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Железин аграрлы - техникалық колледжінің 

«Студенттің анықтамалық-жолсілтемесі»  

 

Анықтамалық-жолсілтеме I курс студенттері үшін нұсқаулық ретінде 

қызмет етеді және ұсынылатын мамандықтар тізбесі бар колледж туралы жалпы 

ақпаратты, әкімшілік құрамы және әрқайсысының орналасқан жері туралы 

мәліметтерді, сондай-ақ әрбір адам орындауы міндетті студенттің ішкі тәртіп 

қағидаларын қамтиды. Сонымен қатар, жастарды рухани-адамгершілік және 

патриоттық тәрбиелеу, оларда өз Отанына деген сүйіспеншілік сезімін 

қалыптастыру мақсатында жолсілтемеге Астанада ҚР Президентінің 

төрағалығымен өткен Қазақстан халқы Ассамблеясының (ҚХА) XXIV 

сессиясында қабылданған "Мәңгілік ел" патриоттық актісінің ұмытылмас жеті 

негізі енгізілді. Анықтамалық нұсқаулықтағы ақпарат студентке көмектесуге 

арналған және студенттерді колледж қызметінің ерекшеліктерімен таныстырады, 

оқу процесін ұйымдастыру тәртібін, білімді аралық және қорытынды бақылауды 

сипаттайды, сонымен қатар студенттердің құқықтары мен міндеттері туралы 

ақпаратты қамтиды. Бұл нұсқаулық кураторлардың бейімделу кезеңінде 

студенттерді бағдарлауға және оқу процесін жоспарлауға күш салуын жеңілдету 

үшін пайдалы болуы мүмкін. 
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ПАТРИОТИЧЕСКИЙ АКТ – МӘҢГІЛІК ЕЛ 

 

« Халық өмірі оның келесі ұрпағымен жалғасып отырады. Сондықтан 

Халықтың Мәңгілігі туралы арманнан асқақ арман жоқ. Мәңгілік  Ел - 

бұл ертеңгі күнге есік ашатын, болашаққа сенімді арттыратын идея, бұл - 

кері қайтпайтын және берік тұрақтылықтың символы...»   

   Біз, байырғы қазақ жерінде бір тағдыр және тарихи жад арқылы байланысқан, 

Ұлы Дала Елінің даңқты тарихы мен дәстүрлерін жалғастырған Қазақстан 

азаматтары, көптеген ұрпақтың Тәуелсіздік туралы арманын іске асырып, 

болашақ ұрпақ алдындағы қасиетті парызымызды, бейбітшілік пен келісімнің, 

бірлік пен тұтастықтың маңыздылығын сезініп, қоғам мен мемлекеттің жоғары 

мүдделерін негізге ала отырып, Тәуелсіздіктің 25 жылдық мерейлі жылында осы 
 

Мәңгілік Ел - патриоттық актісін 

қабылдаймыз. 

Елбасының басшылығымен біздің ұрпаққа жоғары құрмет пен жауапкершілік 

жүктелді. Елбасының маңына топтасу арқылы біз ұлы жетістіктерге толы 

жолдан өттік және бүгінде өзімізді Тәуелсіз Қазақстанның - қуатты әрі 

табысты мемлекеттің азаматымыз деп мақтанышпен айтамыз. 

Мәңгілік Елдің өзегінде қарапайым, түсінікті және біздің әрқайсымыз үшін ең 

қымбат ақиқаттар - отбасымыздың амандығы, қонақжайлық және 

еңбексүйгіштік, тұрақтылық, қауіпсіздік және бірлік, ертеңгі күнге деген сенім 

ұғымдары орныққан.  

      Біз Мәңгілік Елдің мызғымас Жеті тұғырын нығайтуға, сақтауға және 

ұрпақтан ұрпаққа аманат етуге шақырамыз. 
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Мәңгілік Ел – бұл Тәуелсіздік  

Біз Тәуелсіздікті нығайтудың тарихи ұлы миссиясына адал боламыз. Біз 

Астананы халқымыздың гүлденуі мен қуатының жарқын белгісі ретінде 

әрқашан мақтан тұтатын боламыз. Мәңгілік Ел, бұл - Жалпыұлттық бірлік, 

бейбітшілік пен келісім. 

Біздің Отанымыз бір, ол - Тәуелсіз Қазақстан, біздің еліміз бір - тағдырымыз 

ортақ. Бейбітшілік пен келісімнің ұлы ісіне адал халықтың ғұмыры 

мыңжылдықтарға жалғасады. 

Мәңгілік Ел, бұл -Зайырлы Мемлекет және Жоғары Руханият. 

Азаматтық және рухани құндылықтардың бірлігі бізге өз жолымызды табуға 

және өзімізді бүкіл әлемге мәшһүр етуге мүмкіндік берді.  

Біз еліміздің бірегей рухани келбетін айқындайтын діндер мен 

өркениеттердің жаһандық үнқатысуын одан әрі жан-жақты дамытатын боламыз. 

Мәңгілік Ел, бұл -Инновация негізіндегі тұрақты Экономикалық Өсім. 

Біз мемлекеттің индустриялық және инновациялық күш-қуатын дамытып, 

табиғи ресурстар мен қоршаған ортаға ұқыптылықпен қарап, қоғамда білім мен 

ғалымдық культін елдің зияткерлік іргетасы ретінде бекітетін боламыз. 

Мәңгілік Ел, бұл - Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамы. 

Елдің барлық табыстары мен жетістіктері - барша қазақстандықтардың күн 

сайынғы қажырлы еңбегінің нәтижесі. 

 Біз елдің әрбір азаматының жасампаздық әлеуетін жүзеге асыру үшін жағдай 

жасай отырып, еңбексүйгіштік және жауапкершілік, Еңбек Адамына құрмет 

сынды құндылықтарымызды нығайтамыз. 

Мәңгілік Ел, бұл -Тарихтың, Мәдениет пен Тілдің ортақтығы. 

Біз ортақ тарихи мұрамызды мұқият сақтайтын боламыз.  

Біз Қазақстан халқының мәдени әралуандығын арттыра түсеміз.  

Біз мемлекеттік тілді қоғамды біріктірудің негізі, үштілділікті Елдің бәсекеге 

қабілеттілігінің басты шарты ретінде дамыту қағидатын ұстанатын боламыз.  

Біз - Үлкен Ел - Үлкен Отбасымыз. 

Мәңгілік Ел, бұл - Ұлттық қауіпсіздік және Қазақстанның жалпы 

әлемдік және өңірлік проблемаларды шешуге жаһандық тұрғыдан 

қатысуы. 

Біз өз жетістіктерімізді қорғауға тиіспіз. Ұлттық қауіпсіздікті нығайту әрбір 

азаматтың, өз елі патриотының қасиетті парызы болып саналады.  
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Біз бейбітшілік пен келісім идеясын ілгерілете отырып, еліміздің 

халықаралық аренада мойындалған беделін нығайта түсетін боламыз.  

Біз Мәңгілік Елдің қастерлі құндылықтарын басшылыққа аламыз.  

Біз Отанымыздың көк байрағын асқақтата көтеріп, еліміз жеткен жаңа 

биіктерде желбірететін боламыз. Бұл - біздің болашақ ұрпақ үшін, Қазақстан 

халқының амандығы мен гүлденуі үшін жасаған саналы таңдауымыз!  

Біртұтас Еліміз - Мәңгілік Ел қуатты болсын!  

Қазақстанның мәңгілік мекені - Ұлы Дала Еліне бата қонып, бақ 

дарысын! Алға, Қазақстан! 
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БІЗДІҢ МАМАНДЫҚТАР 

 

Колледж 4 мамандық бойынша кадрлар даярлауды жүзеге асырады: 

 

1. 07161600 Ауыл шаруашылығын механикаландыру 

Біліктілігі:  

3W07161601 слесарь - жөндеуші  

3W07161602 ауыл шаруашылығы техникасын жөндеу шебері 

3W07161603 тракторшы-машинисті 

2. Мамандығы: 10130300 Тамақтандыруды ұйымдастыру 

Біліктілігі:  

3W10130301  кондитер-безендіруші 

3W10130302 аспаз 

3. 07150500 Дәнекерлеу ісі  

(түрлері бойынша) 

Біліктілігі: 3W07150501 – Электрогазбен дәнекерлеуші 

4. Мамандығы: 04110100 Есеп және аудит 

Біліктілігі: 3W04110101 Бухгалтер-кассир 
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КОЛЛЕДЖ ТАРИХЫ 

 

Қазақ КСР Министрі Кеңесінің 1957 жылғы 18 желтоқсандағы өкімімен 

Михайловка ауылында СПТУ - 20 ұйымдастырылды, оқу сабақтары 1958 жылғы 4 

ақпанда басталды,  "Кең бейінді тракторист — машинист"мамандығы бойынша 

оқушылар саны 157 адамды құрады. Директор  Николай Яковлевич Крутиков , 

оқу ісінің меңгерушісі Петр Владимирович Барышев болып  тағайындалды. 

  

Училище басшылары (бірінші әкімшілік):                                                                                                        

1. Крутиков Николай Яковлевич-директор(1958-10.10.1959 ж. ж.) 

2. Барышев Петр Владимирович - директордың оқу-өндірістік жұмысы жөніндегі 

орынбасары 

3. Шаров Александр Алексеевич-пом. СРК (мәдени-тәрбие жұмысы) жөніндегі 

директор-партия ұйымының хатшысы, аға шебері. 

4. Щербаков Николай Иосифович-кәсіподақ ұйымының төрағасы. 

5. Квак Иван Иосифович-комсомол ұйымының хатшысы, оқытушы.  

 

Алғашқы инженерлік-педагогикалық қызметкерлері: 

Данилейко И. К., Климова А. П., Жуков В. В., Смышляев Г. И., Яковлев Н.П., Кох 

Д. Р., Сикорский Н.Д., Абрамова (Гетман) В. А., Рогачева (Жукова) З. А., Гетман 

И. С., Лысенкова (Яковлева) Т. А., Кривонос О. Ж., Саак И. И., Михасев В. Т., 

Буренков А. А., Сологуб С. Д., Попушин И. П., Аралдар Н.Е., Показаченко В. В., 

Галимов В. С., Термонов В. А., Агеенко М. Д.,  Титченко Е. И.,  Титченко М.Е., 

Калин Н.К., Реш К. И., Наужемис А. П.,  Гребенюк В. Т.( бухгалтер).  

 

1960 жылы Павлодар облыстық кәсіптік білім беру басқармасы құрылды. 

  

1964 жылы Қазақстан Республикасы Үкіметінің өкімімен училищелер қалалық 

(ГПТУ) және ауылдық (СПТУ) училищелер, оның ішінде Павлодар облыстық 

кәсіптік-техникалық білім беру басқармасының № 38 Михайловка ауылдық 

кәсіптік-техникалық училищесі болып қайта құрылды. 

  

2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап № 20 Железин кәсіптік мектебі  № 20 Железин 

кәсіптік лицейі болып өзгертілді. 

2012 жылы № 20 Железин кәсіптік лицейі "№ 20 Железин колледжі" КММ 

мәртебесін алды, осы жылдар ішінде біздің оқу орнымыз ауылға 15 мыңнан астам 

маман дайындады. Олардың арасында Социалистік Еңбек Ерлері Жүсіпов 

Белгібай, Жукова Зоя, механизатор орден иесі Әсия Қайыргелдинова, ауыл 

шаруашылығы ғылымдарының кандидаты Гордиенко Иван Степанович және тағы 

басқалар бар. 

2008 жылы № 20 Железин кәсіптік мектебі "№ 20 Железин кәсіптік лицейі " ММ 

мәртебесіне ие болды.  
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Училище басшылары (директорлары) 1958 жылдан бастап қазіргі уақытқа 

дейін: 

Крутиков Николай Яковлевич- қаңтар 1958 ж. - қазан 1959 ж. 

Шаповалов Семен Павлович- қазан 1959ж.  - қыркүйек 1963ж. 

Квак Иван Иосифович-қыркүйек 1963ж. - шілде 1984ж. 

Сикорский Николай Тимофеевич-шілде 1984ж. - наурыз 1987ж. 

Островская Галина Алексеевна-наурыз 1987ж. - шілде 1987ж. 

Попов Анатолий Васильевич-шілде 1987ж. - сәуір 1989ж. 

Қуанышев Мақтым Ғұсманұлы 1989 ж. сәуір- тамыз 1991 ж. 

Ханецкий Евгений Евгеньевич-тамыз 1991ж. - қыркүйек 1993ж. 

Нидодин Иван Захарович-қыркүйек 1993ж. - шілде 1999ж. 

Квак Сергей Иванович-шілде 1999ж. - 2006ж. 

Уәлиев Тайыр Уәлиұлы-2006ж.-2011 жыл. 

Унбаев Нурлан Науканович- қыркүйек 2011-қыркүйек 2019 жыл. 

Кирьянова Светлана Владимировна – қыркүйек 2019ж. – қаңтар 2022ж. 

Габидулин Рашид Мухаматгалиевич - Железин аграрлы –техникалық колледжі 

басшысының м. а. 2022 жылдың қаңтарынан бастап бүгінгі күнге дейін.  
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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. 

 Колледждің миссиясы Қазақстан Республикасының білім беруді дамытудың 

мемлекеттік бағдарламасының негізгі мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес келеді, 

техникалық және кәсіптік білім берудің ұлттық жүйесінің мәнмәтініне сәйкес 

келеді. 

Колледж миссиясы сыртқы мүдделерді: қоғамның, мемлекеттің және еңбек 

нарығының сұраныстарын білім алушылардың, оқытушылардың және колледж 

басшылығының ішкі мүдделерімен келісуді қамтамасыз етеді. 

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. 

Қоғамның, мемлекеттің, студенттер мен олардың ата-аналарының, 

кәсіпорындардың, мекемелер мен ұйымдардың қажеттіліктері мен 

сұраныстарын сапалы білім беруде қанағаттандыра отырып, өз қызметін 

үздіксіз жетілдіріп, колледж келесі негізгі бағыттар бойынша жетекші және 

жетекші орын алуға ұмтылады: 

1. Орта кәсіптік білім беру саласында жоғары сапалы білім беру 

бағдарламаларын іске асыруда; 

2. Интеграцияланған білім беру бағдарламаларын әзірлеу мен енгізуде;  

3. Өңірдің әлеуметтік - экономикалық проблемаларын шешуде Облыстың 

мемлекеттік билік органдарымен және жергілікті әкімдікпен, ірі 

кәсіпорындармен, ұйымдармен және фирмалармен, азаматтық қоғам 

құрылымдарымен сенімді және ұзақ мерзімді стратегиялық әріптестік орнатуда; 

4. Ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялар саласында, 

колледж қызметінің барлық негізгі процестерін қолдаудың зияткерлік 

бағдарламалық - ақпараттық құралдарын жетілдіруде;. колледж бейіні бойынша 
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студенттерді даярлаудың жаңа мамандықтары мен бағыттарының ашылуы 

(экономика, сервис, басқару және т. б.); 

5.  Инновациялық құрылымдардың ресурстық әлеуетін қоса алғанда, 

зияткерлік және материалдық-техникалық базаны дамыту жолымен 

инновациялық технологиялар саласында; 

6.  Студенттердің оқу орнында алатын теориясы мен өндіріс пен еңбек 

нарығының талаптары арасындағы алшақтықты барынша азайту мақсатында 

оқу процесінде теориялық және практикалық дайындықты біріктіретін дуальды 

білім беру жүйесін енгізу. 

7. Білім беру порталдары арқылы өз ресурстарына қашықтықтан қол жеткізу 

жүйесі бар ашық білім беру саласында; 

8. Ғылыми-қолданбалы әзірлемелерден бастап нақты практикалық маңызды 

нәтижелер алуға бағытталған іргелі зерттеулерге дейін әртүрлі деңгейдегі 

ғылыми-зерттеу жобаларын іске асыруда. 

9. Үздіксіз білім беру қағидатын іске асыру мақсатында жалпы орта, орта 

кәсіптік, жоғары және қосымша білім берудің өңірлік білім беру мекемелерімен 

интеграцияда; 

10. Колледжді қазақстандық және әлемдік білім беру және ғылыми кеңістікке 

үйлесімді интеграциялау мақсатында Қазақстан және шетел ТжКББ 

мекемелерімен ынтымақтастықта; 

11. Білім беру қызметтерінің спектрін кеңейтуде (базалық білім беруден 

кадрлардың біліктілігін жүйелі арттыруға және қайта даярлауға дейін); 

12. Студенттерді негізгі және қосымша кәсіби даярлау жүйесінде 

экологиялық-экономикалық-этномәдени құрамды күшейтуде; 

13. Дене шынықтыру мен спортты дамыту үшін мәдени-сауықтыру орталығын 

құруда. 
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ОҚУ ОРНЫНЫҢ ӘКІМШІЛІГІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР 

 

 

№ 

р/с 
Т.А.Ә Қызметі 

Байланыс 

телефоны 

1 
Габидулин Рашид 
Мухаматгалиевич 

Басшы  87051531225 

2 
Кирьянова 

Светлана 

Владимировна 

Басшының оқу-

өндірістік 

жұмысы 

бойынша 

орынбасары  

87776442559 

3 
Сулейменова Айслу 

Агибаевна 

Басшының оқу-

тәрбие жұмысы 

бойынша 

орынбасары 

87779397897 

4 
Анциферов 

Денис 

Викторович 

Әдіскер  87719067705 

5 Клоконос Елена Юрьевна 
Шаруа меңгерушісі 

87766072122 

6 
Нургазинова Алия Есеновна 

Бас есепші 87774314174 

7 
Жаманбалинова 

Роза Ануаровна 
Кадр бөлімі 870540564446 
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ҚҰРМЕТТІ БІРІНШІ КУРС СТУДЕНТІ! 

 

Сен колледж студенттерінің осы ішкі тәртіп ережелерін білуің және сақтауың 

керек. Міне, олардың негізгілері: ЖЕЛЕЗИН АГРАРЛЫҚ-ТЕХНИКАЛЫҚ 

КОЛЛЕДЖІНІҢ ІШКІ ТӘРТІП ЕРЕЖЕСІ 

 

ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

 

Колледждің ішкі тәртіп ережелері "Білім туралы" ҚР Заңына және "еңбек 

туралы"ҚР Заңына сәйкес әзірленді. Осы ереже колледж оқушылары мен 

қызметкерлерінің мінез-құлық нормалары мен іс-әрекеттерін анықтайтын 

негізгі нормативтік құжаттардың бірі болып табылады. Колледж Кеңесі 

алқалық басқарудың жоғары органы болып табылады. 

 

ОҚУ САБАҚТАРЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ 

 

Топта оқу күнінің ұзақтығы, әдетте, күніне 8 академиялық сағат (төрт пара) 

болып белгіленеді. Бұл ретте оқу аптасының ұзақтығы факультативтік 

сабақтардан басқа, 36 сағаттан аспауы тиіс. Сабақтың аяқталуы мен басталуы 

қоңырау арқылы белгіленеді. Колледждегі оқу сабақтары колледж директоры 

бекіткен семестр кестесіне сәйкес жүргізіледі. Әрбір оқу тобына белгіленген 

нысан бойынша оқу сабақтарының журналы ашылады. 

 

 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ 

 

Студенттердің  құқығы бар: 

           - мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына сәйкес білім алу; 

- өз бейімділігі мен қажеттіліктеріне сәйкес қосымша білім беру қызметтерін, 

білім алу, оқу жоспарларына сәйкес балама курстарды таңдау; 

- колледжді басқаруға қатысу; 

- Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тәртіппен кітапхананың, 

интернет-сыныптың ақпараттық ресурстарын тегін пайдалану, оқулықтармен 

қамтамасыз ету; 

- өз пікірлері мен сенімдерін еркін білдіру, адамның қадір-қасиетін 

құрметтеу; 

- оқудағы, ғылыми және шығармашылық қызметтегі табыстары үшін 

көтермелеу және сыйақы; 

- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мерзімді әскери қызметке 

шақыруды кейінге қалдыру; 

- студенттердің жекелеген санаттарына Қазақстан Республикасының 
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заңнамасына сәйкес басқа да жеңілдіктер беріледі. 

- тегін білім алу, осы мақсат үшін аудиториялық қорды, жабдықтарды, құрал-

саймандарды, құрал-саймандарды және басқа да құралдарды пайдалану құқығы. 

- әкімшіліктен оқу, оқу бағдарламалары мен жоспарларын толық орындау 

үшін тиісті жағдайларды, оқытушылардан талап ету. 

- сабақтарды білікті жүргізу. 

- шығармашылықпен айналысу, өнер саласындағы өз дарындарын ашу, бос 

уақытты өзін-өзі ұйымдастыруда және физикалық дамуда асхана, спортзал 

қызметтерін пайдалану. 

СТУДЕНТТЕРДІҢ МІНДЕТТЕРІ: 

 

- студенттер мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттары 

көлемінде білім, білік және практикалық дағдыларды меңгеруге, ішкі тәртіп 

ережелерін сақтауға міндетті. 

- студенттер өз денсаулығына қамқорлық жасауға, рухани және физикалық 

тұрғыдан өзін-өзі жетілдіруге ұмтылуға міндетті. 

- студенттер сабақ басталардан 15 минут бұрын колледжге келуге міндетті. 

- студенттер сабаққа келмеген жағдайда бөлім меңгерушісіне немесе 

кураторға сабақта болмау себептерін негіздейтін құжаттарды ұсынуға міндетті.  

- студенттер зертханалық және практикалық жұмыстарды жүргізу кезінде 

қауіпсіздік техникасы, өндірістік санитария, өрт қауіпсіздігі ережелерін 

мүлтіксіз сақтауға, қоршаған ортаға ұқыпты қарауға міндетті.
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СТУДЕНТТЕРДІ ЫНТАЛАНДЫРУ 

 

Өз міндеттерін үлгілі орындағаны, жақсы оқуы, жарыстағы жетістіктері және 

жұмыста қоғамдық өмірге белсенді қатысқаны үшін келесі көтермелеулер 

қолданылады: 

- алғыс жариялау; 

- ақшалай сыйлықпен, бағалы сыйлықпен марапаттау; 

- құрмет грамотасымен марапаттау; 

- ата-аналарға алғыс хат; 

 

СТУДЕНТТЕРДІ ЖАЗАЛАУ: 

 

Еңбек және оқу тәртібін, осы Қағидаларды бұзғаны үшін студенттерге 

мынадай тәртіптік жазалар қолданылуы мүмкін: 

o ескерту;  

o стипендиядан шығару;  

o  колледжден шығару. 
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