкерлері қатысты. Өмірден мысалдар 

келтірілді, студенттерге жағжаяттар ұсынылып, пікір алысты. Кездесу 

соңында сауалнама жүргізілді. 

 



Колледж топтары арасында отбасы күніне орай «Отбасым –менің 

мекенім» жатақхана тұрғындары «Таза колледж – менің колледжім» атты 

акция ұйымдастырды. Акцияға жатақхананың 80-нен жуық тұрғындары 

қатысты. «Семья –это то, что с тобою всегда» тақырыбында  І-ІІ курс 

студенттері арасында  отбасы күніне арналған тәрбие сағаты өтті. Студенттер 

отбасындағы ата-анамен, басқа мүшелерімен байланыстары, отбасы 

құңдылықтары  туралы сөз қозғады. 

 
 «Қоғамда парасаттылық мәдениетін қалыптастыру» тақырыбында колледж  

психологы А.А.Мостовщикова  мен Саукенова А.З. студенттер арасында  

тренингтер  өткізді. 

 
15қараша-Ұлттық валюта күніне кітапханада №16,14топ студенттеріне 

"Аренада әлем валюталары" библиокруиз кеші №13 қалалық кітапхана 

филиалымен бірігіп  өткізілді. Студенттерге Қазақстанның ұлттық ақшасына 

көшу тарихы,оның маңызын түсіндіру мақсатында тарих пәнінің мұғалімі 

Салекеев А.Е.айтып өтті. Өзге елдердің ақшасы туралы слайд 

көрсетіліп,викториналық сұрақтар қойылды, теңге туралы өлең 

оқылды."Динардан теңгеге дейін.." кітап көрмесіне библиографиялық шолу 

жүргізілді. 

 
Колледж студенттері халықаралық «Менің отбасым» атты шығармашылық 

байқауға қатысып, №22 топ  студенті Барышникова В ІІ дәрежелі дипломмен 

марапатталды (жетекшісі Н.М.Кунашев) 



 
 Ағымдағы жылдың 23 ақпан-01 наурыз аралығында «Алғыс айту» күніне 

арналған #Алғысайту марафоны өткізілді. 

https://www.instagram.com/reel/Cah0wj_DY4T/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

https://www.instagram.com/p/Cah1Z0NDkrg/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

https://www.instagram.com/tv/Cah2-HBDdwx/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

https://www.instagram.com/tv/Cah_wPqDbt0/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

https://www.instagram.com/p/CaiAWUuDr_1/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

https://www.instagram.com/p/CaiAWUuDr_1/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

Ағымдағы жылдын  ақпан айында колледж ұйымдастырумен «Алтын 

жүрек» челленджінің аясында «Шаштараз, визажист» мамандығында оқым 

жатырған студентер мен оқытушылар Жалпы үлгідегі қарттармен 

мүгідектерге арналған Орал медициналық-әлеуметтік мекемесіндегі 

түрғындарына шаштараз қызметтін қорсетті. 

https://www.instagram.com/tv/CahYZEUDPj6/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

1 наурыз күні  колледжінің Студенттік парламент мүшелері  Алғыс айту 

мерекесіне орай колледж үжым кұттықтау арқылы   көңілді күй сыйлады. 

https://www.instagram.com/tv/Caj6oiTjNhP/?igshid=MDJmNzVkMjY= 

1 наурыз күні колледжінде «Шынайы жүректегі алғыс» суреттер көрмесі 

өтті. 

https://www.instagram.com/p/Caj64UGDqWd/?igshid=MDJmNzVkMjY= 

3 наурыз күні колледжінің Студенттік парламент мүшелерінің 

үйымдастыруымен славян халқының мерекесі - Масленица атап өтілді.  

https://www.instagram.com/p/Caj8MyvjAHu/?igshid=MDJmNzVkMjY= 

«8 Наурыз - Қазақстанда халықаралық әйелдер күні!» мерекесіне орай 

колледж инстаграм жиесіне колледж студенттерінің құттықтау бейнеролик 

ақциясы өтті.  

https://www.instagram.com/p/Ca09HenKD4V/?igshid=MDJmNzVkMjY= 

https://www.instagram.com/p/Ca09PG9qYl7/?igshid=MDJmNzVkMjY= 

14 наурыз күні колледжімізде амал мерекесі Қөрісу айты өтті.   

https://www.instagram.com/tv/CbF3vrhDRcJ/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

Тәрбие бөлімі және "Шапағат" еріктілер клубының мүшелері колледж  

жатақханасының студенттеріне арнап ифтар (ауыз ашар) ұйымдастырды. 

Кешке арнайы  дін істер басқармасының теолог маманы А. Қуан шақырылды. 

Кездесу барысында А. Қуан Рамазан айының мәнін, "Оразаның" пайдасы 

жөнінде нұсқаулар беріп, студенттердің сұрақтарына жауап берді. 



 
https://www.instagram.com/p/CccayKOMAlg/?igshid=MDJmNzVkMjY= 

15 мамыр куні «Жайық таңы» жыл сайынғы «Бірге  бақытымыз» 

фестивалін ұйымдастырды. Аталған шараға колледж еріктілері белсенді 

қатысыты. 

https://www.instagram.com/tv/Cdxu_cNjTJo/?igshid=MDJmNzVkMjY= 

Көпмәдениеттік және көркем-эстетикалық тәрбие 

 «Көпмәдениеттік және көркем-эстетикалық тәрбие» орта құру 

мақсатында колледж студенттері өзін өзі басқару, волонтерлік клуб, 

студенттік кеңестерінде шаралар ұйымдастырады. І курс студенттерінің 

өнерін ұштауға, студенттер арасынан шығармашыл, өнерлі таланттарды 

анықтауға, бос уақыттты тиімді пайдалану мақсатында дәстүрлі «Алло, 

талантыларды іздейміз!» өнер байқауы жүргізілді. Студенттер арасында 

жүргізушілік, вокалдық, бишілік, мәнерлеп оқу, актерлік қасиеттерін таныту 

түрлары 3 күнге бөлінді.  

Колледж  кітапханашылары А.Е.Ильясова мен Куаншалиева Р.С. 

ұйымдастыруымен Қ.Аманжоловтың 110жылдығына арналған«Дауылдап 

өткен дарабоз » атты жыр кеші қалалық  кітапханалар жүйесінің 

№13кітапхана –филиалы және колледж кітапханасының бірігіп өткізілді. 

Ақынның өмір жолдары, прозалық, драматургиялық шығармаларымен 

таныстырылды. «Өзім туралы»ақынның өлеңіне жазылған бейнеролик 

көрсетілді. Шара барысында №2,9,14,15 топтың студенттері Адилова 

К.«Оралым», Жолдасқали Д.«Жайық», Мақсут Г.«Мен табиғат бөбегі», Елеу 

Н. «Тағдыр», Шляпин А. «Сен фашистсің», Азамат Н. «Дауыл», Рысқалиев 

Ғ.,Жаппасбаева Ж.«Атамекен» өлеңдерін  жатқа оқыды. 

Колледж топтарына арналған «Қасым жыры-рух байрағы »кітап көрмесіне 

библиографиялық шара өткізілді. 

 
12.10-15.10 ж  аралығында колледжішілік «Өзіңді де өзгеніде сыйлай 

біл!» тақырыбында жасөспірімдер арасында зорлық-зомбылыққа қарсы кеш 

өтті. Кеш  барысында «Жас психолог» үйірмесі жетекшілері  

А.А.Мостовщикова мен А.З.Саукенова  қатысушыларды  заңнамалармен, 

құқықтық шаралармен таныстырды. 



 

  «Құқықтық білім-әділет пен парасаты жолы» атты дөнгелек үстел өтті. 

Шараға қалалық бөлім прокуроры  Утебаев Ж.М., БҚО ЮП кәмелетке 

толмағандар инспекторы В.Б.Мухитова қатысып, қала бойынша 

жасөспірімдер арасындағы құқықбұзушылық орын алатындары, оларды 

алдын алу жолдары туралы статистика, бейнефильмдер, өз ойларын ортаға 

салды. Кері байланыста слайдтар, бейнефильмдер көрсетілді. 

 
 

13.10.2021ж ТжКББҰ студенттері арасында облыстық  әскери-патриоттық 

ойын өткізілді. Колледж студенттері  облыстың 10 командасы арасында ІІ 

орынға иеленді. «Автоматты толық емес бөлшектеу және жинау» бойынша 

ІІІ орын  А.Қоблан, Медетов М., «Оқжатарды жарақсыздандыру және 

жарақтау» бойынша ІІІ орын Досмухамбетова А., мылтық атудан І орын 

Қ.Екпін колледж қоржынына жинады. 

 
 

15.10 ж  Колледж  психологтары А.А.Мостовщикова мен 

А.З.Саукенова  І курс мүмкіндіктері шектеулі студенттер арасында 

психологиялық тренингтер өткізді. Мақсаты қоғамдағы қиындықтарды жеңе 

білуге биімделу. 

18 қазан –рухани келісім мерекесіне орай Орал «Сервис» технологиялық 

колледжінде «Ұлы достық мұрасы» атты танымдық кеш өтті. Кешке БҚО 



ҚХАФ әтномәдени және қоғамдық бірлестіктермен жұмыс бөлімінің 

басшысы Тоболева И.А., колледж ардагерлері, педагогтары мен студенттері 

қатысты. Шараға колледжде оқитын өзге ұлт өкілдері студенттері, педагогтар 

қатысты. Шара барысында психолог А.А.Мостовщикова «Шаңырақ» 

тренингісін, С.С.Балмаш «Рухани келісім- достық кепілі» тақырыбында 

танымдық ақпарат берді. Колледжде оқитын азербайжан өкілі Бекесова Н 

бастауыш сыныптан қазақ тілінде отан, достық туралы өлең шығаратыны 

туралы әңгімелеп, «Тәуелсіздік» атты өлеңін оқыды. Шешен өкілі Чадаева А 

«Лезгинка»  мен  украин өкілі Шайфутдинова Рената әдемі биімен, венгер 

өкілі Хорн Илонна, Головко Мария,Воржакова Лейла достық, рухани келісім 

туралы өз ойларымен бөлісті. Шара соңында «Достық гүліне»  қатысушылар 

тілектерін қалдырды. Шараға қатысқан әтномәдени және қоғамдық 

бірлестіктермен жұмыс бөлімінің басшысы Тоболева И.А. 

ұйымдастырушыларға шара жөғары деңгейде өткенін айтыып, ризашылығын 

білдірді. 

 
 

 
12.10-15.10 ж  аралығында колледжішілік «Өз құқығыңды біле біл» 

тақырыбында жасөспірімдер арасында зорлық-зомбылыққа қарсы апталық 

өтті. Апталық барысында колледж  психологтары А.А.Мостовщикова мен 

А.З.Саукенова  қатысушыларды  заңнамалармен, құқықтық шаралармен 

таныстырды. 

 
 

    Қараша айында құқық  бұзушылықтың  алдын  алу тақырыбындағы  

«Кәмелетке толмағандардың құқық бұзушылықтары»тәрбие 

сағаттары,жалпы колледжішілік «Меің құқығым» тақырыбында ІІБ аға 

лейтенанты В.Мухитовамен кездесу өтті.  



Колледж  ювиналді  полиция  лейтенанты  Набиденова Г.Қ. студенттер мен 

ата-аналарлардың  құқықтық білімдері мен жауапкершіліктерін арттыру, 

қылмыстық әрекеттерден аулақ болу  жолдарымен, қылмыстық 

жауапкершілік түрлерімен таныстыру мақсатында  І-ІҮ курс студенттерінің 

ата-аналар жиналыстарына қатысты. Жасөспірімдер арасында құқық 

бұзушылық мәселесі орын алатыны туралы ақпарат берді. 

ЖҚТБ  орталығының бас маманы  Умбетова  Г.А.  студенттерге  ЖҚТБ 

–ның  қазіргі  таңдағы  адамзаттың  басты  проблемасы  екенін,  оның  

зиянды  жақтарын  түсіндіру,  ғасыр  дертіне  айналып  отырған  кеселдің  

залалын  жан-жақты  меңгерту,  зиянды  әдеттен  барынша  аулақ  болу 

мақсатында кездесу өткізді. ЖҚТБ  қандай  жолмен  жұғады,аурудан  қалай  

сақтанған  жөн, АҚТҚ  тарау  жолдары,  ЖҚТБ-ның  басты  ықтимал  

белгілер,  АҚТҚ  қалай  берілмейді - осы  және  тағыда  басқа  сұрақтарға  

тоқталып, короновирустан  да  сақтану  жолдары  туралы  айтты, бүктемелер 

үлестірді. Халықаралық ЖИТИС-пен күрес күні қарсанында  колледж 

медбикесі Г.С.Бикжанованың ұйымдастыруымен салауатты өмір салтын 

қалыптастыру орталығының (СӨССО) қызметкерлерімен Онлайн кездесу 

оздырылды. 

Қарашаның 22-26 аралығында «Аурудан сақтаң!» атты «Жас психолог» 

пен «Жас медик» үйірмелері акция өткізді. 

Тұмау, грипп ауруларын алдын алу мақсатында «Жас медик», «Жас 

психолог» үйірмелері «Аурудың алдын алу» атты акция өткізді. Акцияға 

колледждің І-ІҮ курс студенттері қатысты. Ұйымдастырушылар тұмау 

ауруының алдын алу шаралары туралы ақпарат берді, психологиялық 

тренингтер өткізді, жаднамалар таратты. 

 
Колледж студенттері арасында короновирустік инфекция ауруының 

алдын алу мақсатында ата-аналар мен студенттер арасында түсіндірмелік 

шаралар жүргізілді. Шараға І-ІV курс студенттерінің ата-аналары қатысты. 

Шара қонақтары қалалық №4 емхана учаскелік дәрігері Мырзабаева Р.Ж. мен 

дәрігер эпидемиолог Ажгереев Б.Б. қатысушыларға анықтамық түсіндірмелі 

ақпарат берді. Кері байланыста ата-аналар сұрақтарына тартымды жауаптар 

алды. 

  Колледж студенттері мен жатақхана тұрғындары «Діни сауаттылық 

сағаты» тікелей  эфирде  өткен   шарасында БҚО Діндер басқармасының 

теолог маманы  Арман  Нұразметұлымен  көптеген сұрақтарға тұщымды 

жауаптар алды.  

 Ағымдағы жылдын 31 наурыз күні  Студенттік парламен мүшелері  

БҚО жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталығының бөлім 



басшысы,"Birgemiz" волонтерлері республикалық фронт офисының БҚО 

бойынша жетекшісі Бисенғалиев Мейірбек Хайырұлы-мен кездесу 

ұйымдастырды. 

          Колледждер арасындағы іс-шараларды ұйымдастыру бойынша 

сұрақтар мен ұсыныстар тыңдалды. 

 
 

            Ағымдағы жылдың 20 сәуір күні "Шапағат" клубының еріктілері "Jas 

Otan" Жастар қанатының Алматы қалалық филиалының төрағасы,  ҚР 

Президенті сайлауын бақылау жөніндегі республикалық комиссияның 

Алматы филиалы штабының мүшесі,  ҚазҰУ Жастар Ұйымдары комитетінің 

басшысы - Бекқайыров Нұрсұлтан Болатұлымен кездесті. Кездесу барысында 

Нұрсұлтан Болатұлы еріктілікке қалай келгендігін және сол салада жеткен 

жетістіктері туралы баяндап берді, колледж студенттерді "Еріктілер лигасы" 

акциясына белсенді қатысуға шақырды.  

https://www.instagram.com/p/CcmUGylKwyZ/?igshid=MDJmNzVkMjY= 

20 сәуір күні Студенттік Парламент және жастар ісі жөніндегі комитет 

мүшелері Қадыр Мыцрзалиев атындағы облыстық мәдениет және өнер 

орталығының концерт залында Индер аудандық «Дендер» газетінің бас 

редакторы, Атырау облыстыұ Бас редакторлар клубының төрағасы Жанай 

Амантурин еңбек жолымен таныстырылды. Кеш барысында «Батыс» тобы  

өз өнерлерін көрсетті.  

https://www.instagram.com/p/CcmUGylKwyZ/?igshid=MDJmNzVkMjY= 

Ағымдағы шылдың 17 мамыр күні колледж еріктілері «Мен Сізге 

керекпін» акциясына орай салынған суреттерді тұрғын үйлер, бизнес 

орталықтарының аумақтарына ілді. 

  
https://www.instagram.com/p/CdqNk9oscWU/?igshid=MDJmNzVkMjY= 

Бос уақыт – бұл жұмыстан немесе оқудан тыс мезгілде өз бетінше білім 

деңгейі мен мамандығын көтеруге, қоғамдық жұмыстарды атқаруға, дене 

тәрбиесі мен спортпен айналысуға, шығармашылық еңбек, көркем өнермен 

айналысуға, көңіл көтеруге бағышталған уақыттың бір бөлігі. Сол себептен 

ағымдағы жылдың 26 мамыр күні Орал «Сервис» технологиялық 

https://www.instagram.com/p/CcmUGylKwyZ/?igshid=MDJmNzVkMjY
https://www.instagram.com/p/CcmUGylKwyZ/?igshid=MDJmNzVkMjY
https://www.instagram.com/p/CdqNk9oscWU/?igshid=MDJmNzVkMjY


колледжінің әкімшілігі колледждіміздің мәртебесін көтеріп облыстық, 

республикалық байқаулардан жүлделі орындарға ие болып және колледж 

өміріне белсенді қатысып жүрген студенттерге арналған «Белсенділер 

жиыны-2022» шарасын өткізеді 

https://www.instagram.com/tv/CeGfvaMD1zG/?igshid=MDJmNzVkMjY= 

Қазақстан Республикасының президентті Қасым-Жомарт Тоқаев 2022 

жыл «Балалар жылы» деп жариялады. Осыған орай колледж әкімшілігі 

ұйымдастыруымен сән-салтанатты түрде атап өтілді. Балалар күніне 

арналған шара әуелі «Бар мейіріміз балаларға» атты балаларға арналған 

көңілді ойынымызбен басталды. 

https://www.instagram.com/tv/CeQ7h9sD7Ec/?igshid=MDJmNzVkMjY= 

 

Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие 

Студенттерді еңбекке баулы, жалқаулықты жою, адамгершілік, 

еңбекқорлық қасиеттерін дамыту мақсатында еңбек, экономикалық және 

экологиялық тәрбиелеу болып табылады. 

Қыркүйек- қазан айлары колледж студенттері жалпықалалық сенбілікке 

қатысты. Студенттер Орманқорғаушы көшесінен ет комбинаты  Затон 

аймағына дейін қаланы көкыстан тазалады. Мақсаты  қаланың шырайын 

әрлендіру, экологиялық таза аймаққа айналдыру, 

еңбексүйгіштік,тәртіптілікке тәрбиелеу. Шараға қатысушылар қажетті 

құралдармен қамтамасыз етілді. Студенттер көтеріңкі көңілмен сенбілікті 

атқарды. 

 
 

02 сәуір күні жатақханада тұратын «Шапағат» еріктілер клубының 

мүшелері колледж ауласында сенбілік өткізді. 

 
https://www.instagram.com/p/Cb60KQMsJUh/?igshid=MDJmNzVkMjY= 

 

Интеллектуалдық тәрбие, ақпараттық мәдениетті тәрбиелеу 

«Студенттерге зияткерлік тәрбие, ақпараттық 

мәдениетті,интеллектуалды, ақпараттық мәдениетті тәрбиелеу» мақсатында 

https://www.instagram.com/tv/CeGfvaMD1zG/?igshid=MDJmNzVkMjY
https://www.instagram.com/tv/CeQ7h9sD7Ec/?igshid=MDJmNzVkMjY
https://www.instagram.com/p/Cb60KQMsJUh/?igshid=MDJmNzVkMjY


жатақхана тәрбиеші Джакупова Р.Г. мен Гумарова А.М. ұйымдастыруымен 

«Жатақхана –біздің үйіміз»атты танымдық кеш өтті. 

14.10.2021ж.  Колледж  кітапханашылары А.Е.Ильясова мен Куаншалиева 

Р.С. ұйымдастыруымен  Қ.Аманжоловтың 110 жылдығына арналған 

«Дауылдап өткен дарабоз »атты жыр кешіқалалық  кітапханалар жүйесінің 

№13кітапхана –филиалы және колледж кітапханасының бірігіп өткізілді. 

Ақынның өмір жолдары, прозалық, драматургиялық шығармаларымен 

таныстырылды. «Өзім туралы» ақынның өлеңіне жазылған бейнеролик 

көрсетілді.Шара барысында 2,9,14,15 топтың студенттері Адилова 

К.«Оралым», Жолдасқали Д.«Жайық»,Мақсут Г.«Мен табиғат бөбегі», Елеу 

Н. «Тағдыр» , Шляпин А. «Сен фашистсің», Азамат Н. «Дауыл» Рысқалиев 

Ғ., Жаппасбаева Ж.«Атамекен»өлеңдерін  жатқа оқыды. 

Колледж топтарына арналған «Қасым жыры-рух байрағы»кітап көрмесіне 

библиографиялық шара дайындалды. 

 
Колледж ата-аналармен ата-аналар жиналысы офлайн өткізілді. Жиналысқа 

колледж  ювиналді  полиция  лейтенанты  Набиденова Г.Қ. қатысып, 

студенттер мен ата-аналарлардың  құқықтық білімдері мен 

жауапкершіліктерін арттыру, қылмыстық әрекеттерден аулақ болу  

жолдарымен, қылмыстық жауапкершілік түрлерімен таныстыру мақсатында  

І-ІҮ курс студенттерінің ата-аналарына тісіндірмелі жұмыстар жүргізді. 

Жасөспірімдер арасында құқық бұзушылық мәселесі орын алатыны туралы 

ақпарат берді. 

 
Білім алушыларды төтенше жағдайда алғашқы көмек көрсету түрлерін білу 

мақсатында ҚР қызыл жарты ай ҚБ ұйымдастыруымен тренингтер өтті. 

Қатысушылар ковидпен ауырған кезде алғашқы көмек жолдарынмен, 

төтенше жағдайда көмек көрсету түрлерімен танысып, практикалық 

жұмыстарға куә болды. Қойылған сұрақтарға тұшымды жауаптар алды. 



 
Колледж студенттері әр топтан «Студенттік  өмір...»  тақырыбында  

құттықтау    бейнеклиптер қарсылас топтарына жолдады. І курс 

студенттерінің өнерін ұштауға, студенттер арасынан шығармашыл, өнерлі 

таланттарды анықтауға, бос уақыттты тиімді пайдалану мақсатында дәстүрлі 

«Алло, талантыларды іздейміз!» өнер байқауы жүргізілді. Студенттер 

арасында жүргізушілік, вокалдық, бишілік, мәнерлеп оқу, актерлік 

қасиеттерін таныту түрлары  3 күнге бөлінді.  Жеңімпаздар демеушілер 

көмегімен құңды сыйлықтармен марапатталды. 
Қазанның 22 күні І курс студенті арасында  «Алло, таланттыларды 

іздейміз!» байқауы өтті. Байқау келесі номинациялардан құралды: «Вокал — 

соло», «Вокалды  ансамбль», «Би», «Көркем сөз», «Сиқырлы қалам», «Менің 

мамандығым» мамандық туралы бейнеролик, «Жүргізушілер». Қатысушылар 

барлық номинациялар бойынша қатысып, жоғары дайындықтарын көрсетті. 

Әділқазылыққа Орал сервис және жаңа технологиялар колледжі ТЖО 

А.У.Старинец, Исмаилова Г.Н. төрешілік етіп, әділ бағаларын қойды. Байқау 

қорытындысы бойынша І орын, ІІ орын, ІІІ орын, номинациялар бойынша 

«Вокал — соло», «Вокалды  ансамбль», «Би», «Көркем сөз», «Сиқырлы 

қалам», «Менің мамандығым» мамандық туралы бейнеролик, 

«Жүргізушілер» жеңімпаздар атанды.   

17-қараша күні халықаралық студенттер күніне орай колледжде 

«Студенттік holiday» атты І курс білім алушыларын студент қатарына 

қабылдау кеші өтті. Кеште халықаралық студенттер күні тарихы, тойлануы, 

студенттер өмірінен әзілдер, көңілді әндер, билер орын алды. Колледж 

басшысы А.Б.Искалиева жазғы қабылдау комиссиясының қорытындысы 

бойынша үздік болып табылған қабылданушылар Е.Пучков  пен  

А.Ғаллымоваға билет пен үлгерім кітапшасын табыс етті. І курс студенттері 

ант қабылдады. Кеш әуенді би кешімен жалғастырылды.  

19.11.2021ж  «Вальс- би патшасы» атты «Әдеби салон» үйірмесінің 

ашық отырысы өтті. Жетекшісі С.К.Маметановамен үйірмешілер вальс 

тарихын, әуенді би кешін тарту етті. Колледж оқытушысы А.Т.Султанов 

«вальс королі» атанған Ш.Қалдаяковтың «Қайықта» әнің, студенттер 

«Шәмшә әндерінен попурри», А.Досмуханбетова «Әнім сен едің» әндерін 

шырқады. Штраус, Глинки, Чайковскийлердің вальс әуендеріне студенттер 

вальс биін орындады.  



 
«Адалдық алаңы» клубы мүшелері «Сыбайлас жемқорлықпен күрестегі 

жастардың ролі» тақырыбында шара ұйымдастырды. Шараға І-ІІ курс 

студенттері қатысты. Қатысушылар өз ойларын орнаға салды, 

бейнефильмдерді талқылады. 

№27, 28, 29 топ студенттері арасында «Адалдық мәдениетін 

қалыптастыру» атты Онлайн шебер сыныбы өтті. Студенттерге 

бейнероликтер, ақпараттар көзі  ұсынылды. Алған мәліметтер арқылы 

студенттерді баяндаушылар мәдениетті, адал, әділ болуға  шақырды.              

Орал қаласының ақпараттық –талдау және жастармен жұмыс жөніндегі 

ресурстық  орталығы қызметкерлерімен колледж әлеуметтік педагогі 

Л.Т.Куаншалиева мен жастар ісі инспекторы С.С.Балмаш  кездесу өткізді. 

Кездесуге  орталық  ақпараттық талдау және мониторинг бөлімі басшысы 

Қыпшақбай Сымбат  Жаңабергенқызы  және мамандар теолог-Нуруллаева 

А.Ө., дағдарыс орталығының басшысы Талшынай Орынбековна.  Қонақтар 

қатысушыларға мемлекеттік бағдарламалар, теологиялық, психологиялық, 

жастарға арналған  мүмкіндіктер туралы кеңестер берді.  

 
№27, 28, 29 топ студенттері арасында «Адалдық мәдениетін қалыптастыру» 

атты шебер сыныбы өтті. Студенттерге бейнероликтер , ақпараттар көзі  

ұсынылды. Алған мәліметтер арқылы студенттерді баяндаушылар 

мәдениетті, адал, әділ болуға  шақырды.  

 
Колледж  психологі  А.А.Мостовщикова  І курс студенттері арасында 

колледжге бейімделу сауалнамасын өткізді. 



 
 

19.11.2021ж  «Вальс- би патшасы» атты «Әдеби салон» үйірмесінің ашық 

отырысы өтті. Жетекшісі С.К.Маметановамен үйірмешілер вальс тарихын, 

әуенді би кешін тарту етті. Колледж оқытушысы А.Т.Султанов «вальс 

королі» атанған Ш.Қалдаяковтың «Қайықта» әнің, студенттер «Шәмшә 

әндерінен попкрри», А.Досмуханбетова «Әнім сен едің» әндерін шырқады. 

Штраус, Глинки, Чайковскийлердің вальс әуендеріне студенттер вальс биін 

орындады. Көрермендермен қатысушылар кештен рухани азық, әсем тыныс, 

көптеген жаңалық алды.Сонында ұйымдастырушыларға ризашылықтарын 

білдірді. 

21.09.2021ж колледж студенттері арасында «Ұлт  ұстазы- Ыбырай 

Алтынсарин» атты танымдық-практикалық конференция өтті. Жетекшісі 

Сұлтанов Ә. Т. Конференцияға қатысушылар Ы.Алтынсариннің өміріне, 

шығармашылығына, еңбектеріне  арналған 10 баяндама ұсынды. 

Баяндамалардың үздіктері мадақтамалармен марапатталды. 

 
24.09.2021 ж І-ІІІ курс студенттері арасында ұстаздар күніне арналған 

қабырға газеттері байқауы өтті. Байқауға қатысушылар ұстаздарға арналған 

ақ жарма тілектерін газет беттері арқылы жеткізді. 

 
№3,7,23,27 топтар арасында «Ybrai Altynsaryn is a great educator» 

тақырыбында ағылшын тілінде танымдық шара ұйымдастырылды. Шараға 

қатысушыларға Ыбырайдың шығармалары ағылшын тілінде оқылды. 

Шығармаларынан мақал-мәтелдер айтылды, викторина үйымдастырылды. 

Білім алушылар қызықты кештің куәсі болып, көптеген ақпарат алғандарын 



жасыра алмай, кері байланыс кезінде ұйымдастырушыларға Акдаулетова 

А.К. мен Есполаева Г.О.алғыстары  білдірді. 

Колледждің қалалық кітпаханалар жүйесінің №13 кітапхана-филиалы 

бірігіп ұйымдастырған  Қасым Аманжоловтың 110 жылдығына арналған 

«Дауылдап өткен дарабоз» атты жыр кешіне тобымыздан Шляпин Александр 

қатысып, «Сен фашистсің» өлеңін оқыды.  

05 сәуір күні БҚО әділет департаментінің бөлім басшысы Маштаков 

Алтай Қоянбайевич колледж ұжымы және студенттерімен «Авторлық 

құқықты және товарлық таңбаларды қорғау» тақырыбында кездесу 

сағаттарын өткізді. 

   
https://www.instagram.com/p/Cb9yI7-s2Pl/?igshid=MDJmNzVkMjY= 

5 сәуір күні «Шапағат» еріктілер клубының мүшелері БҚО «Жасыл ел» 

еңбек және құрылыс жасақтары мекемесінің өкілдері Ибрагимова Аида 

Маликқызы жәнеп Балмолда Қасиет Нұрланұлымен кездесу өтті.Кездесу 

барасында «Жасыл ел» ұйымдары туралы және маусымдық жұмысқа 

орналасуға қажетті құжаттар туралы мәлімет берілді. 

 
https://www.instagram.com/p/CcAnGQDsQwp/?igshid=MDJmNzVkMjY= 

19 мамыр күні колледж студенттер арасында конституциялық 

реформаларды түсіндіруге арналған жиналыстар өтті. Жиналыс барысында 

колледж әкімшілігінің мүшелері ҚР Конституциясына енгізілетін түзетулер 

бойынша түсіндірме сөз сойлеп, әрбір студенттің 05 маусымдағы 

референдумға қатысуының маңыздылығын атап өтті. 

  
https://www.instagram.com/p/CdxuufBMn5J/?igshid=MDJmNzVkMjY= 

https://www.instagram.com/p/Cb9yI7-s2Pl/?igshid=MDJmNzVkMjY
https://www.instagram.com/p/CcAnGQDsQwp/?igshid=MDJmNzVkMjY
https://www.instagram.com/p/CdxuufBMn5J/?igshid=MDJmNzVkMjY


Ағымдағы жылдың 23 мамыр күні Орал «Сервис» технологиялық 

колледжінің әкімшілігінің ұйымдастыруымен колледж студенттерімен және 

колледж ұжымына Жаңа Қазақстан құрудағы референдумның рөлі мен 

маңызын, қолданыстағы Конституцияның 33 бабына енгізілетін өзгерістер 

туралы түсіндіру жұмыстары жүргізу мақсатында кездесу өткізді. Кездесуге 

спикер ретінде  Сагындык Кульматов - Батыс Қазақстан инновациялық-

технологиялық университетінің доценті, ф.ғ.к.  және Афиза Семғалиева - 

«AMANAT» партиясының Батыс Қазақстан облыстық филиалының 

партиялық бақылау инспекторы шақырылып, 2022 жылғы 5 маусымда өтетін 

еліміздің Конституциясына өзгерістер енгізу бойынша жалпы республикалық 

референдум өткізудің маңыздылығын түсіндірді. 

  

https://www.instagram.com/p/Cd8ayhNsf5a/?igshid=MDJmNzVkMjY= 

Ағымдағы жылдың 19-20 мамыр күндері облыстық Білім басқармасы 

мен «Орал Студенттер Альянсы» Корпоративтік Қорының 

ұйымдастыруымен техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының дебат 

клубының жетекшілеріне Британдық Парламенттік формат және Линкольн 

Дуглас форматтары бойынша курс өткізілді. Аталған курста Орал «Сервис» 

технологиялық колледжінің дебат клубының жетекшісі Султанов Адилхан 

Тлеккабылович, жетекшілер мен пікірсайыс клубтарының координаторлары 

арасында өткен облыстық пікірсайыс турнирінің 1 дәрежелі дипломына ие 

болды. 

  
24 мамыр күні колледж студенттерімен және колледж үжұмына Жаңа 

Қазақстан құрудағы референдумның рөлі мен маңызын, қолданыстағы 

Конституцияның 33 бабына енгізілетін өзгерістер туралы тұсіндіру 

жұмыстары жүргізу мақсатында шара өтті. Аталған шараға: Батыс Қазақстан 

облысының маслихат депутаты Утебаева Шаттық Санатқызы, Орал қалалық 

маслихат депутаты Туркина Айгүл Серікқызы, БҚО білім басқармасы 

басшысының орынбасары Гумарова Зауре Базаргалиевна, «Батыс Қамқор» 



жастар қоғамдық бірлестігінің президенті, референдумды қолдау бойынша 

штаб жетекшісі Берикқалиев Адилет Гадилбекович, еңбек ардагері Галиева 

Найля Хаирбулдиевна, БҚО жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық 

орталығының  жастарды қолдау бөлімінің басшысы, "Birgemiz" 

республикалық волонтерлар фронт офисының БҚО бойынша жетекшісі 

Бисенғалиев Мейірбек Хайырұлы қатысты. 

Алғашқы сөзді Орал қалалық маслихат депутаты Туркина Айгүл 

Серікқызы «Қазақстан Республикасының Конституциясына өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу  туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы 

«2022 жылғы 6 мамырда бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған 

«Қазақстан Республикасының Конституциясына өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасында 

баяндалған Қазақстан Республикасының Конституциясына өзгерістер мен 

толықтыруларды қабылдайсыз ба?» деген тұжырымдағы сауал қойылып, 

республикалық референдумға шығарылғадығы туралы және конституциялық 

реформаның бағыттары, суперпрезиденттік басқарудан  түбегейлі бас тартып 

президенттік республика моделіне өту, халықтың ел қозғап, жаңа 

Казақстанның қалыптасуындағы жастардың ролі туралы айтты. Колледж 

оқытушысы С.К.Маметанова референдумның маңыздылығын айта отырып, 

енжарлық танытпай, азаматтық позицияны дұрыс ұстанып, алдағы маңызды 

сайлауға қатысуға шақырды. Студенттік Парламентінің мүшесі А. 

Садридинова колледж студенттер атынан сөз сөйлеп, студенттерді 

референдумға қатысуға шақырды. 

https://www.instagram.com/tv/Cd8yiExD5Gx/?igshid=MDJmNzVkMjY= 

Студенттер арасында салауатты өмір салты дағдыларын табысты 

қалыптастыру, дене және психологиялық денсаулықты сақтау, денсаулыққа 

зиян келтіретін факторларды анықтауды білу үшін кеңістік құру мақсатында 

колледжде қарқынды жұмыстар жүргізілуде. 

2021-2022 оқу жылында дәстүрлі «Дені саудың - жаны сау» денсаулық 

фестивалі ұйымдастырылды. Дене тәрбиесі оқытушылары «Үздік дене 

шынықтыру түрлері» роликтерін инстаграм, фейсбук 

парақшаларынажариялады, мамандықтар  кесте бойынша дене тәрбиесі 

фестивалі өтті. 

«Шаштараз өнері және сәндік косметика» және «Тігін өндірісі мен киімдерді 

үлгілеу» мамандықтарының студенттеріне арналған колледжішілік 

«Денсаулық күні» фестивалі өтті. Студенттер туризм, жүгіру, бағдарлау, 

көңілді старттар, т.б. спорттық жарыстарға  қатысып, жақсы тынықты. 

 

https://www.instagram.com/tv/Cd8yiExD5Gx/?igshid=MDJmNzVkMjY


 «Дені сау адам - дені сау ұжым» ұранымен колледж педагогтары арасында 

денсаулық күні ұйымдастырылды. Колледж педагогтары таза ауада 

волейбол, тоғызқұмалақ, дойбы, түрлі жарыстарға қатысты. Денсаулық күні 

қызықты, көңілді өтті. 

 
Колледж  студенті Екпин Қайыржан  Техникалық және кәсіптік білім 

беру ұйымдарының студент жастары арасындағы облыстық әскери-

патриоттық ойынына қатысып, «Мылтық ату» бойынша ер балалар арасында  

І-дәрежелі диплом алды.   

13.10.2021ж Облыстық блім және ғылым қызметкерлері кәсіподағының 

ұйымдастыруымен колледж базасында тоғызқұмалақ, дойбы ойындарынан 

жарыстар өтті. Жарысқа колледж педагогтары қатысты. Жарыс 

қорытындысында колледж педагогтары  Илашев А.А. ерлер арасында 

шахматтан І орын, әйелдер арасында шахматтан  Кидришева А.У. І орынға 

иеленді.  

 
Ағымдағы жылдын 24 ақпан күні колледж студенттеріне жас ұрпақтың 

зияңды әрекеттер туралы білімдерін тиянақтауға, салауатты өмір салттын 

ұстанудың пайдасы туралы білім алуға  жағдай туғызу мақсатында БҚО 

«Облыстық психикалық денсаулық орталығының» нарколог дәрігері 

Сатхалиев Нұрлан Фатиғоллаұлымен кездесу өткізілді. Кездесу барысында 

нарколог дәрігер нашақорлық, СПИД, ішімдікке салыну сияқты зиянды 

әрекеттер жайлы мағлұмат берді. Студенттер өздері қызықтырған сұрақтарға 

жауап ала отырып, зиянды әрекекттерге итермелейтін себептердін анықтай 

алды. 

 



https://www.instagram.com/p/CaY6hZLMTuN/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

 

Ағымдағы жылдың 21 ақпан күні колледжіндін жасөспірімдерді 

салауаттылыққа, өмірді сүюге, қадірлеуге тәрбиелеу мақсатында БҚО 

«Облыстық психикалық денсаулық орталығының» нарколог дәрігер-маманы 

Журавлева Лидия Константиновнамен кездесу өткізілді. Кездесу барысында 

Лидия Константиновна  «Денсаулыққа зиянды әрекеттер: ішімдік ішу, 

шылым шегу, нашақорлық» атты семинар-баяндама оқып. Баяндаманың 

басты мақсаты-студентерге қазіргі таңда қоғамда кең таралып жүрген зиянды 

заттардың адам ағзасына қаншалықты кері әсерін тигізетіндігін түсіндіріру. 

Сонымен қатар, электронды темекілердің, ішімдіқтің, нашақордің, 

есірткілердің, энергетикалық сусындар туралы көптеген жаңа мәліметтер 

айтылды. 

 
https://www.instagram.com/p/CaPTXK2MhJj/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

 22 наурыз Ұлыстың  ұлы күніне орай «Шымырлық пен шеберлік күні» 

атты ұлттық ойын түрлерінен мерекелік шара өтті. 

https://www.instagram.com/p/CbW0-1Cjprb/?igshid=MDJmNzVkMjY= 

 Наурыз мерекесіне орай мемлекеттік тілді кеңінен насихаттау 

мақсатында 15-18 наурыз аралығында Орал «Сервис» технологиялық 

колледжінің арасында түрлі этнос өкілдерінің студенттері арасында «Мен 

қазақша сөйлеймін» челленджі өтті. 

https://www.instagram.com/tv/CbW3GUFjOmV/?igshid=MDJmNzVkMjY= 

https://www.instagram.com/p/CbW3zhkDqyo/?igshid=MDJmNzVkMjY= 

 Дене шынықтырумен айналысу – белгілі ауруларды алдын алуға және 

адамның денсаулығын жақсартуға көп септілігін тигізеді. Осыған орай 28 

сәуір күні Орал қаласының орталық Киров атындағы саябағында Ұлы 

Жеңіске 77 жыл және 7 мамыр – Отан қорғаушылар күніне орай «Менің 

таңдауым – салауатты өмір» атты спорттық кросс ұйымдастырылып өтті. 

Кроссқа колледж студенттерімен оқытушылар қатысып, медальмен және 

грамоталарман сыйлықтармен марапатталды. 

https://www.instagram.com/tv/Cc77X4WDjmW/?igshid=MDJmNzVkMjY= 

 6 мамыр күні колледжіміздің акт залында «Нашақорлық, алкоголизмнің 

және темекі шнгудің алдын алу» тақырыбында дәріс өтті. Дәріс оқыған 

ОЦПЗ нарколог дәрігер Журавлева Л.А. және 4 қалалық емхана «Демеу» 

жастар орталығының психологы Умбетова А.К. 

https://www.instagram.com/p/CaY6hZLMTuN/?igshid=YmMyMTA2M2Y
https://www.instagram.com/p/CaPTXK2MhJj/?igshid=YmMyMTA2M2Y
https://www.instagram.com/p/CbW0-1Cjprb/?igshid=MDJmNzVkMjY
https://www.instagram.com/tv/CbW3GUFjOmV/?igshid=MDJmNzVkMjY
https://www.instagram.com/p/CbW3zhkDqyo/?igshid=MDJmNzVkMjY
https://www.instagram.com/tv/Cc77X4WDjmW/?igshid=MDJmNzVkMjY


   
https://www.instagram.com/p/CdNFN-nK178/?igshid=MDJmNzVkMjY= 

 

Студенттердің шығармашылық қабілетін дамыту мен полимәдениетті 

тұлғаны қалыптастыру мақсатында колледжде әр түрлі үйірмелер мен 

клубтар жоспарлы әрі мақсатты түрде жұмыс жүргізуде. Колледж 29 клуб, 

үйірмелерінде 500-ден астам білім алушылар тәрбиеленеді. Клубтар мен 

үйірмелер жұмыстары студенттерге танымдық- патриоттық тәрбие беруде, 

олардың шығармашылық қабілеттерін арттыруда, мамандықтарына деген 

сүйіспеншілікке тәрбиелеуде маңызды орын алады. Бұл барлық 

студенттердің 85% құрайды.  

Клубтар, үйірмелер, спорттық секцияларда жеке тұлға және кәсіби 

дағдыларды қалыптастыруда жоспарлы және мақсатты жұмыс жүргізіледі: 

«Абай әлемі»     «Сырғалым»   

«Ауызша ағылшын»    «Литературный салон»  

«Ерлер шаш қию үлгілері»  «Тұздықтар» 

«Ұлттық тағамдар»    «Қолданбалы өнер»  

«Қазақ ұлттық өнері»   «Жас кәсіпкер» 

«Жас ұрпақ»     Вокалды топ 

«Шапағат» волентерлер клубы  Хореографиялық топ 

Сән театры     «Жас психолог» 

«Жас социолог»    «Алғашқы медициналық көмек» 

«Мәңгілік ел»     «Макияж сән үлгісі»  

«Маникюр»     «Информатика әлемі» 

Спорттық секциялар: 

Волейбол     Үстел ойындары 

Туризм     Баскетбол 

Үстел теннисі    «Жас сарбаз» 

 

Клубтар мен үйірмелер жұмыстары студенттерге танымдық-патриоттық 

тәрбие беруде, олардың шығармашылық қабілеттерін арттыруда, 

мамандықтарына деген сүйіспеншілікке тәрбиелеуде маңызды орын алады.  

Колледжде дене тәрбиесі мен салауатты өмір салтын насихаттауға үлкен 

көңіл бөлінеді. Колледжде спорттың әр түрінен 5 спорттық секция жұмыс 

істейді. Спортпен шұғылдануға колледжде спортзал, тренажер залы, 

заманауи спорт құралдар бар. Колледж аймағындағы спорт алаңда 

студенттер футбол, волейбол, баскетбол ойындарын ойнайды. Колледждің 

спортзалында спорт түрлерінен, үстел теннисінен дәрістер жүргізіледі. 

https://www.instagram.com/p/CdNFN-nK178/?igshid=MDJmNzVkMjY


Дәстүрлі «Денсаулық фестивалі», облыстық, колледжішілік волейбол, 

баскетбол, футбол, туризм, үстел теннисі, тоғызқумалақ ойындары 

студенттер мен оқытушылардың құзығушылықтарын арттырып, салауатты 

өмір салтын қалыптастыруға көмегі зор. Сонымен қатар колледж студенттері 

қалалық, облыстық, республикалық жарыстарға қатысады, жүлделі 

орындарға иеленеді. Түлектердің арасында спорт шеберлері, спорт шеберіне 

кандидаттар бар. 

БҚО ББ 2020 жылдың 31.12. №736 бұйрығына сәйкес Орал «Сервис» 

технологиялық колледжінде қамқоршылық кеңесінің 2 отырысы өткізілді. 

Кеңес кеңес отырысында жатақханаға бос орынға студенттер қабылдау, 

студенттердің әлеуметтік жағдайы туралы, озат студенттерге қолдау көрсету. 

Колледжде 2021/2022 оқу жылының басында 31 топ болды. Оқу 

жылының басында әрбір топқа топ тәлімгерлері тағайындалып, барлық 

топтардың тәрбие жұмысының жоспарлары қаралып, бекітілді. 

Колледждің тәрбие бөліміне өміріміздегі ұкіметтік емес ұйымдармен 

келісім жасау мақсатында  студенттерімізді облыстық, республикалық 

ауқымды шараларға белсенді қатысуға мүмкіндіктігін қарастыру мақсатында 

Ағымдағы жылдың 20 сәуір күні"Шапағат" клубының еріктілері "Jas Otan" 

Жастар қанатының Алматы қалалық филиалының төрағасы, ҚР Президенті 

сайлауын бақылау жөніндегі республикалық комиссияның Алматы филиалы 

штабының мүшесі, ҚазҰУ Жастар Ұйымдары комитетінің басшысы - 

Бекқайыров Нұрсұлтан Болатұлымен кездесті. Кездесу барысында Нұрсұлтан 

Болатұлы еріктілікке қалай келгендігін және сол салада жеткен жетістіктері 

туралы баяндап берді, колледж студенттерді "Еріктілер лигасы" акциясына 

белсенді қатысуға шақырылды.  

Серіктестіктін кеңею аясында  «Жайық таңы» Жастар Қоғамдық Бірлестігі 

БҚО мемлекеттік жастар саясатын жүргізу мақсатында жұмыс жасайды, 

бірлестік арқылы студенттеріміз облыстық қоғамдық шараларға белсене 

қатысып, белсенді азаматтық ұстанымдарын қалыптастыра алды. 



Оқу – әдістемелік жұмысы.  Оқу-әдістемелік жұмысының негізгі 

тақырыбы - Жаңа педагогикалық және ақпараттық технологияларды 

интеграциялау арқылы кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру.  

2021-2022  оқу жылының аяғында   67 педагог-қызметкер жұмыс 

жасайды, оның  65 -  96,6 пайызы штаттық кесте бойынша, оның ішінде  37 - 

оқытушы, олардың    25 - ЖББП оқытушысы (3  - дактитолог) , 12 - арнайы 

пән оқытушысы,  30 - өндірістік оқыту шебері. Олардың  - 16 - жоғары 

санатты, педагог-шебер -2 , педагог-зертеуші - 14 , 8 - бірінші санатты 

(педагог-сарапшы -7, 6 -екінші санатты, (педагог-модератор -7 , 13-санаты 

жоқ, 1-PhD  (А.К.Ахметова),   8 -магистр  (А.Б.Искалиева, А.А.Зайткалиева, 

А.Ж.Мукатаева, А.Т.Жаксыбаева, А.К.Акдаулетова, Л.К.Досали, 

М.Е.Сержанова, М.А.Тималиева), 2  Магистрант  (Б.Қ.Қадыржан, 

Л.С.Кожамуратова)     Кадрлардың сапалық құрамы 68,1   % құрайды.  

2021-2022 оқу жылына  5  жас маман   жұмысқа қабылданды, Олар 

Л.С.Кожамуратова, Д.А.Ларионов, А.З.Саукенова, А.А.Аяшева, 

М.А.Мещерякова  

 Материалдық-техникалық база. Колледж 1986 жылы салынған үш 

ғимараттан тұратын типтік кешенде  орналасқан: 

 оқу корпусы: 4-қабатты блоктік-панелді ғимарат; көлемі- 5777,7 ш/м; 

 жатақхана: 4-қабатты кiрпiш ғимарат; көлемі- 5375,6 ш/м;  

 қоғамдық-тұрмыстық корпус: 2-қабатты кірпіш ғимараты; көлемі-

1362 ш/м. 

Колледждің оқу-әдістемелік базасы талапқа сай, 28 оқу кабинеті, 8 тігін 

оқу-өндірістік шеберханасы, 5 аспаздардың оқу лабораториясы, 6 шаштараз 

лабораториясы, оқу ательесі, оқу кафесі,  медициналық кешен, 300 орындық 

жатақхана, 100 орындық акт және спорт залы, компьютерлік кластар, 

кітапхана және электронды оқу залы, 120 орындық асханасы бар.   

Оқу кабинеттері мен 19 оқу шеберханасы мен лабораториялары 

ағымдағы жөндеуден өтті, құрылғылар тексерістен өтіп, жөнделді. 

Колледж аумағының, оқу корпусы мен жатақхананың санитарлық 

жағдайы, инженерлік желілер су құбырларымен жылу жүйесі, электр қуаты 

жүйелері күнделікті тексерілді. Жылу беру маусымында жылу қуатының 

кысымы үнемі қадағаланып отырды. Сантехникалық құрылғылардың 

кедергісіз жұмыс жасауы мен электрмен қамту жүйесі басты назарда болды. 

Жыл бойы жоспарға сай оқу корпусы мен жатақхананың ағымдағы жөндеу 

жұмыстары жүргізіліп отырды.  

Білім алушылар мен колледж ұжымының қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

мақсатында өрттің алдын алу іс-шаралары атқарылды. Жыл бойы әкімшілік 

шаруашылық бөлімінің кіші қызметкерлері мен жұмысшыларының жұмыс 

режимі мен лауазымдық міндеттерін орындауы бақылауда болды. 

Құзыреттілік орталығы. "Жастар–ел тірегі" жалпыұлттық жобасы 

шеңберінде Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Нәтижелі бағдарламасын 

жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017–2021 

жылдарға арналған "Еңбек" мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы» 

қаулысымен анықталған «Жас Маман» жобасы арқылы республикамыздың 

180 колледжі 100 кәсіп бойынша материалдық-техникалық базасы жаңарып, 



өз салаларында кадрларды озыңқы даярлау үшін құзыреттілік орталықтарына 

көшу мақсатында кадрлар даярлаудың халықаралық тәжірибесі енгізілуде. 

2025 жылға қарай олардың базасында 20 құзыреттілік орталығын құру 

жоспарлануда. 

Орал «Сервис» технологиялық колледжі 2021 жылы «Жас маман» 

жобасы шеңберінде «Тамақтандыруды ұйымдастыру» және «Тігін өндірісі 

және киімдерді үлгілеу» мамандықтары бойынша құрал-жабдықтар 

жаңартылып, оқу кабинеттері мен шеберханалары қайта жабдықталды, 

жоғарыда аталған «Қызмет көрсету» саласы бойынша құзыреттілік орталығы 

ашылды.  

 

 

 

 



 
«Тамақтандыруды ұйымдастыру», «Тігін өндірісі және киімдерді 

үлгілеу» мамандықтары бойынша  заманауи үлгідегі цифрлық басқарылатын 

құрылғыларда жұмыс жасау үшін студенттеріміздің ақпараттық және 

цифрлық сауаттылығын арттыру «Ақпаратты өңдеудің автоматтандырылған 

жүйелері» пәні, «Цифрлық сауаттылық негіздері» факультативтік сабағы 

арқылы жүзеге асырылуда. Цифрлық басқарылатын пицца-пеш, шырын 

сыққыш, электрлік пароконвектомат т.б. көптеген аспаз жабдықтары, 1 инелі, 

2 инелі жеңіл және орташа материалдарға, орташа және ауыр материалдарға 

арналған өндірістік машиналары, компьютерлік кестелеу машиналарын 

пайдалану үшін колледжде алған білімдерімен қатар, өндірістік оқыту 

сабақтарында әр жабдықпен жұмыс істеуге толық нұсқау беріліп отыр. 

Білім беру жүйесінде VR-технологиясы интерактивті технологиямен 

қатар кең қолданылуда. Жобалар виртуалды және Шындықты 

кеңейтетін қосымшалар, 3D модельдеу және анимация және 360 градустық 

бейнелер жасауды қамтыған.  

Аталған жоба шеңберінде «Тамақтандыруды ұйымдастыру» мамандығы 

бойынша VR-технологиясы кіріктірілген «Тамақ даярлау технологиясының 

виртуалды ортасы», «Аспаздың виртуалды қауіпсіздік ортасы» виртуалды 

кабинеттер жабдықталды. Модульдық технология негізіндегі мамандықтың 

кәсіптік модульдерін меңгертуде виртуалды лаборатория кеңінен 

қолданылуда. Өндірістік оқыту сабақтарында әр тағам құрамына кіретін 

ингредиенттерді өлшеп, технологиялық картасымен жұмыс жасай отырып, 

өнімді даярлау үрдісін виртуалды жүзеге асырады немесе аспаздық ортадағы 

әр жабдықпен қауіпсіз жұмыс жасау ережелерін естеріне түсіріп, виртуалды 

тестілеуден өтеді.  

Колледждің оқу-өндірістік үрдісінде 3Д технологиясы пайдаланылуда. 

«Жас маман» жобасы шеңберінде алынған Fondini, Choc Creator V2.0 Plus 

сынды 3D принтерлері студенттердің шығармашылық қабілеттерін дамытуға 

өз септігін тигізуде. Болашақ мамандар өндірістік оқыту сабақтарында 

Fondini 3D принтері арқылы әртүрлі пішіндер мен дизайндағы печенье, 

кәмпиттер, балық және көкөніс тағамдарын даярлау арқылы тағам түрлерін 

шығармашылықпен безендірсе, Choc Creator V2.0 Plus 3D принтері арқылы 

кондитерлік өнімдерді шоколадты еріту арқылы ұлттық нақышта безендіруді 

қолға алды.  

«Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу» мамандығы бойынша да жаңа 

технологиялар қолданыс табуда. Электрондық басқарылатын 1 инелі, 2 инелі 

жеңіл және орташа материалдарға, орташа және ауыр материалдарға 

арналған өндірістік машиналары, 1 бас тиекті 15 инелі компьютерлік 



кестелеу машинасы да мамандардың ақпараттық құзыреттілігі бар 

мамандардың болуын талап етеді.  

Студенттер сабақта және одан тыс уақытта еркін жұмыстануы үшін 

компьютерлік кестелеу оқу ательесі жұмыс жасайды. Оқу ательесі  өндірістік 

SWF  ET-1501C кестелеу автоматы, Brother кестелеу машинасы, сенсорлық 

тақта және 15 ноутбукпен жабдықталған.  «Компьютерлік кестелеу» 

факультатив сабағы арқылы студенттер PeDesing программасы арқылы 

кестелеу машиналарына арналған *.pes, *.dst форматтарындағы өз 

дизайндарын даярлап алып, компьютерлік кестелеу машиналарында қалаған 

бұйымдарын безендіреді.  

Осындай инновациялық технологияларды оқу-тәрбие үрдісіне енгізіп 

отырған колледж ұжымы ақпараттық құзыретті, алынған заманауи 

жабдықтарда жұмыс жасауды меңгерген, «Жас маман» жобасы шеңберінде 

арнайы курстардан өткен сертификатталған педагогтар. Өз білімдерін 

жетілдіріп, әлеуметтік серіктестерден тағылымдамадан өтіп, әртүрлі семинар, 

конференцияларға қатысып, шеберлік сабақтарын өткізіп, өз 

тәжірибелерімен бөлісіп, алмасып жүр.  

«Студент жетістігі – ұстаз мерейі» демекші, болашақ жас мамандардың 

кәсіби бағыттағы жетістіктерімен колледждің мерейін артып келеді. Оның 

дәлелі әлемдік тәжірибеде қолданыс тапқан World Skills чемпионатының 

аймақтың кезеңінде «Аспаз ісі», «Сән технологиясы», «Шаштараз өнері» 

құзыреттіліктері бойынша колледж студенттерінің 1 орын иеленуі, 

колледждің миссиясына, стратегиялық бағыттарына сай  студенттердің 

тігінші, шаштараз, аспаз т.б. біліктіліктерін меңгеріп, құзыретті, кәсіби 

білікті тұлға, білімі мен білігін пайдаланып, нарыққа бейімделген маман 

болуға тәрбиеленуі. 

 


