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Міндеті мен болашағы  

 

Міндеті: 

 

Заманауи технологияларды және техникалық құралдарды меңгерген, өз 

бетімен білімін тереңдетіп, жаңғырта алатын бәсекеге қабілетті мамандарды 

дайындау. 

 

Болашағы:  

 

«Геодезия және картография колледжі» КМҚК Қазақстан 

Республикасының халық шаруашылығын білікті мамандармен қамтамасыз 

ететін заманауи білім беру мекемесі. 

 

 

Ағымдағы жай-күйін және даму мәселелерін талдау  

 

Қазақстанды картографиялау тарихы КСРО аймағын картографиялаумен 

тығыз байланысты. 1944 жылдың 26 желтоқсанында Қазақ аэрогеодезия 

кәсіпорыны құрылды.  

 Қазақстан аймағын картографиялау бойынша міндеттерді шешу үшін 

кадрларды дайындау мақсатында КСРО Білім министрінің және КСРО 

Министрлер Кеңесіне қарасты геодезия және картография Бас басқармасы 

бастығының 1946 жылдың 3 маусымдағы бұйрығымен Қазақстан 

Республикасының топографиялық-геодезиялық қызметі үшін кадрларды 
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дайындауды 70 жыл бойы үздіксіз жүзеге асырып жүрген Семей 

топографиялық техникумы ұйымдастырылды.  

 КСРО ГКББ әдістемелік зертханасымен елдің барлық топографиялық 

техникумдарына бірыңғай оқу жоспарлары мен бағдарламалары әзірленді.  

 Бағдарламаларға өзгертулер топографо-геодезиялық жұмыстар 

технологияларының өзгертілуімен байланысты жедел енгізіліп отырды.  

1968 жылдан 1984–ға дейін әскери дайындық бөлімі жұмыс жасады. 

Техникум қабырғасынан лейтенант, әскери топограф офицерлері шыққан.  

1991 жылға дейін сол заманның топографо-геодезиялық жұмыстары 

технологиясына сай техникумның техникалық базасы қалыптастырылды.  

 «Техникалық және орта білімнен кейінгі оқыту 05-2008 ҚР мемлекеттік 

жіктегішіне» және «04.05 ҚР Мемлекеттік жалпыға міндетті білім 

стандартына» сәйкес 2008 жылдың 30 желтоқсанында Қазақстан 

Республикасының Білім және ғылым министрлігінің №673 бұйрығымен 

2010-2011 оқу жылында колледж 0713000 «Геодезия және картография» 

мамандығы: 0713013 «техник-геодезист», 0713033 «техник-

аэрофотогеодезист», 071043 «техник- картограф» біліктіліктері бойынша 

мамандарды дайындауды бастады.  

15 маусым 2015 жылы Білім және ғылым министрлігінің №384 

бұйрығымен жаңа Үлгілік оқу жоспары 0713000 «Геодезия және 

картография» мамандығы, бойынша колледжде 2016 жылдан бастап 

дайындауды мақұлдады. 

Заңды мекен-жайы: Шығыс Қазақстан облысы 

    071410, Семей қаласы, Заря көшесі,42 

    тел. (+77222) 30-70-38 

Заңды тұлғаның мемлекеттік қайта тіркелуі туралы куәлік Семей 

қаласының Әділет басқармасымен № 1870-1917-27-ГП 

 2009 жылдың 10 наурызында берілді. Алғашқы тіркелуі 1999 жылдың 

21 сәуірінде жүзеге асты.  

Меншік түрі: мемлекеттік меншік. 

Мемлекеттік жіктегіш бойынша коды ЖМКҰТ 38024380, БИН 

990440003885.  

Колледж мемлекеттік аттестаттаудан 2016 жылдың наурыз айында өтті.  

Мемлекеттік лицензия сериясы АБ, № 0067142, 2009 жылдың 10 

наурызында Шығыс Қазақстан облысы Білім басқармасымен келесі 

мамандықтарға (біліктіліктерге) берілді:  

. 
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МЕМЛЕКЕТТІК ЛИЦЕНЗИЯҒА 

ҚОСЫМША 

 

№ Шифр Мамандық атауы Оқу мерзімі 

 0713000 Геодезия және картография  

1 0713013 Техник-геодезист 2 ж. 10 ай.;  

3ж. 10 ай. 

2 0713033 Техник-аэрофотогеодезист 2 ж. 10 ай.;  

3ж. 10 ай. 

3 0713043 Техник-картограф 2 ж. 10 ай.;  

3ж. 10 ай. 

 

2013 жылдың 13 қыркүйегінде Қазақстан Республикасының Білім және 

ғылым министрлігінің Білім саласын бақылау бойынша комитетінің Шығыс 

Қазақстан облысы Білім саласын бақылау бойынша департаментімен 

мемлекеттік лицензияға қосымша берілді.  

 

ҚОСЫМША 

МЕМЛЕКЕТТІК ЛИЦЕНЗИЯҒА 

 

№ Шифр Мамандық атауы Оқу мерзімі 

1 1511000 Жерге орналастыру  

2 1511033 Техник 2 ж.6 ай. 

Іс жүргізу колледж номенклатурасына сай мемлекеттік (қазақ) және 

орыс тілдерінде жүргізіледі.  

Колледжде білім беру орта білім негізінде жүргізіледі. Колледж 

мамандарды дайындауды мемлекеттік білім тапсырысы бойынша және 

келісім шарт негізінде жүзеге асырады.  

«Геодезия және картография» мамандығы бойынша оқыту күндізгі 

оқыту түрінде, ал «Жерге орналастыру» мамандығы бойынша сырттай оқыту 

түрінде жүргізіледі.  

 Колледждің  қызмет ету  кезінде материалдық-техникалық базасы 

нығайтылды. Бүгінгі күні мұнда жиырмадан астам оқу зертханалары мен 

кабинеттер, акт және спорт залдары кіреді. Колледж кітапханасында  32 және   

10 орынды 2 оқу залы және  кітап қоймасы бар. 

Кітапхананың кітап қоры 50215 дана, соның ішінде мемлекеттік тілде 

3543-дана. Оқу әдебиеті 39489 дана, оның ішінде 2907 данасы мемлекеттік 

тілде.  

2014 жылы оқу корпусының терезе блоктарына жөндеу жұмыстары 

жүргізілді, 25 млн. теңгеге геодезиялық аспаптар, 237 мың теңгеге 

медициналық жабдық және 6049 мың теңгеге ПАЗ-3206 автобусы сатып 

алынды.  

2015 жылы облыстық бюджеттен 19572,7 мың. теңге бөлінді: 

1. Жатақхана үшін жиһаз жиынтығына 15473,0 мың. теңге;  

2. Жатақханаға тұрмыстық техника үшін 1054,7 мың. теңге; 



5 

 

3. Оқу корпусы жатақхананың ЖСҚ 3045,0 мың теңге.. 

Біздің оқу орнымыз Қ.И.Сәтпаев атындағы Қазақ мемлекеттік 

политехникалық университетімен, Қарағанды мемлекеттік политехникалық 

университетімен, Сібір мемлекеттік геодезиялық академиясымен, Мәскеу 

политехникалық геодезия және картография колледжімен тығыз серіктестік 

қарым-қатынаста.  

2009 жылы Серікпаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық 

университетімен ғылыми-техникалық ынтымақтастық туралы келісім-шарт 

жасалды.  

2013 жылы Сібір мемлекеттік геодезиялық академиясымен (СМГА) 

серіктестік пен мамандарды дайындау бойынша келісім құрылды, бүгінгі 

таңда ол – Сібір геожүйелер мен технологиялар мемлекеттік университеті. 

2013 жылдан бастап біздің колледждің базасында жоғарыда аталған оқу 

орнына сырттай оқу бөліміне колледж түлектеріне түсу емтиханы өткізіледі. 

Геодезист және картограф – шығармашылық мамандықтар. Бұл мамандар 

инженерлік құрылыстар тұрғызу кезінде адамға жердің табиғи ресурстарын 

тез әрі толық зерттеуде, жаңа карталар жасауда қажет. Ендеше, біздің 

колледждің басымдылығы - еңбек нарығында сұранысқа ие, бәсекеге 

қабілетті мамандарды дайындау болып табылады. 2013 және 2014 жылдары 

колледж Шығыс Қазақстан облысының техникалық және кәсіптік білім беру 

жүйесінің түлектерін жұмыспен қамтамасыз ету және бекіту бойынша 2-ші 

орынға ие болды. 2015 жылы 4-ші орын алды. 2016 жылы түлектерді 

жұмыспен қамту 72,4%, 2017 жылы – 81,1%  болды. 

Колледждің оқу-тәрбие жұмысындағы жетістіктері оқу орны туралы 

Республика және Республикадан тыс оңтайлы имидж қалыптастыруда. 2016 

жылы «Геодезия және картография колледжі» ҚМҚК  «Сала көшбасшысы 

2016» және «Білім көшбасшысы» деген дәрежесі Ұлттық сертификаттармен  

бекітілген. 
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Колледж түлектері, ал олар 17 мыңнан асады, Қазақстанда, алыс және 

таяу шетелдерде табысты еңбек етуде. 

 
Мамандарды дайындау бағдарламасын орындау үшін келесі жағдайлар 

қажет:  

- оқу полигонының болуы (бедердің классикалық формалары бар, 

геодезиялық пункт торлары жасалған, аэрофототүсіру материалдарымен 

қамтамасыз етілген); 

- техникалық құралдардың болуы;  

- білікті оқытушылардың болуы. 

 Қазіргі дәуір топографо-геодезиялық өндірістің қазіргі заманғы 

ақпараттық технологияларына тез көшуімен сипатталатындығын атап өткен 

жөн, оның негізі болып табылатындар: 

1.  Цифрлық және электронды геодезиялық, фотограмметриялық 

аспаптар мен аэрофототүсіру жабдықтары;  

2. Қазіргі заманның бағдарламалар кешені және геоақпараттық жүйелер. 
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Кейінгі жылдары колледждің материалдық базасы заманауи өндіріс 

талаптарына сай қалыптастырыла бастады, дегенмен, қажетті көлемнен артта 

қалуда.  

Геодезия және картография саласындағы заманауи техникалық аспаптар 

мен технологияларды меңгерген, бәсекеге тұрақты мамандарды даярлау үшін 

келесі ұйымдастырушылық-техникалық шаралардың шешімін табу керек:  

- Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің Білім басқармасы «Геодезия және 

картография колледжі» КМҚК оқу жоспарлары мен бағдарламаларын 

Ресейдің осы тектес оқу орындарының жоспарларымен үйлестіру; 

- оқу орнын ТМД елдеріндегі және әлемдегі геодезия және картография 

дамуының қазіргі заманғы бағыттарына сай техникалық жабдықтау;  

- геодезистер мен картографтардың біліктілігін жетілдірудің үздіксіз 

қызмет ететінреспубликалық курстарын ұйымдастыру.  

 Бұл міндеттерді шешу үшін оқу орнын мақсатты қаржыландыру мен 

жұмыс берушілердің демеушілік көмектері қажет. 
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Қызмет көрсеткіштері, мақсат, міндеттері және стратегиялық 

бағдарлары  

 

 

Стратегиялық 

бағыттың атауы, 

мақсаттары мен 

міндеттері 

Стратегиялықбағыттыжүзеге

асырушаралары 

Мақсатқа 

жетудегі 

индикаторлар 

немесе 

тиімділігін өлшеу  

3.1      Әкімшілік-басқару қызметкерлерін және инженерлі-педагогикалық 

қызметкерлердің біліктілігін жоғарылатуға жасалатын жағдайлар. 

Колледждің беделін 

нығайту және басқару 

процесстерініңтиімділігі

нжоғарылату  

Әкімшілік-басқару 

қызметкерлерін және 

инженерлі-педагогикалық 

қызметкерлердің біліктілігін 

жоғарылату. 

Картографо-геодезиялық 

өндірісте  арнайы пәндер 

оқытушылары үшін 

тағылымдамалар санын 

көбейту. 

Оқытушылар құрамының 

сапалық деңгейін көтеру. 

Оқу үрдісіне топографо-

геодезиялық өндірістің 

инновациялық 

технологияларын енгізу. 

 

Инженерлік-

педагогикалық 

кадрлардың 

білімдерін 

жетілдіру 

курсынан өткен 

үлесі: 

2016- 64%,  

2017-81%,  

2018-2021-70%. 

 

 

Колледждің әлемдік 

білім беру жүйесіне енуі 

Білім беру үрдісінде үштілділік 

жүйесі.  

Білім беру үрдісіне қатысу 

үшін шет тілде білім беретін 

оқытушыларды  тарту. 

Оқытушылардың ғылыми-

зерттеу мәдениетін көтеру. 

2018-2021 

 

 

2018-2021 

 

 

2017-2021 

Педагогтардың кәсіби 

құзыреттілігін арттыру 

Оқу-әдістемелік 

әзірлемелермен  қамтамасыз 

ету.   

Рецензияланған 

баспаханалардан шыққан  

басылымдар санын көбейту.  

Жылсайын 
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3.2       Техникалық және кәсіптік білім беру жүйесінің беделін арттыру, 

мамандықтың қол жетімділігі мен беделділігі 

Көптілді білім беру 

Көптілді білімді инженерлі-

педагогикалық кадрлады 

іріктеу. 

2017-2021 

Рейтингті жоғарылату 

мақсатындаskgik.vx8.ruс

айтында уақытылы 

мағлұматтарды 

жаңғырту 

Іздеу жүйелерінде жоғары 

саралауға қол жеткізу, сайтта  

форум құру,  кері байланысты 

жандандыруда, сайтты 

жаңғырту және жетілдіру. 

 

2018-2021 

Студенттердің өздік 

жұмыстарын 

орындауына жағдай 

жасау 

Пәндер  бойынша электронды 

әдістемелік оқулықтарды 

әзірлеу және көбейту. 

2018-2021 

Колледж – жас 

мамандардың 

жетістіктеріне бастама 

Колледжде жүргізілетін 

жоспарлау, қатаң есепке алу 

және жүзеге асыру бойынша  

кәсіптік бағдар іс-

шараларынкүшейту.«Маманды

ғым - мақтанышым» акциясына 

қатысу. 

2018-2021 
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3.3       Техникалық және кәсіптік білім жүйесінің мазмұнынының 

жаңартылуы, білім беру қызметінің сапасының жоғарылауы. 

Мамандарды 

дайындау сапасын 

жетілдіру – топографо-

геодезиялық өндірістегі 

заманауи 

технологияларды оқу 

үдерісіне енгізу нәтижесі 

ретінде.  

 

Топографо-геодезиялық, 

фотограмметриялық және 

картографиялық жұмыстарды 

орындау үшін  оқу кабинеттерін  

заман талабына сай 

мультимедиялық, техникалық  

құрал-жабдықтармен жабдықтау, 

цифрлік технологияға көшуді 

қамтамасыз ету.  

Оқыту әдістемелерін жетілдіру. 

Оқу үдерісінде  пайдалану үшін  

ақпараттық-әдістемелік қор 

банкін қалыптастыру.   

Студенттердің  өзбетімен  жұмыс  

жасауына   жағдай жасау. 

Тестілеу базасы  арқылы     

студенттер білімін бақылауды 

жүйелеу. 

2018-2021 

Колледждің 

институционалдық және 

мамандандырылған 

аккредитациядан өтуі. 

Стандарттар  мен аккредитация 

ережелерінмеңгеру, талаптарға 

сай құжаттарды 

жүйелеу.Аккредитациялау 

органының қызметкерлерін 

шақыру арқылысеминарлар мен 

тренингтер ұйымдастыру. 

Колледждің институционалдық 

және мамандандырылған 

аккредитациядан өтуі. 

2020-2021 

Білім беру 

жүйесінкадрлармен 

қамтамасыз ету. 

Жалпы оқытушылар санынан, 

бірінші және жоғары санаты бар 

жоғары білікті инженерлік-

педагогикалық қызметкерлердің 

үлесін арттыру.   

2018 - 35%,  

2019 -40%,  

2020 - 45% 
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3.4       Колледждің материалды-техникалық базасыннығайтужүйесін 

жетілдіру. 

Колледждің 

кабинеттерін және 

зертханаларын жаңарту 

және қайта жабдықтау 

 

Сандық фотограмметриялық 

станцияны, заманауи 

геодезиялық құралдарды алу. 

2014 - 10 000 мың 

тенге 

2017-2021 -25 000 

мың тенге 

Кәсіби бағыттағы 

студенттердіңоқу үрдісінің 

сапасын  жақсарту мақсатында 

колледждің компьютерлік 

базасын, заманауи есептеу 

техникасындамыту және  

заманауи интерактивті оқу 

құралдарымен жабдықтау.  

2017 - 2021  

Кітапхана қорындағы 

оқу әдебиеттерін 

жаңарту 

Арнайы пәндер бойынша оқу 

әдебиеттерін алу. 

Арнайы пәндер бойынша 

электронды оқу әдебиеттерімен 

кітапхана қорын толықтыру. 

 

Жылсайын(2018  – 

2460 мың тенге)  
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3.5       Салауатты өмір салты мәдениеті мен  қоғамдық сана аясында 

рухани-адамгершілік құндылықтарды жаңғыртуды нығайту. 

Оқыту  үдерісінің 

тәрбиелік компонентін 

күшейту мақсатында 

рухани дамудың,  заңға 

бағынудың,  

толеранттылық және  

ұлтаралық келісім, 

мораль мен 

парасаттылық 

нормаларын,  

патриотизм сезімдерін  

қалыптастыру бойынша  

кешенді жоспар 

әзірлеу. 

Оқыту үдерісінің тәрбиелік 

компонентінің осал жерлерін 

зерттеу және талдау.  

 

"Рухани жаңғыру" бағдарламасын  

жүзеге асыру мақсатында  әдет-

ғұрыптар мен мерекелерді, салт-

дәстүрлерді 

жандандыратын  іс-шараларды 

жоспарлау.  

 

 

 

Жыл сайын 

Ата-аналарға, жас 

мамандарға және 

студенттерге 

психологиялық көмек 

көрсету. 

Жетім, күнкөрісі төмен отбасы 

балаларымен, көп балалы және 

жайсыз отбасылар балаларымен 

жұмыс. 

Колледждегі әлеуметтік 

жағдайларға, туындау 

себептеріне, оларды шешу  

жолдарына  психологиялық 

талдау. 

Жеке даму мәселелері бойынша 

колледж студенттерінің ата-

аналарымен,  жас мамандармен 

кеңестер  жүргізу.  

Жыл сайын 

Зияткерлік ұлтты 

қалыптастыру  

Әлеуметтікжауапкершілігінжәнеа

дамгершілікқағидаттарын, 

жоғарыазаматтық, 

креативтіойлауқабілеттерін 

дамытуүшін бизнес - тренингтер, 

мастер - кластар, 

семинарларжүргізу. 

Жыл сайын 
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Патриоттық 

тәрбиелеу мен азаматтық 

белсенділікті 

қалыптастыру бойынша  

әлеуметтік 

жауапкершілік пен 

жастар әлеуетінің ашылу 

механизмінешаралар 

кешенін жүзеге асыру. 

Жастар саясаты және патриоттық 

тәрбие аясындағы шараларды 

жүзеге асыруда қатысуларын 

белсендіру.  

«Визир» жастар орталығының 

жұмысын белсеніру. 

 

 

 

Жылсайын  

 

 

 

Кәсіби және 

әлеуметтік құзыреттері 

бар, өз-өзіне сенімді 

және бәсекеге қабілетті 

азаматтың, патриоттың 

тұлға болып 

қалыптасуын тәрбиелеу. 

Жалпы саяси және әлеуметтік-

экономикалық өзгерістерде 

белсенді ат салысатын бәсекеге 

қабілетті жастарды 

қалыптастыру. Жас  ұрпақтың  

патриоттық ой-түйсігін, 

азаматтық жауапкершілігін 

жоғарылатуға  бағытталған тиімді  

моделін  әзірлеу. 

Салауатты өмір салты мен 

белсенді қоғамдық ұстанымды 

тәрбиелеу. 

Кәсіпкерлік және инновациалық 

потенциалды дамыту.   

Жас таланттарды айқындап, 

оларды қолдау. 

Жастарды қолдауды қамтамасыз 

ету. 

Әлеуметтік- экономикалық салада 

жастардың қажеттіліктерін 

қанағаттандыру деңгейін 

анықтау.  

 Студенттерді  патриоттыққа 

тәрбиелеу.  

Жастар саясатын іске асыруда 

басқарудың тиімділігін арттыру. 

Жылсайын 

Қазақстанның мәдениеті 

мен рухани 

байлықтарына 

студенттерді тартуға 

байланысты іс-шаралар 

өткізу 

Жастар ресурстық орталығы мен  

қалалық әкімшілік өткізетін 

облыстық, қалалық іс-шараларға 

қатысу. 

 

 

Жылсайын 
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Салауатты өмір салты 

мен еңбек тәрбиесі  

қағидасын  

қалыптастыру бойынша 

іс-шаралар жүргізу 

Салауатты өмір салтын 

насихаттау, дене және 

интеллектуалдық қабілеттерін 

дамытуға бағытталған спорттық-

бұқаралық іс-шаралар мен 

тақырыптық сынып сағаттарын 

өткізу, облыстық ЖИТС 

орталығының,  салауатты өмір 

салтын қалыптастыру 

орталығының  

мамандарымен  кездесулер  

ұйымдастыру.  

Қалалық сенбіліктерге қатысып, 

"таза бейсенбі"  күндерін 

ұйымдастыру. 

 

 

 

 

 

 

 

Жыл сайын 

Студенттердің  

салауатты өмір салтына 

қатысты оң 

көзқарастарын 

қалыптастыру бойынша  

бұқаралық спорт түрлері 

бойынша іс-шаралар 

циклын ұйымдастыру.  

 

Студенттердің спорттық 

секцияларға  қатысуы бойынша   

жұмысты белсендіру .  

Колледж   біріншілігіне 

колледжішілік спорттық 

жарыстар өткізу. 

Қала және облыс деңгейінде 

өткізілетін  спорттық жарыстарды 

ұйымдастыруға  қатысу.  

 

 

 

 

Жыл сайын 

Ұжымда жайлы тәрбие 

ортасын қамтамасыз ету 

үшін психологиялық 

кеңес беру жүйесін құру.  

 

Тиісті құрылымдық 

бөлімшелердің жұмыс істеуі және  

туындаған мәселелерді анықтауы  

үшін  жас мамандарға  

сауалнамалар мен тесттер банкін 

құру.  

 

 

Жыл сайын 
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Болашақ маманның 

кәсіби қалыптасу 

үдерісін тәрбие 

жұмысымен үйлестіру. 

Қазақстан Республикасындағы 

кәсіптік білім беру мақсаттары 

мен міндеттері  контексінде 

студенттерді тәрбиелеу 

жұмысын жүзеге асыру. 

Оқу және оқудан тыс 

қызметермен бірге тәрбие 

міндеттерін  жүзеге  асыру.   

Тәрбие жұмысын 

ұйымдастыруда азаматтық 

қоғамның адамгершілік 

құндылықтарына бағдарлау.  

Студенттердің ғылыми-

техникалық шығармашылығын 

қолдау және дамыту. 

 

Жыл сайын 

Толеранттық және 

демократия қағидаларын 

түсіндіріп, өз елі, өз 

колледжі үшін 

мақтанышын, 

корпоративтік 

(бірлескен) 

мәдениеттерін 

қалыптастыру.  

 

 

 

Колледждің салт-дәстүрін сақтау 

және дамыту. 

Колледж  студенттерінің  тәрбие 

жүйесінің икемділігі, өзін-өзі 

дамыту мүмкіндігі. 

Ынтымақтастық педагогикасын 

бағыттайтын  демократизм 

қайғидасын  пайдалану. 

Студенттік  өзін-өзі басқару 

орталығын  дамыту. 

Студенттердің мәдени және 

адамгершілік дамуына,  

интеллектуалдық, 

физикалық  қажеттілігін 

барынша қанағаттандыруға , 

олардың  белсенді өмір 

сүруіне,  азаматтық өзін-өзі 

анықтау және 

өзін-өзі іске асыруларына  

 жағдай жасау. 

Жыл сайын 
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Сараптамалық  нәтижелер 

 

 Геодезия және картография колледжінің педагогикалық ұжымының 

негізгі бағыты еңбек нарығында сұранысқа ие, бәсекеге қабілетті маманның 

сапалы дайындығы болып табылады.  

 Қоғамның талаптары мен қажеттіліктерін қанағаттандыратын білікті 

мамандарды даярлаудағы басты тұлға оқытушы, оның педагогикалық 

біліктілігі, жоғары кәсіпқойлығы мен шығармашылық қызметі болып 

табылады. Оқытушылардың  кәсіби құзыреттілігі - бұл білім беру процесін 

ұйымдастырудың, жасөспірімнің интеллектуалды, жеке және рухани -

адамгершілік дамуының сапасын анықтайды. Колледж кадрлармен толық 

қамтылған, арнайы пән оқытушылары оқытатын пән бейініне  сәйкес келеді. 

Педагогикалық ұжымның жұмысының сапалық көрсеткішінің бірі жылдар 

бойы алған марапаттары: «Құрметті геодезист», «Геодезия және 

картографияның үздігі», «Білім берудің құрметті қызметкері» төс белгілері 

және т.б.  

 Педагогтің кәсіби дамуы жеке дамуымен, өзінің кәсіби деңгейін  

көтерумен  біртұтас байланысты. Колледж оқытушылары кәсіптік білімін 

жетілдіру курстары мен облыс кәсіпорындарынан тағылымдамадан жүйелі 

түрде  өтіп тұрады.   2015 жылдан бастап 103 оқытушы өз біліктілігін 

арттырды. 

 Геодезия және картография колледжінің оқытушыларымен «Геодезия 

және картография» мамандығы және «техник-геодезист», «техник-

аэрофотогеодезист» және «техник-картограф» біліктіліктері бойынша 

құрылған жаңа авторлық бағдарламалар оқу үдерісіне енгізілуде.  Жүзеге 

асырылып жатқан оқу бағдарламаларының бағыты ТжКБ стандартының 

талаптарына сай келеді және бәсекеге қабілетті деңгейде мамандарды 

даярлау сапасын қамтамасыз ете отырып, мазмұнын жедел жаңартуға 

мүмкіндік береді.  

 Оқу үдерісінің құрылымында студенттердің тәжірибелік дайындығы 

46% - 54% -ды құрайды, бұл кәсіби іскерлік пен дағдыларын дамытуға ықпал 

етеді. Колледжде мамандарды даярлау құрылымына талдау мен жұмыспен 

қамтамасыз ету -  колледж түлектерінің еңбек нарығында сұранысқа ие 

екендігін көрсетеді. Мамандарды дайындау жұмыс берушілердің нақты 

қажеттіліктеріне және заманауи нарыққа сәйкес келеді. 

 Қолданыстағы оқу-материалдық және әлеуметтік база мамандарды 

даярлау бойынша Мемлекеттік білім беру стандарттарына сай келеді. Қазіргі 

кезеңде топографиялық-геодезиялық өндірістің заманауи ақпараттық 

технологияларға тез өтуі сипатталады. 

 Колледждің материалдық-техникалық базасын нығайту және дамыту 

бойынша ұзақ мерзімді жоспар әзірленді. Геодезиялық жабдықтарды, 

компьютерлік сыныптарды, интербелсенді жабдықтарды, спорттық 
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жабдықтарды, бейнебақылау жинағын  және басқаларын сатып алу 

жоспарланып отыр. 

 Жоғары білікті мамандарды даярлау үшін топографиялық-

геодезиялық және картографиялық өндірістің заманауи талаптарына жауап 

беретін колледждің материалдық базасын жаңғырту қажет. 

 Колледжге арналған перспективалық даму жоспарын жүзеге асыру 

үшін жыл сайын MTБ-ны дамытуға негізделген өтінімдер беріледі, бірақ 

қаржыландырудың жетіспеушілігінен қайта жабдықтау үдерісі  баяу жүзеге 

асуда. 

 Колледж студенттерімен тәрбие жұмысының басты міндеті - олардың 

белсенді өміріне, азаматтық өзін-өзі анықтауына және өзін-өзі жүзеге 

асыруға, интеллектуалдық, мәдени және рухани даму қажеттіліктерін 

барынша қанағаттандыруға жағдай жасау болып табылады. 

 Болашақ мамандардың кәсіби және тұлғалық қалыптасуына 

оқытушылар корпусының ықпалын күшейту мақсатында, жаңа қабылданған 

студенттердің колледжге тиімді бейімделуін  қамтамасыз ету үшін  Топ 

жетекшілерінің әдістемелік бірлігі мен «Визир» жастар орталығы  қызмет 

етеді. Топ жетекшілері жұмысының негізгі түрлері: сынып сағаттары, 

экскурсиялар, студенттермен жеке жұмыс. «Визир» ЖО колледжде және 

қалада өткізілетін мерекелік кештерді, іс-шараларды ұйымдастырады. 

 Жастардың азаматтық жауапкершілігі мен патриотизмі - 

Қазақстанның экономикалық, әлеуметтік және саяси дамуының маңызды 

шарттарының бірі. Студенттердің Отансүйгіштік сезімін ояту мақсатында  

колледжде түрлі іс-шаралар өткізіледі. Студенттер қалалық және 

республикалық «КТК» сайыстарына белсене қатысады. 

 Колледж аясында студент қатарына қабылдау кеші, Ұстаздар күніне, 

Тұңғыш Президент күніне, Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күніне, 8 

Наурыз Халықаралық әйелдер күніне, Наурыз мерекесіне, «Отан 

қорғаушылар күніне» арналған мерекелік концерттер өткізіліп тұрады. 

 Әлеуметтік маңызы бар жобаларды дамыту мен іске асырудағы 

жастар ұйымдарының іс-шараларына қатысатын студенттердің үлесі жоғары. 

Колледж студенттерінің әртүрлі іс-шараларды ұйымдастыруға және өткізуге 

белсенділігі байқалады. Студенттік өзін-өзі басқару қызметінің тиімділігі 

«Визир» ЖО қолдауы арқылы қамтамасыз етіледі.  

 Жалпы, колледж ұжымы өзінің миссиясын орындау үшін барлығын 

жасайды - тез дамып келе жатқан қоғам мен елдің қажеттіліктеріне жауап 

беретін сапалы білім беруді қамтамасыз етеді. 

 Бағдарламаның күтілетін нәтижелері: 

1. Оқу үдерісіндегі студенттердің жетістігі. 

2. Болашақ жас мамандардың жеке басын үйлесімді дамыту. 

3. Жоғары әлеуметтік-психологиялық жауапкершілік жағдайында 

студенттердің  табысқа жету  жолдарын  меңгеруі. 

4. Болашақ жас мамандардың біліктілік деңгейін арттыру. 

5. Колледж студенттерінің жастар саясаты саласындағы іс-шараларды жүзеге 

асыруға қатысуын 55% -ға дейін арттыру. 
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 Колледждің педагогикалық ұжымы білім беру мекемесінің одан әрі 

дамуын білім беру және материалдық-техникалық базаны одан әрі жетілдіру, 

білім беру үдерісіне инновациялық технологияларды кеңінен енгізу, сондай-

ақ болашақ маманның кәсіби дағдыларды игеруге ғана емес, сонымен бірге 

жеке қасиеттерін дамытуға мүмкіндік беретін оқыту нысандары мен 

әдістерін жетілдіру ретінде қарастырады. 

 

 

 

Директор                ____________________          Салакчинов Б. А.
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