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І. Кіріспе бӛлім
 Колледж тарихынан қысқаша мәлімет.
 Колледж дамуының мақсаты мен міндеттері.
ІІ.Негізгі бӛлім
 Колледж жұмысына жалпы талдау.
1. Колледжде дайындалатын мамандықтар;
2. Материалдық-техникалық база;
3. Кадрлық әлеуеті;
4. Колледж жетістіктері;
5. Бітіруші түлектердің жұмысқа орналасуы;
6. Кәсіптік практика;
7. Әлеуметтік серіктестік.
8. Халықаралық ынтымақтастық.
9. Кәсіби бағдар беру
 Колледж жұмысына SWOT талдау
 Инвестициялық жобалар.

«___» ______________ 201__ жыл

Қызылқоға аграрлы-техникалық колледжі ӛзінің қызметін Еңбек резервтерінің
облыстық басқармасының 1959 жылғы 16 мамырдағы №44 бұйрығына сәйкес,
№112 Приморье ауыл шаруашылығын механикалалндыру училищесі болып
бастады. Училище сол кездегі жаңадан құрылған ірілендірілген колхоз, совхоздарға
механизатор мамандарын дайындады. Кейін бірнеше рет құрылымдық ӛзгерістерде
болды.
1964 жылы - №112 селолық кәсіптік-техникалық училищесі,
1984 жылы - №112 орта кәсіптік-техникалық училищесі,
1991 жылы - №11 орта кәсіптік-техникалық училищесі,
1996 жылы - №8 кәсіптік-техникалық мектеп,
2001 жылы - «№8 кәсіптік-техникалық мектеп» мемлекеттік мекемесі.
2008 жылы - «№ 11кәсіптік лицей» мемлекеттік мекемесі,
2012 жылы - «Қызылқоға аграрлы-техникалық колледжі» мемлекеттік мекемесі,
2013 жылғы 23 қаңтардағы Атырау облысы әкімдігінің №21 қаулысымен
«Қызылқоға аграрлы-техникалық колледжі» коммуналдық мемлекеттік қазыналық
кәсіпорны болып құрылды.

Колледж ӛзінің білім беру қызметін Атырау облысының Білім саласындағы бақылау
департаметімен 2014 жылғы 29 қаңтарда берілген №14003255 лицензиясына сәйкес
дайындайды.
Қызылқоға аграрлы-техникалық колледжі аудандағы жастарға орта біліммен қатар
бастауыш кәсіптік білім беретін бірден-бір оқу орны.
Колледж облыс, аудан экономикасының қажеттілігіне қарай ауыл шаруашылығы,
энергетика, қызмет кӛрсету салалары бойынша мамандар дайындаумен айналысады
және ауылдық жердегі жастарды кәсіби даярлау мен жұмыссыздарды қайта даярлаудың
аудандық орталығы болып есептеледі.
Колледждің даму жоспарын жасауда ««Қазақстан-2050» Стратегиясы – қалыптасқан
мемлекеттің жаңа саяси бағыты» ҚР Президенті Н.Назарбаевтың 2012 жылғы 14
желтоқсандағы Жолдауы, «Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық
даму жоспары» ҚР Президентінің 2010 жылғы 1 ақпандағы №922 Жарлығы, Қазақстан
Республикасы Президентінің 2016 жылғы «Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда: Ӛсім.
Реформалар. Даму» Қазақстан халқына Жолдауы, «Қазақстан Республикасында білім
беруді және ғылымды дамытудың 2016 - 2019 жылдарға арналған мемлекеттік
бағдарламасы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2016 жылғы 1 наурыздағы №205
Жарлығы, ҚР Әділет министрінің 2016 жылғы 29 желтоқсандағы №1207 бұйрығымен бекітілген
«ҚР Білім және ғылым министрлігінің 2017-2021 жылдарға арналған стратегиялық жоспары»
басшылыққа алынды.

Колледж дамуының мақсаты – еңбек нарығының сҧранысына ие, заманауи
оқыту ҥрдістерімен сапалы жҧмысшы мамандарды даярлау болып табылады.
Колледж дамуының мақсаттары мен міндеттері:
Бәсекеге қабілетті мамандар дайындаудың сапасын арттыру, сапалы біліммен
қамтамасыз ету, мемлекеттік стандарт талаптарына сәйкес келетін материалдықтехникалық базаны жасақтау, заманауи ақпараттық технологияны қолдану, қазіргі
заманғы білім беру, кәсіптік даярлау. Жас мамандардың тұлғалық-кәсіби әлеуетін
дамытудың жинақылығын қамтамасыз ететін оқыту – білім беру процесін, білім беру
мазмұнын сапалы жақсарту мақсатымен оза білім беру принципінің инновациялық
моделін енгізу, сұранысқа ие мамандықтар санын ұлғайту, мамандықтар ашу,
материалдық-техникалық жабдықтау жұмыстарын жүзеге асыру. Колледждің сапалы
және қарқынды дамуын қамтамасыз ету, ІІ-ІІІ курс студенттеріне дуальді оқу үшін
қажетті негіз құру, инженер-педагогтардың кәсіби құзіреттілігін жетілдіру, әлеуметтік
серіктестік жүйесін кеңейту және келісім шарт бойынша мамандар даярлауды
қалыптастыру, жұмыс берушілермен бірлесе отырып, мамандықтар бойынша оқу
жоспарлары мен оқу бағдарламаларын жасақтау, білім беру процесінде сабақтың
белсенді және интерактивті түрлерін пайдалану, оқу үрдісіне электронды оқыту
модельдерін, электронды оқу бағдарламаларын енгізу.
Колледж дамуының іске асыру мерзімі: 2016-2020 жж.

Атырау облысы Білім саласындағы бақылау департаментімен 2014 жылдың 29 қаңтарда
берілген №14003255 лицензиясы бойынша колледжде дайындалатын МАМАНДЫҚТАР.
№

Мамандық
коды

Мамандық атауы

1

0508000 Тамақтандыруды ұйымдастыру

2

0518000 Есеп және аудит
Мұнай және газ скважиналарын бұрғылау
0801000
және бұрғылау жұмыстарының технологиясы
0809000 Мұнай және газ кен орындарын пайдалану
Электр стансалары мен желілерінің электр
0901000
жабдықтары
1114000 Дәнекерлеу ісі
1211000 Тігін ӛндірісі және киімді үлгілеу
Есептеу техникасы және бағдарламалық
1304000
қамтамасыз ету
Жол-құрылыс машиналарын техникалық
1402000
пайдалану

3
4
5
6
7
8
9

10 1501000

Ауыл шаруашылығында техникалық қызмет
кӛрсету және жӛндеу

11 1504000 Фермер шаруашылығы

Біліктілік
коды

Біліктілік атауы

Аспаз
Даяшы
Бармен
Бухгалтер
Мұнай мен газға скважиналарды пайдалану және
0801022
барлау үшін бұрғылаудың бұрғылаушысы
0809052 Мұнайжәне газ ӛндіру операторы
0508012
0508042
0508052
0518012

0901012 Электромонтер
1114042
1211032

Электргазбен дәнекерлеуші
Тігінші

1304012 Электрондық есептеу машиналарының операторы
1402022 Бульдозер машинисі
1402102 Бірожаулық экскаватор машинисі
Ауыл шаруашылығы ӛндірісінің тракторшы1501012
машинисі
Машиналар мен механизмдерді пайдалану және
1501022
жӛндеу шебері
Ауыл шаруашылығы ӛндірісінің тракторшы1504062
машинисі
Ауыл шаруашылығы машиналары мен
1504072
тракторларын реттеуші
1504082 Автокӛлік жүргізуші
Электр жабдықтарына қызмет кӛрсету жӛніндегі
1504092
электромонтер
1504102 Жӛндеуші-дәнекерлеуші

2017 жылдан басталған «Баршаға арналған тегін кәсіптік және техникалық білім»
бағдарламасының жобасына қатысушыларды «техникалық және кәсіптік біліммен және қысқа
мерзімді кәсіптік оқумен қамтамасыз ету» - екінші бағыты бойынша Қызылқоға ауданы жұмыспен
қамту орталығының жолдамасымен колледжде:
2017 жылы - «В» санатты автокӛлік жүргізуші мамандығы бойынша 9, «Д1» санатты автокӛлік
жүргізуші мамандығы бойынша 6, барлығы 15 студент;
2018 жылдың қыркүйек айына дейін «В» санатты автокӛлік жүргізушілігіне -12,
«аспаз» мамандығына 5, барлығы 17 студент оқып, оқығандығы туралы
құжаттарын алды.
2017 жыл

№
1
2

Мамандық атауы
«В» санатты автокӛлік жүргізушісі
«Д1» санатты автокӛлік жүргізушісі
Барлығы:

Бітірген оқушы саны
9
6
15

Оқыған мерзімі
09.06-23.08.2017
09.06-23.08.2017

2018 жыл
№
1
2
3

Мамандық атауы
«В» санатты автокӛлік жүргізушісі
«В» санатты автокӛлік жүргізушісі
Аспаз
Барлығы:

Бітірген оқушы саны
5
7
5
17

Оқыған мерзімі
01.03-15.05.2018
02.05-17.07.2018
02.05-30.07.2018

Оқу орнының материалдық-техникалық базасы
Студенттердің теориялық білім алуына және ӛндірістік оқытуға арналған
3 кабинет компьютермен және
6 кабинет интерактивті тақтамен жабдықталған

Колледждегі арнайы және жалпы білім кабинеттері

Ӛндірістік оқыту шеберханалары

Оқу орнында оқу ғимараттарынан басқа 50 орындық жатақхана, 150 орындық
асхана, спорт және 200 орындық акт зал, 20 орындық кітапхана жҧмыс істейді.

Оқу жаттығу жҥргізуге арналған жеңіл және жҥк автомобильдері,
ауылшаруашылық техникалары

Кітапхана қорында – 8072 кітап, оның ішінде арнайы пәндер бойынша –
1744 кітап, оқулықтар саны – 3450.

Колледждің материалдық базасын кеңейту жаңа модификациялы құрал-жабдықтармен жабдықтауда
шаруашылыққа және оқу-жаттығу жүргізуге 4 833 000 теңгеге «Нива-Шевролет» маркалы жеңіл
автокӛлігі, құны 400 000 теңгеге стенділер, мемлекеттік рәміздер, 786 000 теңгеге спорттық киімдер мен
құралдар, басқа да ағымдағы жӛндеу жұмыстарына қажетті заттар, 427 360 теңгеге оқулықтар алынды.
Колледждің жылыту жүйесі үшін қосымша 1 350 000 теңгеге жылыту қазандығы алынды.
«Тігінші» мамандығына 934 159 теңгеге тігін машиналары мен басқа да жабдықтары, 1 163 699 теңгеге
«Дәнекерлеу ісі» мамандығының құрал-жабдықтары: 3 дәнекерлеу автоматы, оқытуға арналған тренажер
құрылғылары алынды.
Колледждің барлық ғимараттары 633 120 теңгеге күрделі жӛндеу жұмысы жүрер алдындағы сараптамадан
ӛткізілді.
Колледждің 2 ғимаратына күрделі жӛндеу жұмысын жүргізу үшін жобалық-сметалық құжаты әзірленіп,
қаржысы облыстық мәслихат сессиясында мақұлданып, 2020 жылы күрделі жӛндеуге 356,475 млн теңге
бӛлінді.
2018 жылы 1 800 000 теңгеге қосымша бейнебақылау камералары, 2020 жылы оқу процесін цифрлардыру
мақсатында «https://portal.college.edu.kz» электрондық платформасы іске қосылды.

2016-2020 жыл аралығында алынған құрал-жабдықтардың тізімі.
р/с
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.

Қҧрал-жабдықтың атауы

алынған жылы

саны

«Электромонтер» мамандығы бойынша «Электр жабдықтары» шеберханасы
Электр тогын ӛндіруші қондырғы 220В
2016
1
Электриктің құралдар жинағы
2016
5
Әмбебап электр ӛлшегіш аспап UT-70A
2016
5
Кернеу ӛлшегіш аспап 1Ас
2016
5
Кабель АПВГ (3*95)
2016
100 метр
Сымдар АПВ 2,5*120
2016
150 метр
Автоматты ажыратқыш
2016
10
Магнитті қосқыш
2016
10
«Электрдәнекерлеуші» мамандығы бойынша «Дәнекерлеу ісі» цехы
Жылжымалы пісіру генераторы АДД-4004 МВП
2015
1
Пісіру трансформаторы TECHNIKER sg-250
2015
1
Бетперде-шлем
2016
5
«Фермер шаруашылығы» мамандығы бойынша «Трактор және автомобиль»
шеберханасы
Бұрғылау станогы З-175
2016
1
Карбюраторлы және дизельді қозғалтқыштың
2016
1
цилиндрінің қысымын ӛлшейтін құрылғы
Кілттер жинағы
2016
5
Арнаулы кілттер жинағы
2016
5
Қайрау-тегістеу станогы
2016
2

Студенттер қҧрамы
Ӛткен оқу жылында 1-курсқа 37 студент қабылданып, 6 мамандық бойынша 118 студент білім
алып шықты. Олар:
1504000-Фермер шаруашылығы - 13

15

0901000-Электр стансаларының және желілердің электр жабдықтары - 35

31

15

0508000-Тамақтандыруды ұйымдастыру - 28

31
15

1114000-Дәнекерлеу ісі - 12
1501000- Ауыл шаруашылығында техникалық қызмет кӛрсету және жӛндеу -14

30

1211000-Тігін ӛндірісі және киімді үлгілеу - 15

Мамандықтар

Оқу жылы
Студенттер саны

1504000-Фермер шаруашылығы
0901000- Электр стансаларының және желілердің электр
жабдықтары
0508000-Тамақтандыруды ұйымдастыру
1114000-Дәнекерлеу ісі
1501000-Ауыл шаруашылығында техникалық қызмет кӛрсету
және жӛндеу
1211000-Тігін ӛндірісі және киімді үлгілеу

2016-2017 2017-2018 2018-2019

2019-2020

117
53

119
30

123
25

118
13

36

29

28

35

13
15

30
15

29
12

28
12

-

15

14

14

15

15

Кадрлық қҧрам
Инженер педагогтар кадрлар саны - 29, оның ішінде: жоғары білімдісі - 23, ӛндірістік
оқыту шеберлері – 7, жалпы білім беретін және арнайы пән оқытушылары 22.
7
оқытушылар

6
11

22

жоғары санаттылар
бірінші санаттылар

өндірістік оқыту шеберлері

9

екінші санаттылар

Жоғары санаттысы-6, бірінші санатты - 9, екінші санаттағылар-11.
Жоғары және бірінші санатты инженер-педагогтардың орташа сапалық құрамы – 51,7%.
Жыл ішінде 6 инженер-педагог біліктілік курстарынан ӛтіп білімдерін жетілдірді.
№

Кӛрсеткіштер

1

Инженер-педагогтар саны

2
3

Жоғары білімді
Педагогтардың үлесі (санаттар)
Жоғары
Бірінші
Екінші
Жоғары және бірінші
санатты педагогтар үлесі

4

2016-2017
оқу жылы

2017-2018
оқу жылы

2018-2019
оқу жылы

2019-2020
оқу жылы

31

30

32

29

25
81%
4
8
8

23
77%
4
11
7

23
72%
5
11
11

23
79%
6
9
11

38,7%

50%

50%

51,7%

Колледж жетістіктері

2015 жылы колледж Ұлттық бизнес
рейтингі
қорытындысымен
кәсіптіктехникалық оқу орындары арасында 2015
жылдың «Сала кӛшбасшысы» ұлттық
сертификатына ие болды.

2016 жылы Білім беру жүйесіндегі ғылыми-әдістемелік
жұмыстарды жүргізудегі ізденістері, кәсіби біліктілігі және
жетістіктері үшін «Ӛрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық
орталығы АҚ филиалы Атырау облысы бойынша
педагогикалық
қызметкерлердің
біліктілігін
арттыру
институтының Алғыс хатымен марапатталды.

2017 жылы - колледждің әлеуметтік педагогы
Есенова Гҥлзада «Үздік әлеуметтік педагог»
облыстық сайысына қатынасып, ІІІ дәрежелі
дипломмен марапатталды.

2017 жылы - ІІ курс №64 топ студенті
Жаңабайұлы
Ахмет
облыстық
«Болашақтың
инженерлері» атты ғылыми-техникалық жобалар
байқауына қатынасып,
ІІІ дәрежелі дипломмен
(жетекшісі Маханова Г.) марапатталды

2018 жылы - ІІІ курс №62 топ студенті
Досмағамбетов Есенбек облыстық «World Skills
Kazakhstan – 2018» ұлттық чемпионатында
белсене қатысқаны үшін арнайы сертификатпен
(жетекшісі Тілепбай Ғ.) марапатталды.

2018 жылы - ІІІ курс, 61-топ студенті
Шоқан Маңғыстау Құрманғазы ауданында
аграрлы-техникалық колледждердің арасында
ӛткен Халықаралық «Үздік механизатор» кәсіби
шеберлік сайысында Алғыс хатпен (жетекшісі
Мизанов А.) марапатталды.

2017 жылы – арнайы пән оқытушысы Түркістан Н.
«Үздік арнайы пән оқытушысы-2018» облыстық байқауына
қатынасып, «Құрмет грамотасымен» марапатталды.

Жоғары санатты ағылшын тілі пәнінің оқытушысы Таниязова Бақыт Нысаналықызы
2016 жылы «Ӛрлеу» БАҰО АҚ филиалы Атырау облысы бойынша ПҚБАИ ұйымдастырумен ӛткен
“Жаңашыл ұстаз: кәсіби ӛсу және кӛшбасшылық” тақырыбындағы облыстық педагогикалық форумға
қатынасып, Алғыс хатпен марапатталып, сертификат алды;
2016 жылы Атырау облысы Білім беру басқармасы Әдістемелік кабинетінің ұйымдастыруымен
Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының оқытушылары арасында ӛткізілген “Педагогтардың
шығармашылық қызметін ұйымдастыру – кәсіби кӛтеру” тақырыбындағы облыстық тәжірибе алмасу
семинарына қатынасып, сертификат иеленді;
2016 жылы Атырау облысы Білім беру басқармасының Әдістемелік кабинеттің ұйымдастыруымен
ӛткен «Техникалық және кәсіптік білім беруді модернизациялаудың басым бағыттары» облыстық ғылымитәжірибелік конференциясына баяндамамен қатынасып, сертификат иеленді.
2017 жылы «Педагогтың кәсіби шеберлік алаңы» облыстық жәрмеңкеге оқулық, авторлық бағдарлама
жанрлары бойынша қатынасып сертификатпен марапатталды.
2017 жылы - Астана қаласында KERA Қазақстандағы білім саласындағы зерттеушілер
қауымдастығының ұйымдастыруымен Назарбаев
Университетінде ӛткен «Trends in Eurasian Policy
and
Practice»
тақырыбындағы
бірінші
халықаралық конференцияға қатынасып арнайы
сертификатпен марапатталды

І санатты оқытушысы химия пәнінің
Сатаев Нұрбек Қамзаұлы
2016 жылы Атырау облысы Білім беру басқармасының Әдістемелік
кабинетінің ұйымдастыруымен ӛткен облыстық «Үздік сабақ-2016»
байқауына қатынасып, жүлделі ІІІ орын иеленді.

ІІ санатты қазақ тілі және әдебиеті пәнінің оқытушысы
Азимова Светлана Аманғалиқызы
2016 жылы - Атырау облысы Білім беру басқармасының Әдістемелік
кабинетінің ұйымдастыруымен ӛткен “Жыл мұғалімі – 2016” облыстық
байқауында белсенділігі мен шығармашылық тәжірибесімен бӛліскені
үшін Алғыс хатпен марапатталған.
2016 жылы - Атырау облысы Білім беру басқармасының Әдістемелік
кабинетінің ұйымдастыруымен ӛткен Ф.Оңғарсынова
шығармашылығына арналған “Тұнық жырдың тұмары” облыстық эссе
байқауында тілінің бейнелі әрі қисынды негіздемелігімен, ойын
кӛркем жеткізе білуімен ерекшеленгені үшін ІІІ дәрежелі дипломмен
марапатталды.
2017 жылы – қпзпқ тілі мен әдебиеті мұғалімдеріне арналған
Республикалық Ұлттық Интернет Олимпиадасына қатынасып, жүлделі
ІІ орынмен марапатталды және арнайы Алғыс хат алды.

Аға ӛндірістік оқыту шебері Нұрқашев Мағзом Сапашұлы
2016 жылы Атырау облысы Білім беру басқармасының Әдістемелік
кабинеттің ұйымдастыруымен ӛткен «Техникалық және кәсіптік білім
беруді модернизациялаудың басым бағыттары» облыстық ғылымитәжірибелік конференциясында баяндама жасап, сертификат иеленді

Ӛндірістік оқыту шебері Мусина Роза Нұғыманқызы
2016 жылы Атырау облысы Білім беру басқармасының Әдістемелік
кабинеттің ұйымдастыруымен ӛткен «Техникалық және кәсіптік білім
беруді модернизациялаудың басым бағыттары» облыстық ғылымитәжірибелік конференциясында баяндама жасап, сертификат иеленді

Арнайы пән оқытушысы Түркістан Нұржамал Шәкірқызы
2016 жылы Атырау облысы Білім беру басқармасының Әдістемелік
кабинеттің ұйымдастыруымен ӛткен облыстық ««Қазақстан 2050»
Нұрлы болашақ» облыстық инновациялық идеялар байқауына
қатынасып, сертификат иеленді

2018 жылы - колледж әдіскері, арнайы пән оқытушысы А.Абдигалиева «Білім берудегі заманауи
инновациялар» атты республикалық конференциясына қатынасып, жұмысы сертификатпен және І дәрежелі
Дипломмен марапатталды.
2018 жылы - ӛндірістік оқыту шебері А.Габдуллина «Білім берудегі заманауи инновациялар» атты
республикалық конференциясына қатынасып, жұмыс сертификатпен және І дәрежелі Дипломмен
марапатталды.
2018 жылы - ӛндірістік оқыту шебері Р.Мусина «Білім берудегі заманауи инновациялар» атты
республикалық конференциясына қатынасып, жұмысы сертификатпен және ІІ дәрежелі Дипломмен
марапатталды.

3 курс студенті Закария Бекарыс
28-Бүкіләлемдік қысқы Универсиада Алауы эстафетасының ӛңірлік кезеңіне
қатысушы алаугер, 2017 ж.

3-курс студенті Сақып Наурызбек
2016 жылы Атырау қаласында ӛткен ҚР
Тәуелсіздігінің 25 жылдығы аясында грепплингтен ІІІ
орын жеңіп алды.
2016 жылы Атырау қаласында ӛткен Қазақстан
Тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай Джиу-Джитсудан
ӛткен жарыста жүлделі ІІІ орын жеңіп алды.

2-курс студенті Шәкір Наурызбек
2017 жылы Астана қаласында ӛткен ДжиуДжитсудан 1997-2002 жылы туылған жасӛспірімдер
арасында
ӛткен
Қазақстан
Республикасының
Кубогында жүлделі ІІІ орын жеңіп алды.

Колледждің педагог қызметкерлері
2016 жылы «Спорт – нашақорлыққа қарсы» ұранымен Атырау аймақтық
дене тәрбиесін және спортты дамыту орталығының ұйымдастыруымен Атырау
қаласында жоғары оқу орындары мен колледж педагог қызметкерлері арасында
ӛткен облыстық спартакиадада гандболдан ІІІ орын иеленіп, арнайы
дипломдармен және медальдармен марапатталды.

2017 жылдың жаз айында Астана қаласында ӛткен «ЭКСПО-2017»
кӛрмесіне колледждің 41 студенті қатынасу мүмкіндігіне ие болды.

Қызылқоға аграрлы-техникалық колледжі бойынша бітіруші курстардың
кәсіптік практикадан ӛту қорытындысы
Оқу жылы
2016-2017 оқу жылы
2017-2018 оқу жылы
2018-2019 оқу жылы
2019-2020 оқу жылы

Бітіруші
саны
57
47
42
40

100

Тәжірибеден өткен
жұмыс орындар саны
32
30
25
23

100

Тәжірибеден өткен
Пайыздық көрсеткіші
студенттер саны
57
100 %
47
100 %
42
100 %
40
100 %

100

100

100
90
80

бітірушілер саны

70
60

57

57
47

50
40

32

47
30

30

42

42
25

40

40
23

20
10
0

2016-2017 оқу
жылы

2017-2018 оқу
жылы

2018-2019 оқу
жылы

2019-2020 оқу
жылы

тәжірибеден ӛткен
жҧмыс орындар саны
тәжірибеден ӛткен
студенттер саны
пайыздық кӛрсеткіші

Қызылқоға аграрлы-техникалық колледжі бойынша бітіруші түлектердіңлердің
жұмысқа орналасуы
Оқу жылдары

Бітірушілер
саны

Жұмысқа
орналасқаны

Ӛз мамандығы
бойынша

Жұмысқа орналасу
кӛрсеткіші, %

2016-2017 оқу жылы
2017-2018 оқу жылы
2018-2019 оқу жылы
2019-2020 оқу жылы

57
47
42
40

28
23
17
17

10
9
4
6

49 %
49 %
40 %
42 %

60

57
49

50

49

47

42

40

42

40

40

30

28
23
17

20

10

17

9

10

4

6

0

2016-2017

2017-2018

бітірушілер саны
өз мамандығы бойынша

2018-2019

жұмысқа орналасқаны
пайыздық көрсеткіші

2019-2020

Қысқа мерзімді курстар
Қысқа мерзімді ақылы оқу топтарына төмендегі мамандықтар бойынша
студенттерді оқуға қабылдау жүргізіледі.
Қабылдану

Оқу
мерзімі,
ай
2,5
2
2

Оқу
ақысы,
теңге
29000
26000
25000

1.
2.
3.

«В» санатты (жеңіл) автомобиль жҥргізушісі
«С1» санатты (жҥк) автомобиль жҥргізушісі
«С» санатты (жҥк) автомобиль жҥргізушісі

18
18
21

Жҧмыс
ӛтілі
3

4.

«ВС1» санатты (жеңіл және жҥк) автомобиль жҥргізушісі

18

-

5

51000

21
25
18-21

3
5
1

2
1,5
1,5

29000
27000
27000

17

-

3

34000

18

1

1,5

27000

15

-

2

22000

16
16
16

-

3
2
3

30000
24000
30000

№

Мамандық атаулары

«Д1» санатты автомобиль (автобус) жҥргізушісі
«Д» санатты автомобиль (автобус) жҥргізушісі
«Е» санатты (тіркемелі) автомобиль жҥргізушісі
«АВ» санатты трактор (дӛңгелекті және шынжыр табанды)
8.
жҥргізушісі
«Д» санатты трактор (экскаватор және бульдозер)
9.
жҥргізушісі
Электронды есептеу машинасының (дербес компьютер)
10.
операторы
11. Электргазбен дәнекерлеуші
12. Электромонтер
13. Аспаз
5.
6.
7.

Жасы

ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ АҚЫЛЫ ОҚУДАН ТҮСКЕН КІРІСТЕР

«ВС1» санатты (жеңіл және
жүк) автомобиль жүргізушісі

84

«АВ» санатты трактор
(дөңгелекті және шынжыр
табанды) жүргізушісі

«В» санатты (жеңіл)
автомобиль жүргізушісі

3

ҚОРЫТЫНДЫ:

120

2940000

3090000

30

0

0

84

3090000

Барлығы

Түскен
кіріс,
теңге

Қабылданған
курсанттар саны

0

1

Түскен
кіріс,
теңге

2016
Қабылданған
курсанттар саны

0

Мамандық атауы

Қабылданған
курсанттар саны

Түскен
кіріс,
теңге

№

2

2015

Қабылданған
курсанттар саны

2014

Түскен
кіріс,
теңге

30

870000

150

3810000

1251000

30

1524000

144

5865000

30

936000

30

1044000

60

1980000

180

5127000

90

3438000

354

11655000

Кәсіптік практика

Оқу жылдар

Бітірушілер саны

Тәжірибеден ӛткен жұмыс
орындар саны

Тәжірибеден ӛткендер
студенттер саны

Пайыздық
кӛрсеткіші %

2012-2013 оқу жылы
2013-2014 оқу жылы
2014-2015 оқу жылы
2015-2016 оқу жылы

55
68
50
55

21
32
38
32

55
68
50
55

100 %
100 %
100 %
100 %

Әлеуметтік әріптестік
Оқу орны студентерді ӛндірістік тәжірибеден ӛткізуде 32 кәсіпорындармен («Сағыз» ЖШС,
«Жасқайрат» ЖШС, «Ауылым-50» ЖШС, «Жаңа арна» ЖШС, "Маулет ЛДТ" ЖШС,«Қазсушар» Атырау
филиалы Қызылқоға ӛндірістік учаскесі, «Атырау-Жарық» АҚ Қызылқоға АЭЖ, «Атырау-Жарық» АҚ
Сағыз ЭЖ, «Сарқұмақ» ШҚ, ЖК «Джиенбаев», ЖК «Тәжмағанбетов», ЖК "Баймуратов", ЖК
"Досымбаева А", ЖК "Жандос-Сервис", т.б ) әлеуметтік әріптестік туралы келісім шарт жасалған.

Әлеуметтік серіктестермен кездесулер

Қызылқоға аграрлы-техникалық колледжі мен базалық кәсіпорындар арасында
әлеуметтік әріптестік туралы келісім шарт жасасқан мекемелер
р/с

Мекеменің атауы

Мекеме басшысының
аты-жӛні

Мекенжайы

Байланыс
телефоны

1

«Сағыз» ЖШС

Қоданов Құлмағамбет

Сағыз с.

7-13-85

2
3

"Данияр" ШҚ
"Жаңа қора" ШҚ

Шыныбаев Серік
Ахметов Дәлубай

Сағыз с.
Сағыз с.

4

"Жеңісбек" ШҚ

Әмірше Нұрлыбек

Сағыз с.
Сағыз с.

7-16-73
7-13-78
5-51-70,
87786666024
7-14-84

Сағыз с.

7-11-72

Сағыз с.

7-11-39

Миялы с.

2-15-49

Сағыз с.

87022424870

Миялы с.

2-17-34
87011391093

Миялы с.

87014224748

Миялы с.
Сағыз с.
Сағыз с.

7-16-04

Жасқайрат с.

2-50-30

5
6

7
8
9

10

11

"Алтай" ШҚ
Шүренов Майлан
"Жандос-Сервис"
Досекенов Жандос
ЖШС
"Досымбаева А" ЖК Досымбаева Ақмарал
"Казсушар" РМК
Темірғалиев
Атырау филиалы
Сайлаубек
Тәжмағамбетов
"Тажмағамбет С" ЖК
Саламат
"Атырау-Жарық" АҚ
Миялы электр
Қосжанов Батыл
жүйесінің
"Мерей-1"ЖШС

Сұлтанов Саламат

12 "Баймуратов" ЖК Баймұратов Қайырбек
13 "Жанұзақ-қажы" ШҚ Жанұзақов Жауғашты
14 "Кӛкембаев Т" ШҚ
Кӛкенбаев Тұртай
15

"Жасқайрат" ЖШС

Байшеркешов Ш.
Розметов В.Ф

Мамандықтар бойынша
«Фермер шаруашылығы»,
«А/ш техникаларына күтім кӛрсету ж/е жӛндеу»
«Фермер шаруашылығы»
«Фермер шаруашылығы»
«Фермер шаруашылығы»
«Фермер шаруашылығы»
«Фермер шаруашылығы»,
«А/ш техникаларына күтім кӛрсету ж/е жӛндеу»
«Тамақтандыруды ұйымдастыру»
«А/ш техникаларына күтім кӛрсету ж/е жӛндеу»,
«Дәнекерлеу ісі»
«Тамақтандыруды ұйымдастыру», «Фермер
шаруашылығы»

«Электр стансаларының және желілердің электр
жабдықтары»
«Фермер шаруашылығы»,
«Тамақтандыруды ұйымдастыру»
«Тамақтандыруды ұйымдастыру»
«Фермер шаруашылығы»
«Фермер шаруашылығы»
«Фермер шаруашылығы»,
«А/ш техникаларына күтім кӛрсету ж/е жӛндеу»,
«Дәнекерлеу ісі»

16

"Ауылым-50" ЖСШ

Қызылқоға аудандық
17 ауыл шаруашылығы
бӛлімі
18
"Алып-Ана" ШҚ
19
"Рзат" ШҚ
20 "Маулет ЛДТ" ЖШС

Озғанбаев
Жолдасқали
Базарбаев
Қайырғали
Мұқанбаев Сәкен
Аралбаев Жәнібек
Сүйеуғалиев
Рахымжан
Досекенов Арман
Омаров Алшын

Миялы с.

2-21-41

Миялы с.

2-16-20

Сағыз с.
Сағыз с.

7-11-15
7-11-22

Сағыз с.

7-13-60

Сағыз с.
Мұқыр с.

7-15-80
5-52-00

21
22

"Қосай ата" ШҚ
"Сарқұмақ" ШҚ

23

"Жаңа Арна" ЖШС

Абдрахманов
Камидолла

Миялы с.

2-20-63,
87713464700

24
25
26
27
28

"ДЖиембаева" ЖК
"Ӛтемағамбет" ШҚ
«Наршӛккен» ШҚ
«Аян» ШҚ
«Қайсар» ШҚ

Джиембаева Айгүл
Қуанғали Ғизат
Зинетов Халықберген
Маханов Багит
Базарбаев Қайрат

Мұқыр с.
Мұқыр с.
Сағыз с.
Миялы с.
Миялы с.

87711706868
6-12-43
7-13-27

29

«Атырау» ШҚ

Жұмиев Ғарифолла

Сағыз с.

30

«Мәжекова А» ЖК

Мәжекова Алмагүл

Сағыз с.

Нұрмолдина Серпер

Сағыз с.

Тұрғанов
Еламан

Сағыз с.

31 «Нұрмолдина С» ЖК
Атырау эл.жабдықтау
дистанциясының
32
Сағыз аудандық темір
жол бӛлімшесі

7-14-43
7-18-45
7-14-10

«А/ш техникаларына күтім кӛрсету ж/е жӛндеу»,
«Тамақтандыруды ұйымдастыру»
«Фермер шаруашылығы»,
«А/ш техникаларына күтім кӛрсету ж/е жӛндеу»,
«Дәнекерлеу ісі»
«Фермер шаруашылығы»
«Фермер шаруашылығы»
«А/ш техникаларына күтім кӛрсету ж/е жӛндеу»,
«Дәнекерлеу ісі»
«Фермер шаруашылығы»
«Фермер шаруашылығы»
«Фермер шаруашылығы»,
«А/ш техникаларына күтім кӛрсету ж/е жӛндеу»,
«Дәнекерлеу ісі»
«Тамақтандыруды ұйымдастыру»
«Фермер шаруашылығы»
«Фермер шаруашылығы»
«Фермер шаруашылығы»
«Фермер шаруашылығы»
«Фермер шаруашылығы»
«Тамақтандыруды ұйымдастыру»
«Тамақтандыруды ұйымдастыру»
«Электр стансаларының және желілердің электр
жабдықтары»

2018 жылы Құрманғазы ауданындағы Құрманғазы селосында үш ауданның
Қызылқоға, Махамбет, Құрманғазы аудандарындағы аграрлы-техникалық колледждері
және Ресейдің Астрахань облысының «Астрахань агротехникалық техникумы» мен
Астрахань «тұрғын үй-коммунальдық шаруашылық колледжі» арасында ӛзара
тәжірибелер алмасу туралы меморандум жасалды.

Кәсіптік

бағдар

беру

9 сынып бітіруші мектеп оқушыларымен колледжге кәсіби білім алуға шақыру
мақсатында аудан орталығындағы Х. Досмұхамедұлы, Б. Аманшин, №1 мектеп
гимназиясы, Мұқыр орта мектебі, Кенбай, №9 орта мектебі оқушыларына «Жаңа арна»
ЖШС, «Казсушар РМҚ» аудандық филиалы, «Ауылым – 50» кәсіпорынына, «Атырау
жарық» АҚ Қызылқоға электр жүйесі мекемесіне саяхат жасап мамандармен пікірлесіп,
колледждің техникалық қызмет кӛрсету шеберханасында жұмыс процестерімен
таныстырылды.

Ашық есік күнінің ашылу салтанаты

Ӛндірістік оқыту шебері Н. Түркістан №60 топ студенттерімен Кенбай орта мектебі
оқушыларына кондитер ӛнімдері технологиясы пәнінен «Ұннан жасалатын кондитер
ӛнімдері» тақырыбында шеберлік сабағын ӛткізді.

Колледжде ӛткізілген «Мамандық таңдау-ӛмірді таңдау» атты ашық есік күніне қатынасқан аудан
орталығындағы Б. Аманшин, Х. Досмұхамедұлы, №1 мектеп гимназиясы оқушылары

КОЛЛЕДЖ ЖҦМЫСЫНА
SWOT ТАЛДАУ

Қызылқоға аграрлы-техникалық колледжінің жұмысына SWOT талдау
Мықты тұстары
1. Колледж кәсіби ауыл шаруашылығы
мамандарын даярлау аясында бірнеше
жылдық тәжірибесі бар оқу орны болып
табылады.
2. Колледждің жеке оқу ғимараттары мен
жатақханасы бар.
3. Ғимараттар санитарлық және ӛрт
қауіпсіздігі нормаларына сәйкес келеді.
4. Колледж аймағы қоршалған.

Әлсіз тұстары
●Колледж ресурстарын жоспарлау
жӛніндегі анық стратегияның жоқтығы.
●Колледж имиджінің жеткіліксіз
қалыптасуы (веб-сайт, логотиптің
жоқтығы жоқтығы).
●№1 және № 2 оқу ғимараты жӛндеуді
қажет етеді.

Дамыту перспективасы
●Колледждің даму жоспарын толықтыру.
●Екі тілде (қазақ, орыс) тұрақты
ақпараттық қолдау кӛрсететін веб-сайт
ашу.
●Колледжге қолайлы инфрақұрылымды
қамтамасыз ету-ғимараттарға суды қосу,
ішкі жолдарды асфальттау

●Халық тұтынатын ӛнім шығару және
қызмет кӛрсету түрлерінің аздығы
●Ӛндірістік оқуды сапалы ӛткізуге
қажетті типтік шеберхана жоқ
●Колледжде арнаулы пәндерге арналған
компьютер сыныбы жоқ.
●Электронды оқу жүйесі енгізілмеген.
●ОТҚ кабинеттерінің мультимедиялық
және басқа да бірқатар бағдамалармен
жеткіліксіз жабдықталуы.

●Халық тұтынатын тауарлар түрлерін
кӛбейтіп, олардың кӛлемін ұлғайтуды
қолға алу
●Ӛндірістік шеберхана-ларда кӛліктерге
техни-калық қызмет кӛрсету, асханада
халыққа қызмет кӛрсету
●Артық бӛлмелерді жалға беру.
●Автодром мен полигонның аумағын
ұлғайтып салу.
●Бюджет қаржысынан тыс оқу бӛлмелері
мен шеберханаларды, зертханаларды
жаңа құрал-жабдықтармен жабдықтау.

●Электрондық кітапхана жоқ.
●Кітапхана қорының электрондық есебі
9. Білім алушылардың кітапхана қорымен жоқ. ●Кітапхана қорының нашар
орташа қамтылуы.
жаңартылуы, электрондық
тасымалдаушылардағы оқулықтардың
жоқтығы.

●Бүкіл кітапхана қорын электронды
есепке алу. ●Әдебиеттерді, оқулықтарды
және оқу-әдістемелік кешендерді кітап
және электронды тасымалдағыш
түрлерінде сатып алуды кӛбейту.

5. Колледжде спорт және акт залдары,
кітапхана және дәрігерлік бӛлме, арнайы
және жалпы білім, әдістеме бӛлме-лері
жұмыс істейді.
6. Автодром мен полигон студенттерге
пайдалануға берілген.
7. Монша мен азық сақтайтын жер асты
қоймасы бар.
8. Оқу шаруашылығында 965 га жер бар

10. Мамандықтарға оқытатын инженерпедагогтардың тәжірибелері мен
біліктіліктері талапқа сәйкес келеді.
11. Жоғары және І санатты инженерпедагогтардың орташа сапалық құрамы –
37,5%

12. Мемлекеттік тапсырыс бойынша
оқыта алады.
13. Студенттер құрамы-аудан
мектептерінің 9-шы сынып бітірушілері.
14. Студенттер контингенттінің сақталу
пайызы ӛсуде.

15. Бітірушілерді жұмысқа орналастыру
қолайлылығы.

●Жоғары және І санатты оқытушылардың
орташа жасы 50-ден асқан.
●Әкімшілік басқару аппараты
мүшелерінің орташа жас шамасы–51,3; 45
жастан 54 жасқа дейінгілер–15; 54 жастан
64 жасқа дейінгілер –8.
●Оқытушылар үшін тұрақты жұмыс
істейтін сағат жүктемесінің аздығы.

●Оқытушылық қызметке жас мамандарды
тарту, оларды материалдық ынталандыру
шараларын қарастыру.
●Түлектер арасынан педагогикалық
қаблеттері бар жастарға одан әрі қарай
оқуға кәсіби бағдар беру.
●Орта буын мамандарын дайындауға
лицензия алу.
●Жұмыс берушілердің қорытынды
●Еңбек рыногінің сұраныстарына
аттестациялауды ӛткізуге, стандарттар
мамандықтар бойынша жаңа білім беру
мен бірлескен оқу бағдарламаларын
бағдарламаларының нашар енгізілуі.
жасауға қатысуы.
●Мамандықтар бойынша жұртшылық
●Еңбек рыногінің сұраныстарын ескеріп,
талаптары мен рынок сұраныстарына
жаңа мамандықтар (автокӛлікті жӛндеу
нашар бейімделу.
слесары, сатушы, ветеринар)ашу
қаржыландырылуы нашарлығы.
●Мектептерде кәсіби бағдарлау
●Талапкерлердің дайындық деңгейлерінің бӛлмелерін ашу.
әртүрлілігі.
●Кӛшпелі кәсіби бағдарлау жұмыстарын
●Талапкерлер құрамының кӛп бӛлігінің
жүйелі ұйымдастыру.
білімдерінің тӛмендігі.
●Еңбек ардагерлері мен озаттарын
●Мамандыққа бағдарлау жұмысының
шақырып, мастер-кластар, семинарлар,
нашар жүргізілуі.
конференциялар, дӛңгелек үстелдер т.б.
ӛткізу.
●Бітіруші мамандарды жұмысқа
орналастыруға қойылатын талаптардың
●Ата-аналармен байланыстарды кеңейту
(жұмыс ӛтілін сұрау, жоғары білім талап
және бітірушілердің жұмысқа
ету) негізсіздігі.
орналасуларына кӛмектесу.
●Студенттердің кәсіби деңгейлерін
●Кәсіби деңгейлерін арттыру үшін
арттыру мақсаттарында ұйымдарымен
ұйымдармен жасасқан шарттардың
жасасқан шарттардың орындалмауы.
мазмұнын жаңарту.
●Жұмыс істеп тұрған ірі
кәсіпорындардың болмауы.

16. Ӛндірістік және теориялық оқытудың
талапқа сай материалдық базасы
жасақталған

●Мамандықтар ерекшелігіне
байланысты пайдалану
материалдарының құнының
қымбаттылығы бюджетті жоспарлау
кезінде ескерілмейді.
● Материалдық базаны № 97 бұйрық
талаптарына сәйкестендіру қомақты
қаражатты талап етеді.

●Бюджеттік жоспарды сапалы жасақтап,
қорғау.
●Бір студентке кететін шығынды есептеу.
●Бюджеттен тыс түсім мӛлшерін ұлғайту
шараларын алу.

17. Тәрбие жұмысы барлық бағытарды
қамтыған, шаралар талап деңгейіндн
жүргізіледі.

●Қамқоршылық кеңестің ықпалы тӛмен
●Студенттердің ауыл жастарымен
байланысы нашар

●Қамқоршылық кеңесі жұмыс
жоспарына тәрбие мәселелерін енгізу
●Студенттерді ауылдың жастар бӛлімінің
жұмысына араласуға бағыттау

18. Студенттердің тұлға ретінде жанжақты қалыптасулары және
тәрбиеленулері үшін жағдайлар
жасалынған.

●Ғылыми-практикалық жұмыстар мен
ғылыми конференцияларға нашар
қатысуы.
●Студенттердің ӛзін-ӛзі басқару
жұмыстары тек біржақты тұрмыстық
бағдарда ғана жүргізілді.
●Студенттерді рухани–адамгершілік
тәрбиелеу мәселері бір ізге түсірілмеген.
●Салауатты ӛмір салтын қалыптастыру
жӛніндегі тәрбие жұмысының деңгейі
тӛмен.
●Студенттердің қоғамдық бірлестіктер
мен колледжді басқаруға қатысы
жеткіліксіз. ●Бітірушілердің қызмет
тұрғыдан ӛсулерін бақылап отыру жоқ.

●Студенттерді ғылыми-практикалық
конференцияларға қатысуға тарту.
●Студенттердің моральдық-тұрмыстық
және әлеуметтік жағдайларын жақсарту
қызметтерін кӛрсету.
●Аймақтық тұрғыда басқа оқу
орындарының студенттерімен байланыс
орнату.
●Студенттердің
ӛзін-ӛзі басқару жүйесін іске қосу, аудан
және село әкімшілігінің жастар
бӛлімімен ынтымақтастық орнату.

19. Колледжде оқу процесі жолға
қойылған.
20. Білім беру бағдарламалары бойынша
нормативтік құжаттар базасы бар.

●Білім сапасын бақылау жүйесінің
әсерлігінің жеткіліксіздігі.
●Студенттердің құқықтық
сауаттылығының жеткіліксіздігі.

21. Ақылы білім беру қызметтерін
кӛрсету жүйесі жолға қойылған.

● Колледжді бюджеттен тыс
қаржыландыру әлсіз.
●Қосымша табыс мӛлшерінің аздығы

●Колледждің мақсаттары мен
міндеттерін шешуге кадрлардың,
студенттердің әлеуетін барынша
пайдалану.
●Менеджменттік сапа жүйесі (МСЖ)
енгізу және оны үнемі жұмыс
жағдайында ұстау.
●Жүйелі мониторинг жүргізу және
МСЖ бақылау, халықаралық
тәжірибемен танысу.
●Студенттерге ТжКБ жұмысын
қамтамасыз етуші заңдарды, қазіргі
құқық жүйесінің нормаларын оқыту.
●Білім алушылар санын арттыру.
●Ақылы қызметтер кӛрсету жүйесін
жетілдіру.
●Білім беру процесіне қолдау кӛрсету,
оның ішінде үздік студенттер мен
жұмысында жоғарғы нәтижелерге жеткен
оқытушыларды материалдық қолдау
қорларын құруға мүмкіндік береді.

КОЛЛЕДЖДІҢ
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ
ЖОБАЛАРЫ

«Қызылқоға аграрлы-техникалық колледжі» КМҚК-ның инвестициялық жобалары

№

1

2

Инвестициялық
жобалардың атауы

Металдан жасалған
өнімдер шығару

Техникалық қызмет
көрсету

3 Тазалау жұмыстары

Инвестициялық жобалардың
мақсаты

Металдан жасалған өнімдер шығаратын цех
ашу арқылы құрылыс мекемелері мен
тұрғындардың қажеттілігін өтеу және
колледж студенттерінің өндірістік оқытуына
қосалқы жағдай жасау

Автокөліктерге, ауыл шаруашылық
машиналары мен тракторларға техникалық
қызмет көрсету және жөндеу орталығын
ашу арқылы шаруа қожалықтарына және
тұрғындардың қажеттілігін өтеу және
колледж студенттерінің өндірістік оқытуына
қосалқы жағдай жасау

Автокөліктерді жуу орталығын ашу
және көшедегі қоқыстарды тасымалдау
техникалары арқылы тұрғындардың
қажеттілігін өтеу және колледж
студенттерінің өндірістік оқытуына
қосалқы жағдай жасау

Шығарылатын өнім,
көрсетілетін
қызмет
түрлерінің
шартты
бірлігінің
құны,тг

Шығарылатын өнім,
көрсетілетін
қызмет
түрлерінің
шартты
бірлігіне
кететін
шығын, тг

Шығарылатын өнім,
көрсетілетін
қызметтің
шартты
бірлігінен
түсетін пайда,
тг

Темір есік

30000

22000

8000

Терезенің
қорғаныш
жақтаулары

5000

3000

2000

Темір қақпа

40000

32000

8000

Темір шкаф

25000

20000

5000

Тазалау
жұмыстары

2000

1000

1000

Жөндеу
жұмыстары

10000

8000

2000

Техникалық
қызмет көрсету

10000

8000

2000

Автокөліктерді
жуу

2000

1000

1000

Көшедегі
қоқыстарды
тасымалдау

6000

4000

2000

Шығары-латын
өнім,
көрсетілетін
қызмет түрлері

4 Кіші наубайхана

5 Көкөніс өсіру

6 Картоп өсіру

7

Мал шаруашылығы
өнімдерін өндіру

Нан өнімдерін жасау арқылы
тұрғындардың қажеттілігін өтеу, колледж
асханасын нан өнімдерімен қамту және
колледж студенттерінің өндірістік
оқытуына қосалқы жағдай жасау

Көкөніс өсірітен жылыжай салу арқылы
тұрғындардың қажеттілігін өтеу, колледж
асханасын көкөніс өнімдерімен қамту
және колледж студенттерінің өндірістік
оқытуына қосалқы жағдай жасау
Оқу шаруашылығы территориясынан 2 га
жерге картоп егу арқылы тұрғындардың
қажеттілігін өтеу, колледж асханасын
картоппен қамту және колледж
студенттерінің өндірістік оқытуына
қосалқы жағдай жасау
Оқу шаруашылығы территориясында мал
бағу арқылы тұрғындардың қажеттілігін
өтеу, колледж асханасын мал
шарушылығы өнімдерімен қамту және
колледж студенттерінің өндірістік
оқытуына қосалқы жағдай жасау

Нан

100

80

20

Булочка

50

40

10

Кекс

80

60

20

Тоқаш

20

10

10

Қызанақ

700

500

200

Қияр

700

500

200

Картоп

100

70

20

Ет

1200

800

400

Суб өнімдер

600

400

200

Сүт

250

150

100

«Қызылқоға аграрлы-техникалық колледжі» КМҚК-ның инвестициялық жобалары.
Инвестициялық жобаның атауы: Металдан жасалған өнімдер шығару

Инвестициялық жобаның мақсаты

Металдан жасалған өнімдер шығаратын
цех ашу арқылы құрылыс мекемелері мен
тұрғындардың қажеттілігін өтеу және
колледж студенттерінің өндірістік
оқытуына қосалқы жағдай жасау

Шығарылатын
Шығарылатын
Шығарылатын
өнім, көрсетілетін
Шығарылатын өнім, көрсетілетін
өнім, көрсетілетін
қызмет түрлерінің
өнім, көрсетілетін қызмет түрлерінің
қызметтің
шартты бірлігіне
қызмет түрлері шартты бірлігінің
шартты бірлігінен
кететін шығын,
құны, тг
түсетін пайда, тг
тг

Темір есік

30000

22000

8000

Терезенің
қорғаныш
жақтаулары

5000

3000

2000

Темір қақпа

40000

32000

8000

Темір шкаф

25000

20000

5000

ЖОБАНЫҢ НЕГІЗГІ МАҚСАТЫ: Атырау облысы Қызылқоға ауданында металл
ӛнімдерін жасау цехын ашу
ЦЕХ ӚНІМДЕРІН ТҦТЫНУШЫЛАР: Қҧрылыс мекемелері мен елді мекен
тҧрғындары
ЦЕХТЫҢ ЖАСАП ШЫҒАРАТЫН
ӚНІМДЕРІНІҢ ТҤРЛЕРІ:
1. Темір есік
2. Терезенің қорғаныш жақтаулары
3.Темір қақпа
4. Темір шкаф
Цех жалпы ауданы 150 кв м. дейінгі ҥй-жайда орналастырылады.

Бір жылда шығарылатын
өнім саны:
1. Темір есік – 24 дана
2. Терезенің қорғаныш жақтаулары – 60 дана
3.Темір қақпа – 24 дана
4. Темір шкаф – 36 дана
Оған жұмсалатын қаржы – 2 880 000 теңге
Кететін шығын – 2 196 000 теңге
Түсетін таза пайда – 684 000 теңге

«Қызылқоға аграрлы-техникалық колледжі» КМҚК-ның инвестициялық жобалары.
Инвестициялық жобаның атауы: Техникалық қызмет көрсету

Инвестициялық жобаның мақсаты

Шығарылатын
өнім, көрсетілетін
қызмет түрлері

Шығарылатын
өнім, көрсетілетін
қызмет түрлерінің
шартты бірлігінің
құны, тг

Шығарылатын
өнім, көрсетілетін
қызмет түрлерінің
шартты бірлігіне
кететін шығын, тг

Шығарылатын
өнім, көрсетілетін
қызметтің
шартты бірлігінен
түсетін пайда, тг

Тазалау жұмыстары

2000

1000

1000

10000

8000

2000

10000

8000

2000

Автокөліктерге, ауыл шаруашылық
машиналары мен тракторларға техникалық
қызмет көрсету және жөндеу орталығын ашу Жөндеу жұмыстары
арқылы шаруа қожалықтарына және
тұрғындардың қажеттілігін өтеу және колледж
студенттерінің өндірістік оқытуына қосалқы
жағдай жасау
Техникалық қызмет
көрсету

ЖОСПАРДЫҢ НЕГІЗГІ МАҚСАТЫ Атырау облысы Қызылқоға ауданы ауыл шаруашылығы
кәсіпорындарына, шаруа қожалықтарына және тҧрғындарына ауыл шарушылығы техникалары
мен қҧралдарына, автомобиль кӛліктеріне техникалық қызмет кӛрсету және жӛндеу бойынша
қызмет кӛрсету болып табылыды.
ҚЫЗМЕТ КӚРСЕТУ БАҒЫТЫ:
- ауыл шарушылығы техникалары мен қҧралдарына, автомобиль кӛліктеріне техникалық
қызмет кӛрсету;
- ауыл шарушылығы техникалары мен қҧралдарын, автомобиль кӛліктерін ағымдағы
жӛндеу;
- ауыл шарушылығы техникалары мен қҧралдарын, автомобиль кӛліктерін кҥрделі жӛндеу;
ҚЫЗМЕТ КӚРСЕТУ ТҤРЛЕРІ:
-Бақылау-қарау жҧмыстары, кеңес беру;
-Майлау-толықтыру жҧмыстары: майларды және технологиялық сҧйықтарды ауыстыру,
тазартқыштарды ауыстыру, ауаны конденцияциялау қондырғыларын сҧйықпен толықтыру.
-Бақылау-диагностикалық және реттеу жҧмыстары: қозғалқыштың жҧмыс(СО, СН қҧрамы,
тҥтіндеуі, цилиндрдегі қысым, қоректендіру жҥйесінің қысымы, майлау жҥйесіндегі майдың
қысымы, газ тарату фазаларын тексеру), аккумулятор батареясындағы электролиттің деңгейін
және тығыздығын тексеру, дӛңгелектердің орнату бҧрыштарын, басқару органдарының бос
жҥрістерін және электр жҥйесін тексеру және реттеу;
-Жӛндеу жҧмыстары: агрегаттар мен детальдарды ауыстыру, қозғалтқышты, жҥріс
бӛліктерін, басқару органдарын, ілініс пен тежеу жҥйесін, беріліс қораптарын, электр жҥйесін
жӛндеу, шиналарды монтаждау және теңдестіру;
-Қосымша жҧмыстар: қосымша(аудио-, видео-, тіркеу-бақылау, т.б.) қондырғыларды орнату,
терезелерді ауыстыру және орнату, жҧмсалған газдарды шығару жҥйесін жӛндеу.

Бір жылда техникалық қызмет көрсететін техника саны – 48 дана
Оған жұмсалатын қаржы – 1 056 000 теңге
Кететін шығын – 816 000 теңге
Түсетін таза пайда – 240 000 теңге

«Қызылқоға аграрлы-техникалық колледжі» КМҚК-ның инвестициялық жобалары.
Инвестициялық жобаның атауы: Тазалау жұмыстары

Инвестициялық жобаның мақсаты

Автокөліктерді жуу орталығын ашу және
көшедегі қоқыстарды тасымалдау
техникалары арқылы тұрғындардың
қажеттілігін өтеу және колледж студенттерінің
өндірістік оқытуына қосалқы жағдай жасау

Шығарылатын
өнім,
көрсетілетін
қызмет түрлері

Шығарылатын
Шығарылатын өнім,
өнім,
Шығарылатын өнім,
көрсетілетін қызмет
көрсетілетін
көрсетілетін қызмет
түрлерінің шартты
қызметтің
түрлерінің шартты
бірлігіне кететін
шартты
бірлігінің құны, тг
шығын, тг
бірлігінен түсетін
пайда, тг

Автокөліктерді
жуу

2000

1000

1000

Көшедегі
қоқыстарды
тасымалдау

6000

4000

2000

«Қызылқоға аграрлы-техникалық колледжі» КМҚК-ның инвестициялық жобалары.
Инвестициялық жобаның атауы: Кіші наубайхана

Инвестициялық жобаның мақсаты

Нан өнімдерін жасау арқылы тұрғындардың
қажеттілігін өтеу, колледж асханасын нан
өнімдерімен қамту және колледж
студенттерінің өндірістік оқытуына қосалқы
жағдай жасау

Шығарылатын
өнім,
көрсетілетін
қызмет түрлері

Шығарылатын Шығарылатын
Шығарылатын
өнім,
өнім,
өнім,
көрсетілетін
көрсетілетін
көрсетілетін
қызмет
қызмет
қызметтің
түрлерінің
түрлерінің
шартты
шартты
шартты
бірлігінен
бірлігінің құны, бірлігіне кететін
түсетін пайда, тг
тг
шығын, тг

Нан

100

80

20

Булочка

50

40

10

Кекс

80

60

20

Тоқаш

20

10

10

«Қызылқоға аграрлы-техникалық колледжі» КМҚК-ның инвестициялық жобалары.
Инвестициялық жобаның атауы: Көкөніс өсіру

Инвестициялық жобаның мақсаты

Көкөніс өсіретін жылыжай салу арқылы
тұрғындардың қажеттілігін өтеу,
колледж асханасын көкөніс өнімдерімен
қамту және колледж студенттерінің
өндірістік оқытуына қосалқы жағдай
жасау

Шығарылатын
өнім, көрсетілетін
қызмет түрлері

Шығарылатын
Шығарылатын
Шығарылатын
өнім, көрсетілетін өнім, көрсетілетін өнім, көрсетілетін
қызмет түрлерінің қызмет түрлерінің
қызметтің
шартты бірлігінің шартты бірлігіне шартты бірлігінен
құны, тг
кететін шығын, тг түсетін пайда, тг

Қызанақ

700

500

200

Қияр

700

500

200

«Қызылқоға аграрлы-техникалық колледжі» КМҚК-ның инвестициялық жобалары.
Инвестициялық жобаның атауы: Картоп өсіру

Инвестициялық жобаның мақсаты

Оқу шаруашылығы территориясынан
2 га жерге картоп егу арқылы тұрғындардың
қажеттілігін өтеу,
колледж асханасын картоппен қамту және
колледж студенттерінің өндірістік оқытуына
қосалқы жағдай жасау

Шығарылатын
Шығарылатын
Шығарылатын
Шығарылатын
өнім, көрсетілетін
өнім, көрсетілетін
өнім, көрсетілетін
өнім,
қызмет түрлерінің
қызмет түрлерінің
қызметтің
көрсетілетін
шартты бірлігіне
шартты бірлігінің
шартты бірлігінен
қызмет түрлері
кететін шығын,
құны, тг
түсетін пайда, тг
тг

Картоп

100

70

20

«Қызылқоға аграрлы-техникалық колледжі» КМҚК-ның инвестициялық жобалары.
Инвестициялық жобаның атауы: Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру

Инвестициялық жобаның мақсаты

Оқу шаруашылығы территориясында мал
бағу арқылы тұрғындардың қажеттілігін
өтеу, колледж асханасын мал шарушылығы
өнімдерімен қамту және колледж
студенттерінің өндірістік оқытуына қосалқы
жағдай жасау

Шығарылатын
Шығарылатын
Шығарылатын
өнім, көрсетілетін
өнім,
өнім, көрсетілетін
Шығарылатын
қызмет
көрсетілетін
қызмет
өнім, көрсетілетін
түрлерінің
қызметтің
түрлерінің
қызмет түрлері
шартты бірлігіне
шартты
шартты бірлігінің
кететін шығын,
бірлігінен
құны, тг
тг
түсетін пайда, тг

Ет

1200

800

400

Суб өнімдер

600

400

200

Сүт

250

150

100

Назарларыңызға
рахмет!

