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Қоғамның ғылыми-техникалық және әлеуметтік дамуын қамтамасыз ететін 
еліміздің мемлекеттік саясатының басты бағыттарының бірі – еліміздің 
жастарын сапалы білім мен саналы тәрбие бере отырып, бәсекеге қабілетті 
жеке тұлғалар болып қалыптастыру болып табылады. Білім мен ғылымның 
түрлі саласында білікті жастарды тәрбиелеп, оларды бәсекеге қабілетті 
Қазақстанды қалыптастыруға өз үлестерін қосатын азаматтар етіп 
тәрбиелеуде қазіргі заманғы ұстаздардың кезек күттірмейтін басты мәселесі 
болып табылады, себебі бүгінгі студенттер ертеңгі әртүрлі салалардың 
мамандары екені айдан анық. Сондықтан еліміздің болашағы жастардың 
қолында болса, ал олардың алып жатқан білімдері мен тәрбиелері 
ұстаздардың қолында екені түсінікті. Демек, еліміздің кемелденіп өсіп-
өркендеуі ұстаздар қауымына тікелей байланысты екендігі даусыз.  
Бүгінгі күнгі білім жүйесі үйренуші центристік қағидаларды ұстанғандықтан, 



оқу және оқытуда басты тұлға шәкірт болып саналады. Шәкірт өздігімен 
үйренуі керек, сонда ғана оның білімі толығады, солай ғана ол білімді өз 
өмірінде қолдана алады. Бүгінгі күннің басты талабы студенттердің  алған 
білімдерін өмірде қолдана алуға тәрбиелеу болып табылады. Ұстаз – өз 
кәсібін, өз пәнін, барлық шәкіртін, ортасын шексіз сүйетін адам. Күнделікті 
жаңа ақпараттармен қаруланып отыратын өзгермелі қоғамдағы жаңа 
формация мұғалімі – педагогикалық құралдардың барлығын меңгерген, 
тұрақты өзін-өзі жетілдіруге талпынған, рухани дамыған, толысқан 
шығармашыл тұлға қызметі. Жаңа формация ұстаз біліктері арқылы 
қалыптасады, дамиды. Бүгінгі нарық заманындағы оқытушыға қойылатын 
талаптар: бәсекеге қабілеттілігі, білім беру сапасының жоғары болуы, кәсіби 
шеберлігі, әдістемелік жұмыстағы шеберлігі, яғни бүгінгі ұстаз тек 
колледжде білім берумен қатар, шығармашылықпен (студенттерді 
олимпиадаларға, ғылыми жобаларға дайындау және жинаған тәжірибесі 
бойынша оқу-әдістемелік құралдар жазумен) айналысу арқылы өзін жан-
жақты шыңдап, пысықтап бәсекеге қабілетті етіп үнемі үздіксіз ізденіп 
дамып отыруы керек. 
Біліктілік арттыру жүйесінде педагогтардың оқу қажеттіліктері нақты 
білімнің мәнін түсінуге, соның нәтижесінде өзіндік іс-әрекетке енуге және 
жеке өміріндегі тәжірибені жетілдіру мақсаттарына байланысты 
қалыптасады. Осы заманғы мұғалім оқуға үлкен потенциалдық 
мүмкіндіктермен келеді. Біздің оқу орнымызда Қостанай политехникалық 
колледжінде білім сапасын арттырудағы туындайтын кейбір проблемалардан 
шығу үшін: нәтижеге бағытталған жалпы орта арнаулы білім беруде 
мұғалімнің кәсіби құзырлылығын дамытуды талап етеді. Әрбір мұғалімнің 
кәсіби дайындық сапасына қойылатын талап немесе кәсіби теориялық білім 
мен практикалық біліктілігі – құзыреттілік пен кәсіби шеберлігінің сапасы 
ретінде қаралады. Құзыреттілікті нәтижеге бағытталған білім беру жүйесінің 
сапалық критерийі ретінде қарау, зерттеу–бүгінгі күн талабы. 
Білім беру құзыреттілігі – педагогикалық және әлеуметтік психологияның 
негіздерін қолдана білу қабілеті. 
Егеменді еліміздің ең басты мақсаты өркениетті елдер қатарына көтерілу 
болса, ал өркениетке жетуде жан-жақты дамыған, рухани бай тұлғаның 
алатын орны ерекше. Қазіргі білім берудің басты мақсаты да  жан-жақты 
дамыған, рухани бай жеке тұлға қалыптастыру болып табылады.[5,7] 

Бүгінгі жаһандану дәуірінде жастардың жаңару үрдістерімен үйлесімді өмір 
сүре білуі үшін  терең және жан-жақты білім алуы маңызды факторға 
айналып отыр. Осы орайда, біраз жылдар назардан тыс қалып, бүгіндері 



қайта қолға алына бастаған кәсіптік және техникалық білім беру ісінің 
маңызы артуда. Өйткені, ішкі еңбек нарығы техникалық және кәсіптік білімі 
бар өз кадрларымызбен қамтамасыз етуді талап ете бастады[5,7] 

Қостанай политехникалық колледжінің  негізгі оқу жұмысындағы басты 
міндеті-«Білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған 
бағдарламасын» негізге ала отырып, бәсекелестікке және нарықты экономика 
жағдайларына төзе білетін білікті мамандарды дайындау. 

43 жылдық тарихы бар біздің колледж  республикаға танымал, бәсекелестікке 
қабілетті өндірістік оқыту шеберлерін дайындайтын, техникалық және 
кәсіптік орта білім беретін оқу орындарының ішіндегі бірегейі болып 
танылады. Іргетасы  1971 жылы 15 сәуірде қаланған   Сол  уақыттан бері 
өзінің негізгі бағытын сақтап қалған Қазақстандағы  жалғыз колледж деп 
айтуға болады. «Бидайды сақтау және қайта өңдеу технологиясы» 

Студенттер негізінен техникалық, технологиялық  мамандықтар бойынша 
білім алуда. Жылына  300-ден астам студент қабылданып, 250-ден артық 
мамандар дайындалады. 

Кәсіптік орта арнаулы білім ордаларында кәсіби шеберлігін шыңдаған 
жастар, еліміздің кәсіпорындарын білікті орта буын мамандармен 
толықтырып отырады. 43 жыл ішінде өзінің ұясынан 3,5 мың түлегін 
ұшырды. Мамандарымыз қала, ауыл, республика, Ресей, Еуропа елдерінде 
еңбек етуде. Мұндай ұжымды басқарып отырған білімді де білікті маман, 
іскер, басшы – Дощанова  Алма  Іргебайқызы 

Қазіргі колледж  - заман талаптарына жауап беретін, жаңа заманауи 
технологияны алға тарта білім беретін, көп профильді білім беру мекемесі,  
нарық еңбегіне сай қажетті мамандықтар бойынша мамандар дайындайды, 
алға қойған мақсаты – қоғам талабына сай оқыту жүйесін енгізу, қоғамды 
жаңартушы, еңбек етуші жасампаз ұрпақ тәрбиелеу. Колледжде студенттер  
негізгі 12 мамандық бойынша   білім алуда, сонымен қатар  жоғары мектеп 
алаңында «Элеватор, ұн тарту, жарма және құрама жем  өндірісі» мамандығы 
бойынша  мамандықтарын меңгеруде, оқу орны үш қабаттан тұрады,  
колледжде  48 оқу кабинеттері, зертханалары, компьютер кабинеттері 
интернет желілеріне қосылған,  шеберханалар, спорт залдары, жазғы спорт 
алаңы, кітапхана, акт залы, оқу залы, асхана бар.Студенттердің оқулары мен 
мұғалімдердің жұмыс істеулеріне барлық жағдайлар туғызылған. 

Мұнда білікті де білімді мұғалімдер жұмыс істейді,  педагогикалық  
құрамның сапасына тоқталсақ 50 пайызы бірінші және жоғары санаттағы 



мүғалімдер. 80 пайызы «Нұр Отан» партиясының мүшелері, студент-
жастарымыздың  75 пайызы  «Жас Отан» партиясының мүшелері. 

Колледждің материалдық-техникалық базасын жақсарту үшін үнемі 
жұмыстар жүргізіледі. Сонымен бірге жыл сайын колледжде жөндеу 
жұмыстары жүргізіледі, мұғалімдердің оқу-әдістемелік кешендері 
жаңартылып отырады, студенттер мен мұғалімдер үшін жыл сайын 
кітапханадағы әдеби және оқу қорлары толықтырылуда. 

Студенттердің практикасы мен жұмысқа орналасуына әлеуметтік 
серіктестердің алатын орны ерекше. Атап  айтсақ АҚ «Мелькомбинат», АҚ 
«Баян- сұлу», ЖШС «Иволга»,«Сарыкөл», «Тобол». Әлеуметтік 
серіктестердің қолдауымен колледжді «өте жақсыға» бітіруші жастарымызға   
жолдамалар беріліп отырылады. 

Болашақта колледж: 

- отандық және шетелдік серіктестердің халықаралық консорциумын құру; 

-мұғалімдерді шетелде білім  тәжірибелерінен өткізу; 

-материалдық - техникалық базасын нығайту; 

-инфрақұрылымды кеңейту жұмыстары көзделуде 

Тәуелсіз ел тірегі – білімді ұрпақ десек, жаңа дәуірдің күн тәртібінде тұрған 
мәселе – білім беру, ғылымды дамыту. Өркениет біткеннің өзегі, ғылым, 
тәрбие екендігіне ешкімнің таласы жоқ. Осы орайда Қостанай 
политехникалық колледжі ұжымының басты міндеті - өз ұлтының тарихын, 
мәдениетін, тілін қастерлей және оны жалпы азаматтық деңгейдегі рухани 
құндылықтарға ұштастыра білетін тұлға тәрбиелеу. 
Сөзімді қорытындылай келе, ғылым-білімнің  шамы  жағылған, қазығы 
қағылған оқу орны –Қостанай политехникалық колледжі саналы ұрпақ 
тәрбиелеу жолында сан шәкіртті білім нәрімен сусындатып қана қоймай, 
оларды білікті де білімді маман қатарына қосып, өрісті өмір сыйлап келеді. 

Қостанай политехникалық колледжі ұжымының алдында тұрған мақсат-
болашақ білікті маманды дайындауда  Білім беруді дамытудың  2011-2020  
жылдарға арналған бағдарламасын бағытқа алу, еліміздегі жаңа өзгерістерге 
байланысты міндеттемелерін орындау, колледждің іс-әрекетін  әрдайым 
жақсарту  жолында  сапа аумағындағы саясатты орындау және қойылған 
мақсатқа толығымен жету үшін аянбай еңбек ету. [5,8] 
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