
Жұмыс берушілерден сауалнама 

 

№ Сұрақ Толығымен 

келісемін 

Келісемін Келіспеймін Толығымен 

келіспеймін 

1 Колледж түлектерінің кәсіби 

дайындық деңгейі нарық 

талаптарына сәйкес 

86% 14%   

2 Кәсіптік тәжірибе 

бағдарламалары өндірістік 

базаның материалдық-

техникалық базасына сәйкес 

дайындалады 

86% 14%   

3 Колледж түлектерінің 

тәртіптік және тәрбиелік 

деңгейі жоғары 

86% 11% 3%  

4 Басқа ұйымдардың 

түлектерімен салыстырғанда 

колледж кадрларын 

дайындау сапасы жоғары 

86% 11% 3%  

5 Кәсіпорын базасының 

колледж білім алушылары 

үшін тәжірибеден өтуде 

маңызы зор 

94% 6%   

6 Студенттер кәсіпорында 

тәжірибеден өткеннен кейін 

олардың кез келгенін 

жұмысқа аламын 

85% 15%   

7 Колледж түлегі кәсіпорынға 

жұмысқа тұру үшін келгенге 

дейін практикалық жұмыс 

тәжірибесі болуы шарт 

83% 14% 3%  

8 Колледж түлектері жұмысқа 

орналасу барысында қажетті 

критерийлерден тез өтеді 

80% 20%   

9 Колледждің материалдық-

техникалық базасын 

қалыптастыруға көмек 

көрсетемін 

82% 18%   

10 Колледж түлектерін  еңбек 

өтілінсіз жұмысқа 

қабылдаймын  

82% 18%   

 
Колледж түлектерінің кәсіби дайындық деңгейі нарық талаптарына сәйкес деген  

сұраққа 86% толығымен келісемін десе,  14% келісемін деп белгілеген. Кәсіптік тәжірибе 

бағдарламалары өндірістік базаның материалдық-техникалық базасына сәйкес 

дайындалады деген сауалға да 86% толығымен келісемін,  14% келісемін деп белгілеген. 

Колледж түлектерінің тәртіптік және тәрбиелік деңгейі жоғары дегенге 86% толығымен 

келісемін, 11% келісемін, 3% келіспеймін деп белгіленген. Басқа ұйымдардың 

түлектерімен салыстырғанда колледж кадрларын дайындау сапасы жоғары деген сұраққа 

86% толығымен келісемін, 11% келісемін, 3%, яғни 1 адам  келіспеймін деп жауап берді. 



Кәсіпорын базасының колледж білім алушылары үшін тәжірибеден өтуде маңызы зор 

дегенге 94% толығымен келісемін, 6% келісемін деп жауап берді. 

Студенттер кәсіпорында тәжірибеден өткеннен кейін олардың кез келгенін жұмысқа 

аламын 85% толығымен келісемін,  15% келісемін деген жауаптан жұмыс берушілердің 

колледж түлектерінің білім сапасына қанағаттанатындықтарын көрсетеді. 

Колледж түлегі кәсіпорынға жұмысқа тұру үшін келгенге дейін практикалық жұмыс 

тәжірибесі болуы шарт деген сауалнама сұрағына 83% толығымен келісемін, 14% 

келісемін, 3% келіспеймін деп жауап берді. Колледж түлектері жұмысқа орналасу 

барысында қажетті критерийлерден тез өтеді  деген сұраққа 80% толығымен келісемін, 

20% келісемін деп белгілеген. Колледждің материалдық-техникалық базасын 

қалыптастыруға көмек көрсетемін және де колледж түлектерін  еңбек өтілінсіз жұмысқа 

қабылдаймын  деген сұрақтарға 82% толығымен келісемін, 18% келісемін деп жауап 

берген. 

Сауалнама жүргізу барысында берілген жұмыс берушілер берілген сұрақтарға 

толығымен қатысты. 

 

 
 

 


