
және 2020 жылға жұмысқа орналасу 
92%-ды құрайды. «Жас Маман» жоба-
сы шеңберінде Талдықорған жоғары 
политехникалық колледжі негізгі 
7 бағытты жүзеге асыруды жоспарла-
уда:

• Құзыретті бағалау орталығы 
• Worldskills оқу-жаттығу жиыны 
• Стартап жобаларды әзірлеу 
• Халықаралық салалық аккредит-

теу
• Ірі кәсіпорындармен тығыз бай-

ланыс 
• Жұмыссыз халықты оқыту және 

қайта даярлау
• Үздіксіз білім берудің экожүйесін 

құру
Кәсіби стандарттарға, практикаға 

бағдарланған оқу жоспарлары, 
жетекші вендорлардың академиялық 
бағдарламаларын енгізуге бағдарлау – 
еліміздегі кәсіптік білім берудегі 
соңғы трендтер. Жаңа типтегі жоғары 
технологиялық компанияларда жұмыс 
істеу үшін кейбір пәндік салаларын-

Бүгінгі күні цифрландырудың 
әсерінен білім беру 

нәтижелерінің жаңа жиынтығының 
мазмұны, кәсіби және әмбебап 
құзыреттіктердің жиынтығы 
айтарлықтай өзгеріске ұшырауда. Бұл 
өз кезегінде өндірстегі әр маманның 
цифрлық дағдыны игергенін 
және кәсіби IT мамандарға деген 
сұраныстың жоғарлауына әкеліп 
соғады. Колледждер де IT мамандар-
ды сапалы дайындауға қажеттілердің 
бірі – заманауи қондырғылар мен 
жабдықтардың болуы.

Осыған орай Талдықорған жоғары 
политехникалық колледжі «Жас ма-
ман» жобасына қатысуда.      

Бүгінгі күні колледжде жалпы саны 
2413 студент білім алуда, соның 
ішінде IT бағыты бойынша 746 студент 

да белгілі бір білім мен дағдыларды 
қажет ететін күрделі мәселелерді 
шешуге қабілетті жақсы мамандарды 
қажет етуде. Аталған бастамалардың 
арқасында Талдықорған жоғары 
политехникалық колледжі әрдайым 
білікті IT-кадрларды даярлау бойынша 
жетекші орындарға ие болуда.       

Бұл желілік құрылғыларды 
зерттеу және пайдалану, бап-
тау мен жөндеу, Cisco жоғары 
приоритетті жабдықтарының ішкі 
желілерін қолдану мақсатындағы 
тәжірибеден туындаған. CISCO ака-
демиясы – деректерді беру желілері, 

ЖЕЛІЛІК ЖАБДЫҚТЫ БАПТАЙТЫН 
БІЛІКТІ МАМАНДАРДЫ ДАЯРЛАУ

Техникалық және кәсіптік 
білім беруді жаңғыртуда 
цифрлық экономика мен 
цифрлық оқытуды құру– 
Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік саясатының 
маңызды басымдықтарының 
бірі болып табылады.

Талдықорған жоғары 
политехникалық колледжі 
2020 жылы республика бой-
ынша кадрларды дайындауда 
үздіктер қатарынан танылып, 
«Жас Маман» жобасына ІТ, 
құрылыс және коммуналдық 
шаруашылық саласы бойын-
ша енді. Бұл оқу орны үшін 
материалдық-техникалық ба-
заны халықаралық талаптарға 
сәйкес келтірудің бірегей 
мүмкіндігі. 

Талдықорған жоғары 
политехникалық колледжі 
базасында 2019 жылы ІТ-
мамандар даярлау мақсатында 
арнайы халықаралық нарықта 
жоғары сұранысқа ие «СISCO 
Академиясы» зертханасы 
жұмыс істеуде. 
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теориясының негіздері, есептеу тех-
никасы зертханасы, жеке компьютер 
мен перифериялық құрылғылары бар 
оқу кабинетін қажетті етеді. «Желілік 
және жүйелік әкімшілендіру» оқу 
бағдарламасы «Жас маман» жобасы 
шеңберінде телекоммуникациялық 
тіреу, dell r630 сервері, серверлік 
жабдықты жинақтауды, монтаждау-
ды, баптауды және қызмет көрсетуді 
жүргізуге арналған Cisco коммутатор-
лары мен маршрутизаторлары сияқты 
жабдықтармен толықты. 

Аталған жабдықты оқу процесінде 
белсенді пайдалану білім беру 
қызметінің сапасын арттыратыны және 
түрлі деңгейдегі World Skills чемпио-
наттарына дайындық кезінде үлкен 
артықшылық болатыны сөзсіз.

Қазіргі уақытта «Жас маман» 
жобасының шеңберінде колледждің 
оқу-өндірістік базасы жаңартылды. 
Байланыс, телекоммуникация және 
ақпараттық технологиялар және 
құрылыс, коммуналдық шарушылық 
бағыттары бойынша оқу кабинеттері 
мен шеберханалары жаңа технологи-
ялармен толықтырылды. Енді студент-
тер заманауи желілік құрылғыларды, 
яғни консольде де, графикалық интер-
фейсте де басқаруды үйренеді. 

Қазіргі таңда «Жас маман» 
жобасының операторы «Talap» КеАҚ-
тің консультативті-методикалық 
қолдауымен жаңа бағдарламаларды 
енгізу, педагогтерді даярлау және 
менеджмент процестерін жетілдіру 
бойынша жұмыс ұйымдастырылуда.

Жалпы колледжді жабдықтауға 
арналған жабдықтардың тізімі 
жергілікті атқарушы органдар мен 
колледждердің ұсыныстарына, 
жұмыс берушілердің талаптары мен 
WorldSkills стандарттарына сәйкес 

жасалды. Нәтижесінде WorldSkills 
жаттығу лагері құрылып, бізге әртүрлі 
деңгейдегі WorldSkills чемпионатта-
рына қатысушыларды дайындауға 
және сертификаттауға мүмкіндік беріп 
отыр. Жаттығу лагерінің жұмысының 
нәтижесінде колледжіміздің 
студенттері аймақтық World Skills-2020 
чемпионатында жүлделі орындарға ие 
болды.

Қорытындылай келсек, «Жас ма-
ман» жобасын жүзеге асыру арқылы 
колледжіміздің базасын замана-
уи құрылғылармен толықтырып, 
оқытушылары мен өндірістік оқыту 
шеберлерін қажетті дағдымен 
қамтамасыз ете отырып, еңбек 
нарығына және халықаралық 
талаптарға сәйкес кадрлар даярлау 
жүйесін қалыптастыру бойынша 
жұмыстар өзінің оң нәтижесін береді 
деген сенімдеміз, өйткені талант-
ты жастардың дайындауға барлық 
мүмкіндіктер жасалған. 

Бесінші технологиялық револю-
ция жүйелік трансформациямен 
тікелей байланысты. Жасанды 
интеллектті, нейрондық желілерді, 
заттар интернетін, бұлтты техноло-
гияларды, 5G жоғары жылдамдықты 
деректерді беруді, телематиканы, 
шеткері және кванттық есептеулерді 
одан әрі дамыту үшін IT-дің эколо-
гиямен, киберқауіпсіздікпен және 
адам капиталымен тепе-теңдігі қажет. 
Келесі дәуірде технология мен әлем 
арасындағы шекаралар жойылады. Біз 
кинотеатрлар мен футурологтардың 
кітаптарының беттерінде жарты 
ғасыр бұрын жаңа мүмкіндіктердің 
құрылымын көрдік. Көп ұзамай барлық 
технологиялар біртұтас – жаһандық 
желіге, "ақылды" урбанизмге, цифрлық 
экономикаға интеграцияланады. 
Болашақ жақын жерде...

Е. Б. МУКАЖАНОВ,  
Талдықорған жоғары 

политехникалық колледжінің 
директоры, физика-математика 

ғылымдарының кандидаты

киберқауіпсіздік, бағдарламалау, 
жүйелік әкімшілендіру, заттар 
интернеті сияқты бағыттар бой-
ынша жүйелік администраторды 
іргелі даярлауға бағытталған білім 
беру бағдарламасы. Жүйелік ад-
министратор – бұл компанияның 
ІТ-инфрақұрылымын, соның 
ішінде жабдықты, периферия-
ны, бағдарламалық жасақтаманы 
және желілік қосылымдарды 
баптаумен, жетілдірумен және 
қолдаумен айналысатын маман. 
Жүйелік администратордың жұмысы 
компанияның көлеміне, қызмет 
саласына, әкімшінің тәжірибесі мен 
дағдыларына байланысты.

Бүгінгі күні колледжде оқу процесі 
NetAcad порталы арқылы жүзеге 
асырылады. Сонымен қатар Cisco 
Сертификатталған Желілік Серіктесі 
(CCNA) екінші деңгейдегі халықаралық 
сертификаттауға мүмкіндік береді. 
Сертификатталған желілік серіктес 
негізінде коллежде төмендегі бағыттар 
бойынша оқыту жүргізіледі:

• CCNAv7:Introduction to Networks 
(Желіге кіріспе);

• CCNAv7:Enterprise Networking 
Security and Automation 
(Корпоративтік желілердің 
қауіпсіздігі мен автоматтанды-
рылуы);

• CCNAv7:Switching Routing 
and Wireless Essentals 
(Коммутациялық маршруттау 
және сымсыз желілер);       

Оқу бағдарламасын жүзеге асыру 
үшін ақпаратты кодтау және беру 

Бұл халықаралық сертификат 
әлемнің кез-келген жерінде 
жұмыс істеуге мүмкіндік 
береді.

АННОТАЦИЯ

В Высшем политехническом кол-
ледже г. Талдыкоргана цифровые 
технологии органично влились в 
процесс подготовки специалистов 
новой формации. Об успехах и 
сложностях в этом деле рассказы-
вает директор учебного заведения 
Еркат Мукажанов.
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