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Стратегиясы 

 
Колледж миссиясы  - еңбек нарығының қажеттіліктеріне сәйкес 

келетін, үздіксіз өсуге, әлеуметтік және кәсіби ұтқырлыққа дайын, жоғары 

рухани- адамгершілік қасиеттерге ие жоғары білікті және бәсекеге қабілетті 

мамандарды даярлау. 

Колледж  мақсаты:  

әлеуметтік бейімделген, бәсекеге қабілетті маман даярлауға 

бағытталған педагогикалық ұжымның шығармашылық әлеуетін, әрбір 

оқытушының кәсіби шеберлігін дамыту үшін жағдай жасау; мансаптық өсу 

мүмкіндігін және қоғамда лайықты жағдайды қамтамасыз ететін сапалы 

кәсіби білім беруді қалыптастыру. 

Колледж стратегиясы: қоғамның сұраныстарына және Железин 

ауданының техникалық-инновациялық даму перспективаларына сәйкес 

колледждің білім беру жүйесін жетілдіру. 

 

"Железин аграрлы –техникалық колледжі"  КМҚК стратегиялық 

мақсаттары: 

1. Еңбек нарығы мен білім беру стандарттарының талаптарына сәйкес 

мамандарды даярлау сапасын арттыру және олардың кәсіби құзыретінің, 

бәсекеге қабілеттілігінің, кәсіби ұтқырлығының деңгейін қамтамасыз ету; 

 2. Жоғары білікті кадрларды даярлау негізі ретінде педагогикалық 

кадрлардың сапалы өсуін қамтамасыз ету және материалдық-техникалық 

базаны нығайту; білім беру процесін ұйымдастыруды жетілдіру;  

3. Жеке тұлғаның сұраныстарына, еңбек нарығының қажеттіліктеріне, 

экономика мен әлеуметтік саланың перспективаларына сәйкес білім беру 

бағдарламаларын оқу-әдістемелік қамтамасыз етуді жетілдіру және дамыту; 

4. Түлектің еңбек әлеуетінің кәсіби, өмірлік және азаматтық 

құзыреттіліктерде қоғамның белгіленген талаптарына сәйкестік дәрежесін 

дамыту; 

 5. Қоғамның адамгершілік және мәдени құндылықтарын сақтау және 

көбейту арқылы заманауи сапалы білім беруді қамтамасыз ету; 

6. Колледждің оқу-материалдық базасын дамыту, оқу-тәрбие процесін 

жаңғырту және цифрландыру; 



7. Әлеуметтік әріптестік жүйесін кеңейту (дуальді оқыту жүйесін 

енгізу); жұмыс берушілер мен білім беру қызметтерін тұтынушылардың 

еңбек нарығының талаптарына сәйкес кәсіптік даярлау сапасы мен мазмұны 

бойынша сұраныстарын қанағаттандыру, жаңа мамандықтарды ашу, 

даярлаудың ықтимал бағыттарын анықтау мақсатында еңбек ресурстары 

нарығының қажеттіліктерін зерделеу. 

8. Колледжді басқарудың қаржы-экономикалық жүйесін жетілдіру. 

 

Міндеттері: 

- сапалы білім беру қызметтерін ұсыну; 

- кәсіби құзыреттілігі мен мәдениеті жоғары деңгейдегі ұжымды 

қалыптастыру; 

- ҚР МЖМБС-на сәйкес педагогтер мен білім алушылардың табысты 

қызметі үшін қажетті жағдайлар жасау; 

- педагогтердің біліктілігін арттыру жүйесін жетілдіру және дамыту 

арқылы оқу процесін кадрлық қамтамасыз етуді сапалы жақсарту; 

- жұмыс берушілер мен білім беру қызметін тұтынушылардың кәсіптік 

даярлық сапасы мен мазмұны бойынша сұраныстарын қанағаттандыру. 

 

Колледжді дамытудың стратегиялық мақсатына қол жеткізу 

стратегиялық міндеттер кешенін шешу арқылы қамтамасыз етіледі: 

- білім беру үдерісін жаңғырту; 

- практикалық оқытуды жаңғырту және тиімділігін арттыру; 

- кадрлық әлеуетті дамыту; 

          - материалдық-техникалық базаны нығайту; 

          - әлеуметтік әріптестікті кеңейту; 

          - басқару жүйесін жетілдіру. 


