
ОРАЛ ТАҢСЫҚБАЕВ АТЫНДАҒЫ  

"АЛМАТЫ СӘНДІК - ҚОЛДАНБАЛЫ ӨНЕР КОЛЛЕДЖІ" РМҚК  

 

4 курс студенттерінің арасында сауалнама қорытындысы бойынша есеп 

 2022-2023 оқу жылы. 

 
Сауалнаманы директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары жүргізді. 

Бастапқы ақпаратты жинау сауалнама әдісімен жүргізілді. 

Зерттеу нысаны: Орал Таңсықбаев атындағы "Алматы сәндік-қолданбалы 

өнер колледжі" РМҚК студенттері. Сауалнамаға қатысқандардың барлығы - 88 

студент.  

Сауалнаманың мақсаты: көрсетілетін қызметтердің сапасын жақсарту.  

Колледж студенттеріне сауалнама 2022 жылдың 17 желтоқсанынан 23 

желтоқсанына аралығында жүргізілді. 

 

Диаграмма №1 

  
 

 Бүгінгі таңда колледжде білім алушылар саны - 88 студент, оның ішінде 16 студент 

"Кескіндеме, мүсін және графика" мамандығы бойынша, 9 студент "Театр-декорация 

өнері" мамандығы бойынша, 37 студент "Дизайн" мамандығы бойынша, 24 студент 

"сәндік-қолданбалы өнер және халық қолөнері" мамандығы бойынша. 
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Колледжде қандай мамандықта оқисыз? 

Кескіндеме ТДӨ Дизайн Сәндік қолданбалы өнер



Диаграмма №2 

 
Сауалнамаға қатысқан студенттердің көпшілігі колледжде толықтай мамандығы 

бойынша білім алу мақсатымен осы оқу орнын таңдағанын жайлы жауап берді. 

 

Диаграмма №3 

 
Осы сауалнамаға 33 студент белгілі бір мамандықты таңдаудың негізгі себебі: 

олардың қабілеттері мен мүмкіндіктері болды деп жауап берді. 
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Осы колледжді таңдау себебіңіз:
білім алу үшін

осы колледжден соң университетте 
оқуды жалғастыру мүмкіндігі 
жоғары
дәл осы мамандық ұнайды 

беделді мамандық иегері атану 
үшін

бұл мамандық мансаптық өсуге 
мүмкіндік береді
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Осы мамандықты таңдауыңыздың негізі 
қандай?

жалақысы жоғары

ата-аналардың кеңестері

осы профиль мамандарының сұранысы жоғары

достар мен таныстардың кеңестері

сіздің қабілеттеріңіз бен мүмкіндіктеріңізге сәйкес келеді

мектеп мұғалімдерінің ұсынысы

әлеуметтік желілер, журналдар, кітаптар, телешоулар ақпаратынан 



Диаграмма №4 

 
Сауалнамаға қатысқан студенттердің көпшілігі жоғарғы оқу орнына түсуді 

жоспарлап отыр, сонымен қатар студенттердің бір бөлігі әлі толық шешім қабылдаған жоқ. 

 

Диаграмма №5 

 
 

 Жоғарыда айтылғандай (№4 Диаграмма) студенттер университетке түсуді 

жоспарлап отыр, сонымен қатар күндізгі және сырттай оқу формаларын қарастырады. Осы 

көрсеткішті ескере отырып, ЖОО-мен және колледждің бітіруші топтарымен көбірек 

кәсіптік бағдарланған жұмыс жүргізу қажет. 
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Сіз диплом алған соң мамандығыңыз бойынша жұмыс 
істеу жоспарыңыздада бар ма?

ия жоқ, жоспарымда жоқ жауап беру қиын 
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Егер сіз мамандықты ауыстыруды шешсеңіз, ол үшін не 
істейсіз?

осы колледжде жаңа мамандықты игеру

жоғары оқу орнына түсу (күндізгі оқу түрі)

жоғары оқу орнына түсу (күндізгі немесе сырттай оқу түрі)



Диаграмма №6 

 
 №6 диаграммада көрсетілгендей, студенттердің көпшілігі жұмысты басқа 

байланысты мамандықтар бойынша оқумен, сондай-ақ жеке еңбек қызметімен айналысуды 

жоспарлап отыр. 

 

Диаграмма №7 
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Колледжді бітіргеннен кейін не істейсіз?

мамандық бойынша жұмыс істеу

мамандық бойынша жұмысты басқа 
сабақтас мамандық бойынша оқытумен 
ұштастыру
ЖОО да білімін жалғастыру

жеке еңбек қызметімен айналысу

колледжде аяқтаған мамандыққа қатысы 
жоқ басқа мамандық бойынша жұмыс істеу

мамандықты өзгерту

Әскерге бару
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Егер сіз ЖОО-да оқуды жалғастыруды жоспарласаңыз, 
онда сіз қай ЖОО-ға түсесіз?

алынған мамандық бойынша

байланысты мамандық бойынша

басқа мамандық бойынша

жауап беру қиын

жоғары білім алуды 
жоспарламайсыз



№7 диаграмманың қорытындысы бойынша ЖОО-ға түсу кезінде 88 бітіруші 

студенттерден 29 топ студенттері ұқсас мамандықтар бойынша түсуді жоспарлап 

отырғанын атап өтуге болады. 

  

Диаграмма №8 

 

 
№8 диаграммаға сәйкес студенттер оқу процесін қанағаттанарлық деңгейде 

ұйымдастыруды сипаттайды, ал қалған студенттердің көпшілігі жоғары деңгейде санайды. 

 

Диаграмма №9 

 
 "Оқытушы – студент" қарым-қатынасы туралы сұраққа (оқу процесінде) 

студенттердің көпшілігі жылы, мейірімді деп сипаттады, сонымен қатар 88 студенттің 8-і 

теріс деп атап өтті.  
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Оқу процесін ұйымдастыруды сипаттайтын 
мәлімдемелерді таңдаңыз

жоғары деңгейде

қанағаттанарлық деңгейде

оқытылатын пәндердің 
алынатын мамандыққа сәйкес 
келмеуі
аудиториялық сабақтардың 
шамадан тыс жүктелуі
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"Оқытушы – студент" қарым-қатынасы 
(оқу процесінде)

жылы, мейірімді 

ресми 

теріс 

қалыпты



Диаграмма № 10 

 

 "Студент – әкімшілік" қарым-қатынасы туралы сұраққа (директордың орынбасарлары, 

ПЦК меңгерушілері) студенттердің көпшілігі қалыпты деп сипаттады, 28 студент ресми, 

20 студент мейірімді, сонымен қатар 88 студенттің 4-і теріс деп атап өтті. 

 

Диаграмма № 11 

 
Студенттік топ кураторының жұмысына қанағаттану сауалнамасы бойынша 39 

студент қанағаттанғандығына, ал 2 студент жартылай қанағаттанғандығына жауап берді, 

сонымен қатар сауалнамаға қатысқандардың 12 студент куратордың жұмысына 

қанағаттанбағанын атап өткен жөн. 
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"Студент – әкімшілік" қатынастары
(директордың орынбасарлары, ПЦК меңгерушілері)

қайырымды 

қалыпты 

ресми 

теріс
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Студенттік топ кураторының жұмысы

қанағаттандырылды 

жақсы 

қанағаттанбады



Диаграмма № 12 

 
№12 диаграммаға сәйкес, 88 студенттің тек 11-і ғана мерекелерге, кештерге, сондай-

ақ дискотекаларға қатысады, ал студенттер отырыстарында аз және 57 студент мүлдем белгі 

қоймағанын атап өту маңызды, бұл студенттердің көп бөлігі колледж қабырғасындағы іс-

шараларға қатыспайтынын көрсетеді. 

 

 

ҚОРЫТЫНДЫ 

 

Студенттер арасынан сауалнама, колледж қызметінің тиімділігі мен тиімділігінің 

төмендеу қаупін, колледж қызметінің әлсіз жақтарын анықтау үшін жүргізіліп отыр. 

Тәуекелдерді анықтау және басқару жалпы колледж қызметінің сапасын арттыруға 

мүмкіндік береді.  

Сондай ақ жүргізілген зерттеу арқылы келесі қорытындылар жасауға болады:  

- студенттердің қырық пайызы ЖОО-да оқуын жалғастыруды жоспарлап отыр; 

- жалпы студенттер, оқытушылар мен студенттер, колледж әкімшілігі арасында 

достық қарым-қатынас қалыптасқан; 

- колледж студенттерінің көпшілігі жалпы оқу процесін ұйымдастыруға 50,5 % 

қанағаттанады; 

 

 

 

Ұсыныс 

 

- колледждің студенттік өзін-өзі басқаруын дамыту, оқу үдерісін, бос уақыт іс-

шараларын ұйымдастыру, тәрбие және спорттық іс-шараларды өткізу кезінде студенттерді 

көбірек тарту; 

 

 

 

 

Директордың тәрбие ісі жөніндегі  

орынбасары                                                                                 М.Б. Баймаханова 
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Сіз сабақтан тыс, қоғамдық жұмыстарға 
қатысасыз ба? 

мерекелерді, кештерді, 
дискотекаларды ұйымдастыруға 
қатысамын
саяси акцияларға, митингілерге 
қатысамын

спорттық жарыстарға қатысамын

студенттік кеңестің отырыстарына 
қатысамын


