


Толық аты-жөні: Курганбаев Адилбек Салимович 

Жалпы еңбек өтілі: 42 жыл 3 ай 

Қызметтік еңбек жолы: 15.08.1986.-22.08.1988ж.-Қобда аудандық білім 

бөлімінде инспектор-әдіскер; 

22.08.1988ж.-31.08.1994ж.-Новоалексеевка қазақ орта мектебінде тарих, 

алғашқы әскери даярлық   пәнінің мұғалімі; 

31.08.1994ж.-15.04.1998ж. – Благовещенко орталау мектебінің директоры 

15.04.1998ж.-12.04.2000ж.-Қобда аудандық әкімінің орынбасары; 

12.04.2000ж.-06.09.2012ж.-№15 Қобда кәсіптік-техникалық мектебінің 

директоры; 

06.09.2012 жылдан бастап МКҚК «Қобда көпсалалы колледжінің» 

директоры. 

                Колледж директоры туралы мәлімет 

 



МКҚК «Қобда көпсалалы колледжі» типтік оқу-өндірістік 

комплексі. Жалпы аумағы-8286 ш.м. 1978 жылы кірпіштен 

салынған, 300 орындық. 

 

Здание Кобдинского многопрофильного колледжа  представляет 

собой типовой  учебно- производственный  комплекс  общей  

площадью -8286 кв.м,построенный   в 1978 году на 300 

ученических мест. 

КОЛЛЕДЖ ҒИМАРАТЫНЫҢ ЖАҒДАЙЫ (КІРПІШТЕН САЛЫНҒАН) 



ҚҰРЫЛҒАН НЕМЕСЕ ҚАЙТА ЖАБДЫҚТАЛҒАН ЛАБОРАТОРИЯЛАР МЕН 

ШЕБЕРХАНАЛАР САНЫ ЖӘНЕ ОЛАРҒА СОҢҒЫ 3 ЖЫЛДА ЖҰМСАЛҒАН 

ҚАРЖЫ КӨЛЕМІ 

2014 ЖЫЛЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БЮДЖЕТТЕН 25 МЛН. ТЕНГЕ 

КӨЛЕМІНДЕ МАТЕРИАЛДЫҚ-ТЕХНИКАЛЫҚ БАЗАМЫЗ 

ТОЛЫҚТЫРЫЛДЫ: 

1. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ ЖӘНЕ МАШИНАЛАРДЫ ЖӨНДЕУ 

ШЕБЕРХАНАСЫ; 



2. Жолда жүру ережелері кабинетіне 2 тренажер 

алынды: 

 

3. Дәнекерлеу ісі шеберханасына жылжымалы 

дәнекерлеуші аппараты алынды: 







2017 ЖЫЛЫ МОБИЛЬДІ ОҚУ ОРТАЛЫҒЫНЫҢ ЖҰМЫСЫН НӘТИЖЕЛІ ТҮРДЕ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ МАҚСАТЫНДА, ҚҰРАЛ-

ЖАБДЫҚТАРДЫ ТАСЫМАЛДАУ ҮШІН 18 645 829 ТЕҢГЕ КӨЛЕМІНДЕГІ ҚАРЖЫҒА ЖЫЛЖЫМАЛЫ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰРАЛДЫ 

КОНКУРС НЕГІЗІНДЕ АЛУ ЖОСПАРЛАНДЫ.ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ КӘСІПТІК БІЛІМ АЛУШЫЛАР БАҒДАРЛАМАСЫНА ҚАТЫСУШЫЛАР- 

29 ЖАСҚА ДЕЙІНГІ ЖАСТАР, ЖҰМЫССЫЗДАР ЖӘНЕ ӨЗІН-ӨЗІ ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУШЫЛАР. 

 



 

Бағдарлама негізінде  мобильді оқу орталығы 2017 жылдың шілде айының 1-нен бастап, аймақтық 

комиссияның шешімі бойынша, Қобда көпсалалы колледжі алыс шалғайдағы ауылдық жерлердегі  

тұрғындарды мобильді оқу орталығы арқылы, қысқа мерзімді кәсіптік оқумен оқытылуда.  

Шілде айында «Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 

жылдарға арналған бағдарламасы»  

бойынша -59 адам оқытылды. Оқытылу мерзімі-1 ай.  

Мартөк ауданы, Андреевка ауылынан, Ауыл шаруашылық өндірісіндегі тракторист- машинисі 

мамандығы бойынша-10 адам; 

Алға ауданы, Қарақұдық ауылдық округінен- Аспаз мамандығы -7, шаштараз-11, электргазбен 

дәнекерлеуші-13 тыңдаушы, барлығы 31 адам; 

Алға ауданы, Бесқоспа ауылдық округінен-Электргазбен дәнекерлеуші-7 тыңдаушы, аспаз-10 тыңдаушы, 

электрондық есептеу машиналарының операторы мамандығы бойынша-1 тыңдаушы, барлығы -18 адам; 

Тамыз айында барлығы 72 адам оқытылды, оқу мерзімі -1 ай.  

Алға ауданы,  

Бесқоспа ауылдық округінен- шаштараз шебері – 6 адам; 

Қобда ауданы,  

Бегалы ауылдық округінен  - Электргазбен дәнекерлеуші- 2, аспаз-7, шашатараз шебері-4, Ауыл 

шаруашылық өндірісіндегі тракторист- машинисі мамандығы бойынша- 7 тыңдаушы, барлығы -20 адам; 

Талдысай ауылдық округінен –тігінші -7 адам; 

Қызылжар ауылдық округінен- Электрондық есептеу машиналарының операторы-7, аспаз-13, ауыл 

шаруашылық өндірісіндегі тракторист- машинисі-15, электргазбен дәнекерлеуші-4 тыңдаушы, барлығы-

39 адам; 

 

 

 



Қыркүйек айында барлығы 29 адам оқытылды, оқу мерзімі-1 ай. 

Ойыл ауданы, Сарбие ауылдық округінен- Ауыл шаруашылық өндірісіндегі тракторист- 

машинисі-25 адам; 

 Қобда ауданы, Бегалы ауылдық округінен- тігінші - 4 адам; 

 Қазіргі таңда Мартук ауданы, Полтавка ауылдық округінен- Ауыл 

шаруашылық өндірісіндегі тракторист- машинисі- 20 адам оқытылып жатыр. 

Қазан  айында барлығы 10 адам оқытылды, оқу мерзімі-1 ай. 

Мартөк ауданы Полтавка ауылы -10 адам 

 «Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 

жылдарға арналған бағдарламасы» бойынша оқытылған 170 тыңдаушының еңбекпен 

қамтылуы төмендегідей: 

1.Мартөк ауданы, Андреевка ауылынан, Ауыл шаруашылық өндірісіндегі тракторист- 

машинисі мамандығы бойынша дәріс алған  20 адам еңбекпен  қамтылды-10 адам - 50% 

; 

2.Алға ауданы, Қарақұдық және Бесқопа ауылдық округінен оқыған  55 адамның 

еңбекпен қамтылғаны-21, көрсеткіші -38% ; 

3.Ойыл ауданы, Сарбие ауылдық округінен дәріс алған 25 тыңдаушының еңбекпен 

қамтылғаны 23, көрсеткіші -92% .  

4.Қобда ауданы бойынша оқыған  70 тыңдаушының барлығы еңбекпен қамтылды, 

көрсеткіші -100% .  

 

 



КОМПЬЮТЕР САНЫ,1 КОМПЬЮТЕРГЕ КЕЛЕТІН ОҚУШЫ               

                                         САНЫ 

Қобда көпсалалы колледжінде-47 компьютер. 

Оның ішінде -17 компьютер Интернет желісіне қосылған.  

2007 жылы-15 компьютер, 2009 жылы-17 компьютер,2014 

жылы-15 компьютер сатып алынды.1 компьютерге келетін 

оқушы саны – 4. 

 



Білім беру ұйымын орталықтандырылған газбен жылыту 

жүйесімен қамтамасыз ету үшін құрылыс жұмысына- 48 083 

290 теңге көлемінде қаржы бөлінді.

БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМЫНЫҢ ЖЫЛУ ЖҮЙЕСІ ТУРАЛЫ 

(КӨМІР,ГАЗ,ТОҚПЕН ЖЫЛЫТУ,ОРТАЛЫҚТАНДЫРЫЛҒАН 

Т.Б.) 



СОҢҒЫ 3 ЖЫЛДА КҮРДЕЛІ ЖӨНДЕУ ЖҮРГІЗІЛГЕН БІЛІМ БЕРУ 

ҰЙЫМДАРЫ (АТАП КӨРСЕТУ) 



Жалпы саны – 27. Оның ішінде- 24 жоғары,3 арнайы орта білімді (жоғары 
оқу орнын аяқтайды) 

оның ішінде: 8 –өндірістік оқыту шебері, 
12 – оқытушылар құрамы. 

Жоғары санатты – 4 педагог,   
бірінші  санатты -7, екінші санатты-11 педагог жұмыс жасайды. 

  

 



Колледж кітапханасының қорындағы оқулықтардың жалпы саны-

10884 кітапты құрайды.2017-2018 оқу жылына алынған оқулықтар 

мен оқу-әдістемелік құралдары-2729 кітап.Оның ішінде-2626-сы –

оқулықтар мен оқу-әдістемелік құралдары.10 сыныптар бойынша 

баспасы- Алматы: «Мектеп» 2014 жыл,11-ші сыныптар бойынша 

баспасы –Алматы: «Мектеп» 2015 жыл.Информатика пәні 

бойынша 

оқулықтар мен оқу-әдістемелік құралдары-103, баспасы 

«АрманПВ» 2014-2015 жыл.  

КОЛЛЕДЖДЕ КАДР ДАЯРЛАУ ҮШІН МАМАНДЫҚТАР 

БОЙЫНША САТЫП АЛЫНҒАН КІТАПТАР (ЖАҢА НЕМЕСЕ 

ШЕТЕЛДІК) САНЫ 



ИПҚ-НЫҢ ЖӘНЕ СТУДЕНТТЕРДІҢ КӘСІБИ-ШЕБЕРЛІК 

БАЙҚАУЛАРЫНА ҚАТЫСУЫ 









*«WorldSkills» чемпионаттарына қатысқан 

құзыреттіктер саны  



СТУДЕНТТЕР КОНТИНГЕНТІ,СОҢҒЫ 3 ЖЫЛҒА 

ДИНАМИКА 

2015 жыл-149 студент 

2016 жыл-153 студент 

2017 жыл-201 студент 

 



2015 жыл-0; 2016 жыл-25 студент-16 %; 

     2017 жылы-50 студент-25 %  «Қазақстанның 30 

жылдығы» атындағы ЖШС-те өтуде. 

ДУАЛДЫ ОҚЫТУ ЖҮЙЕСІ АРҚЫЛЫ ОҚЫТЫЛАТЫН  

СТУДЕНТТЕР ҮЛЕСІ 



1. 2015 жылғы түлектер саны-96 студент; 

Жұмыспен қамтылғаны-75 студент -78 %; 

 

2. 2016 жылғы түлектер саны-72 студент; 

Жұмыспен қамтылғаны-63 студент -87 %; 

 

3. 2017 жылғы түлектер саны-49  студент; 

Жұмыспен қамтылғаны-39 студент-79%. 

          ТҮЛЕКТЕРДІҢ ЖҰМЫСҚА ОРНАЛАСУ ҮЛЕСІ 

 

 



БІЛІМ БӨЛІМДЕРІМЕН БІРГЕ ӨТКІЗІЛГЕН ПРОФОРИЕНТАЦИЯЛЫҚ 

ШАРАЛАР САНЫ-31 

БІЛІМ БӨЛІМДЕРІМЕН БІРГЕ ӨТКІЗІЛГЕН 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯЛЫҚ ШАРАЛАР 



ОҚУШЫЛАР АРАСЫНДА ҚҰҚЫҚБҰЗУШЫЛЫҚТЫҢ 

АЛДЫН-АЛУ ЖҰМЫСТАРЫ 





2017-2018 оқу жылына колледждің  

проблемалық мәселелері: 

  

1. Колледж ғимаратының қасбетін (фасад) жөндеу; 

2. Оқу зертханалары мен шеберханаларын күрделі 

жөндеуден өткізу; 

3. Жылыжай құрылысына қаржылай көмек көрсету; 

 


