Стандарт 1. Миссия, мақсаттар және даму стратегиясы
Колледждің миссиясы: «Өз мамандығын жетік меңгерген жоғары білікті
кадрларды даярлау.
1. Арнайы күшті және әлсіз жақтарын нақтырақ көрсету;
Күшті жақтары: Колледждің материалдық-техникалық базасы нығайтылды.
324920880теңге көлемінде «Жас Маман» жобасы аясында Атырау сервис
колледжінде «Талап» ҰӘҚ жобалар және әлеуметтік әріптестік бөлімі әзірлеген
«Жас Маман» жобасы негізінде «Қазинтерсервис» ЖШС-імен оқу
шеберханалары мен зертханалар жаңа, заманауи құрал-жабдықтармен
жабдықталды. (3W10130302 - «Аспазшы» -121163742 теңге, 3W10130301 «Кондитер-безендіруші»,3W07210303-«Наубайшы»-106155681, 3W07230102«Арнайы тігінші» -97601457 теңге) 2021 жылдың желтоқсан айында алынған
жабдыққа сараптама жүргізілді, оның нәтижесі осы жабдықтың көрсетілген
техникалық сипаттамаларға сәйкестігі болды.
Растау құжаты

Күрделі жөндеу жүргізілді, «Аспаз ісі», «Сән технологиясы», «Наубайшы»
құзыреттері бойынша шеберханалар мен оқу кабинеттері толығымен қайта құрылды.
Санитарлық талаптарға сай цехтардағы қабырғалар мен едендер арнайы плиткамен
қапталып, желдеткіш орнатылып, қосымша су құбыры, электр жарығы тартылды.
Бұл өзгерістердің барлығы өндірістік оқыту шеберлері мен студенттерге
шеберханаларда жұмыс істеуге қолайлы және ыңғайлы болу үшін жасалды.
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Теориялық оқыту кабинеттерінде интерактивті панельдер мен тренажерлар
орнатылды: «Тағам дайындау технологиясы», «Аспаздың техникалық
қауіпсіздігі», «Үстел баптау». Мұғалімдер мен өндірістік оқыту шеберлері, атап
айтқанда Мукашева З.Н., Махметова Б.А, Жунисова Б.Б., Айдынгалиева Г.С.,
Джайлауова А.Е., Жусупова Б.Х., Айтжанова М.Б., Амангельдиева Г.Н.,
Бусырманова Б.Е. жаңа жабдықтар мен тренажерларда жұмыс істеу құқығымен
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Өндірістік оқыту шеберлерінің сертификаттары
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Өндірістен жас мамандарды келесі құзыреттер бойынша жұмысқа
қабылдау орындалуда: «Наубайшы» - Камалова Ф.М., Кунашева Х.М.,
Утепкалиева Р.С, «Сән технологиясы» - Сисен А.А, «Шаштараз» - Буревская
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Кәсіби деңгейі жоғары, жалпы шығармашылық әлеуеті бар колледждің ИП
ұжымы эксперимент тақырыбы бойынша инновациялық білім беру
бағдарламалары мен технологияларын колледждің оқу үдерісіне енгізуге және
апробациялауға дайын.
Колледж «Сән технологиясы», «Шаштараз өнері», «Аспаз ісі», «Кондитер
ісі», «Наубайшы», «Мейрамхана қызметі» құзыреттері бойынша Атырау
қаласында «WorldSkills Kazakhstan» аймақтық чемпионатының алаңы болып
табылады. Осы құзыреттер бойынша 2015 жылдан бастап облыстық,
облысаралық және республикалық деңгейдегі дайындық бағыттары бойынша
өткен кәсіби шеберлік олимпиадалары, олимпиадалардағы оқушылардың
жетістіктері.
Студенттер
жыл
сайын
облыстық,
республикалық
чемпионаттарда осы құзыреттер бойынша жүлделі орындарға ие болып келеді.
Алматы қаласында өткен «WorldSkills 2021» Республикалық чемпионатында
«Шаштараз» мамандығы бойынша 3 курс студенті Е.Вязниковцева медаль
алды, тәлімгері өндірістік оқыту шебері Есарева И.В. 2021 жылы Ақтау
қаласында «Нан пісіру шеберлігі» құзыреті бойынша Республикалық
WorldSkills чемпионаты өтті 3 курс студенті Оразов Рафхат медальонға ие
болды, оның тәлімгері Махметова Б.А. «Шаштараз» - студент Анирова К.,
«Аспазшы» - Кубаев А., «Кондитерлік өнімдер» - Елубай А., «Наубайшы» Наренова Ж., «Сән технологиясы» - Қабдулова Л., «Мейрамхана сервисі» Лаврентьев М., сонымен қатар студенттер арасында «Сән технологиясы»
құзыреті бойынша «Abilympics» инклюзивті білім алушылар арасында
облыстық чемпионатын өткізді. Колледжіміздің студенттері - Сайынова Л.,
Сулименова П., Оңайша А., Асылбекова Д., Жұмабаева А. - естелік
сыйлықтармен, сертификаттармен марапатталды.
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Кубаев А. «Аспазшы» , Елубай А. «Кондитер» «Сән
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2020-2021 оқу жылында колледж «Кондитер» құзыреті бойынша
демонстрациялық емтиханды өткізуге арналған эксперименталды алаңға
айналды. Экспериментке 3 курс студенттері қатысты: Кужиев А., Елубай А.,
Газизова А., Алтунова Г., Шойынбаева Ж., Құспан Д.,Маменова Н., Зайдуллин
Е., Багдаулетова Г. модульдерді жүзеге асыруда практикалық дағдылар мен
шеберлік көрсетті
1. Модуль А - тәрелкедегі десерт
(Жұмбақ рецепт)
2. Модуль В – печенье торты
3. С модулі – Модельдеу
4. Модуль D- Шоколадты кондитерлік өнімдер
Емтихан қорытындысы бойынша студенттер балл жинады: Кужиев А.-66.5,
Елубай А.-81.3, Газизова А-72.5, Алтунова Г.-72.17, Шойынбаева Ж.-80.6,
Құспан Д-73,8. Мәменова Н.-72,9, Зайдуллин Е.-74,3, Бағдаулетова Г.-78,9.
Бұл студенттерге Skill шеберлік паспорттары берілді.
2021-2022 жылдары «Сән технологиясы», «Наубайшы», «Шаштараз»,
«Метрдотель» құзыреттері бойынша демонстрациялық емтихандар өткізілді.
Емтихан нәтижесі бойынша оқушылар Мұхатанова Д-96,3, Серікқызы Н.-97,2,
Халидуллина Д.-98, Қуанышева А.-98,8, Алпамышова Г.-96,8, Боранбаева Г.88,4. Нығметулова Г.-90,5; Құрмашова Н.-70,0. балл алды. Студенттерге
біліктілік паспорттары табыс етілді.
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