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КОЛЛЕДЖДІ  БАСҚАРУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТТІК МАҚСАТТАРЫ 

СТРАТЕГИЯЛЫҚ МАҚСАТ 

 

      Колледж миссиясы: агроөнеркәсіптік кешенде техникалық және кәсіптік білімі бар мамандарды 

даярлау үшін күшті кадрлық потенциалы мен материалдық-техникалық базасы бар, талапқа сай мамандарды 

даярлау үшін заманауи инновациялық және ақпараттық технологиялармен қамтамасыз ету. 

  Колледждің мақсаты: еңбек нарығында бәсекеге қабілетті мамандарды кәсіби даярлау. Жеке тұлғаның 
нарықтық динамикасы жағдайында өзін-өзі тәрбиелеуге және өзін-өзі дамытуға дайын кәсіби кәсіби мобильді 

кадрларды даярлау. Оқыту нәтижесіне назар аудару - кәсіби мәселелерді шешуге арналған жоғары сапалы білімді 

маман даярлау. 

  Сапа жүйесінің басты мақсаты - барлық мүдделі тараптардың - студенттердің, олардың ата-аналарының, 

сала өкілдерінің, мемлекеттік органдардың басшыларының, ғылыми қоғамдастықтың және жалпы қоғамның 

талаптары мен тілектерін ескере отырып, білім беру және ғылыми жұмыстардың сапасын қамтамасыз ету үшін 

колледж қызметін үнемі жетілдіру. 

 Еуразиялық аграрлық колледжі корпоративті басқару жүйесін енгізу және тиімді жұмыс жасау, ISO 9001: 

2015 халықаралық стандарттарының талаптарына және сапа кепілдігі ретінде Қазақстан Республикасы Білім 

және Ғылым министрлігінің білім стандарттарына негізделген сапа менеджменті жүйесін дамыту үшін жауап 

береді. 

    Сапа саласындағы саясат сапалы мәдениеттің дамуын қалыптастыруға және академиялық адалдық пен 
бостандықты сақтауға, білім алушылар мен қызметкерлерге қатысты кез келген төзбеушіліктен немесе 

кемсітуден қорғауға арналған. 

    Колледж менеджментінің барлық деңгейлерінде сапа саласындағы саясат бекітілген және ұсынылатын 

барлық қызметтер мен өнімдер ішкі және сыртқы мүдделі тараптардың талаптарын қанағаттандыруға 

бағытталған. 

    Сапа саласындағы саясатты іске асыру үшін Еуразиялық аграрлық колледжі келесі мақсаттарды көздейді: 

1. Колледждің білім беру қызметін сапа менеджменті жүйесіне сәйкестігін қамтамасыз ету және оның тиімді 

қызметі. 

2. ТжКБ білім беру бағдарламаларының сапалы және сандық көрсеткіштерін мүдделі тараптардың өзгеріп 

отыратын талаптарына сай жақсарту. 

3. Заманауи білім беру әдістері мен технологияларын оқу процесінде қолдануды 30% -ға арттыру. 
4. Арнайы пәндерді ағылшын тілінде оқыту арқылы білім беру бағдарламаларының мазмұнын жақсарту 

және олардың санын 4-ке жеткізу. 

5. Колледж қызметкерлерінің кәсіби деңгейін 100% көтеру үшін жағдай жасау. 

6. Колледждің кадрлық әлеуетін үздіксіз дамыту. 

7. Заманауи оқу жабдықтарын алу және ілеспе инфрақұрылымды дамыту арқылы оқу процесінің 

материалдық-техникалық базасын 20% -ға нығайту. 

8. Колледждің кітапхана қорын жыл сайын 10% -ға жаңарту. 

9. Үздіксіз білім беру жүйесін мектеп-колледж-кәсіпорынды дамыту арқылы колледждің кәсіптік 

бағдарлануын 50% -ға арттыру. 

10. Ғылыми жобаларға қатысуда колледж оқытушылары мен студенттерінің үлесін 5% -ға арттыру. 

11. Халықаралық және республикалық конкурстарға, конференцияларға және олимпиадаларға студенттердің 
қатысуын 15% -ға арттыру. 

12. Колледж веб-сайтының жұмысын сыртқы және ішкі оңтайландыру арқылы 20% -ға жақсарту.  

Инновациялық басым бағыт қызметі: 

 -колледждің материалдық-техникалық базасын нығайту 

 -ақпараттық - білім беру жүйесін енгізу және өңдеу;  

-жаңа мамандықтарды ашу;  

-білім беру кеңістігінде денсаулықты жинақтауды дамыту және қалыптастыру;  

-шығармашылық педагогтар, тұлғалық белгіні енгізу және дамыту;  

-арнайы мамандықтар бойынша модулдық оқыту жүйесін енгізу. 

 -кредиттік модульдік  оқыту жүйесін енгізу  

    І. к у р с:  жеке тұлғаны коғамдық мөлшерді және ережені түсінуге және болашақ мамандығына 

қызығушылығын ұғындыру арқылы бейімдеу, оқу мекемесінде оқу жүйесі және құрылымымен танысутыру, оқу 
мекемесінің ішкі тәртіп ережесімен, дәстүрімен танысу,   мемлекеттік рәміздерді қазақ халқының әдет-ғұрпын 

білуге және қазақстандық патриотизимде тәрбиелеу, жалпы білім беру және арнаулы пәндер бойынша 

олимпиадаларға қатысу, шығармашылық және өздік жұмыстарға дағдыларын қалыптастыру,  жалпы оқу мекеме 

шараларына, факультативтық сабақтар мен үйірме  жұмысына қатысу,  білім алушылардың  білімдік және 

тәрбиелік мониторингін құру. 

     ІІ. к у р с : кәсібі бағдар оқуы бойымен қоғамдық қызмет көрсету дағдысын жетілдіру және бекіту, ғылым 

және техниканың жаңа жетістіктерін үйрену арқылы,  арнаулы цикл, жалпы кәсібі пәндер бойынша мықты 

тұрақты білім алу,  өндірістік оқу кезінде, өндірістік оқу практикасын өтуде, мамандық алу кезінде кәсібі 

дағдыны қалыптастыру,  олимпиадаға, факультативтық сабақ жұмыстарына және кәсібі шеберлік байқауларына 

қатысу,  білім алушылардың  ғылыми-зерттеу қызметтеріндегі жобаларын қорғау.  
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  ІІІ- ІV  к у р с: жас маман иесі ретінде  қоғамдық қызмет көрсету дағдысын жетілдіру және бекіту,  ғылым және 

техниканың жаңа жетістіктерін үйрену арқылы,  арнаулы пәндер бойынша алған білімдерін тиянақтау, өндірістік 

оқу,  өндірістік технологиялық, диплом алды тәжірибелеріннен өтуде, мамандық кәсібі дағдыны қалыптастыру. 

        

 

 

 

 2021-2022 оқу жылынан бастап педагогикалық ұжымның әрекеті: 

«Техникалық және кәсіби оқыту жағдайында мамандарды кәсіби дайындығының сапасын жетілдіру». 

 

 

Колледждің жұмыс регламенті 2021-2022 оқу жылына арналған іс-шаралар 
 

Апта Күн Іс-шаралар 

Бірінші  Сәрсенбі -тәрбие жұмысы бойынша тақырыптық сынып сағаттары  

\айына 1 рет\ 

 
-ішкі колледждің бақылауы бойынша комиссия отырысы 

-жас мамандар мектебінің отырысы 

 \айына 1 рет\ 

 
Екінші Сәрсенбі -ПЦК отырысы  

\ай сайын жеке жоспар бойынша\ 

-құқық бұзушылықтың алдын алу бойынша отырыс 

\ айына 1 рет\ 

-сынып жетекшілерінің әдістемелік бірлестігінің отырысы 

\айына 1 рет\ 

Үшінші Сәрсенбі  -педагогикалық қызметкерлердің аттестаттау комиссиясының отырысы \қырқүйек, 
қараша, желтоқсан, наурыз\ 

-үйірме жұмысының кеңесі\ айына 1рет\ 

Төртінші Сәрсенбі -Педагогикалық қеңес отырысы \2 айда бір рет\ 

-Директор жанындағы кеңес  \ айына 1 рет\ 

-Колледждің әдістемелік қеңес отырысын өткізу \2 айда бір рет\ 

-Қамқоршы қеңестің отырысы  \2 айда бір рет\ 

-құжаттар бойынша сараптама комиссиясының отырысы  

\жылына 2 рет\ 

-колледжішілік байқаулар, сайыстар 

\жоспар бойынша\ 

Әр дүйсенбі күні сағат 

9.00 

Өндірістік қажеттілікке байланысты әкімшілік жиналысы 

\тізім бойынша \ 

 Әр дүйсенбі күні сағат     

15.00 

 Өндірістік қажеттілікке байланыста оқытушылармен жиналыс 

\Барлық оқытушылар қатысады\ 

 

 

  



Ф ЕАК 01-02.03 Бірінші басылым 

 

План по улучшению СМК 

на 2021- 2022уч.год 

СМК      Исаева А.Б. 

 

                                                             

                           

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Разделы Наименование 

мероприятия 
Ответственный Сроки выполнения 

Приме 

чание 

1 

Повышение 

результативности 

СМК 

Актуализировать 

политику и цели в 

области качества 

Исаева А.Б. сентябрь 2021г.  

2 
Требования к 

документации 

Актуализировать 

документы СМК 
Исаева А.Б. 

сентябрь, 

по мере необходимости в 

течение года 

 

3 Внутренний аудит 

Составить 

программу  и планы 

внутреннего аудита 

на 2021 г. 
Исаева А.Б. 

проверка всех 

подразделений по всем 

пунктам стандарта СТ РК 

ISO 9001 

декабрь 2021г. 

июнь 2022г. 

 

4 
Корректирующие 

действия 

Выполнить  планы 
корректирующих 

действии Исаева А.Б. 

проверка выполнения 
плана корректирующих 

действии 

январь 2022г. 

июнь 2022г. 

 

5 
Анализ со стороны 

руководства 

1. 1.Актуализ

ировать 

должностн

ые 

инструкций 

2. Про

водить 

анализ 

результатив
ности 

процессов и 

СМК 

Бекбаева В.К. 

Исаева А.Б. 

Мусабекова Ж.Б. 

по мере необходимости  

6 Мониторинг услуг 

Определять рейтинг 

подразделений Исаева А.Б. 

Инкарбаева Г.М. 
июнь 2022г.   

7 
Обучение персонала в 

области качества 

Организовать 

прохождение 

подготовки в 

области качества 

Исаева А.Б. 1 раз в год 1 чел. 

8 
Обеспечение 

ресурсами 

Дополнительное 

оснащение учебным 

и интерактивным 

оборудованием 

Бекбаева В.К. В течение года  

9 
Изучение персоналом 
стандарта СТ РК ISO 

9001  

Внедрение методов 

управления 
знаниями 

самооценки 

Исаева А.Б. В течение года  



Ф ЕАК 01-02.03 Бірінші басылым 

 

  ОҚУ ЖҰМЫСЫ БОЙЫНША ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ 

Колледждің оқу үрдісін бақылау жұмысының  бағыттары: 

- оқу үрдісін ұйымдастыру жұмысы бойынша  білім беру  қызметінің  жетекші құжаттар талаптарына сәйкестігін 

анықтау; 

-  мамандар дайындығы сапасын айқындау; 

-  сабақтар жүргізілуінің әдістемелік деңгейін бағалау; 

-  білім алушылардың аудиториялық жұмысының ұйымдастырылуы және әдістемелік қамтамасыз етілуін 
тексеру. 

№ Іс шаралар өткізілетін 

мерзімі 

1 2021/2022 ж оқу үрдісі кестесін құрастыру тамыз 

2 2019/2020 оқу жылының 1 семестріне арналған теориялық сабақтар кестесін 

құрастыруға көмек 

тамыз 

3 Жұмыс кестесін және жоспарларды бекіту және қарастыру  

а) ПЦК 

б) бақылау жұмысын жүргізу  

в) өзара сабақтарға қатысу 

 г) кабинеттер, зертханалар  

д) үйірмелер  

е) жаңа оқу жылының жұмыс бағдарламасы  

ж) кітапханалар  

з) ашық сабақтар  

қырқүйек 

4 2021-2022 оқу жылына арналған жұмыс оқу жоспарын талқылау,бекіту тамыз 

5 Есеп құжаттарын дайындау: а) оқу сабақтарының журналы б) ПЦК жұмысының 
журналы в) сабаққа қатысу журналы г) оқытушыларды тарифтеу д) топтарды 

тарифтеу парағы ж) факультативтік сабақтар журналы 

тамыз 

6 Педагогикалық және әдістемелік кеңес отырыстары жоспар бойынша 

7 Теориялық сабақ кестесін ай сайын түзету ай сайын 

8 Сырттай оқу түрі бойынша қабылдауды аяқтау және кәсіби бағдар жұмысын өткізу 20 қыркүйекке 

дейін 

9 ҚР БжҒМ  статистикалық есептерін тапсыру кесте бойынша 

1 Педагогикалық қеңес отырысы. жоспар бойынша 

2 Оқытушылардың кестеге сәйкес сабақтарына қатысу апта сайын 

3 №2, формасының толтырылғанын тексеру (аптасына1рет). 

4 Теориялық сабақ кестесін түзету оқу жылының басында   апта сайын 

5 КТ дайындық курстарында оқыту пән бағдарламаларын бекіту және қарастыру 04.10.21 дейін 

6 Жас мамандармен жиналыс 12.09.2021 

7 Педагог қызметкерлердің аттестация комиссиясының отырысы 25.09.2021 

8 Жаңа жинақталған топтар үшін сырттай оқу түрі бойынша белгіленген сессияны 

жүргізу. 

05.10- 11.10.21 

9 Педагогикалық Кеңес отырысы 23.10.2021 

1 Студенттердің қорытынды аттестаттау бойынша сабаққа қатысуы мен үлгерімін 

талдауды өткізу 

04.11.21 дейін 

2 Оқытушылардың сабақтарына қатысу кестеге сәйкес. 

3 № 2, 3 формасының толтырылғанын тексеру қараша айы 

4 Теориялық сабақ кестесін түзету апта сайын 

5 Әдістемелік Кеңес отырысы 27.11.2021 

6 Топтарда ата-аналар жиналысын өткізу ай бойы 

1 Жалпы білім беру пәндері бойынша Мемлекеттік қорытынды аттестаттауды 

жүргізу үшін құжаттар кешенін бекіту және өңдеу 

 

2 Теориялық сабақ кестесін түзету 2 апта сайын 

3 Барлық мамандықтар бойынша қысқы емтихан сессиясының блоктық құжаттарын 

бекіту және қарастыру. 

кесте бойынша 

4 Қысқы емтихан сессиясының сабақ кестесін құрастыру 15.12.21дейін 

5 Зертханалар,кабинеттер байқау-конкурсын жүргізу 15.12.21дейін 

6 2021/2022 ж 1семестр оқушыларының сабақ үлгерімін талдау кесте бойынша 

7 Қысқы емтихан сессиясына рұқсаттама кесте бойынша 

8 Педагог қызметкерлердің аттестация комиссиясының отырысы желтоқсан 

1 Әдістемелік Кеңес отырысы қаңтар 

2 Оқытушылардың сабақтарына қатысу кестеге сәйкес 

3 Ф- 2, Ф-3 формасының толтырылғанын тексеру 23.01.2022 

4 Оқу жылының II семестріне арналған теориялық сабақ кестесін құрастыруға көмек 11.01.22дейін 
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5 Теориялық кестені түзету апта сайын 

6 Қысқы емтихан сессиясын өткізу 17.01.22дейін 

7 Қысқы емтихан сессиясының қорытындысын талдау 29.01.22 дейін 

8 ПЦК байқау-конкурсының кестесін құрастыру 29.01.22 дейін 

9 Күндізгі оқу түрінің емтихан сессиясын өткізу 24.01.22 

10 Педагог қызметкерлердің аттестация комиссиясының отырысы ақпан 

11 1 семестрдің қорытындысы бойынша білім беру басқармасына есептерді тапсыру. кесте бойынша 

12 Алфавиттік кітабын енгізуді бақылау 30.01.22дейін 

1 Педагогикалық Кеңес отырысы. ақпан 

2 Оқытушылардың сабақтарына қатысу кесте бойынша 

3 № 2,  формасының толтырылғанын тексеру 25.02.22 дейін 

4 Теориялық сабақ кестені түзету апта сайын 

5 ПК арналған бағдарламаның орындалуын тексеру. 24.02.22дейін 

1 Әдістемелік қеңес отырысы жоспар бойынша 

2 Ғылыми-тәжірибелік конференциясын өткізу сәуір 

3 Оқытушылардың сабақтарына қатысу. кестеге сәйкес 

4 № 2,  формасын толтыру 25.03.22 

5 Теориялық сабақ кестесін түзету апта сайын 

6 Біліктілік тәжірибенің өткізілуін талқылау және қарастыру Жосапр бойынша 

7 Дайындық курстарында «Емтихан» жинағын бекіту және қарастыру 11.03.22 дейін 

8 ПЦК оқытушыларының байқау-конкурсын өткізу 30.03.22 

9 3 курс тобында оқу практикасын өткізу кесте бойынша 

10 емтихан сессиясын өткізу кесте бойынша 

11 тәжірибелік және теориялық емтихандарды тапсыруды ұйымдастыру. кесте бойынша 

12 Педагог қызметкерлердің аттестация комиссиясының отырысы наурыз 

1 Педагогикалық Кеңес отырысы сәуір 

2 Оқытушылардың сабақтарына қатысу. кестеге сәйкес 

3 Ф-2,  толтыру 25.04.22 

4 Теориялық сабақ кестені түзету апта сайын 

5 Сырттай бөлім бойынша емтиханын өткізу. Оқу үрдісі кестесі 

6 1 сәуірге аттестаттау қорытындысы бойынша контингентті сақтау, үлгерім, 

сабаққа қатысу талдауы. 

5.04.2022 дейін 

1 Әдістемелік Кеңес отырысы 27.05.2022 

2 Оқытушылардың сабақтарына қатысу кестеге сәйкес 

3 Ф-2, Ф-3 толтыру 30.05.2020 

4 Теориялық сабақ кестені қадағалау  апта сайын 

5 Жазғы емтихан сессиясы үшін(билеттер,тестілер,есептер) құжаттар блогын бекіту 
және талқылау, қарастыру. 

11.05.2022де йін 

6 Жазғы емтихан сессиясының сабақ кестесін құрастыру кесте бойынша 

7 Мемлекеттік Қорытынды аттестацияның  кестесін құрастыру. 11.05.22дейін 

8 Студенттердің үлгерімін талдау. 20.05.22дейін 

9 Колледж оқытушыларына тарифтеуді жүргізу. 31.05.22дейін 

10 Оқытушылар мен ПЦК байқау-конкурсының қорытындысын шығару. 20.06.22дейін 

1 Педагогикалық Кеңес отырысы. маусым 

2 Оқытушылардың сабақтарына қатысу кестеге сәйкес 

3 Ф-2, Ф-3 толтыру. 25.06.22 

4 Теориялық сабақ кестені түзету. апта сайын 

5 Жазғы емтихан сессиясын өткізу. кесте бойынша 

6 Мемлекеттік қорытынды аттестациясын өткізу жоспар бойынша 

7 Жазғы емтихан сессиясы емтиханының тапсырылғанын талдау жоспар бойынша 

8 Оқытушылардың өткен оқу жылындағы, педагогикалық сағаттардың 

орындалғанның есебі 

25.06.22дейін 
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ПЕДАГОГИКАЛЫҚ КЕҢЕСТІҢ ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ 

 

 Педагогикалық кеңесі жұмысының негізгі бағыттары: - әлеуметтік серіктестікті толық жетілдіру арқылы 

модульдік кредиттік  оқыту технологиясы негізінде оқыту бойынша жұмыс;  

- колледждің даму болашағын және оның материалдық-техникалық базасын анықтау және жетілдіру;  

- колледждің семестрлер және оқу жылы бойынша жұмыс қорытындыларын талдау, колледж бітірушілерінің 

бәсекеге қабілеттілігінің қалыптасуына көмек көрсететін факторлардың диагностикасы;  

- мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына сәйкес жаңа экономикалық жағдайда жұмыс істей 
алатын мамандарды дайындаудың сапасын бақылау;  

- оқу үрдісіне инновациялық технологияларды белсенді енгізу, оқытушылардың педагогикалық шеберліктерін 

жетілдіру;  

- оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастыруда инновациялық әдістерді енгізу; 

 - бітірушілердің жұмысқа орналастыру мониторингі және еңбек нарығында олардың бәсекелестігін бағалау, 

әлеуметтік серіктестік жүйесін жетілдіру.  

 

 

 

№ Мазмұны Мерзімі Жауаптылар 

1. 1. ТжКББ МЖМБС сәйкес, 2021-2022 оқу жылында оқу процессін 

ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулық- әдістемелік ұсынымдарға     

міндеттерімен  педагогикалық ұжымды таныстыру.  
2. Педагогикалық қызметкерлердің тамыздық кеңестің 

 ұсыныстарының іске асыру жолдары.  

3. Қабылдау комиссиясының  жұмысы туралы есеп. 2021  

жылға қабылдаудың қорытындысы.  

4. 2021-2022 оқу жылына педагогтар ұжымы құрамын және 

кешенді жұмыс жоспарын бекіту. 

5.  Ағымдағы мәселелер. 

 

 

 

 

 

26.08.2021 Бекбаева В.К  

Инкарбаева Г. 

Досжанова Б 

2. 1.  №1 педагогикалық кеңесте қабылданған қаулылардың орындалуы туралы.  

2.   Педагогтердің цифрлық құзырлығын дамыту  

3. І курс білім алушылардын жаңа әлеуметтік- психологиялық жағдайға 

бейімдеу. 

4. Кәсіптік бағдар беру жұмыстарын ұйымдастыру жоспарын бекіту 

5. Ағымдағы мәселелер. 

29.11.2021   Хатшы 

«Экономикалық 

және ақпараттық 

жүйелер» ПБ 

Утеулинлова Л 

3.  1. №2 педагогикалық кеңесте қабылданған қаулылардың орындалуы туралы. 

 2. І жарты жылдықтың қорытындысы бойынша білім алушылардың үлгерімі 

туралы және мемлекеттік стипендия тағайындау туралы. 

 3. Дуальды оқытудың жүргізілу барысы туралы. 

 4. Тәрбие саласы бойынша І жарты жылдықта атқарылған жұмыстарының 

есебі. 

5. Білім алушыларға медициналық қызмет көрсету туралы. 

6. ҚМА бітірушілерді жіберу туралы 
7. Ағымдағы мәселелер. 

 

27.01.2022 Хатшы 

АбильбековаЭ. 

Абеуова А 

Қожан Н. 

Бейсбекова Р 

4. 1. №3 педагогикалық кеңесте қабылданған қаулылардың орындалуы туралы.  

2.«Еңбек» өнімді жұмыспен қамту бағдарламасы бойынша түлектердің 

жұмыспен қамтылуы   

3.  Білім алушылар арасында волентеолікті дамыту, құқық бұзушылықты 

алдын-алу бойынша профилактикалық жұмыстар туралы. 
4. Психологиялық қызмет көрсету жұмысының есебі. 

5. Әр түрлі мәселелер. 

 

25.04.  

2022 

Хатшы 

Бейсенов Б 

Досжанова Б 

Утеулинова Л 

 

5. 1.  №4 педагогикалық кеңесте қабылданған қаулылардың орындалуы туралы. 

 2. ІІ жарты және жылдық қорытындысы бойынша білім алушылардың үлгерімі 

туралы.  

3. 2021-2022 оқу жылының оқу-тәрбие жұмысын қорытындылау. 

4. Оқытушылардың педагогикалық жүктемелерін 

және 2020-2021 оқу жылына арналған жылдық 

жоспарының жобасын қарастыру. 

4. ТжКБ ұйымдарына қол жетімділік саясатын жүзеге асыру,    
талапкерлерді колледжге тарту жұмыстарын ұйымдастыру  

5.Ағымдағы мәселелер   

 

30.06. 

2022 

Хатшы 

Бөлім 

меңгерушілері 

Барлық бөлім 

басшылары 

Директор   

орынбасарлары 
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ДИРЕКТОР ЖАНЫНДАҒЫ ӘКІМШІЛІК-ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

  

№ Мазмұны 

 
Мерзімі Жауаптылар 

 

1 

1.ТжКББ ұйымдарында 2021-2022 оқу жылындағы ерекшеліктер (сабақтарда  

санитарлық талаптарды қатаң сақтау, қашықтықтан оқу жұмыстарының 

кемшіліктерін жою жұмыстарының ұйымдастырылуы, сабақтың түрлі этаптарын 

оқытудың белсенді әдістерін қолдану)  

2. Күндізгі оқу бөлімі бойынша білім алушылардың оқу үлгерімі, сабаққа 

қатысуы, тәртібін қадағалау. 

3. Ағымдағы мәселелер 

 

 

27.09.2021 

Дир. ОӘЖО,  

бөлім 

меңгерушісі 

 

 

 

 

 
2 1. ІТ құзыреттілігіңді жетілдіру. 

2. Білім алушылардың аралық бақылау қорытындысы  

3.ТжКББ ұйымдарында  білім алушылардың бағалауда балдық- рейтингтік 

әріптік жүйені қолдану  

4.Ағымдағы мәселелер 

 

 

29.10.2021 

 

 

ДҒӘЖЖО 

Бөлім 

меңгерушілері 

Д. ғ.ә ісі 

жөніндегі 

орынбасары 

 3 1.Жастар мен жас өспірімдердің репродуктивті денсаулығы мен қауіпсіз мінез 

құлқын қорғау жобасы аясындағы жұмыстар 

2. Қысқы сессияға дайындық барысы туралы 

3.Ағымдағы мәселелер 

 

27.12.2021 

Колледж 

медбикесі 

психолог 

Бөлім 

меңгерушілері 

4 1. Қорытынды Мемлекеттік Аттестация қорытындысы 

2. Оқытушылардың біліктілік курстарынан өтуі 

3.Ағымдағы мәселелер 

 

21.02.2022 

Бөлім 

меңгерушілері 

Бағдарламашы 

Әдіскер 

5 1. Еңбек нарығының болжамдарын ескере отырып кәсіптер картасын жасау, 

кәсіптік бағдар беру. 

2. Аралық аттестацияға дайындау және жіберу. 
3.Ағымдағы мәселелер 

28.03.2022 

Кәсіби бағдар 

беру маманы 

Бөлім 
меңгерушілері 

 

6 1.2022-2023 оқу жылына қабылдау комиссиясы жұмысы туралы. 

2.   Колледж оқытушыларының рейтинг қорытындысы. 

3. 2022 жылғы бітірушілерге диплом тапсыру салтанатын ұйымдастыру  

4.Ағымдағы мәселелер 

30.05.2022 

 

 

 

 

Жауапты хатшы 

Дир. ОІЖО 

Дир. ТЖЖО 
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Колледжішілік бақылау жоспары 

2021-2022 оқу жылы 

 

  Колледжішілік  бақылаудың мақсаты:  оқу үдерісін жетілдіру, жұмыстағы кемшіліктерді жедел 

жою, кәсіптік білім беру жүйесінде білім алушыларды  оқыту мен тәрбиелеу сапасын арттыру 

мақсатында инженерлік-педагогикалық қызметкерлерге нақты көмек көрсету. 

    Колледжішілік бақылаудың міндеттері:     

• колледж қызметін жетілдіру; 

• білім сапасын арттыру; 

• білім беру саласындағы ҚР заңнамасын сақтау; 

• білім беру саласындағы мемлекеттік саясат принциптерін жүзеге асыру; 

• білім беру ұйымдарының қызметін реттейтін нормативтік құқықтық актілерді орындау; 

• білім беру үдерісіне қатысушылардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау; 

• ҚР мемлекеттік білім беру стандарттарына сәйкестігі; 

• білім беру үдерісінің даму тенденцияларын талдау; 

• ИПҚ біліктілігін арттыру. 

      Колледждегі бақылаудың міндеттері: 

• Колледждің оқу процесінің жағдайы туралы ақпаратты жинау және өңдеу; 

• барлық басқарушылық шешімдердің орындалуы туралы кері байланыс беру; 

• ИПҚ тәжірибесін зерттеу; 

• колледж оқытушыларына әдістемелік көмек көрсету; 

• ҚР мемлекеттік білім беру стандартының, академиялық пәндер бойынша жұмыс бағдарламаларының 

орындалуын мерзімді тексеру; 

• оқу пәндерін оқыту сапасын, оқытушылардың оқу және тәрбие жұмысының мазмұнына, 

формалары мен әдістеріне қойылатын дәлелді талаптарды  сақтауын жүйелі түрде бақылау; 

• білім алушылардың білімдерін игеру процесін, олардың даму деңгейлерін кезең-кезеңмен бақылау; 

• Колледждің барлық жұмыс жоспарлары мен басқару шешімдерінің орындалуын үнемі тексеру. 

    Бақылау түрлері: 

   ТБ - тақырыптық бақылау (бір қызмет саласы); 

   КБ -комплекстік бақылау (қызметтің бірнеше    бағыты); 

          ФБ - фронтальды бақылау (кешенді зерттеу); 

 ЖБ - жеке бақылау (бақылаудың тақырыптық түрінде де, фронтальды түрінде де болады) 
оқытушылар құрамы мен қызметкерлердің кәсіби   құзыреттілігін тексеруге, олардың кәсіби қызметі 

нәтижелерінің деңгейін объективті бағалауға бағытталған. 

 Бақылау нысаны 

 Мониторинг - М 

 Эксперттік бағалау - ЭБ 

 

 

№  

р/с 

 

Бақылау 

 мазмұны 

 

Бақылау 

 мақсаты 

 

Бақылау 

 объектісі 

Бақы 

лау 

нысаны 

мен 

әдістері 

 

Бақы 

лау 
түрі 

 

Бақылау 

мерзімі 

Бақылауға 

жауапты 

лар 

Қайда 

қарастырылады/ 

талқыланады 

 

 

Бақылау 

нәтижелерін 

жалпылау/ 

қорытын дылау 

нысаны 

Ұйымдастыру жұмыстар 

 1. 1курсқа 

қабылданған білім 

алушылары 

ның жеке іс 

қағаздары 

Жеке істердің 

нормативтік 

құжаттарға 

сәйкестігі 

 

оқу бөлімі 
 

ЭБ 
 

ТБ 
 

1.09- 
5.09 

 

Абильбекова 

Э 
Абеуова А 

Қожан Н 

Директор 

дың жанында 
ғы 

кенесте 

анықтама 

  2. Жаңа оқу 

жылына оқу 

топтардын 

құрамы 

2-НК, НОБД 

есептерін 

тапсыру 

оқу бөлімі ЭБ ТБ 1.09- 

20.09 

  

Абильбекова 

Э 

Абеуова А 

Қожан Н 

директордың  

жанындағы 

кенесте 

2-НК,  

НОБД 

есебі 

 

  3. 

Кабинеттедің, 

Зертханалар 

дың және 

шеберхана  

жағдайы 

Жаңа оқу 

жылына 

кабинеттердің, 

зертханаларды

ң және 

шеберханалар 
дың 

Кабинеттер 

 Зерханалар, 

шеберхана 
лар 

ЭБ ТБ 27.08-

30.08 

 

Инкарбаева Г 

Нуркалиева Д 
№ 1 

педагогикалық  

кенесінде 

Кабинет 

тер, 

зерханалар 
шеберхана

лар 

паспорттар 
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дайындығы 

 

 

 4. 

Қатаң есептілік 

құжаттары 
ҚР ҒжБМ № 130 

бұйрыққа 

сәйкестігін 

тексеру 

Оқу, 

өндірістік, 

тәрбиелік, 

әдістемелік 

құжаттар 

 

 

ЭБ 

 

 

ТБ 

 

 

1.09-

11.09  

ИнкарбаеваГ 

Бейсенов Б 

 

№2 педагогика 

лық  

кенесінде 

 

 

анықтама 

 Оқу-әдістемелік жұмысы 

 

 

 

 

5 

Пәндер, 

факультативтік 
сабақтардың 

Бағдарлама 

лары, күнтізбелік-

тақырыптық 

жоспарлары, 

факультатив 

тік, үйірме 

сабақтардың 

бағдарлама 

лары 

Пәндер, 

факультативтік 

сабақтардың 

бағдарламалары, 

күнтізбелік- 

тақырыптық 

жоспарлары 

нормативтік 

талаптарға және 

мемлекеттік 

стандартарына 

сәйкестігін 

тексеру 

 

 

ПЦК 

 

 

ЭБ 

 

 

ТБ 

 

 

1.09-

11.09  

 

Исаева А 
Мамбетов М 

 

Директор 
жанындағы 

кенесте 

 

 

анықтама 

 

 

6 

Қашықтан оқыту 

жағдайындағында 

жалпы білімді пәндер 

бойынша сабақ 

жоспарларының 

сапасы 

Жұмыс 

бағдарламаларына 

және жоспарына 

сәйкестігін 

тексеру, үй 

тапсырмалырының 

мазмұнын қарау. 

 

Оқу бөлімі 
 

ЭБ 
 

ФБ 
 

5.10-  

20.10  

 

Мамбетов М 

Исаева А 

 

 

ПЦК 

отырысында 

 

 

хаттама 

 

 

 

 

 

 

7 

Оқытушыны және 

практика 

жетекшісінің  

жұмысын жеке 

бақылау 

1. Педагогтар 

жұмысының 
тәжірибесінде 

колледждің 

әдістемелік 
тақырыбы мен өз 

білімін жетілдіру 

тақырыптарын іске 

асыруды бақылау 

2. Оқытушы 

жұмысының 

әдістері 

Оқытушылар 
ж\е  практика 

жетекшісінің  

педагогикалық 

қызметтері 

 

М 
 

ЖБ 
 

   кесте 

бойынша 

 

Мамбетов М 

ПЦК  

Әдістемелік 
кеңесі 

 

хаттама 

 

 

  8 

Жаңа келген 

оқытушылардың, 

жас 

мамандардың 

жұмысына талдау 

жасау. 

Әдістемелік 

көмек   

көрсету 

«Жас маман» 

мектебінің 

жұмысы 

 

 

М 

 

 

ЖБ 

«Жас 

маман » 

мектебі 

жоспары

на 

сәйкес 

 

Мамбетов М  

ПЦК 

 

 

Әдістемелі

к кеңесі 

 

 

хаттама 

 

  

9 

Аттестациядан 

өтуші оқытушылар 

мен ө/о 

шеберлерінің 
әдістемелік 

деңгейінің 

сәйкестігі. 

Аттестациядан 
өтуші 

оқытушылар 

дың 

әдістемелік 

деңгейінің 

сәйкестігін 

талдау 

 

Аттестация 

дан өтуші 

оқытушылар 

мен ө/о 
шеберлері 

 

 

ЭБ 

 

 

ФБ 

 

12 ай 

3-4  апта 

 

Исаева А 

Мамбетов М 

 

Әдістемелі

к     кеңес 

 

 

хаттама 

 
ПЦК жұмыс 

жоспарының 

орындалуы 

Семестрдің 

қорытындысы 

бойынша   ПЦК 

жұмысын талдау 

 

ПЦК жұмысы 
 

М 
 

ТБ 
 

5.01-

15.01  

Инкарбаева Г 

Мамбетов М 

Әдістемелі

к  

кеңесі 

 

хаттама 
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10 

Ғылыми-

тәжірибелік 

жұмысының 

жағдайы 

1.Оқытушы 

лар өзінің 

іс- тәжірибелерін 

тарату  
 2.жас 

мамандарды 

шығармашылыққ

а тарту 

3. 3. Ғылыми-

практикалық 

конференция 

4. ларға қатысу 

«Педагогик

алық       

шеберлік» 

мектебінің 

жұмысы 

   

М 
 

ТБ 

 

Қаңтар, 
маусым 

 

Мамбетов М 

ПЦК 

 

Әдістемелі

к кеңесі 

 

хаттама 

 

 
11 

Арнайы 

пәндердің 
жүргізілу жүйесі 

Арнайы 

пәндердің 

жүргізілу 

жағдайына 

талдау жасау 

 

Оқу процессі 
 

ЭБ 
 

ТБ 
 

Қаңтар-
ақпан 

Мамбетов М 

ПЦК 
ПЦК 

отырысында 

 

хаттама 

 

 

12 

Жалпы білім 

беретін  пәндердің      

жүргізілу жүйесі 

Гуманитарлық 

пәндердің 

жүргізілу 
жағдайына 

талдау 

жасау 

 

Оқу процессі 
 

ЭБ 
 

ТБ 
 

Ақпан 

3-4 

аптасы 

Инкарбаева Г 

Мамбетов М 

Исаева А 

 

ПЦК 

отырысында 

 

хаттама 

 

 

 

13 

«Жалпы ізгілендіру 

және 

гуманитарлық» 

пәндер бірлестігі  

пәндерінің   

жүргізілу жүйесі 

Жаратылыс 

тану- 

математика 

лық 

пәндердің 

жүргізілу 
жағдайына 

талдау 

жасау 

 

 

Оқу процессі 

 

 

ЭБ 

 

 

ТБ 

 

 

наурыз 

 

Мамбетов М 

Молдабекова А 

Қожан Н 

 

ПЦК 

отырысында 

 

 

хаттама 

 Оқу жұмысы 

 

 

14 

Білім 

алушыларыны

ң сабаққа 
қатысуы 

EduPage 

платформаға 

кіру, ұй 

тапсырмасын 

орындау 

 

оқу бөлімі 
 

М 
 

ТБ 
 

күнде 

Абильбекова Э 

Абеуова А 

Қожан Н 
Надирова С 

 

Директор 

жанындағы 

кенесте 

 

 

мониторинг 

 

15 

Оқытушылар 

дың  оқу 

жүктемесінің 

орындауы 

Оқу жоспардың 

орындалуы 

оқу бөлімі М ТБ  Ай 

сайын 

Инкарбаева Г 

Абеуова А 

Абильбекова Э 

Қожан Н 

 Журналдың 

толтыруылы 

 

 

 

 

16 

Теориялық 

сабақтарының 

журналын толтыру 

журналдарды 

толтыруда 
бірыңғай 

орфографиялық 

режімді   сақтау, 

жоспар мен 

кестеге 

сәйкестігін 

тексеру 

 

 

 

оқу бөлімі 

 

 

 

ЭБ 

 

 

 

ТБ 

 

 

 

2 айда 

бір рет 

 

 

 

Инкарбаева Г 

  

 

 

анықтама 

 

 

17 

І курс топтарында 

бастапқы бақылау 

І курс 

топтарында 

пәндер бойынша 

БМД- дың 

беріктік 

дәрежесін 

анықтау 

оқу бөлімі  

М 
 

ТБ 
 

28 

қыркүйе

к - 9 

қазан 

 

 

Инкарбаева Г 

 

№ 2 

педагогика

лық 

кенесінде 

 

 

хаттама 
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18 

 

1-4 курс 

студенттері үшін 

аралық 

аттестаттауды 

өткізу сапасын 

тексеру 

1. Бақылау және 

емтихан 

Материалдарын

ың  сапасын 
тексеру 

2. Материалдардың 

сәйкестігі 

3. Өткізу 

мерзімділігі 

 

Оқытушыл

ар, білім 

алушылар 

Сынақ, 

емти 

хан 

н ың 

нәтижеле 

рі 

ФБ Аралық 

аттестац

ияның 

кестесі 

бойынша 

Инкарбаева Г 

Абильбекова Э 

Абеуова А 

Қожан Н 

№ 3, 5 

педагогика 

лық  

кенесінде 

 

хаттама 

 

 

 

 

19 

 
1-2 -3 курстын 

білім 

алушыларының 

оқытудың білім 

деңгейін және 

сапасын тексеру 

Бағдарламалық 

материалды 

игергенен кейін 

білім, білік, 

дағды деңгейін 

тексеру. 

1. Білім 

алушыларды

ң бақылау 

жұмыстарын 

орындауына 

талдау 

жасау 

 
Білім 

алушылар 

 
Ағым

ды 

бақыл

ау 

ФБ  

 

 

Кесте 

бойынша 

 

 

Абильбекова Э 
Абеуова А 

Қожан Н 

Инкарбаева Г 

 

 

 

ПЦК 

отырыстары

нда 

 

 

 

Мониторинг 

 

 
 

20 

Жұмыс дәптерін, 

бақылау 
жұмыстарының 

дәптерін 

жүргізілуы 

Жұмыс 

дәптерін, 

бақылау 

жұмыстарының 

дәптерін 

жүргізілуын 

тексеру 

 

Оқу процессі 

Ағым

ды 
бақыл

ау 

ТБ  

Кесте 
бойынша 

 

Инкарбаева Г 

Өндірі

стік 
жинал

ыс 

 

аңықтама 

21 
«Ветеринария» 

«Агроэколоия 

лық»,   

мамандығы 

бойынша пәндік-

циклдік комиссия 

бойынша  

зертханалық,практ

икалық 

жұмыстардың 

өткізу нормасы 

Жұмыс 

бағдарламалары

на және 

жоспарына 

сәйкестігін 

тексеру,бақылау

, 

лобараториялық 

практикалық 

жұмыстардың 

болуын талдау 

Оқу процессі М ФБ 
26.10-

06 .11 

Инкарбаева Г 

Мамбетов М. 

№ 3 

Педагогика 

лық 

кеңесінде 

хаттама 

 

 

 

22 

 «Экономика» , 

«Техникалық» 

пәндер бірлестігі 

мамандықтарының 

арнайы пәндері 
бойынша пәндік- 

циклдік комиссия 

бойынша  

зертханалық,практ

икалық 

жұмыстардың 

өткізу 

нормасы 

Жұмыс 

бағдарламаларын

а және жоспарына 
сәйкестігін 

тексеру,бақылау, 

практикалық 

жұмыстардың 

болуын талдау 

Оқу процессі М ФБ 16.11-
30.11 

 

Инкарбаева Г 

Мамбетов М. 

 

№ 3 

Педагогика 

лық  

кенесінде 

хаттама 

 

 
23 

Бітіретін 

топтарының 
студенттерінің 

оқу 

құжаттарын 

дайындау 

Академиялық 

үлгерімін 
тексеру, сыңақ 

кітапшасының

, ведомостін 

сәйкестігі 

Бітіруші 

топтар 
бойынша 

оқу 

жоспарының 

орындалуы 

 

М 
 

Т 
 

мамыр 
Инкарбаева Г  

Абеуова А 

Абильбекова 

Э  

Қожан Н. 

Топ кураторлар 

 

№ 4 

Педагогика 

лық  

кенесінде 

Жинақтау 

ведомосі 
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24 

Дипломдық 

жұмысының 

мазмұны, 

құрастыруы 

талаптарға 

сәйкестігін 

тексеру 

1.Дипломдық 

жұмысын    

орындау 

бойынша 

әдістемелік 
нұсқаулығының 

болуы. 

2. Дипломдық 

жұмысының 

тақырыптарын

ың оқу 

бағдарламасы 

сәйкестігін 

тексеру 

3.Дипломдық 

жұмысының 

ағымды 

даындығын 

тексеру 

 

Дипломдық 

жұмысы 

ның 

жетекшілері 

 

Ағым

ды 

бақыл

ау 

 

К 
 

Кесте 

бойынша 

 

Инкарбаева Г 

Мамбетов М. 

Исаева А 

 

№ 4 

Педагогика 

лық 

 кенесінде 

 

Анықтама 

 

25 
Қорытынды 

аттестациялау 

материалдарының 

мазмұны 

Қорытынды 

аттестациялау 

материалдарыны

ң мазмұны оқу 

бағдарламаларын

а және білім 

стандартына 

сәйкестігін 

тексеру. 

Қорытынды 

аттестацияны

ң 

материалдары 

Ағым

ды 

бақы 
лау 

 

К 
 

Кесте 

бойынша 

Инкарбаева Г 

Мамбетов М. 

Исаева А 

№ 4 

Педагогика 

лық  

кенесінде 

 

Анықтама 

 Оқу-өндірістік жұмысы 

 

 

 

 

26 

Өндірістік 

сабақтардың 

бағдарламалары, 

өндірістік 
жұмыстарының 

тізбесі, кәсіптік 

практикасының 

бағдарламалары 

Өндірістік 
сабақтардың 

бағдарламалары, 

өндірістік 

жұмыстарының 

тізбесі, кәсіптік 

практикасының 

бағдарламалары 

нормативтік 

талаптарға және 

мемлекеттік 

стандартаына 

сәйкестігін 

тексеру 

 

 

ПЦК 

 

 

ЭБ 

 

 

ТБ 

 

 

1.09-

11.09  

 

 

Инкарбаева Г 

Мамбетов М 

Бейсенов Б 

 

 

Директор 

дың 
жанындағы 

кенесте 

 

анықтама 

 

 

 

 

 

27 

Өндірістік 

сабақтарында 

студенттердің 

жұмысы кезінде 

еңбекті қорғау 

және  қауіпсіздік 

шараларын 

сақтау 

Студенттердің 

жұмысы  

кезінде еңбекті 

қорғау және ҚШ  

сақтау 

бойынша 

құжаттаманың 
болуы  

және оны 

жүргізудің 

дұрыстығы: 

- студенттерге 

арналған ТҚШ 

- журналдары 

жазбалардың 

болуы. 

 

 

Өндірістік 

оқыту 

 

 

ЭБ 

 

 

ТБ 

 

 

Қараша 

сәуір 

 

 

Бейсенов Б 

практика 

жетекшілері 

 

 

Өндірістік 

жиналыс 

 

анықтама 
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28 

3 -4 курс 

студенттерінің 

өндірістік және 
кәсіптік 

практикасының 

жүргізілуін ж\е  

сапасын тексеру. 

1. Білім 

алушыларының 

қатысуы. 

2. Жоспарды

ң 

орындалуы 

3. Тәжірибе өтетін 

кәсіпорынның 

жағдайы 

 

 

Өндірістік 

оқыту 

сабақтары 

 

 

ЭБ 

 

 

ТБ 

 

 

Кесте 

бойынша 

 

Бейсенов Б 

Практика 

жетекшілері 

 

№ 3-4 

Педагогика

лық 

кенесінде 

 

 

хаттама 

29 Ө/о 

сабақтарындағы 

тексеру 

жұмыстарының 

сапасы 

Ө/о 

сабақтарындағы 

тексеру 

жұмыстарының 

сапасына талдау 

жасау. 

Өндірістік 

оқыту 

ЭБ ТБ Кесте 

бойынша 

Надырова С 

Бейсенов Б 

ПЦК 

отырысында 

анықтама 

 

 

30 

Практика өту 

бойынша 

келісім-

шарттарының 

болуы, 

құжаттарының 

жүргізілуы.. 

1. Келісім-

шарттарының 

толтыруы 

2. Білім алушының 

күнделігінің, 

жеке өндірістік 

жоспарының 

жүргізілуі. 

 

Кәсіптік 

практикан

ың 

құжаттары 

 

 

ЭБ 

 

 

ТБ 

 

 

Кесте 

бойынша 

 

Бейсенов Б 
 

 

ПЦК 

отырысында 

 

 

анықтама 

 

 

31 

2-3 курс 

студенттерінің 

өндірістік және 

кәсіптік 
практикасының 

жүргізілуін және 

сапасын тексеру. 

1. Б.а.  

2. Жоспардың 

орындалуы 

3. Тәжірибе 

өтетін 

кәсіпорынның 

жағдайы 

 

Кәсіптік 

практиканың 

сабақтары 

 

 

ЭБ 

 

 

ТБ 

 

 

Кесте 

бойынша 

 

Инкарбаева Г 

Бейсенов Б 

 

№ 5 

педагогика

лық 

кенесінде 

 

 

хаттама 

 Оқу-тәрбие жұмысы 

 

 
32 

Тәрбие 

жұмысының 

қамтылуы 

Тәрбие 

сағаттарының 

өкізілуы, 

сапасы, 

жоспарға 

сәйкестігі. 

 

Куратор 
жұмысы 

 

ЭБ 

 

ТБ 

 

Кесте 
бойынша 

 

Досжанова Б 
ПЦК 

отырысында 

 

аңықтама 

 

 

33 

 

Куратордың 

тәрбие жұмысы 

 

Куратор 

портфолиосы 

 

Куратордың 

құжаттары 

 

ЭБ 
 

ТБ 
Оқу 

жылыны

ң   жарты 

жылдық 

қорытын

дысы 

 

 

Досжанова Б 
 

ПЦК 

отырысында 

 

анықтама 

 

 

34 

Үйірме және 

спорттық 

секцияларының 

жағдайы 

Үйірме және 

секцияларының 

өткізілуы, 

жоспарға 

сәйкестігі, 

нәтижесі. 

 

Қосымша 

сабақтары 

 

ЭБ 
 

ТБ 
 

Кесте 

бойынша 

 

Досжанова Б № 3 

Педагогикал

ық 

кенесінде 

 

аңықтама 

 

 
35 

Әлеуметтік 

жұмысының 
жағдайы 

Жетім және 

ата-ана 

қарауынсыз 

қалған 

балдардың 
киіммен 

қамтылуы 

КР №320 

қауылыс

ының 

орындал

уы 

 

ЭБ 
 

ТБ 
 

қараша 
Утеулинова 

Л 

№ 3 

педагогика 

лық 

 кенесінде 

 

хаттама 

 

 

36 

 

Кітапхана жұмысы 
Тәрбиелік 

жұмысының 
өткізілуі, 

жоспарға 

сәйкестігі. 

Жоспа

рдың 

орынд

алуы 

 

ЭБ 
 

ТБ 
Желтоқ 

сан, 

мамыр 

 

Нургалиева М 
№ 3,5 

Педагогикал

ық  кенесінде 

 

хаттама 
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37 

Оқулықтармен 

қамтамасыз етілуі 

Кітапханақор

ынның 

толқтыруылы 

Оқулықтар

ымен 

қамтылуды

ң деңгейі 

ЭБ ТБ қаңтар 
Нургалиев

а М 

Директор 

жаңындағы 

кеңес 

аңықтама 

 

 

38 

Әскери-

патриоттық 

жұмысының 

жағдайы 

Әскери-

патриоттық 

жұмысының 

өткізілуі, 

жоспарға 

сәйкестігі. 

Жоспа

рдың 

орынд

алуы 

 

ЭБ 
 

ТБ Желтоқса

н, мамыр 

 

Ерманов М 
№ 3,5 

Педагогикал

ық  кенесінде 

 

анықтама 

 

 

39 

Жатақхананың 

тәрбие  жұмысы 

Жатақхананың 

жұмысының 

өткізілуі, 

жоспарға 

сәйкестігі. 

Жоспа

рдың 
орынд

алуы 

 

ЭБ 
 

ТБ 
 

мамыр 
 

Садыкова Д. 
№ 5 

Педагогика 

лық 

 кенесінде 

 

анықтама 

 Әлеуметтік жұмысы 

 

 

 

40 

 

Колледж білім 

алушылары 

туралы  ақпарат 

Б.а.туралы 

ақпаратының 

жаңарылуы 

(мекен- 

жайы, 

жалдамалы 

пәтер, 

отбасылы

қ жағдай) 

 

Ақпараттың 

жаңарлуы 

 

ЭБ 
 

ТБ 
 

Ай сайын 
 

Абеуова А 

Абильбекова 
Э 

Қожан Н 

 

Кураторлар 

Дың 

 ПЦК 

отырысы 

 

Білім 

алушыларын

ың 

ақпараттық 

базасы 

 

 

 

41 

Білім 

алушыларының    

тұрмыстық 

жағдайы 

Б. а.  тұрмыстық 

жағдайын 

тексеру 

Білім 

алушылар, 

ата-анасы 

ЭБ ТБ Қазан, 

ақпан 

Утеулинова Л Кураторлар 

дың  

ПЦК 

отырысы 

тұрмыстық 

жағдайын 

тексеру 

актісін 

толтыру 

 Психология қызметі 

 

42 

Колледж 

педагогикалық 

құрамының 

қанағаттанушылығ

ы 

Ұжымда психо- 

эмоционалды 

климатты  зерттеу 

Оқытушылар, 

о/ө шеберлері 

М ТБ Қыркүйе

ктің 2-3 

аптасы 

Утеулинова Л № 2 

педагогика 

лық 

 кенесінде 

анықтама 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 43 Оқытушы 

 Жұмысын  

жеке 

бақылау 

Психоэмоцион

алды     т ұ 

рақтылық   

Оқытушы 

лар 
 

ЭБ 
 

ТБ 

Кесте 

бойын

ша 

 

Утеулинова Л 
 

Жеке сұхбат 
 

анықтама 
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Еңбек нарығының қажеттіктерін ескере отырып, техникалық және кәсіптік білімі бар кадрларды даярлау 

жөніндегі нәтижелі жұмыспен қамтуды 2017-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарласын қамту 

жұмыстары 

№ Атқарылатын жұмыс атауы 

 
жауаптылар орындау мерзімі 

1 «Цифрлық Қазақстан» бағдарласын іске асыру барысында басқару 

және білім беру процесі мен бақылауды әртүрлі ҚББТ қолдануды 
жетілдіру 

 

Директор 

Бөлім басшылары 

оқу жылы 

барысында 

2 Колледждің инфрақұрылымын, МТБ нығайту және жетілдіру. 

 

Директор  

Шаруашылық қызмет 

меңгерушісі 

 

3 Инстустриялық қеңеспен білім бағдарламаларын әзірлеу, 

өзектендіру және сараптау жөніндегі жұмысқа белсенді тарту. 

 

ДОІЖО 

Тәжірибе меңгерушісі 
 

4 «Жас маман» жобасын іске асыру шеңберінде кадрларды озық 

даярлау үшін салалық құзыреттер орталықтарын құру, желілік 

оқытуды дамыту. 

 

ДҒӘІЖО  

5 Жұмыс берушілер кәсіпорындарымен бірлесіп дуальды оқытуға  

білім беру үрерісіне өндірістен тәлімгерлерді тарту 

 

Кәсіпорын басшылары 

Тәжірибе меңгерушісі 
 

6 «Талап» КЕАҚ тәжірибесін «Жас маман» жобасы шеңберінде 

халықаралық трансляциялау бойынша жұмысты жандандыру 

 

Тәжірибе жетекшілері  

7 WoldSkills жұмысшы кәсіптерінің өңірлік, республикалық 

халықаралық чемпионаттарына қатысу  

 

Арнайы пәндер 

оқытушылары 

 

8 Жұмыс берушілердің (кәсіптік стандарттардың),  

стандарттарының талаптарын және оқытудың әртүрлі 

технологияларын енгізуді ескере отырып, ТжКББ білім беру 

бағдарламаларын әзірлеу бойынша академиялық дербестікті 
енгізу шеңберінде жұмыстар атқару 

 

директордың ОІЖЖ 

орынбасары 

тәжірибе меңгерушісі 

Оқу жылы 

барысында 
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Ғылыми-әдістемелік жұмыстың 2021-2022  оқу жылына 

 арналған  жұмыс жоспары 

 

Колледж әдістемелік жұмыс тақырыбы:  

«Заманауи педагогикалық ақпараттық технологияларды біріктіру және көптілді білім беру элементтерін 

енгізу арқылы мамандардың кәсіби құзыреттерін қалыптастыру» 

Колледждің ғылыми-әдістемелік жұмысы ҚР «Білім туралы» Заңына, ҚР Білім және ғылым министрінің 
2007 жылғы 29 қарашадағы № 583 бұйрығымен бекітілген «Оқу-әдістемелік жұмыстарды ұйымдастыру және 

жүзеге асыру қағидаларына», 2007 жылғы 21 желтоқсандағы № 644 бұйрығымен бекітілген «Әдістемелік (оқу-

әдістемелік, ғылыми-әдістемелік) кеңес қызметінің үлгілік ережелері және оны сайлау тәртібіне», 2009 жылғы 

13 шілдедегі № 338 бұйрығымен бекітілген «Педагог қызметкерлер және оларға теңестірілген тұлғалар 

лауазымдарының Үлгілік біліктілік сипаттамаларына», Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 

2016 жылғы 27 қаңтардағы № 83 бұйрығымен бекітілген «Мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, 

техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру 

ұйымдарында жұмыс істейтін педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғаларды аттестаттаудан өткізу 

қағидалары мен шарттарына» сәйкес жүзеге асырылады. 

Мақсаты: ғылым мен білімді интеграциялау, оқу-тәрбие процесін сапалы жүргізу және жетілдіру, оқу 

орнының педагогикалық қызметкерлерінің біліктілігін қамтамасыз ету, педагогикалық ұжымның 

шығармашылық потенциалын дамыту, педагогикалық процестің тиімділігі мен сапасын арттыру. 

Міндеттері: 

 Педагогикалық ұжымның ғылыми-әдістемелік жұмысқа дайындық деңгейін көтеру; 

 Үш тілді меңгерулеріне мүмкіндік жасау, тереңдетілген шет тілі мен арнайы пәндерді ағылшын тілінде 

оқытуды ұйымдастыру; ағылшын тілін меңгерту курстарын ұйымдастыру;  

 Аттестаттау, курстық даярлау және оқытудың өзге де тәсілдері арқылы педагог кадрлардың сапалық 

құрамының өсуіне, педагогтердің өздігінен білім алу және өзін-өзі дамыту, кәсіби біліктілік пен шеберлікті 

арттыру үдерістеріне әдістемелік сүйемелдеуді жүзеге асыру; 

 Арнайы пәндер бойынша оқулықтар мен электрондық оқу-әдістемелік кешендер жасақтау; 

 Педагогикалық ұжымның даму мониторингін жүйелі жандандыру; 

 Тез өзгеретін жағдайға бейімделетін, бәсекеге қабілетті мамандарды дайындауға әдістемелік көмек көрсету 

және оқу-тәрбие үрдісіне әдістемелік сүйемелдеу жұмысын жалғыстыру.; 

• Оқу үрдісіне жаңа және қолданыстағы технологиялар, әдістер, құралдар нысандарын енгізу, 

жетілдіру жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру; 

• Педагогтардың өздігінен білім алуын, олардың шығармашылық өсуін ұйымдастыру және  

жетілдіру; 

• Педагогтар мен білім алушылардың зерттеушілік жұмысын ұйымдастыру және жетілдіру, 

конференцияларға, байқауларға, конкурстарға қатысуын қадағалау; 

• Пәндік  циклдық комиссия  жұмысын ұйымдастыру;  

• Баспасөз беттеріне, әдістемелік сайттарға  оқытушылардың мақалаларын жариялауға бағыт 

бағдар беру; 

• Оқытуды одан әрі ақпараттандыру бойынша жұмысты жалғастыру, мамандардың кәсіби біліктілігін 

қалыптастыру құралы ретінде білім алушылардың өздігінен әрекет етуін дамыту. 

• Республикалық, халықаралық меморандумдар бойынша жұмыстарды жүзеге асыруды жалғастыру, жаңа 

байланыстар орнату мәселелерін іске асыру; 

Әдістемелік жұмыс қойылған мақсаттар мен міндеттеріне сәйкес қызметтің келесі бағыттары 

бойынша  жүзеге асырылады: 

1. Ғылыми-әдістемелік кеңес.  

2. Әдістемелік семинарлар.  

3. Жас педагог мектебі жұмысы.  

4. Шығармашылық топтар жұмысы. 

5. Педагогикалық қызметкерлерді аттестаттау.  

6. Оқытушылардың инновациялық жұмыс тәжірибесін зерттеу, жинақтау және тарату.  

7. Педагогикалық шеберлік байқаулары.  

8. Пәндік олимпиадалар.  

9. Ғылыми-тәжірибелік конференциялар.  

10. Пәндік циклдік комиссия жұмысы.  
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Оқу-әдістемелік кеңестер 

Ғылыми -әдістемелік кеңес отырыстары  

Р 

№  

Жұмыстың мазмұны Орын

далу  
 

Жауаптылар  

 

 

 

1 

1.2021-2022 оқу жылына арналған жас мамандарға тәлімгерлер бекіту. 

2.2021-2022 оқу жылына арналған колледждің әдістемелік тақырыбы 

және оқу жылындағы негізгі міндеттерді қарастыру. 

3.2021-2022 оқу жылына арналған әдістемелік кеңестің және пән 

бірлестігінің жұмыс жоспарын, оқытушылардың өзіндік білім көтеру 

жоспарын талқылау және бекіту. 

4. Жаңартылған бағдарлама бойынша пәндердің типтік оқу 

бағдарламалары, бағалау әдістемесі, сабақ жоспары 

5. Педагог қызметкерлерді аттестаттаудың жаңа талаптары 

6.  EduPage  платформасы, қолдануы, мониторингі  

7. Әр түрлі мәселелер 

 

13.09. 

2021 

Директордың ғылыми-

әдістемелік жұмыс 

жөніндегі орынбасары 

 

2 1.Әдістемелік баяндама. «Жастары жалын жүректі, өршіл намысты, 

биік рухты елдің еңсесі де биік» тарих сабағының «Рухани жаңғыру» 

бағдарламасымен сабақтастығы,  білім алушыларды Қазақстандық 

патриотизмге тәрбиелеудің  басым  бағыттары мен тәсілдері. 

тарих пәнінің оқытушысы- Абильбекова Э.М. 

2.Ақпараттық баяндама. «Колледжішілік бұқаралық спортты 

дамытудағы атқарылатын жұмыстар мен білім алушылар арасында  
дене тәрбиесі жұмысын ұйымдастырудың  әдіс - тәсілдері» 

 Дене тәрбиесі пәнінің оқытушысы- Рахимова Б.  

3.Шеберлік сыныбы. «Жаңаша оқытуға –жаңаша көзқарас» тренинг – 

жаттығулар. Қашықтықтан білім беру технологияларын пайдалана 

отырып сабақтарды ұйымдастыру,  іс-тәжірибелер  жаңашылдық  

негізінде  ой-бөлісу тәжірибе алмасу. (Утебаева А.Н., Қожан Н.Ғ.) 

 

15.11.

2021 

Директордың ғылыми-

әдістемелік жұмыс 

жөніндегі орынбасары 

 

3 1.Оқу - тәжірибелік жұмыс. «Рухани жаңғыру» бағдарламасы 

бойынша жұмыстарды ұйымдастыру тиімділігі мен басты қойылатын 

талаптар.           

 Тәжірибе меңгерушісі Бейсенов Б.Ж. 

2. Шеберлік сыныбы. ПЦК жетекшілерінің жұмыс ерекшелігі  мен 

нәтижелікке қол жеткізудегі озық тәжірибелік жұмыспен таныстыру. 

Ветеринария пәндер бірлестігінің төрайымы – Исаева А.Б. 

3. Тәжірибе алмасу жұмысы. «Инновациялық оқытушылық қызмет – 

оқытудың басты шарты». Ақпараттық жүйелер оқытушысы- Мұратбек 

Х.Ә.   

4. Баспа басылымдарына оқытушылар мақалаларының жариялану 
барысы- Директордың ғылыми-әдістемелік жұмыс жөніндегі 

орынбасары Мамбетов М.Б. 

 

10.01.

2022 

Директордың ғылыми-

әдістемелік жұмыс 

жөніндегі орынбасары 

 

4 1. «Оқу мен тәжірибе үйлестігі – табысты жұмыс кепілі» - білім 

алушылардың практикасын ұйымдастыру жүйесі.   

Тәжірибе меңгерушісі Бейсенов Б.Ж. 
2. Жас мамандармен жұмыс мектебі- оқу-әдістемелік және ғылыми-

әдістемелік жұмысты жетілдіру жолындағы тәлімгердің қызметі- 

тәлімгерлер Атымтаева Б.Е., Джулушева Г.Ю. 

3. «Коммуникативтік қарым-қатынас және орта»- колледж психологы 

Утеулинова Л.С. 

4. Аттестаттауға өтініш білдірген оқытушылар құжаттарының талапқа 

сәйкестігі туралы комиссия отырысының қорытындысымен 

таныстыру- Директордың ғылыми-әдістемелік жұмыс жөніндегі 

орынбасары Мамбетов М.Б. 

 5.Әр түрлі мәселелер 

 

14.03.

2022 

Директордың ғылыми-

әдістемелік жұмыс 

жөніндегі орынбасары 
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5 1.«Әдістемелік жаңалықтар – кәсіби шеберліктің жетістігі»- 

оқытушылардың оқу жылы барысындағы шығармашылық-ізденіс 
жұмыстарының нәтижесіне талдау- Директордың ғылыми-әдістемелік 

жұмыс жөніндегі орынбасары Мамбетов М.Б. 

2. 2021-2022 оқу жылындағы пәндер бірлестіктеріндегі жүргізілген оқу 

- әдістемелік жұмыстарына мониторинг- ПБ төрайымдары 

3. Оқу жылы қорытындысы. 

16.05.

2022 

Директордың ғылыми-

әдістемелік жұмыс 

жөніндегі орынбасары 

 

 

Педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін көтеру жұмыстары  

 

Мақсаты: педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру және кәсіби құзыреттілігін көтеруі бойынша жұмыс 

жүйесін жетілдіру.  

Рет  

№  

Жұмыстың мазмұны  Орындалу  

мерзімі  

    Жауаптылар  Күтілетін нәтиже  

1 Республикалық, қалалық деңгейде 

біліктілігін көтеру курстарына жіберу. 

Жыл бойы Бекбаева В.К. 

Инкарбаева Г.М. 

Мамбетов М.Б. 

Исаева А.Б. 

сертификаттар 

2 Оқытушыларға өз білімін жетілдіру 

тақырыбын таңдауда, өз білімін жетілдіру 

жоспарының мазмұнын құрастыруда 

көмек көрсету.  

Қыркүйек Мамбетов М.Б. 

 

Жоспар, есеп 

3 Оқытушыларға электрондық портфолио, 

электрондық оқу құралдарын  жасақтауда 

көмек көрсету және  өзекті мәселелер 

бойынша, жеке кеңестер беру. 

Жыл бойы Мамбетов М.Б. 

 

Оқытушылар 

электрондық 

портфолиосы 

4 Колледж оқытушыларының жыл бойы 

атқарған жұмыстары бойынша рейтинг 

жүргізу. 

1-2 семестр 

соңында 

 

Инкарбаева Г.М. 

Мамбетов М.Б. 

ПЦК төрайымдары 

Рейтинг нәтижесімен 

мониторинг 

 

Педагогикалық қызметкерлер аттестациясы 
 Мақсаты:педагогикалық қызметкерлердің кәсіби құзыреттілік деңгейіне лайықтылығын анықтау және біліктілік 

санатын көтеруге жағдай жасау. 

  №  Жұмыс мазмұны  
Орындау 

мерзімі  
Жауаптылар   Күтілетін нәтиже  

1.  Аттестатталушылардың өтінішін қабылдау 

және оны тіркеу 

Кесте 

бойынша 

Мамбетов М.Б. 

 

қызметкерлердің  

тізімі  

2.  

Ағымдағы оқу  жылындағы жоспар 

бойынша аттестациядан өтетін 

педагогикалық қызметкерлердің тізімін 

жасау  

Қыркүйек  
Мамбетов М.Б. 

 

Аттестатталушы 

педагогикалық  

қызметкерлердің  

тізімі  

3  
Аттестациядан өтетін оқытушылар 

дайындаған әдістемелік құралдарды талдау  

 

Қараша  
Шығармашылық 

топ  

Әдістемелік құралдар 

әзірлеп шығару  

4 

Аттестациядан өтуші педагогтардың 

педагогикалық қызметін зерттеу, олардың 

қажетті құжаттарын, портфолиосын 

рәсімдеу  

 

Кесте 

бойынша  

 

АК мүшелері  

Өтініште сұралған 

санатқа лайықтылығы  

жөнінде сараптама 

тұжырымы 

5 

Аттестациядан өтушілердің өз тәжірибесін 

көрсетуі,  

түрлі деңгейде ашық шаралар өткізуі  
1-2 семестр  

Аттестатталушы 
педагогтар  

Сарапшылар 

тұжырымдамасына 
арналған материалдар  

 

 

Шығармашылық шеберхана жұмысының жоспары 
Мақсаты: оқытушылардың біліктілігін және кәсіби шеберлігін арттыру, жаңартылған білім беру 

мазмұны бойынша ұйымдастырылған курс мазмұнын меңгерту арқылы педагогикалық  ұжымның  әдістемелік 

потенциалын жетілдіру.   

 №  Жұмыс мазмұны  Мерзімі Жауаптылар   

1  «CLIL әдістемесі: пәндік-тілдік кіріктірілген оқыту процесінде 

арнайы пәндерді ағылшын тілінде оқытуды әдістемелік тұрғыда 

қамсыздандыру» семинар өткізу  

қазан Мамбетов М.Б. 

 

2 «Жаңартылған білім беру жағдайында пәндерді оқыту 

ерекшеліктері» семинар өткізу (өзін-өзі тану, ағылшын, орыс тілі, 

желтоқсан Мамбетов М.Б. 

ПБ төрайымдары 
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қазақ тілі, тарих, АӘД, дене шынықтыру, биология, химия, 

география, физика, математика, информатика пәндері) 

3 Педагогикалық ұжымның латын графикасын оқып үйренуіне 
басшылық жасау; арнайы оқыту, талқылау семинарларын өткізу 

ақпан Мамбетов М.Б. 
ПБ төрайымдары 

4 Шығармашылық шебрханасы жұмысының қорытындысы: 

Әдістемелік жинақ  

сәуір Мамбетов М.Б. 

ПБ төрайымдары 

 

Оқытушылардың инновациялық жұмыс тәжірибесін зерттеу, жинақтау және тарату 
Мақсаты: педагогтардың шығармашылық қызметінің нәтижесін зерттеу, жинақтау және тарату. 

№  Жұмыс мазмұны  
Орындау 

мерзімі  
Жауаптылар  Күтілетін нәтиже  

1  Оқытушылардың озық тәжірибесін ӘК 

отырысында көрсету  

Кесте 

бойынша  

Директордың ҒӘЖ 

орынбасары, ПЦК 

жетекшілері  

Тәжірибені 

жинақтау,  тарату 

туралы шешім  

2  Педагогикалық мінездемелер ұсыну  Кесте 

бойынша  

Директордың ҒӘЖ 

орынбасары, ПЦК 

жетекшілері,  

Сараптама 

қорытындысы 

3 Үлгі сабақ, онлайн-сабақ, шеберлік 

сабақтарын сапалы өткізуді ұйымдастыру 

Жыл бойы Директордың ҒӘЖ 

орынбасары, ПЦК 
жетекшілері  

Сапалы сабақ 

әдістемесі 

4 Оқытушылардың педагогикалық 

шеберлігін қалыптастыру тренингтерін 

ұйымдастыру 

Жыл бойы Директордың ҒӘЖ 

орынбасары, ПЦК 

жетекшілері  

Тренинг нәтижелері 

5 «Оқытушы студенттер көзімен» атты 

сауалнама жүргізу арқылы 

оқытушылардың педагогикалық шеберлік 

деңгейіне талдау жүргізу 

1-2 

семестр 

барысында 

Директордың ҒӘЖ 

орынбасары, ПЦК 

жетекшілері  

Сауалнама  

қорытындысы 

 

Пәндік циклдік  комиссия  жұмысы  

Мақсаты: оқытушылардың оқу – тәрбие жұмыстарын өткізуге әдістемелік дайындықты жүзеге асыру; 

оқу және тәрбие жұмысының тәжірибесін меңгеру; өзінің біліктілігін жүзеге асыруда оқытушылардың белсенді 

өзіндік жұмысын дамыту.  

№  Іс-шаралар  Мерзімі  Жауаптылар  

1 ПЦК  жұмысының жоспарын берілген тәртіппен талдау және 

бекіту  

Қыркүйек  ПЦК төрайымдары  

2 Оқытушылар үшін оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастыру,  

әдістемелік материалдар дайындау,  педагогика- психология,  

әдістеме сұрақтарын айқындау, нормативті құжаттармен 
таныстыру мақсатында нұсқау беру 

Жыл көлемінде ПЦК төрайымдары  

3 Педагогикалық іс-тәжірибелерді зерттеу, жинақтау және 
тарату бойынша, ПЦК оқытушыларының  портфолиосын  

рәсімдеу және басқа да сұрақтар бойынша әдістемелік 

кеңестер жүргізу  

Жыл көлемінде ПЦК төрайымдары 

4 Білім алушылардың сабақтарына қатысу, әдістемелік көмек 

көрсету  

Үнемі  ПЦК төрайымдары 

5 Өз білімін жетілдірудің  жеке әдістемелік тақырыбы бойынша 

оқытушылардың өзіндік жұмыстарын қадағалауды жүзеге 

асыру және олармен жұмысты ұйымдастыру 

Жыл бойы Директордың ҒӘЖ 

орынбасары, ПЦК 

төрайымдары 

 Онкүндік  ұйымдастыру  Кесте бойынша  ПЦК төрайымдары 

1  «Жалпы гуманитарлық» пәндер бірлестігі Қазан Молдабекова А. 

2  «Техникалық» пәндер бірлестігі Қараша Атымтаева Б.Е. 

3  «Жалпы әлеуметтік» пәндер бірлестігі Желтоқсан  Қожан Н.Ғ. 

4  «Экономика және ақпараттық жүйелер» пәндер бірлестігі Ақпан  Досжанова Б. 

5  «Агроэкология» пәндер бірлестігі Наурыз Тирбосынова А.А. 

6 «Ветеринария» пәндер бірлестігі Сәуір  Исаева А.Б. 
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«Жас педагогтар мектебінің» жұмыс жоспары 

Мақсаты: жас оқытушыға қалыптасу кезеңінде көрсетілетін әдістемелік көмекті жетілдіру 

 

№  Жұмыстың мазмұны  Орын. 

мерзімі 

Жауаптылар  Күтілетін нәтиже  

1 І.Оқу жылының басында нормативті 

құжаттармен таныстыру.  

1.Колледж оқытушысының лауазымдық 

міндеттері. 
2.Техникалық және кәсіптік білім беру 

бойынша мемлекеттік жалпыға міндетті 

білім беру стандарттары, оқу жоспары, 

бағдарламалары. 

3.Жас педагогты журнал толтыру, сабақ 

жоспары, күнтізбелік-тақырыптық жоспар, 

оқу жұмыс бағдарламасын құру әдіс-

тәсілдерімен таныстыру. 

Қыркүй

ек  

Мамбетов М.Б. 

Абеуова А.С. 

Абилбекова Э.М. 

Қожан Н.Ғ. 

Жас мамандар 

оқытушылардың 

лауазымдық міндеттерімен, 

техникалық және кәсіптік 
білім беру  

стандарттарымен, оқу 

жоспары, 

бағдарламаларымен 

танысады. Журнал толтыру, 

сабақ жоспары, күнтізбелік-

тақырыптық жоспарды, оқу 

жұмыс бағдарла-масын құру 

әдіс-тәсілдерін үйренеді.  

2 ІІ.Оқу- тәрбие процесінде дидактикалық 

материалдарды сабаққа қолдану 

тиімділігі 
Жас мамандарға сабақта дидактикалық 

материалдарды, техникалық оқыту 

кешендерін қолданудың мүмкіндігін 

көрсету. 

 

Қазан  

Директордың 

ҒӘЖ 

орынбасары, 
тәлімгерлер 

Сабақта дидактикалық 

материалдарды қолданудың 

жолдарын үйренеді. 

3 ІІІ.Заманауи технологияларды қолдану 

жолындағы оқытушының кәсіби өсуі 

Сабақ құрылымын, сабаққа қойылатын 

талаптарды, сабақты жоспарлау және оған 

дайындалу кезеңдерін, сабақты талдау және 

өз сабағына талдау жасауды, қорытындылау 

және ұсыныстар әзірлеуге көмек беру. 

Қараша  Директордың 

ҒӘЖ орынбасары 

тәлімгерлер 

Сабақ құрылымының 

түрлерімен, қойылатын 

талаптары, жоспарлау, 

дайындалу кезеңдерін, 

талдау жасауды, 

қорытынды жасауды, 

ұсыныстар әзірлеуді 

үйренеді. 

4 IV.Білім алушыларды шығармашылыққа 

дайындау кезеңдері 
Жас мамандарға ғылыми жобалар жазудың 

кезеңдерімен таныстыру. 

Желтоқ

сан  

Директордың 

ҒӘЖ орынбасары 
тәлімгерлер 

Ғылыми жобалар жазудың 

кезеңдерімен танысады. 

5 V.Дәстүрлі емес әдіс пен тәсілдерді 

қолдану арқылы білім алушылардың 

белсенділік қызметін арттыру. 

1.Дәстүрлі емес сабақ түрлерін, оларды 

дайындау және жүргізу әдістемесін, 

қорытынды жасауды, ұсынымдар әзірлеуді 

(сауалнама) үйрету. 

Қаңтар  Директордың 

ҒӘЖ 

орынбасары, 

тәжірибелі 

оқытушылар 

Дәстүрлі емес сабақ 

түрлерін, оларды дайындау 

жолдарын және жүргізу 

әдістемесін, қорытынды 

жасауды, ұсынымдар 

әзірлеуді (сауалнама) 

үйренеді. 

6 VІ.Психологиялық жұмыстар 

1.«Тұлғаның өзін-өзі тануы» 

(тренинг). 

2.Педагогтің имиджі (тренинг). 
3. «Өз құзіреттілігін көтеру» (сауалнама) 

Үнемі Психолог, 

Директордың 

ҒӘЖ орынбасары 

Жас мамандар 

тернингтерге қатысу және 

сауалнамаларға жауап беру 

арқылы өз құзіреттіліктерін 
қалыптастырады. 

7 Х.Баспа материалдарымен үнемі 

танысып отыру. 

Газет,журналдарды оқу, интернет 

материалдарымен танысу 

Үнемі Кітапханашы  Газет, журналдарды оқып, 

интернет материалдарымен 

танысу арқылы білім-

біліктерін көтереді. 

8 ХІ.Оқытушының педагогикалық шеберлігі 

және оны әрі қарай дамыту жолдары. 

1.«Жас педагог мектебі» жұмысына талдау 

жасау. Жас мамандармен сауалнама 

жүргізу. 

2. Жас мамандардың «Өз білімін жетілдіру» 

тақырыбы бойынша шығармашылық есебі. 

Мамыр Тәлімгерлер, 

Директордың 

ҒӘЖ орынбасары 

Жас мамандар 

шығармашылық есеп беріп, 

өздерінің деңгейін 

анықтайды. 
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Педагогикалық шеберлік байқаулары  

 

Мақсаты: Шығармашылықпен жұмыс істейтін оқытушыларды анықтау, мәртебесін көтеру, ізденісін шыңдау. 

 

№  Жұмыс мазмұны  Мерзімі  Жауаптылар  

1 «Үздік видео- сабақ- 2021» байқауы қазан Мамбетов М.Б. 

2 «Үздік сабақ презентациясы- 2021» байқауы қараша Мамбетов М.Б. 

3 «Үлгілі оқу кабинеті-2021»  желтоқсан Кабинет меңгерушілері  

4 «Үздік тәлімгер- 2022» байқауы ақпан Мамбетов М.Б. 

5 «Үздік педагог-2022» байқауы наурыз Мамбетов М.Б. 

6 «Үздік электрондық оқулық- 2022» байқауы сәуір Мамбетов М.Б. ПЦК 

 
7 «Үздік  ПЦК - 2022» байқауы мамыр ПЦК төрайымдары 

  

Пәндік олимпиадалар  

 

Мақсаты: дарынды білім алушыларды анықтау, дамыту және қолдау, пәнге деген қызығушылығын арттыру,  

оларды жетістікке жетелеу. 

 

Р 

№  
Жұмыстың мазмұны  Орындалу мерзімі  Жауаптылар  Күтілетін нәтиже  

1.  Білім алушылар арасында  

колледжішілік олимпиадалар 

ұйымдастыру  

ПЦК апталық 

кестесіне сәйкес 

ПЦК жетекшілері  Жүлделер мен 

ынталандыру 

сыйлықтары, алғыс 
хаттар  2.  Республикалық, қалалық, 

облыстық деңгейдегі 

олимпиадаларға  қатысу 

Жыл бойы ПЦК жетекшілері, 

әдістемелік кабинет 

 

Оқытушылар және білім алушылардың  ғылыми шығармашылық жұмыстары  

  

Мақсаты: Өз білімін үнемі жетілдіріп шығармашыл ойлайтын, алған білімін тәжірибеде қолдана алатын 

ғылыми зерттеу жұмысының әдістемесін меңгерту.  

 

№  Жұмыс мазмұны  Мерзімі  Жауаптылар  Күтілетін нәтиже  

1.  

Оқытушыларды  республикалық, облыстық 

ғылыми-әдістемелік, ғылыми-практикалық 

конференцияларға  қатыстыру  

Жыл бойы  ПЦК 

жетекшілері  

Оқытушының  

ғылыми ізденіс жұмысын 

жандандыру  

2  

Білім алушылардың ғылыми зерттеу 

жұмыстарына тарту, бағыт-бағдар беру, 

конференцияларға қатыстыру, 

ұйымдастыру, өткізу  

Жыл бойы Әдістемелік 

кабинет 

Білім алушылардың 

ғылыми зерттеу мәдениетін 

қалыптастыру  

3 

«Жас маман» жобасы аясында біліктілікті 

арттыруға бағытталған іс-шаралар 

ұйымдастыру 

Жыл бойы Әдістемелік 

кабинет 

Білім алушылардың 

ғылыми зерттеу мәдениетін 

қалыптастыру  

4  
WorldSkills халықаралық чемпионатына 

қатысуға баулу 

Жыл бойы Әдістемелік 

кабинет 

Ғылыми ізденіс жұмысын 

жандандыру  

5 

«Менің мамандығымның әлемі» атты 

студенттердің ғылыми-тәжірибелік 

конференциясын ұйымдастыру және 

өткізу 

2-семестр Әдістемелік 

кабинет 

Ғылыми ізденіс жұмысын 

жандандыру  

 

Директордың ҒӘЖ орынбасары     Мамбетов М.Б. 
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2021-2022 оқу жылында 

Оқу- өндірістік тәжірибе жұмыстарын ұйымдастыру жоспары 

 

          Техникалық және кәсіптік білім беру бойынша үлгілік  оқу жұмыс жоспарлары мен бағдарламасына   

сүйене отырып, оқу білім алушылардың өндірістік кәсібі тәжірибелері техникалық және кәсіби білім берудің 

негізі болып табылатындығы, оқу бағдарламасының оқу уақыт қорының 40-60%  пайызынан астамын бөлу 

керектігі атап көрсетілген. Оқу және өндірістік тәжірибенің білім алушыларға, алған теориялық білімдерін 
терендету мен бекіту, тәжірибелік дағдылары мен жетік білімдерін қалыптастыруда маңызы зор.                                                                                                                                      

Тәжірибелік оқыту саласында 2021-2022 оқу жылына ұжымның алға қойған міндеті; аграрлық сектор 

жұмыстарына қажетті орта буындағы білікті маман иелерін дайындау болып табылады. Орта буын мамандарын 

дайындауды жақсарту мен дамытуды, білім-біліктілік жақсы қалыптасқан, жоғары өндірістік режимде жұмыс 

атқара алатын, мына мамандықтар бойынша:  1305000- Ақпараттық жүйе, 0516000- Қаржы, 0518000- Есеп және 

аудит, 1201000- Автомобиль көлігіне тех. қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану, 1511000- Жерге 

орналастырушылық, 1518000- Ауыл шаруашылығын электрлендіру және автоматтандыру, 1508000- Орман 

шаруашылығы, бақ-саябақ және ландшафт құрылысы, 1513000-« Ветеринария», 1502000- «Агроном» маман 

иелерін қабілетті етіп дайындауды талап етеді.                                                                                                                                                                                                                              

Оқу тәжірибесі - бұл білім алушылардың кәсіби білім мен білімділіктерін игеру,    тандаған мамандықтары 

бойынша кәсіби дағдаларын, жалпы оқытылатын арнай пәндер бойынша білім беруді терендету.                                                                                                   

Мамандыққа сәйкес, өндірістік технологиялық тәжірибе - бұл алғашқы тәжірибе арқылы арнайы пәндерді 
оқытуда алған білімдерін жинақтау, жетілдіру, тереңдету мен қорытындылай отыра өндірістік жұмысын меңгеру.                                                                                                    

Диплом алды тәжірибе - бұл оқу аяқталғанда болашақ маманның жеке жұмыс жолын бастаудағы кәсіби 

дайындығын тексеру мен кәсіби тәжірибе жинақтау. 

Негізгі мақсаты:  
1. Болашақ мамандардың кәсіби сапасын, бәсекеге қабілетті, заман талабына сай білім – білік дағдыларын 

қалыптастырудың жолдарын жетілдіру; 

2. Қазір заман талабына сай мамандарды пайдалануда оқу – тәрбие     үрдісінде жаңа технологияларды енгізудің 

жаңа жолдарын қарастыру; 

3. Бәсекеге қабілетті мамандарды дайындауда кәсіби шеберліктерін, өндірістік тәжірибе барысында арттырудың 

жолдарын дамыту; 

Негізгі міндеттері: 
- Қазіргі қоғам талаптарына сай бәсекеге қабілетті кәсіби білім беруін шыңдау; 

- білім алушылардың білім сапасын жоғарлату; 

- білім алушыларды өз елін сүюге, таңдаған мамандықтарына деген қызығулықтарын арттыруға баулу; 

 

ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ 

№ Атқарылатын іс-шаралар Орындалу мерзімі Жауапты  

1. Ұйымдастыру  

1 Оқытушылардың практикалық бөлім бойынша 

сағаттық жүктемелерінің толық және нақты бөлінуін 

қадағалау. 

 

Тамыз 

ПБТ 

Арнайы пән оқытушылары 

Өндірістік тәжірибе 

меңгерушісі 

2 Дуалдық оқыту жүйесі бойынша өндірістермен 

келісім жасау 

Тамыз Өндірістік тәжірибе 

меңгерушісі 

3 Күнделікті тақырыптық жоспар сағаттарының дұрыс 

бөлінуіне ықпал ету, бекітуге ұсыну 

Қыркүйек ПБТ 

Арнайы пән оқытушылары 

4 Дуалдық оқыту бағдарламасын жүзеге асыру 

барысында кәсіби деңгейі жоғары білікті маман 

даярлау  

Оқу жылы 

барыснда 

ПБТ 

Өндірістік тәжірибе 

меңгерушісі 

5 «Ветеринария»,«Жерге орналастыру»,«Электр 
жабдықтары»«Орман шаруашылығы», «Автомобиль 

көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және 

пайдалану» мамандығы бойынша дуалды оқу 

элементтері мен жұмыстар жүргізу 

Оқу жылы 
барыснда 

ПБТ 
Өндірістік тәжірибе 

меңгерушісі 

6 Дуалдық оқыту жүесінде өндіріс, студент және 

колледж үш жақты келісім-шарт жасасу. 

Қыркүйек Өндірістік тәжірибе 

меңгерушісі 

 7 Өндіріс мамандарымен бірге студенттерді 

техникалық қауіпсіздік ережелеімен таныстыру 

Қыркүйек Өндірістік тәжірибе 

меңгерушісі 
 

8 Кесте бойынша қосымша сабақтар мен практика 

жетекшілерінің өндіріс орнына баруын қадағалау 

Қыркүйек ПБТ 

Арнайы пән оқытушылары 

9 Практика жетекшілерімен отырыстар өткізу Жыл бойы Тәжірибе жетекшілері 

10 Оқытушылардың педагогикалық жүктемесін анықтау. 
(практика бойынша) 

11.09.2021ж.     
дейін 

ПБТ 
Арнайы пән оқытушылары 

11 Тәжірибе бөлімін көрнекіліктермен жаңарту Жыл бойы ПБТ  Арнайы пән 

оқытушылары 
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2.Лабораториялық және оқу кабинеттері 

1 Зертханалар және оқу кабинеттерінің 
меңгерушілерін бекіту, жоспарын құрып бекітуге 

ұсыну 

Тамыз  Кабинет менңгерушісі 

2 Кабинет меңгерушілерімен жиналыс өткізу 

(семестріне  

1 рет) 

Оқу жылы 

барысында 

ПБТ 

Арнайы пән оқытушылары 

Өндірістік тәжірибе 

меңгерушісі 

3 Кабинеттің жабдықталуына көмек көрсету. 

Графикалық көрнекіліктерімен толығуын қадағалау 

Оқу жылы 

барысында 

ПБТ 

Арнайы пән оқытушылары 

Өндірістік тәжірибе 

меңгерушісі 

4 Білім алушылардың ғылыми-техникалық біліктілігін 

жоғарлату барысында үйірме жұмыстарының жұмыс 
деңгейін жоғарлатуыға ықпал ету 

Оқу жылы 

барысында 

ПБТ 

Арнайы пән оқытушылары 
Өндірістік тәжірибе 

меңгерушісі 

3.Өндірістік жұмыстар 

1 Оқытушылар мен білім алушылар арасында ғылыми 

техникалық серіктестікті нығайту 

Оқу жылы 

барысында 

ПБТ 

Арнайы пән оқытушылары 

Өндірістік тәжірибе 

меңгерушісі 

2 Өндіріс орындарымен және ұйымдарымен 

әлеуметтік серіктестік ұйымдастыру 

Оқу жылы 

барысында 

ПБТ 

Арнайы пән оқытушылары 

Өндірістік тәжірибе 

меңгерушісі 

4. Оқу-тәжірибелік және кәсіби бағдар жұмысы 

1 Білім алушылардың кәсіби бағдар жұмысымен 

айналысуына  ықпал ету.(технологиялық тәжірибе 

барысында) 

Оқу жылы 

барысында 

ПБТ 

Арнайы пән оқытушылары 

2 Түлектерге арналған біліктілікті шыңдау және 

жұмысқа орналасуларын көмек көрсету. «Ярмарка 

вакансий» 

Оқу жылы 

барысында 

ПБТ 

Арнайы пән оқытушылары 

Өндірістік тәжірибе 

меңгерушісі 

3 Көрме құжаттарын даярлау. Барлық мамандықтар 

бойынша 

Оқу жылы 

барысында 

ПБТ 

Арнайы пән оқытушылары 

4 Сенбіліктер мен көгалдандыру жұмыстарына 

атсалысу 

Оқу жылы 

барысында 

ПБТ 

Арнайы пән оқытушылары 
Дир.тәр.жұм.орынбасары 

5 Білім алушылардың жұмысқа орналасуына ықпал 

ету 

Оқу жылы 

барысында 

ПБТ 

Арнайы пән оқытушылары 

Өндірістік тәжірибе 

меңгерушісі 

6 Түлектердің жұмысқа орналасуы туралы жинақтау 

мәліметтер 

Оқу жылы 

аяғында 

Өндірістік тәжірибе 

меңгерушісі 

 

 Өндірістік тәжірибе бөлімінің меңгерушісі    Бейсенов Б.Ж. 

                                                                                                           
                                                               

                                        

                                                           

 

12 Тәжірибелік сабақтарды өткізуге арналған 

әдістемелік көмекші құралдарды жаңару және жөндеу 

Қыркүйек 

Қазан 

Арнайы пән оқытушылары 

13 Зертханалар мен шеберханаларға арналған техника 

қауіпсіздігімен таныстыру, журналдың толтырылуын 

қадағалау 

Қыркүйек ПБТ 

Арнайы пән оқытушылары 

Серикбаев К. 

14 Өндірістік тәжірибеге жіберілетін білім алушылармен 

жиналыс өткізу. Құжаттардың жүргізілуімен  

таныстыру 

Кесте   бойынша ПБТ 

Арнайы пән оқытушылары 

15 Өндіріс орындарымен  келісім шарттарға отыру, 

жаңарту 

Кесте бойынша ПБТ 

Арнайы пән оқытушылары 

Өндірістік тәжірибе 
меңгерушісі 
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Өндірістік тәжірибе бөлімінің отырыстар жоспары 

 

№ Өндірістік тәжірибе бөлімі отырыстары Мерзімі Жауаптылар 

1 - отырыс  

1 2021-2022 оқу жылындағы оқу-өндірістік тәжірибесін 

ұйымдастыруды қарастыру және бекіту 

Қыркүйек  

2021 

Өндірістік тәжірибе бөлімінің 

меңгерушісі 

2 1518000 - «Ауыл шаруашылығын электрлендіру және 

автоматтандыру», 

1511000-«Жерге орналастыру», 1508000–«Орман 

шаруашылығы, бақ-саябақты  және ландшафты 

құрылыстар»,1201000-«Автокөлікті жөндеу, 

пайдалану және техникалық қызмет көрсету»,1305000 

- «Ақпараттық жүйелер», (сала бойынша қолдану) 
мамандықтары бойынша оқытушылардың  жұмыс 

бағдарламаларын, күнтізбелік тақырыптар 

жоспарларын және жұмыс жоспарларын құрастыру 

мен өткізуін, ақпараттық әдістемелік 

материалдарымен қамтамасыз ету 

Қыркүйек  

2021 

Директордың ҒӘЖ жөніндегі 

орынбасары, сапа бойынша менеджер, 

директордың оқу ісі жөніндегі 

орынбасары,  өндірістік тәжірибе 

бөлімінің меңгерушісі, әдіскер, ПБ 

төрайымы, Практика жетекшілері 

 

3 Білім алушыларды кәсіби тәжірибеге жіберу туралы 

бұйрық 

Қыркүйек  

2021 

Өндірістік тәжірибе бөлімінің 

меңгерушісі, практика жетекшілері 

4 Ағымдағы мәселелер   

2 - отырыс  

1 1513000-«Ветеринария» мамандықтары бойынша 

оқытушылардың жұмыс бағдарламаларын, 

күнтізбелік тақырыптар жоспарларын және жұмыс 

жоспарларын құрастыру мен өткізуін, ақпараттық 

әдістемелік материалдарымен қамтамасыз ету 

Қараша  

2021 

 

Директордың ҒӘЖ жөніндегі 

орынбасары, сапа бойынша менеджер, 

директордың оқу ісі жөніндегі 

орынбасары,  өндірістік тәжірибе 

бөлімінің меңгерушісі, әдіскер, ПБ 

төрайымы, Практика жетекшілері 

2 Өндірістік тәжірибеге жіберілетін білім алушылармен 

жиналыс өткізу. Құжаттардың жүргізілуімен 

таныстыру 

  Қараша  

2021 

Директордың оқу ісі жөніндегі 

орынбасары сапа бойынша менеджер, 

өндірістік тәжірибе бөлімінің 

меңгерушісі, ПБ төрайымы, практика 

жетекшілері 

3 Ағымдағы мәселелер   

3 - отырыс  

1 Білім алушыларды диплом алдындағы практикаға 

жіберуге рұқсат туралы бұйрығы 

Желтоқса

н  2021 

Өндірістік тәжірибе бөлімінің 

меңгерушісі, ПБ төрайымы, практика 

жетекшілері 

2 Білім алушылармен диплом алдындағы практиканы 

ұйымдастыру сұрақтары бойынша мәжіліс өткізу 

Желтоқса

н  2021 

Өндірістік тәжірибе бөлімінің 

меңгерушісі, практика жетекшілері 

3 Ағымдағы мәселелер   

4 – отырыс  

1 Өндіріс орнындағы тәжірибе жетекшілерімен кездесу 

ұйымдастыру.  

Қантар  

2022 

Директордың ҒӘЖ жөніндегі 

орынбасары, сапа бойынша менеджер, 

директордың оқу ісі жөніндегі 

орынбасары,  өндірістік тәжірибе 

бөлімінің меңгерушісі, әдіскер, ПБ 

төрайымы, Практика жетекшілері 

 
2 Ағымдағы мәселелер   

5 – отырыс  

1 Практиканы өткендері туралы құжаттар мен есептерді 

қабылдау 

Оқу 

процесінің 

графигі 

бойынша  
  

Өндірістік тәжірибе бөлімінің 

меңгерушісі, практика жетекшілері 

 

2 04120100-Банк және сақтандыру ісі мамандықтары 

бойынша оқытушылардың жұмыс бағдарламаларын, 

күнтізбелік тақырыптар жоспарларын және жұмыс 

жоспарларын құрастыру мен өткізуін, ақпараттық 

әдістемелік материалдарымен қамтамасыз ету 

Ақпан  

2022 

Директордың ҒӘЖ жөніндегі 

орынбасары, сапа бойынша менеджер, 

директордың оқу ісі жөніндегі 

орынбасары,  өндірістік тәжірибе 

бөлімінің меңгерушісі, әдіскер, ПБ 

төрайымы, Практика жетекшілері 

3 Ағымдағы мәселелер   

6 – отырыс  

1 Қаланың әлеуметтік бағдарламасы және жұмыспен Сәуір  Тәжірибе жетекшілері 
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қамтамасыз ету бөлімдерімен бірге колледж 

бітірушілерімен практиканы ұйымдастыру 

шараларын өткізу 

2022 

 

2 Қаланың әлеуметтік бағдарламасы және жұмыспен 

қамтамасыз ету бөлімдерімен әр түрлі бағдарламалар 

бойынша қысқа мерзімді дайындықтар ұйымдастыру 

Сәуір  

2022 

Директордың ҒӘЖ жөніндегі 

орынбасары, сапа бойынша менеджер, 

директордың оқу ісі жөніндегі 

орынбасары,  өндірістік тәжірибе 

бөлімінің меңгерушісі, әдіскер, ПБ 

төрайымы, Практика жетекшілері 

3 Ағымдағы мәселелер    

7 – отырыс  

1 2021-2022 оқу жылына оқу тәжірибесі мен өндірістік 
тәжірибе жұмыстары бойынша есеп беру 

Маусым  
2022 

Өндірістік тәжірибе бөлімінің 
меңгерушісі 

2 2022-2023 оқу жылына жоспар құру Маусым  

2022 

Өндірістік тәжірибе бөлімінің 

меңгерушісі 

2 Ағымдағы мәселелер Маусым  

2022 

Өндірістік тәжірибе бөлімінің 

меңгерушісі 
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Күндізгі бөлім  

ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ 

Негізгі мақсаты:   

1. Болашақ мамандардың кәсіби сапасын, білім-білік дағдыларын қалыптастырудың жолдарын жетілдіру 

2. Қазіргі заман талабына сай мамандарды дайындауда оқу-тәрбие үрдісінде жаңа технологияларды 

енгізудің жаңа жолдарын қарастыру 

3. Бәсекеге қабілетті мамандарды дайындауда кәсіби шеберліктерін, өндірістік тәжірибе барысында 
арттырудың жолдарын дамыту 

Бөлімнің негізгі міндеттері:  

- Ақпараттанған қоғамда бәсекеге қабілетті кәсіби маман даярлау; 

- Білім алушылардың білім сапасын жоғарылату; 

- Білім алушыларды өз елін сүюге, таңдаған мамандықтарына деген қызығушылығын арттыруға 

баулу. 

 

2021-2022 оқу жылына арналған күндізгі оқу бөлімінің жұмыс жоспары 

№ Атқарылатын  іс- шаралар Орындалу 

мерзімі 

Жауапты Орын

да 

луы 

 

1 2 3 4 5 

Ұйымдастыру  бөлімі 

1 2021-2022 оқу жылына бөлім жұмысының жоспарын құру Тамыз Бөлім меңгерушісі  

2 Бөлім оқытушылары жұмысын ұйымдастыру туралы 

ережелер мен лауазымдық нұсқауларымен таныстыру 

Тамыз 

 

Бөлім меңгерушісі  

3 Техникалық және кәсіби білім беру стандартының 

талаптарының орындалу барысын қадағалау  

Тамыз Бөлім меңгерушісі 

 

 

4 Топ тәлімгерлерін, белгілеу және жұмыс бағыттарын 
анықтау 

Тамыз Дир, ОІЖО 
Бөлім меңгерушісі 

 

6 Шәкіртақы тағайындау туралы бұйрық дайындау  Дир, ОІЖО 

Бөлім меңгерушісі 

 

7 2НК өткізу құжаттарын өткізуге дайындау Қыркүйек Дир, ОІЖО 

Бөлім меңгерушісі 

 

8 1)  1-курс  білім алушылармен ұйымдастыру  жұмыстары: 

- студент билеті; 

- үлгерім  кітапшасы; 

- жеке іс  қағазы: 

- әлеуметтік жағдайы; 

2) 1-курс білім алушылармен бейімделу жұмыстарын  

ұйымдастыру 

- кітапхана қызметімен таныстыру; 

- оқу корпустары және кабинеттерімен таныстыру; 
- білім алушыларды жатаханамен қамтамасыз ету 

Қыркүйек  Бөлім меңгерушісі 

Топ жетекшілері 

 

9 1-курс білім алушыларын колледж жарғысы, құрылымы, 

ішкі ережелері  және техникалық қауіпсіздік ережелерімен   

таныстыру 

Қыркүйек Бөлім меңгерушісі 

Топ жетекшілері 

 

10  Бөлім бойынша ата – аналармен ZOOM платформасы 

бойынша  жиналыс өткізу 

Қазан, ақпан Әкімшілік,  

тәлімгерлер 

 

11 Ата-аналар және білім алушылармен жеке жұмыстар 

жүргізу 

Оқу жылы 

барысында 

Бөлім меңгерушісі 

Топ тәлімгерлері 

 

12 Білім алушыларды колледждің оқу- тәрбиелік 

жұмыстарына  баулу 

 

Оқу жылы 

барысында 

 

Топ тәлімгерлері  

13 Кесте бойынша бөлім отырыстарын жүргізу: 
-контингенттің сақталуы; 

-сабаққа қатысу мен  үлгерім көрсеткіштері; 

-ағымдағы аттестацияның жүргізілуі; 

-төлем ақы; 

-аралық аттестацияға жіберу; 

-МҚА-ға  дайындық 

Оқу жылы 
барысында 

Бөлім меңгерушісі 
Топ тәлімгерлері 

 

14 Білім алушылардың білім мониторингі, білім сапасын 

жоғарылату.  

Ағымдағы аттестация  және оған қойылатын талаптар мен 

таныстыру 

топ бойынша үлгерім көрсеткіш; сапасын анықтау; 

сабаққа қатысуы; 
оқу ақы төлемі; 

үлгермеген білім алушылармен жұмыс; 

рейтингтік көрсеткіштер құру. 

Оқу жылы 

барысында 

Бөлім меңгерушісі 

Пән оқытушылары 

 

15 1 – курс білім алушыларының білімдерін бақылауға 

диагностикалық талдау. (Арнайы оқу пәндері бойынша) 

Қараша  Бөлім меңгерушісі   
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16 

 

1-2 семестрлік аралық аттестация өткізу мен қадағалау: 

1. Сынақтарды, қосымша дайындықтарды, 

емтихандарды өткізу кестесін құру; 

2. Аралық аттестацияға жіберу туралы бұйрықтар 

шығару;  

3. Аралық аттестацияны тест түрінде өткізу 

4. Мониторингтік көрсеткіш жасау.  

Оқу жылы 

барысында 

Бөлім меңгерушісі 

Пән оқытушылары  

 

17 Колледж білім алушыларын қадағалау жұмыстары: 

- тәртібі; 
-сабаққа қатысу; 

-үлгерімі; 

-қоғамдық жұмыстарға араласуы; 

Оқу жылы 

барысында 

Бөлім меңгерушісі  

18 Кесте бойынша тәжірибелердің өткізілуін қадағалау. Оқу жылы 

барысында 

Бөлім меңгерушісі  

19 Бітіруші топтардың білім алушыларының құжаттарын  

дайындау. 

Ақпан 

маусым  

Бөлім меңгерушісі, 

бітіруші топтардың 

топ тәлімгерлері 

 

20 Бөлім бойынша 1 және 2 жарты жылдықтағы атқарылған 

жұмыстар есебі 

Қаңтар  

маусым   

Бөлім меңгерушісі  

21 Бөлім бойынша жылдық атқарған жұмыстар есебі Маусым  Бөлім меңгерушісі  

22 Жанұя жағдайы төмен балалардың тізімін анықтау Қыркүйек  Бөлім меңгерушісі  

 
23 

Колледж өртке қауіпсіздік шаралары,  техника  қауіпсіздігі. Оқу жылы 
барысында  

Бөлім меңгерушісі  

24 Мектептерде кәсіби бағдар жұмысын ұйымдастыру Сәуір Бөлім меңгерушісі   

ІІ. Оқу – тәрбие жұмысы 

1 Білім, Қазақстан Республикасының Конститутциясы,  

тәуелсіздікке арналған іс- шаралар ұйымдастыру.  

Тәуелсіздігіміздің 30 жылы аясында «Тәуелсіздік 

жетістіктері»  

«Елі сүйген, елін сүйген Елбасы» алғашқы Президент 

күнін атап өту 

Ұлы Жеңіс күніне арналған «Ешкім де,ештеңе де 

ұмытылмайды»  топ сағаты 

 

 

Қыркүйек  

 

 

Жоспар 

бойынша  

Бөлім меңгерушісі  

топ тәлімгерлері 

 

2 Қазақстан Республикасының мемлекеттік мерекелеріне, 

атаулы күндеріне,  колледждегі  іс-шараларға атсалыса 

қатысу.  

 

 

Қараша  

 

Наурыз  

Бөлім меңгерушісі, 

 топ тәлімгерлері 

 

 

3 Әр түрлі тақырыптарда топтармен дәріс, кездесулер, 

сайыстар, пікірталастар, диспуттар жүргізу. 

 

Оқу жылы 

барысында 

Бөлім меңгерушісі, 

 топ тәлімгерлері 

 

4 Құқық бұзушылық, суицид және зиянды заттардың алдын- 

алу мақсатында іс- шаралар ұйымдастыру. 
 

Оқу жылы 

барысында 

Бөлім меңгерушісі 

топ тәлімгерлері 

 

5 Қ.К. Тоқаевтың  Қазақстан халқына арналған 

Жолдауларындағы тапсырмалар мен міндеттерді негізге ала 

отырып дөңгелек үстелдер, әңгіме өткізу 

Қаңтар,  

ақпан  

Бөлім меңгерушісі 

топ тәлімгерлері 

 

 «Взаймодействие колледжа и семьи» жалпы 

колледжішілік ата-аналар жиналысын өткізу: 

«Бірінші курс білім алушыларының колледжде бейімделуі» 

«Адаптация первокурсников в колледже» тақырыбында 

ата-аналар жиналысын өткізу; 

 1-2 жарты жылдық қорытындысы бойынша ата-

аналар жиналысын өткізу. 

Қазан, 

Маусым 

Бөлім меңгерушісі 

 

Топ жетекші  

Ата-аналар 

 

6 Көрме, театр, музейлерге топпен серуендер жасау 

 

Оқу жылы 

барысында 

Бөлім меңгерушісі  

топ тәлімгерлері 

 

7 Бөлім  бойынша білім алушылардың сабақ үлгерімі, сабаққа 

қатысуын  қадағалау 

Күнделікті Бөлім меңгерушісі  

топ тәлімгерлері 
 

 

8 Білім алушылардың теориялық,  тәжірбиелік, зертханалық  

сабақтарына қатысу 

Оқу жылы               

барысында 

Бөлім меңгерушісі  

9 Оқу – теориялық журналдың толтырылуын қадағалау.  Оқу жылы 

барысында 

Бөлім меңгерушісі  

10 Топтардағы үлгермеген білім алушылармен  жұмыстар 

жүргізу 

Оқу жылы 

барысында 

Бөлім мең. 

топ тәлімгерлері 

 

11 2021-2022 жылғы оқу бітіруші түлектердің құжаттарымен 

жұмыс: 

 Қаңтар 

 Мамыр  

Бөлім меңгерушісі 

топ тәлімгерлері 
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-үлгерім көрсеткіші,  

-қорытынды жинақ ведомосы 

12 Кәсіби бағдар жұмысының орындалуы Мамыр  Оқу бөлімі 

Бөлім оқытушылары 

 

ІІІ. Оқу- әдістемелік жұмысы 

 1                                                                        Ағымдағы теориялық журналдың жүргізілуін бақылау Оқу жылы 

барысында 

Бөлім меңгерушісі 

 

 

2 Сабақ кестесінің дұрыс орындалуын және сағат санының 

шығуын қадағалау 

Оқу жылы 

барысында 

Бөлім меңгерушісі 

 

 

3 Жалпы білімі және арнаулы пәндер 

бойынша бақылау: 

     1. Міндетті бақылау  жұмыстарының орындалуы;  

     2. Курстық жұмыстардың орындалуы 

Оқу жылы 

барысында 

Бөлім меңгерушісі, 

Пәндер оқытушылары 

 

4 Аралық аттестацияларға дайындық: 
- Кесте дайындау; 

- Емтихан тапсырмаларының материалдарын  

бекіту (тест, билет сұрақтары); 

- Білім алушыларды  аралық аттестацияға 

жіберу туралы бұйрығын дайынедау; 

Қаңтар  
Ақпан 

Маусым  

Бөлім меңгерушісі, 
Пәндер оқытушылары 

 

5 Қорытынды Мемлекеттік аттестацияға дайындық жүргізу 

және өткізу. 

 үлгерім көрсеткіштері 

 жинақ ведомосты 

 бұйрықтар мен хаттамалар 

Оқу жылы 

барысында 

Бөлім меңгерушісі  

 6 1201000-«Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, 

жөндеу және пайдалану»; 1518000-«Ауылшаруашылығын 

электрлендіру және автоматтандыру»; 1305000- 
«Ақпараттық жүйелер»;  «Жерге орналастыру», 1513000-

«Ветеринария» мамандықтарының дипломдық жұмыстарын 

орындалуын ұйымдастыру және  қадағалау. 

Оқу жылы 

барысында 

Бөлім меңгерушісі, 

арнайы пәндер 

оқытушылары 

 

7 «Тәуелсіз сапаны анықтау» тестке дайындық барысын 

қадағалау және білім деңгейін жоғарылату.  

Оқу жылы 

барысында  

Бөлім меңгерушісі   

8 Оқу үрдісінде дуалді оқыту және кредиттік-модульдік 

технологиясын енгізу жөніндегі жұмысты жалғастыру 

Қыркүйек Дир, ОІЖО 

Бөлім меңгерушісі 

 

IV. Топ төрағалары мен белсенділерімен жұмыс 

1 Топ белсенділеріне арналған жұмыстармен таныстыру.   Қыркүйек  
Бөлім меңгерушісі,  

Тәлімгер, топ старос. 

 

2 
Топ белсенділерін анықтау, жұмыс жоспарын дайындап, 

құру. 
Қыркүйек  

Бөлім меңгерушісі,  

Тәлімгер. 

 

3 
Топ төрайымдарының  топтың білім деңгейін анықтауы 

туралы есебі. (аттестациялық ведомость бойынша) 
Ай сайын 

Бөлім меңгерушісі,  

Тәлімгер. 

 

4 Қысқы аралық аттестацияға жіберу туралы.  Желтоқсан  
Бөлім мең. 
Тәлімгер. 

 

 5 
1-ші жарты жылдық қорытындысы.  

2-ші жарты жылдыққа арналған тапсырмалар.  
Ақпан  

Бөлім меңгеру,  

Тәлімгер. 

 

6 Аралық аттестация қорытындылары Мамыр  
Бөлім меңгер. 

Тәлімгер. 

 

V. Колледжге инновациялық бағдарламаларды енгізу 

1 Білім,  білік, дағдыларын бақылаудың тиімді әдістері Қараша Бөлім меңгерушісі   

2 

ҚР тәрбиедегі актуалды проблемалардың жоспар 

проектілерін ұйымдастыру мен бағдарламалардың 

орындалуы 

Желтоқсан 
Бөлім меңгерушісі, 

Тәлімгер. 

 

3 
Білім деңгейін жоғарылату  барысында, оқу процессінде  

интерактивтік технологияны пайдалану.   
Қаңтар Бөлім меңгерушісі 

 

4 
«Цифрлық Қазақастан» бағдарламасын іске асыру 

жұмысын жандандыру 
Жыл бойы 

Оқу бөлімі 

Бөлім оқытушылары 

 

 

Бөлім меңгерушісі:           Абилбекова Э.М. 
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Күндізгі бөлім  

ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ 

Негізгі мақсаты:  1.Болашақ мамандардың кәсіби сапасын, білім-білік дағдыларын қалыптастырудың 

жолдарын жетілдіру2.Қазіргі заман талабына сай мамандарды дайындауда оқу-тәрбие үрдісінде жаңа 

технологияларды енгізудің жаңа жолдарын қарастыру 3.Бәсекеге қабілетті мамандарды дайындауда кәсіби 

шеберліктерін, өндірістік тәжірибе барысында арттырудың жолдарын дамыту 

Бөлімнің негізгі міндеттері:  

- Ақпараттанған қоғамда бәсекеге қабілетті кәсіби маман даярлау; 

- Білім алушылардың білім сапасын жоғарылату; 

- Білім алушыларды өз елін сүюге, таңдаған мамандықтарына деген қызығушылығын арттыруға 

баулу 

-  

2021-2022 оқу жылына арналған күндізгі оқу бөлімінің жұмыс жоспары 

№ Атқарылатын  іс- шаралар Орындалу 

мерзімі 

Жауапты Орын

далуы 

 1 2 3 4 5 

Ұйымдастыру  бөлімі 

1 2021-2022 оқу жылына бөлім жұмысының жоспарын құру Тамыз Бөлім меңгерушісі  

2 Бөлім оқытушылары жұмысын ұйымдастыру туралы 

ережелер мен лауазымдық нұсқауларымен таныстыру 

Тамыз 

 

Бөлім меңгерушісі  

3 Техникалық және кәсіби білім беру стандартының 

талаптарының орындалу барысын қадағалау  

Тамыз Бөлім меңгерушісі 

 

 

4 Топ тәлімгерлерін, белгілеу және жұмыс бағыттарын анықтау Тамыз Дир, ОІЖО 

Бөлім меңгерушісі 

 

5 1)  1-курс  білім алушылармен ұйымдастыру  жұмыстары: 

- студент билеті; 

- үлгерім  кітапшасы; 

- жеке іс  қағазы: 
- әлеуметтік жағдайы; 

2) 1-курс білім алушылармен бейімделу жұмыстарын  

ұйымдастыру 

- кітапхана қызметімен таныстыру; 

- оқу корпустары және кабинеттерімен таныстыру; 

- білім алушыларды жатаханамен қамтамасыз ету 

Қыркүйек  Бөлім меңгерушісі 

Топ жетекшілері 

 

6 1-курс білім алушыларын колледж жарғысы, құрылымы, ішкі 

ережелері  және техникалық қауіпсіздік ережелерімен   

таныстыру 

Қыркүйек Бөлім меңгерушісі 

Топ жетекшілері 

 

7  Бөлім бойынша ата - аналар жиналысын өткізу Қазан, ақпан Әкімшілік,  

тәлімгерлер 

 

8 Ата-аналар және білім алушылармен жеке жұмыстар жүргізу Оқу жылы 

барысында 

Бөлім меңгерушісі 

Топ тәлімгерлері 

 

9 Білім алушыларды колледждің оқу- тәрбиелік жұмыстарына  

баулу 

 

Оқу жылы 

барысында 

 

Топ тәлімгерлері  

10 Кесте бойынша бөлім отырыстарын жүргізу: 

-контингенттің сақталуы; 

-сабаққа қатысу мен  үлгерім көрсеткіштері; 

-ағымдағы аттестацияның жүргізілуі; 
-төлем ақы; 

-аралық аттестацияға жіберу; 

-МҚА-ға  дайындық 

Оқу жылы 

барысында 

Бөлім меңгерушісі 

Топ тәлімгерлері 

 

11 Білім алушылардың білім мониторингі, білім сапасын 

жоғарылату.  

Ағымдағы аттестация  және оған қойылатын талаптар мен 

таныстыру 

топ бойынша үлгерім көрсеткіш; сапасын анықтау; 

сабаққа қатысуы; 

оқу ақы төлемі; 

үлгермеген білім алушылармен жұмыс; 

рейтингтік көрсеткіштер құру. 

Оқу жылы 

барысында 

Бөлім меңгерушісі 

Пән оқытушылары 
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12 1 курс  білім алушыларын  студенттер қатарына қабылдау 

рәсімін  өткізу. 

Қазан Оқу бөлімі,  

 топ жетекшілері 

 

13 1 – курс білім алушыларының білімдерін бақылауға 

диагностикалық талдау. (Арнайы оқу пәндері бойынша) 

Қараша  Бөлім меңгерушісі   

 

14 

1-2 семестрлік аралық аттестация өткізу мен қадағалау: 

5. Сынақтарды, қосымша дайындықтарды, 

емтихандарды өткізу кестесін құру; 

6. Аралық аттестацияға жіберу туралы бұйрықтар 

шығару;  

7. Аралық аттестацияны тест түрінде өткізу 

8. Мониторингтік көрсеткіш жасау.  

Оқу жылы 

барысында 

Бөлім меңгерушісі 

Пән оқытушылары  

 

15 Колледж білім алушыларын қадағалау жұмыстары: 

- тәртібі; 

-сабаққа қатысу; 
-үлгерімі; 

-қоғамдық жұмыстарға араласуы; 

Оқу жылы 

барысында 

Бөлім меңгерушісі  

16 Сабақтардың өткізілу сапасын қадағалау. (өзара сабаққа 

қатысу) 

Оқу жылы 

барысында 

Бөлім меңгерушісі  

17 Кесте бойынша тәжірибелердің өткізілуін қадағалау. Оқу жылы 

барысында 

Бөлім меңгерушісі  

18 Білім алушылар белсенділері (топ басшылары) отырыстарын 

ұйымдастыру. 

Оқу жылы 

барысында 

Бөлім меңгерушісі, 

топ басшылары 

 

19 Бітіруші топтардың білім алушыларының портфолиоларын  

дайындау. 

Сәуір  Бөлім меңгерушісі, 

бітіруші топ 

тәлімгерлері 

 

20 Оқу – тәрбие үрдісінің ұйымдастырылуы мен өткізілуі 
сапасы бойынша білім алушылар арасында сауалнама 

Мамыр  Бөлім меңгерушісі, 
топ тәлімгерлері 

 

21 Бөлім бойынша 1 және 2 жарты жылдықтағы атқарылған 

жұмыстар есебі 

Қаңтар  

маусым   

Бөлім меңгерушісі  

22 Бөлім бойынша жылдық атқарған жұмыстар есебі Маусым  Бөлім меңгерушісі  

 

23 Жанұя жағдайы төмен балалардың тізімін анықтау Қыркүйек  
Бөлім меңгерушісі  

24 Колледж өртке қауіпсіздік шаралары,  техника  қауіпсіздігі. Оқу жылы 

барысында  

Бөлім меңгерушісі  

25 Мектептерде кәсіби бағдар жұмысын ұйымдастыру Сәуір Бөлім меңгерушісі   

ІІ. Оқу – тәрбие жұмысы 

1 Білім күнін Тәуелсіздіктің 30 жылдығы қарсаңында 
«Тәуелсіздіктің жетістіктері» тақырыбында ашық тәрбие 

сағаттарын өткізу 

Кітапханашылар күніне арналған мерекелік іс-шара 

ұйымдастыру 

 Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігі күніне орай 

«Тәуелсіздік-ежелгі арман, қол жеткен мұрат» мерекелік іс-

шара 

 
 

Қыркүйек  

 

Қазан  

 

Желтоқсан  

Бөлім меңгерушісі  
топ тәлімгерлері 

 

2 Қазақстан Республикасының мемлекеттік мерекелеріне, 

атаулы күндеріне,  колледждегі  іс-шараларға атсалыса 

қатысу.  
Жоспар бойынша террористік актілердің аклдын-алу және 

жою бойынша топ сағаттары 

 

Қараша  

 
Наурыз  

Бөлім меңгерушісі, 

 топ тәлімгерлері 

 

 

4 Құқық бұзушылық, суисид және зиянды заттардың алдын- 

алу мақсатында іс- шаралар ұйымдастыру. 

 

Оқу жылы 

барысында 

Бөлім меңгерушісі 

топ тәлімгерлері 

 

5 Елбасының жыл сайынғы  Қазақстан халықына арналған 
Жолдауларындағы тапсырмалар мен міндеттерді негізге ала 

отырып дөңгелек үстелдер, әңгіме өткізу 

Қаңтар,  
ақпан  

Бөлім меңгерушісі 
топ тәлімгерлері 

 

6 Театр күніне орай белгілі театр және кино актерлерімен 

кездесу ұйымдастыру 

Оқу жылы 

барысында 

Бөлім меңгерушісі  

топ тәлімгерлері 

 

7 Бөлім  бойынша білім алушылардың сабақ үлгерімі, сабаққа 
қатысуы мен оқу ақыларын төлеулерін  қадағалау 

Күнделікті Бөлім меңгерушісі  
топ тәлімгерлері 

 

 

8 Білім алушылардың теориялық,  тәжірбиелік, зертханалық  

сабақтарына қатысу 

Оқу жылы               

барысында 

Бөлім меңгерушісі  

9 Оқу – теориялық журналдың толтырылуын қадағалау.  Оқу жылы 

барысында 

Бөлім меңгерушісі  



Ф ЕАК 01-02.03 Бірінші басылым 

 

10 Топтардағы үлгермеген білім алушылармен  жұмыстар 

жүргізу 

Оқу жылы 

барысында 

Бөлім мең. 

топ тәлімгерлері 

 

11 2021-2022 жылғы оқу бітіруші түлектердің құжаттарымен 

жұмыс: 

-оқу ақысы,  

-үлгерім көрсеткіші,  

-қорытынды жинақ ведомосы 

 Қаңтар 

 Мамыр  

Бөлім меңгерушісі 

топ тәлімгерлері 

 

12 Кәсіби бағдар жұмысының орындалуы Мамыр  Оқу бөлімі 

 

 

ІІІ. Оқу- әдістемелік жұмысы 

 1                                                                        Ағымдағы теориялық журналдың жүргізілуін бақылау Оқу жылы 

барысында 

Бөлім меңгерушісі, 

 

 

2 Жалпы білімі және арнаулы пәндер 

бойынша бақылау: 

     1. Міндетті бақылау  жұмыстарының орындалуы;  

     2. Курстық жұмыстардың орындалуы 

Оқу жылы 

барысында 

Бөлім меңгерушісі, 

Пәндер 

оқытушылары 

 

3 Қорытынды Мемлекеттік аттестацияға дайындық жүргізу 

және өткізу. 

 үлгерім көрсеткіштері 

 оқу ақысы 

 жинақ ведомосты 

 бұйрықтар мен хаттамалар 

Оқу жылы 

барысында 

Бөлім меңгерушісі  

 4 «Ветеринария» мамандығының       дипломдық жұмыстарын 
орындалуын ұйымдастыру және  қадағалау. 

Оқу жылы 
барысында 

Бөлім меңгерушісі, 
арнайы пәндер 

оқытушылары 

 

5 1 – курс білім алушыларының студент құрамына енуіне 

арналған салтанатты кеш.   

Қыркүйек  Дир.ТІЖО 

топ тәлімгерлері.  

 

6 Колледжде топтар бойынша кезекшілік кестесін құру.  Қыркүйек  Бөлім меңгерушісі  

7 «Тәуелсіз сапаны анықтау» тестке дайындық барысын 

қадағалау және білім деңгейін жоғарылату.  

Оқу жылы 

барысында  

Бөлім меңгерушісі   

8 Оқу үрдісінде дуалді оқыту элементтерін енгізу. Қаңтар  Бөлім меңгерушісі   

4. Топ төрағалары мен белсенділерімен жұмыс 

1 Топ белсенділеріне арналған жұмыстармен таныстыру.   Қыркүйек  
Бөлім меңгерушісі,  

Тәлімгер 

 

2 
Топ белсенділерін анықтау, жұмыс жоспарын дайындап, 

құру. 
Қыркүйек  

Бөлім меңгерушісі,  

Тәлімгер. 

 

3 
Топ төрайымдарының  топтың білім деңгейін анықтауы 

туралы есебі. (аттестациялық ведомость бойынша) 
Ай сайын 

Бөлім  меңгерушісі,  

Тәлімгер. 

 

4 Қысқы аралық аттестацияға жіберу туралы.  Желтоқсан  
Бөлім мең. 

Тәлімгер. 

 

 5 
1-ші жарты жылдық қорытындысы.  

2-ші жарты жылдыққа арналған тапсырмалар.  
Ақпан  

Бөлім меңгеру,  

Тәлімгер. 

 

6 Аралық аттестация қорытындылары Мамыр  
Бөлім меңгер. 

Тәлімгер. 

 

5. Колледжге инновациялық бағдарламаларды енгізу 

1 Білім,  білік, дағдыларын бақылаудың тиімді әдістері Қараша Бөлім меңгерушісі   

2 

ҚР тәрбиедегі актуалды проблемалардың жоспар 

проектілерін ұйымдастыру мен бағдарламалардың 

орындалуы 

Желтоқсан 
Бөлім меңгерушісі, 

Тәлімгер. 

 

3 

1.Білім деңгейін жоғарылату  барысында, оқу процессінде  

интерактивтік технологияны пайдалану.   

2. Колледж даму бағдарламасы  2021-2022 жылы  

Қаңтар Бөлім меңгерушісі 

 

4 

«Цифрлық Қазақстан» бағдарламасын іске асыру барсында 

басқару және әкімшілік қызметінде, білім беру процесі мен 
бақылауда әртүрлі ҚББТ түрлерін қолдану 

Оқу жылы 

барысында  

Бөлім меңгерушісі   

5 
 «Қазақстан Республикасы колледждерінің ТОП-100 

студенттері» жобасы шеңберінде іс-шара өткізу 

Оқу жылы 

барысында  

Бөлім меңгерушісі, 

Тәлімгер. 

 

6 
Оқу үрдісінде дуальді оқытуға тартылған білім алушыларды 

қамтуды ұлғайту 

Маусым  Бөлім меңгерушісі, 

Тәлімгер. 

 

Бөлім меңгерушісі:           Қожан Н.Ғ. 

. 
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Күндізгі оқу бөлімі 

жұмыс жоспары 

Негізгі мақсаты:   

4. Елімізде болып жатқан ауыр жағдайларға (карантинге) байланысты болашақ мамандардың кәсіби 

сапасын, білім-білік дағдыларын қалыптастырудың жолдарын жетілдіру 

5. Қазіргі заман талабына сай мамандарды дайындауда оқу-тәрбие үрдісінде жаңа технологияларды 

енгізудің жаңа жолдарын қарастыру 

6. Бәсекеге қабілетті мамандарды дайындауда кәсіби шеберліктерін, өндірістік тәжірибе барысында 

арттырудың жолдарын қашықтықтан дамыту 

 

Бөлімнің негізгі міндеттері:  

- Ақпараттанған қоғамда бәсекеге қабілетті кәсіби маман даярлау; 

- Білім алушылардың білім сапасын жаңа технология (онлайн-edupage) бағдарламасымен 

жоғарылату; 

- Білім алушыларды өз елін сүюге, таңдаған мамандықтарына деген қызығушылығын арттыруға 

баулу. 

2021-2022 оқу жылына арналған күндізгі оқу бөлімінің жұмыс жоспары 

№ Атқарылатын  іс- шаралар Орындалу 

мерзімі 

Жауапты Орындалуы 

 

1 2 3 4 5 

Ұйымдастыру  бөлімі 

1 2021-2022 оқу жылына бөлім жұмысының жоспарын 

құру 

Тамыз Бөлім 

меңгерушісі 

 

2 Бөлім оқытушылары жұмысын ұйымдастыру туралы 

ережелер мен лауазымдық нұсқауларымен таныстыру 

Тамыз 

 

Бөлім 

меңгерушісі 

 

3 Техникалық және кәсіби білім беру стандартының 

талаптарының орындалу барысын қадағалау  

Тамыз Бөлім 

меңгерушісі 

 

 

4 Топ тәлімгерлерін, белгілеу және жұмыс бағыттарын 

анықтау 

Тамыз Дир, ОІЖО 

Бөлім 

меңгерушісі 

 

5 1)  1-курс  білім алушылары топ жетекшілерімен  

ұйымдастыру  жұмыстары: 

- студент билеті; 
- үлгерім  кітапшасы; 

- жеке іс  қағазы: 

- әлеуметтік жағдайы; 

2) 1-курс білім алушыларымен бейімделу жұмыстарын  

ұйымдастыру 

- кітапхана қызметімен таныстыру және түсіндіру; 

- оқу корпустары және кабинеттерімен таныстыру; 

- білім алушыларды жатаханамен қамтамасыз ету 

3)  Онлайн білім алатын білім алушылардың арызын 

қабылдап, оқу барысын ұйымдастыру.  

Қыркүйек  Бөлім 

меңгерушісі 

Топ жетекшілері 

 

6 1-курс білім алушыларын колледж жарғысы, 

құрылымы, ішкі ережелері  және техникалық 
қауіпсіздік ережелерімен таныстыру 

Қыркүйек Бөлім 

меңгерушісі 
Топ жетекшілері 

 

7 Бөлім бойынша оффлайн немесе онлайн ата - аналар 
жиналысын өткізу 

Қазан, ақпан Әкімшілік,  
Топ жетекшілері 

 

8 Ата-аналар және білім алушылармен жеке жұмыстар 

жүргізу 

Оқу жылы 

барысында 

Бөлім 

меңгерушісі 
Топ жетекшілері 

 

9 Білім алушыларды колледждің оқу- тәрбиелік 

жұмыстарына  баулу 

 

Оқу жылы 

барысында 

 

Топ жетекшілері  

10 Кесте бойынша бөлім отырыстарын жүргізу: 
-контингенттің сақталуы; 

-сабаққа қатысу мен  үлгерім көрсеткіштері; 

-ағымдағы аттестацияның жүргізілуі; 

-төлем ақы; 

Оқу жылы 
барысында 

Бөлім 
меңгерушісі 

Топ жетекшілері 
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-аралық аттестацияға жіберу; 

-МҚА-ға  дайындық 

11 Білім алушылардың edupage – онлайн-ватсап  арқылы 

білім мониторингі, білім сапасын жоғарылату.  

Ағымдағы аттестация  және оған қойылатын талаптар 

мен таныстыру 

-топ бойынша үлгерім көрсеткіш; сапасын анықтау; 

-сабаққа қатысуы; 

-оқу ақы төлемі; 
-үлгермеген білім алушылармен жұмыс; 

-рейтингтік көрсеткіштер құру. 

Оқу жылы 

барысында 

Бөлім 

меңгерушісі 

Пән 

оқытушылары 

 

12 1 – курс білім алушыларының білімдерін бақылап 

диагностикалық талдау. (Арнайы оқу пәндері бойынша) 

Қараша  Бөлім 

меңгерушісі, 

Арнайы пәндер 

оқытушылары  

 

13 1-2 семестрлік аралық аттестацияны өткізу мен 

қадағалау: 

9. Сынақтарды, қосымша дайындықтарды, 

емтихандарды өткізу кестесін құру; 

10. Аралық аттестацияға жіберу туралы бұйрықтар 

шығару;  

11. Аралық аттестацияны тест оффлайн, edupage – 
онлайн-ватсап  түрінде өткізу 

12. Мониторингтік көрсеткіш жасау.  

Оқу жылы 

барысында 

Бөлім 

меңгерушісі 

Пән 

оқытушылары  

 

 

14 

Колледж білім алушыларын қашықтықтан қадағалау 

жұмыстары: 

- тәртібі; 

- сабаққа қатысу; 

- үлгерімі; 

- қоғамдық жұмыстарға араласуы; 

Оқу жылы 

барысында 

Бөлім 

меңгерушісі 

 

15 Сабақтардың өткізілу сапасын оффлайн, edupage – 

онлайн-ватсап арқылы  қадағалау.  

Оқу жылы 

барысында 

Бөлім 

меңгерушісі 

 

16 Колледжде оқытушылар арасында кезекшілік кестесін 

құру  

Оқу жылы 

барысында  

ДТЖО, 

Бөлім 

меңгерушісі 

 

17 Білім алушылар белсенділері отырыстарын 

ұйымдастыру. 

Оқу жылы 

барысында 

Бөлім 

меңгерушісі, топ 

басшылары 

 

18 Бітіруші топтардың білім алушыларының 
портфолиоларын  дайындау 

Сәуір  Бөлім 
меңгерушісі, 

бітіруші 

топтардың топ 

жетекшілері 

 

19 Оқу – тәрбие үрдісінің ұйымдастырылуы мен өткізілуі 

сапасы бойынша білім алушылар арасында сауалнама 

Мамыр  Бөлім 

меңгерушісі, Топ 

жетекшілері 

 

20 Бөлім бойынша жылдық атқарған жұмыстар есебі Маусым  Бөлім 

меңгерушісі 

 

21 

Жанұя жағдайы төмен балалардың тізімін анықтау Қыркүйек  

Бөлім 

меңгерушісі, 

Топ жетекшілері 

 

22 Колледж өртке қауіпсіздік шаралары,  техника  

қауіпсіздігі. 

Оқу жылы 

барысында  

Бөлім 

меңгерушісі, 

техника 

қауіпсізідігіне 

жауапты маман 

 

23 Мектептерде кәсіби бағдар жұмысын ұйымдастыру Сәуір Оқу бөлімі,  

Оқытушылар, 

топ белсеңділері  

 

ІІ. Оқу – тәрбие жұмысы 
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1 1 қыркүйек білім күніне және ҚР Тәуелсіздігінің 30 

жылдығына арналған «Тәуелсіздік жетістіктері» іс-

шараларын ұйымдастыру.  

 

Қыркүйек,  

 

 

 

 

ДТЖО, Бөлім 

меңгерушісі  

Топ жетекшілері 

 

2 Қазақстан Республикасының мемлекеттік мерекелеріне, 

атаулы күндеріне,  колледждегі  іс-шараларға атсалыса 

қатысу.  

 

Оқу жылы 

барысында 

Бөлім 

меңгерушісі, 

Топ жетекшілері  

 

3 Білім алушыларды «Құндылықтарға негізделген білім 

беру» және «Жастар мен жасөспірімдердің 

денсаулығын және қауіпсіз мінез-құлқын қорғау» 

жобаларына белсеңді тарту 

Оқу жылы 

барысында 

Бөлім 

меңгерушісі, 

Топ жетекшілері 

 

4 Әр түрлі тақырыптарда топтармен видео дәріс, 

кездесулер, сайыстар, пікірталастар, диспуттар жүргізу 

(zoom-ватсап). 

 

Оқу жылы 

барысында 

Бөлім 

меңгерушісі, 

Топ жетекшілері 

 

5 Елімізде болып жатқан індет (Covid-19), құқық 

бұзушылық, суисид және зиянды заттардың алдын- алу 

мақсатында іс- шараларды оффлайн және онлайн 

видео-ватсап арқылы ұйымдастыру 

Оқу жылы 

барысында 

Бөлім 

меңгерушісі 

Топ жетекшілері 

 

6 Елбасы Қ.Ж.Тоқаевтың жыл сайынғы  Қазақстан 

халықына арналған Жолдауларындағы тапсырмалар 

мен міндеттерді негізге ала отырып дөңгелек үстелдер, 

әңгіме өткізу 

Қаңтар,  

ақпан  

Бөлім 

меңгерушісі 

Топ жетекшілері 

 

7 Көрме, театр, музейлерге топпен серуендер жасау 

 

Оқу жылы 

барысында 

Карантиннен 

кейін 

Бөлім 

меңгерушісі  

Топ жетекшілері 

 

8 Бөлім  бойынша білім алушылардың сабақ үлгерімі, 

сабаққа қатысуы мен оқу ақыларын төлеулерін  

қадағалау (оффлайн, edupage – онлайн-ватсап  арқылы) 

Күнделікті Бөлім 

меңгерушісі  

Топ жетекшілері 

 

9 Білім алушылардың теориялық,  тәжірбиелік, 

зертханалық  сабақтарына қатысу 

Оқу жылы               

барысында 

Бөлім 

меңгерушісі 

 

10 Топтардағы үлгермеген білім алушылармен  жұмыстар 

жүргізу 

Оқу жылы 

барысында 

Бөлім 

меңгерушісі 
Топ жетекшілері 

 

ІІІ. Оқу- әдістемелік жұмысы 

 1                                                                        Кредиттік оқыту жүйесін, бағалаудың баллдық-

рейнтгтік әріптік жүйесін пайдалануды ескере отырып, 

ТжКББ жүйесіне оқытудың кредиттік-модульдік 

технологиясын енгізу жөніндегі жұмысты жалғастыру. 

Оқу жылы 

барысында 

Бөлім 

меңгерушісі, 

әдіскер, 

оқытушылар 

 

2 Ағымдағы теориялық журналдың жүргізілуін бақылау Оқу жылы 

барысында 

Бөлім 

меңгерушісі, 

оқытушылар 

 

 

3 Жалпы білім және арнаулы пәндер 

бойынша бақылау: 

     1. Міндетті бақылау  жұмыстарының орындалуы;  

     2. Курстық жұмыстардың орындалуы 

Оқу жылы 

барысында 

Бөлім 

меңгерушісі, 

оқытушылар 

 

4 «1511000 – Жерге орналастыру», «1508000-Орман 

шаруашылығы, бақ- саябақты және ландшафты 

құрылыстар» «0518000 – Есеп және аудит», «1513000 - 

Ветеринария», «1518000-Ауылшаруашылығын 

электрлендіру және автоматтандыру», 1201000-

«Автокөлікті жөндеу, пайдалану және техникалық 
қызмет көрсету» мамандықтарын Қорытынды 

Мемлекеттік аттестацияға дайындық жүргізу және 

өткізу. 

 үлгерім көрсеткіштері 

 оқу ақысы 

 жинақ ведомосты 

 бұйрықтар мен хаттамалар 

Қаңтар-ақпан, 

мамыр - 

маусым  

Бөлім 

меңгерушісі 

 

5 «1201000-Автокөлікті жөндеу, пайдалану және 

техникалық қызмет көрсету» мамандығының 

дипломдық жобасын орындалуын ұйымдастыру және  

қадағалау 

Мамыр -

маусым 

Бөлім 

меңгерушісі, 

арнайы пәндер 

оқытушылары 

 

6 2021-2022 жылғы оқу бітіруші түлектердің  Қаңтар Бөлім  
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құжаттарымен жұмыс: 

-оқу ақысы,  

-үлгерім көрсеткіші,  

-қорытынды жинақ ведомосы 

 Мамыр  меңгерушісі 

Топ жетекшілері 

7 «Тәуелсіз сапаны анықтау» тестке дайындық барысын 

қадағалау және білім деңгейін жоғарылату 

Ақпан маусым   Бөлім 

меңгерушісі  

 

8 Дуалды оқытуға тартылған білім алушылардың оқу 

процессін ұйымдастыру. 

Жыл 

барысында 

Бөлім 

меңгерушісі  

 

9 Аралық аттестацияның 1-ші жарты жылдық 

қорытындысы  

Аралық аттестацияның 2-ші жарты жылдық 
қорытындысы  

Қаңтар, 

маусым 

Бөлім 

меңгерушісі,  
Тәлімгер 

 

4. Топ төрағалары мен белсенділерімен жұмыс 

1 
Топ белсенділерін анықтау, жұмыс жоспарын 

дайындап, құру.  
Қыркүйек  

Бөлім 

меңгерушісі,  

Тәлімгер, топ 

төрайымы  

 

2 Топ белсенділерін арналған жұмыстармен таныстыру Қыркүйек  

Бөлім 

меңгерушісі,  

Тәлімгер. 

 

3 

Топ жетекшілері арқылы топтың білім деңгейін 

анықтауы туралы есебі. (аттестациялық ведомость 

бойынша)  

Ай сайын 

Бөлім 

меңгерушісі,  

Тәлімгер, топ 

төрайымы 

 

4 

Білім алушылар арасында волонтерлік дамыту бойынша 

тәрбие жұмысын жандандыру, сондай-ақ кәмелетке 

толмағандар арасында құқық бұзушылық, тұрмыстық 

зорлық-зомбылықтың, суицидтің алдын алу бойынша 

жұмыс жүргізу 

Оқу жылы 

барысында 

Бөлім 

меңгерушісі,  

Тәлімгер, топ 

төрайымы 

 

5 
Аралық аттестация қорытындылары бойынша топ 

белсеңділермен тығыз жұмыс жүргізу  
Қаңтар маусым  

Бөлім 

меңгерушісі, 

Тәлімгер, топ 
төрайымы 

 

5. Колледжге инновациялық бағдарламаларды енгізу 

1 
Білім,  білік, дағдыларын бақылаудың тиімді әдістері 

(оффлайн, edupage – онлайн-ватсап  арқылы) 

Қараша Бөлім 

меңгерушісі  

 

2 

«Цифрлық Қазақстан» бағдарламасын іске асыру 

барысында білім беру процесі мен бақылауда әртүрлі 

ҚББТ түрлерін қолдануды жетілдіру жұмысын 

ұйымдастыру 

Оқу жылы 

барысында 

Бөлім 

меңгерушісі, 

оқытушылар. 

 

3 

1. Білім деңгейін жоғарылату  барысында, оқу 

процессінде  интерактивтік технологияны пайдалану 

2. Колледждің даму бағдарламасы  2021-2022 жылы  

Оқу жылы 

барысында 

Бөлім 

меңгерушісі 

 

4 
Колледж ішілік және қалалық конференцияларға 

қатысуды қадағалау 

Оқу жылы 

барысында  

Бөлім 

меңгерушісі, 

әдіскер  

 

Бөлім меңгерушісі:                    Абеуова А.С. 

 

.                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ф ЕАК 01-02.03 Бірінші басылым 

 

Сырттай бөлім  

2021-2022 оқу жылына арналған  

ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ 

Негізгі мақсаты:   

7. Болашақ мамандардың кәсіби сапасын, білім-білік дағдыларын қалыптастырудың жолдарын жетілдіру 

8. Қазіргі заман талабына сай мамандарды дайындауда оқу-тәрбие үрдісінде жаңа технологияларды 

енгізудің жаңа жолдарын қарастыру 

9. Бәсекеге қабілетті мамандарды дайындауда кәсіби шеберліктерін, өндірістік тәжірибе барысында 

арттырудың жолдарын қашықтықтан дамыту 

Бөлімнің негізгі міндеттері:  

- Ақпараттанған қоғамда бәсекеге қабілетті кәсіби маман даярлау; 

- Білім алушылардың білім сапасын жаңа технологиялар арқылы жоғарылату; 

- Білім алушыларды өз елін сүюге, таңдаған мамандықтарына деген қызығушылығын арттыруға 

баулу. 

2021-2022 оқу жылына арналған сырттай оқу бөлімінің жұмыс жоспары 

№ Атқарылатын  іс- шаралар Орындалу 

мерзімі 

Жауапты Орындалу

ы 

 

1 2 3 4 5 

І.Ұйымдастыру  бөлімі 

1 2021-2022 оқу жылына бөлім жұмысының жоспарын құру Тамыз Бөлім 

меңгерушісі 

 

2 Жаңа оқу жылына қажетті барлық құжаттар түрлерін 

дайындау 

Тамыз Бөлім 

меңгерушісі 

 

3 Оқу жылында жүргізілетін жұмыс жоспарын талқылау және 

бекіту 

Тамыз ДОІЖО, 

Бөлім 

меңгерушісі 

 

4 Сырттай оқу бөлімінің оқу үрдісі кестесін құрастыру және 

бекіту 

Тамыз ДОІЖО 

Бөлім 

меңгерушісі 

 

 

5 Оқытушылардың сырттай оқу бөлімі бойынша педагогикалық 

жүктемесін қарастыру және бекіту 

Тамыз, ДОІЖО 

Бөлім 

меңгерушісі 

 

 

6 Оқу үрдісіне қажетті нормативтік және әдістемелік 

құжаттарды дайындау  

Тамыз, Бөлім 

меңгерушісі 

 

7 Сырттай оқу бөлімі білім алушыларының жалпы тізімін жасау Қыркүйек Бөлім 

меңгерушісі 

 

8 Бақылау жұмыстары орындалуының әдістемелік нұсқауларын 

жинақтау 

Қыркүйек Әдіскер, ПБ 

төрайымдары, 

бөлім 

меңгерушісі 

 

9 1-курс білім алушыларының жеке құжаттарымен танысу, 

апталық тапсырма алу кестесін (установочная неделя) 

құрастыру және бекіту 

Қазан Бөлім 

меңгерушісі 

 

10 Аралық аттестацияға қатыспаған білім алушылармен жұмыс 

жүргізу, қатыспау себебін анықтау, мекен-жай бойынша 

ескерту хаттарын жолдау. 

Жыл бойы Бөлім 

меңгерушісі 

 

11 Білім алушылардың мамандығы бойынша қызмет атқарып 

отырған мекемелерімен тығыз байланыста болу, аралық 

аттестацияға шақыру хаттарын алдын-ала жіберу 

Жыл бойы Бөлім 

меңгерушісі 
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12 Бітіруші топтардың білім алушыларының портфолиоларын  

дайындау 

Ақпан 

маусым 

Бөлім 

меңгерушісі, 

бітіруші 

топтардың топ 

жетекшілері 

 

13 Бөлім бойынша 1-ші жарты жылдық және жылдық атқарған 

жұмыстар есебі 

Маусым Бөлім 

меңгерушісі 

 

14 Жұмыс беруші мекемелерде кәсіби бағдар жұмысын 

ұйымдастыру 

Сәуір Оқу бөлімі, 

Оқытушылар, 

 

ІІ. Оқу- әдістемелік жұмысы 

 1                                                                        Кредиттік оқыту жүйесін, бағалаудың баллдық-рейнтгтік 

әріптік жүйесін пайдалануды ескере отырып, ТжКББ 

жүйесіне оқытудың кредиттік-модульдік технологиясын 

енгізу жөніндегі жұмысты жалғастыру. 

Оқу жылы 

барысында 

Бөлім 

меңгерушісі, 

әдіскер, 

оқытушылар 

 

2 Кесте бойынша бөлім отырыстарын жүргізу: 

-контингенттің сақталуы; 

-сабаққа қатысу мен  үлгерім көрсеткіштері; 
-ағымдағы аттестацияның жүргізілуі; 

-төлем ақы; 

-аралық аттестацияға жіберу; 

-МҚА-ға  дайындық 

Оқу жылы 

барысында 

Бөлім 

меңгерушісі 

 

 

3 Ағымдағы теориялық журналдың жүргізілуін бақылау Оқу жылы 

барысында 

Бөлім 

меңгерушісі, 

оқытушылар 

 

 

4 Жалпы білім және арнаулы пәндер 

бойынша бақылау: 

     1. Міндетті бақылау  жұмыстарының орындалуы;  

     2. Курстық жұмыстардың орындалуы 

Оқу жылы 

барысында 

Бөлім 

меңгерушісі, 

оқытушылар 

 

5 Оқу үрдісі кестесіне сәйкес аралық аттестацияға қатысатын 

мамандықтардың сабақ кестесін құрастыру: 

1. Ақпараттық жүйелер-2 курс 

2. Экология және табиғи ресурстарды тиімді пайлану- 2 курс 

3. Орман шаруашылығы- 2 курс 

4. А/ш электрлендіру ж/е автоматтандыру-2 курс 

5. ТОРиЭАТ-2 курс 

6. Агрономия -2 курс 

қазан Диспетчер, 

бөлім 

меңгерушісі 

 

6 Аралық аттестацияны өткізу мен қадағалау: 
13. Сынақтарды, қосымша дайындықтарды, 

емтихандарды өткізу кестесін құру; 

14. Аралық аттестацияға жіберу туралы бұйрықтар 

шығару;  

15. Аралық аттестацияны тест оффлайн, edupage – 

онлайн-ватсап  түрінде өткізу 

16. Мониторингтік көрсеткіш жасау.  

Оқу жылы 
барысында 

Бөлім 
меңгерушісі, 

Пән 

оқытушылары 

 

7 Оқу үрдісі кестесіне сәйкес аралық аттестацияға қатысатын 

мамандықтардың сабақ кестесін құрастыру: 

1. Орман шаруашылығы- 3 курс 

2. Жерге орналстыру- 3- курс 

3. Агрономия-3- курс 

4. А/ш электрлендіру ж/е автоматтандыру - 3-курс 

желтоқсан Диспетчер, 

Бөлім 

меңгерушісі 

 

8 Төмендегі мамандықтар бойынша Қорытынды Мемлекеттік 

аттестация комиссиясының құрамын талқылау және бекіту. 

- 1508000 «Орман шаруашылығы, бақ-саябақ ж/е 

ландшафтты құрылыстар» 

- 151100 «Жерге орналастыру» 

- 1518000 «А/ш электрлендіру ж/е автоматтандыру» 
- 1502000 «Агрономия» 

қаңтар Бөлім 

меңгерушісі, ПБ 
төрайымдары 

 

 

9 Қорытынды Мемлекеттік аттестация кестелерін талқылау 

және бекіту 

Қаңтар 

мамыр 

Бөлім 

меңгерушісі 

 

10 Оқу үрдісі кестесіне сәйкес аралық аттестацияға қатысатын қаңтар Диспетчер,  
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мамандықтардың сабақ кестесін құрастыру: 

1. Ақпараттық жүйелер-1 курс 

2. Есеп және аудит- 1 курс 

3. Орман шаруашылығы- 1 курс 

4. А/ш электрлендіру ж/е автоматтандыру-1 курс 

5. ТОРиЭАТ-1 курс 

6. Агрономия -1 курс 

Бөлім 

меңгерушісі 

11 Бітіруші «1511000 – Жерге орналастыру», «1508000-Орман 

шаруашылығы, бақ- саябақты және ландшафты құрылыстар»,  
«1502000 - Агрономия», «1518000-Ауыл шаруашылығын 

электрлендіру және автоматтандыру», «0518000 – Есеп және 

аудит», «0516000-Қаржы», 1201000-«Автокөлікті жөндеу, 

пайдалану және техникалық қызмет көрсету», «1305000-

Ақпараттық жүйелер», «0104000-Кәсіптік білім беру», 

«0601000-Стандарттау, метрология және сертификаттау»  

мамандықтарын Қорытынды Мемлекеттік аттестацияға 

дайындық жүргізу және өткізу. 

 үлгерім көрсеткіштері 

 оқу ақысы 

 жинақ ведомосты 
бұйрықтар мен хаттамалар 

  

Қаңтар-

ақпан, 
мамыр - 

маусым 

Бөлім 

меңгерушісі 

 

12 Бөлім  бойынша білім алушылардың сабақ үлгерімі, сабаққа 

қатысуы мен оқу ақыларын төлеулерін  қадағалау (оффлайн, 

edupage – онлайн-ватсап  арқылы) 

Оқу кестесі 

бойынша 

Бөлім 

меңгерушісі 

 

 

13 Төмендегі мамандықтар бойынша Қорытынды Мемлекеттік 

аттестация комиссиясының құрамын талқылау және бекіту. 

- 0516000 «Қаржы» 

- 051800 «Есеп және аудит» 

- 0104000 «Кәсіптік білім беру» 

- 130500 «Ақпараттық жүйелер» 

- 1201000-«Автокөлікті жөндеу, пайдалану және 

техникалық қызмет көрсету» 

- 1514000 «Экология ж/е табиғи ресурстарды тиімді 
пайдалану» 

Сәуір Бөлім 

меңгерушісі, ПБ 

төрайымдары 

 

 

14 Қорытынды Мемлекеттік Аттестация жұмысы туралы есепті 

өткізу 

Ақпан 

маусым 

ПБ 

төрайымдары, 

Бөлім 

меңгерушісі 

 

15 «1201000-Автокөлікті жөндеу, пайдалану және техникалық 

қызмет көрсету» және «1305000-Ақпараттық жүйелер» 

мамандықтарының дипломдық жобасының тақырыптарын 

бекіту, орындалуын ұйымдастыру және  қадағалау 

Қаңтар 

 

Бөлім 

меңгерушісі, 

ПБ төрайымдары 

 

16 «Тәуелсіз сапаны анықтау» тестке дайындық барысын 

қадағалау және білім деңгейін жоғарылату 

Ақпан, 

маусым 

Бөлім 

меңгерушісі, 
арнай пәндер 

оқытушылары 

 

17 Сырттай оқу бөлімі бойынша жылдық үлгерім сапасын 

талдау, аралық аттестацияның қорытындысы, қорытынды 

жинақ ведомосттарын толтыру 

Маусым Бөлім 

меңгерушісі 

 

 

 

Бөлім меңгерушісі:                    Абеуова А.С. 
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ӘЛЕУМЕТТІК  ПЕДАГОГТЫҢ  ЖЫЛДЫҚ  ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ 

 

№ Іс-шаралар Мерзімі Жауаптылар 

1 Жылдық жоспарды бекіту  Тамыз-

Қыркүйек 

Әлеуметтік педагог. 

2 1-ші курсқа  қабылданған  білім алушылардың  тізімін  алу Қыркүйек Әлеуметтік педагог. Топ 

жетекшілері 

3 Білім алушылардың әлеуметтік картасын толтыру үшін топ 

жетекшілерінің материал жинауына көмек көрсету 

Қыркүйек Әлеуметтік педагог. Топ 

жетекшілері 

4 Басқа елді мекендерден қатынап  оқитын білім алушылардың 

тізімін жасау 

Қыркүйек- 

Қаңтар 

Әлеуметтік педагог. Дир. 

тәрбие ісі жөніндегі 

орынбасары 

5 Жаңа қабылданған топтарда «Әлеуметтік бейімдеу» курсын 
ұйымдастыру және психологиялық тренинг өткізу 

Қыркүйек Әлеуметтік педагог. 
Психолог 

6 Еліміздегі індет - «COVID-19» сақтану тақырыбы бойынша 
тәрбие сағаты өткізу 

Жыл бойы Дир. тәрбие ісі жөніндегі 

орынбасары. Медбике 

7 Әлеуметтік педагогтың «тәуекел топтар» білім алушыларымен 

жұмысы  

Жыл бойы Әлеуметтік педагог. 

8 Топ  жетекшілерден білім алушылардың әлеуметтік тұрмыс 

жағдайын зерттеу жөнінде мәліметтер жинау; 

 Тұл жетім, жартылай жетім балалар тізімі; 

 Көп балалы отбасы балалар тізімі; 

 Оралман оқушылардың тізімі; 

 Аз қамтамасыз етілген отбасы балаларының тізімі; 

         Тәртібінде ауытқуы бар оқушылар   

          тізімі 

Жыл бойы Әлеуметтік педагог. Топ 

жетекшілері 

9 - Колледжішілік есепте тұратын қиын және құқықбұзуға бейім 

білім алушылардың тізімін анықтау және әлеуметтік 
жұмыстармен  тұрғын жай актін жүргізу; 

- Қолайсыз отбасыларды анықтау және рейд жүргізу; 

 

Жыл бойы Әлеуметтік педагог. Дир. 

тәрбие ісі жөніндегі 
орынбасары. 

10 Колледж білім алушылары арасында «Кәмелеттік жасқа 

толмағандардың қылмыстық жауапкершілігі» атты тақырыбында 

ІІБ өкілдерімен кездесулер ұйымдастыруқараша «Уголовная и 
административная ответственность за нарушение правопорядка» 

Қазан Әлеуметтік педагог. Дир. 

тәрбие ісі жөніндегі 

орынбасары. 

11 Суицидтің алдын алу, тәуекелшіл топ, девианттық мінез-құлқы 

бар білім алушылармен жұмыс жасау 

Ақпан Әлеуметтік педагог. 

Психолог 

12 - Білім алушылардың жүргізілген диагностикалық жұмыстың 

нәтижелерін топ жетекшілермен таныстыру; 

- Колледж әкімшілігімен және топ жетекшілермен бірлесе ҚР 

«Баланың құқығы туралы» заңы мен БҰҰ «Баланың құқықтары 

туралы» халықаралық конвенцияны талқылау; 

- Әр топқа әлеуметтік диагностикалық куәлік (паспорт) жасау; 

 

Қараша Әлеуметтік педагог. 

Колледж әкімшілігі 

13 Білім алушылар арасында  сауалнама  жүргізу Қазан Әлеуметтік педагог.  

14 «Взаймодействие колледжа и семьи» жалпы колледжішілік ата-

аналар жиналысын өткізу:  «Бірінші курс білім алушыларының 

колледжде бейімделуі» «Адаптация первокурсников в колледже» 

тақырыбында ата-аналар жиналысын өткізу;  1-2 жарты жылдық 

қорытындысы бойынша ата-аналар жиналысын өткізу. 

Қазан- ақпан Әлеуметтік педагог. 

Тәрбие бөлімі. 

Инспектор.  

ОДН 

15 Денсаулығы нашар білім алушылар  жалпылама  медициналық 

тексеру  жұмыстарын  жүргізу 

Сәуір Әлеуметтік педагог. 

Медбике 

16 - «Мен және жанұям» тақырыбында  
семинар сабақ өткізу. 

- «Колледж -отбасы-бала» мониторингін құру 

- Дарынды және үлгерімі төмен оқушылармен әлеуметтік 

педагогикалық және психологиялық     жұмыстар жүргізу 

Наурыз Әлеуметтік педагог. 
Психолог 

17 Анкетирование на выявления суицидальных склонностей у 

обучающихся и фактов вымогательства среди обучающихся  

Мамыр Әлеуметтік педагог.  

Дир. ТІЖ орынбасары. 

18 Мектепішілік педагогикалық кеңестерге қатысу; 

- Қалалық, облыстық семинарларға қатысу; 

- Білім көтеретін курстарына бару;  

Жыл бойы Әлеуметтік педагог 

19 Әлеуметтік педагог қызметінің жылдық жұмыс нәтижесінің 

қорытынды есебін жасау. 

Маусым Әлеуметтік педагог 
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ӘЛЕУМЕТТІК  ПЕДАГОГТЫҢ  ЖЫЛДЫҚ  ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ 

 

№ Іс-шаралар Мерзімі Жауаптылар 

1 Жылдық жоспарды бекіту  Тамыз-

Қыркүйек 

Әлеуметтік педагог. 

2 1-ші курсқа  қабылданған  білім алушылардың  тізімін  алу Қыркүйек Әлеуметтік педагог. 

Топ жетекшілері 

3 Білім алушылардың әлеуметтік картасын толтыру үшін топ 

жетекшілерінің материал жинауына көмек көрсету 

Қыркүйек Әлеуметтік педагог. 

Топ жетекшілері 

4 Басқа елді мекендерден қатынап  оқитын білім алушылардың 
тізімін жасау 

Қыркүйек- 
Қаңтар 

Әлеуметтік педагог. 
Дир. тәрбие ісі 

жөніндегі 

орынбасары 

5 Жаңа қабылданған топтарда «Әлеуметтік бейімдеу» курсын 

ұйымдастыру және психологиялық тренинг өткізу 

Қыркүйек Әлеуметтік педагог. 

Психолог 

6 Еліміздегі індет - «COVID-19» сақтану тақырыбы бойынша 

тәрбие сағаты өткізу 

Жыл бойы Дир. тәрбие ісі 

жөніндегі 

орынбасары. Медбике 

7 Әлеуметтік педагогтың «тәуекел топтар» білім алушыларымен 
жұмысы  

Жыл бойы Әлеуметтік педагог. 

8 Топ  жетекшілерден білім алушылардың әлеуметтік тұрмыс 

жағдайын зерттеу жөнінде мәліметтер жинау; 

 Тұл жетім, жартылай жетім балалар тізімі; 

 Көп балалы отбасы балалар тізімі; 

 Оралман оқушылардың тізімі; 

 Аз қамтамасыз етілген отбасы балаларының тізімі; 

         Тәртібінде ауытқуы бар оқушылар   

          тізімі 

Жыл бойы Әлеуметтік педагог. 

Топ жетекшілері 

9 - Колледжішілік есепте тұратын қиын және құқықбұзуға бейім 

білім алушылардың тізімін анықтау және әлеуметтік 

жұмыстармен  тұрғын жай актін жүргізу; 

- Қолайсыз отбасыларды анықтау және рейд жүргізу; 

 

Жыл бойы Әлеуметтік педагог. 

Дир. тәрбие ісі 

жөніндегі 

орынбасары. 

10 Колледж білім алушылары арасында «Кәмелеттік жасқа 

толмағандардың қылмыстық жауапкершілігі» атты тақырыбында 

ІІБ өкілдерімен кездесулер ұйымдастыруқараша «Уголовная и 

административная ответственность за нарушение правопорядка» 

Қазан Әлеуметтік педагог. 

Дир. тәрбие ісі 

жөніндегі 

орынбасары. 

11 Суицидтің алдын алу, тәуекелшіл топ, девианттық мінез-құлқы 

бар білім алушылармен жұмыс жасау 

Ақпан Әлеуметтік педагог. 

Психолог 

12 - Білім алушылардың жүргізілген диагностикалық жұмыстың 
нәтижелерін топ жетекшілермен таныстыру; 

- Колледж әкімшілігімен және топ жетекшілермен бірлесе ҚР 

«Баланың құқығы туралы» заңы мен БҰҰ «Баланың құқықтары 

туралы» халықаралық конвенцияны талқылау; 

- Әр топқа әлеуметтік диагностикалық куәлік (паспорт) жасау; 

 

Қараша Әлеуметтік педагог. 
Колледж әкімшілігі 

13 Білім алушылар арасында  сауалнама  жүргізу Қазан Әлеуметтік педагог. 

Психолог 

14 «Взаймодействие колледжа и семьи» жалпы колледжішілік ата-

аналар жиналысын өткізу:  «Бірінші курс білім алушыларының 

колледжде бейімделуі» «Адаптация первокурсников в колледже» 

тақырыбында ата-аналар жиналысын өткізу;  1-2 жарты жылдық 

қорытындысы бойынша ата-аналар жиналысын өткізу. 

Қазан- ақпан Әлеуметтік педагог. 

Тәрбие бөлімі. 

Инспектор.  

ОДН 

15 Денсаулығы нашар білім алушылар  жалпылама  медициналық 
тексеру  жұмыстарын  жүргізу 

Сәуір Әлеуметтік педагог. 
Медбике 

16 - «Мен және жанұям» тақырыбында  

семинар сабақ өткізу. 

- «Колледж -отбасы-бала» мониторингін құру 

- Дарынды және үлгерімі төмен оқушылармен әлеуметтік 

педагогикалық және психологиялық     жұмыстар жүргізу 

Наурыз Әлеуметтік педагог. 

Психолог 

17 Анкетирование на выявления суицидальных склонностей у Мамыр Әлеуметтік педагог. 
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обучающихся и фактов вымогательства среди обучающихся  Психолог  

Дир. тәрбие ісі 

жөніндегі 

орынбасары. 

18 Мектепішілік педагогикалық кеңестерге қатысу; 

- Қалалық, облыстық семинарларға қатысу; 

- Білім көтеретін курстарына бару;  

Жыл бойы Әлеуметтік педагог 

19 Әлеуметтік педагог қызметінің жылдық жұмыс нәтижесінің 

қорытынды есебін жасау. 

Маусым Әлеуметтік педагог 
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«ЖАЛПЫ ГУМАНИТАРЛЫҚ» пәндер бірлестігінің 

ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ 

 

Колледждің оқу үрдісін бақылау жұмысының  бағыттары: 

- Мемлекеттік жалпыға білім беру стандартының талаптарын және үлгілік жұмыс бағдарламалары 

ережелерін орындауды қамтамасыздандыру 

- Педагогикалық технологияны жаңарту 

- Білім мазмұнын жетілдіру 

- Оқу-тәрбие үрдісімен тиімді басқару 

- Модульді технологияны практикада қолдану 

- Білім алушылардың білімін бақылау және әдістемелік-оқу кешенін құрастыру 

- Педагогикалық қызметкерлердің жоғары кәсібі-педагогикалық шеберліктерімен қамтамасыз ету 

- Оқытушылар мен білім алушылардың ғылыми-зерттеу жұмыстары 

- Педагогикалық тәжірибені тарату және жинақтау 

Стратегиялық мақсат: Білім беру үрдісіне аса көңіл бөлу, кәсіптік мәселелерді шеше алатындай 

болашақ мамандарды дайындау. Нарық жағдайында жеке тұлғаны кәсіби мобильділікке және үнемі өзін – өзі 

дамыту мен өз білімін көтеруге дайындау. 

Пән бірлестігінің тақырыбы:Оқу үрдісінде гуманитарлық пәндер интеграциясын  қолдана отырып, білім 

алушылардың білім сапасын арттыру. 

Мақсаты:Әрбір білім алушының жеке дара қабілеттерін ескере отырып, сапалы, білімді, бәсекеге 

қабілетті жеке тұлға қалыптастыруда инновациялық – педагогикалық әдіс – тәсілдерді жүзеге асыру. 

Міндеттері: 

- Үш тілді меңгерулеріне мүмкіндік жасау, тереңдетілген шет тілі мен арнайы пәндерді ағылшын тілінде 

оқытуды ұйымдастыру 

- Арнайы пәндер бойынша оқулықтар мен электрондық оқу-әдістемелік кешендер жасақтау 

- Білім алушы бойында өзін-өзі дамыту, өзін-өзі тәрбиелеу, өзін-өзі басқару, шешім таба білу қабілеттерін 

қалыптастыру; 
-  Оқытушылардың біліктілігін арттыру; 

- Оқытушыларды педагогикалық бағыттағы шығармашылық ізденіске тарту 

- Білім алушылардың рухани дүниесін байыта отырып, эстетикалық, адамгершілік, азаматтық, ізгілік, 

инабаттылық тәрбие беру.  

 

№ Мазмұны Мерзімі Жауаптылар Қорытын 

ды құжат 

1. Ұйымдастыру жұмысы 

1 2021-2022 оқу жылына арналған пәндер бірлестігінің 

жұмыс жоспарын талқылау және бекітуге ұсыну. 

Оқытушыларды бірлестік жұмыстарын ұйымдастыру 

туралы ережелермен және лауазымдық нұсқаулармен 

таныстыру 

Тамыз ПБ төрайымы 

Кадр бөлімі 

Жылдық 

жоспар 

2 Педагогикалық жүктемені қарастыру Тамыз Диспетчер 

ПБ төрайымы 

Жүктеме 

3 Стандарт талаптары мен үлгілік оқу бағдарламасы 
ережелерін негізге ала отырып,  күндізгі және сырттай оқу 

бөлімнің оқу үрдісін әдістемелік қамтамасыз 

ету.(силлабус,оқу жұмыс бағдарламасы, күнтізбелік 

тақырыптық жоспарлар, тәжірибелік сабақтар, міндетті 

бақылау жұмыстары) 

Тамыз 
қыркүйек  

ПБ төрайымы 
ПБ 

оқытушылары 

Хаттама 

4 Білім алушыларға білім беру мен тәрбиелеу сұрақтары 

бойынша әдістемелік материалдар жинағын құрастыру 

Оқу жылы 

барысында 

ПБ төрайымы 

ПБ 

оқытушылары 

Хаттама 

5 Электронды дидактикалық материалдар, көрнекіліктер 

жинағы, плакаттар, үлестірме материалдар құрастыру. 

Оқу жылы 

барысында 

ПБ төрайымы 

ПБ 

оқытушылары 

Хаттама 

6 Колледж оқытушыларының педагогикалық тәжірибесінің 

электрондық базасын жасақтау, электронды оқу 

ресурстарын алу, пәндер бойынша электронды оқу 

кешендерін құру 

Оқу жылы 

барысында 

ПБ төрайымы 

ПБ 

оқытушылары 

Хаттама 

7 «Жалпы гуманитарлық» пәндер бірлестігі 

оқытушыларының оқу әдістемелік кешендері 

портфолиоларын толықтыру 

Оқу жылы 

барысында 

ПБ төрайымы 

ПБ 

оқытушылары 

Хаттама 

8 Пән бірлестігі оқытушыларына арнайы оқу кабинеттерін Тамыз ПБ төрайымы Жоспар 
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бекіту Молдабекова А. 

9 Пән кабинеттерінің талапқа сай жабдықталуы мен 

сабақты әдістемеліктермен қамтамасыз ету жұмыстарын 

қарастыру 

Тамыз ПБ 

оқытушылары 

Хаттама  

10 Колледжде оқитын білім алушылардың денсаулығы 

туралы мәліметтерді жинақтай отырып медицина 

бөлімімен жұмыс жүргізу 

Жыл бойы Медбике 

Тәлімгер 

Құжаттар  

II. Оқу жұмысы 

1 Пәндер бірлестігінің оқытушыларының педагогикалық 

сағат  жүктемесін талдау және бекітуге ұсыну 

Тамыз ПБ төрайымы Жүктеме 

2 Пән бойынша үлгілік оқу бағдарламасына сай силлабус, 

оқу жұмыс бағдарламасын және күнтізбелік-тақырыптар 

жоспарын талқылау және бекітуге ұсыну 

Тамыз ПБ төрайымы 

ПБ 

оқытушылары 

Күнтізбелік 

тақырыпты

қ жоспар 

3 Пәндер бірлестігі жоспарын талқылап, бекіту 
ПБ отырысында  қаралатын мәселелер: 

- жалпы колледждік іс-шараны ұйымдастырылуы мен 

өткізілуіне жауапты комиссия құрамын құру. 

-электрондық  материалдар құрастыру 

-білім сапасын бақылау мониторингін құру; 

- кабинеттер, зертханалар байқауы, ғылыми-техникалық 

шығармашылық және білім алушылардың ізденіс 

жұмыстары туралы ережелерге түзеулер енгізу; 

- оқытушыларға арналған «Портфолио» технологиясын 

ендіру жұмыстарын жалғастыру; 

-білім алушылардың білім алуға ынтасын арттыру іс-
шаралар енгізу; 

-ғылыми шығармашылық,  ғылыми ізденіс жұмыстары 

күндерін өткізуді жоспарлау; 

-үлгерімі төмен білім алушылармен және олардың ата-

аналарымен жұмыстар жүргізу; 

-оқу процесін, қосымша білім беру курстарын әдістемелік 

қамтамасыз ету; 

-колледждің жұмыс жоспарын орындау; 

Қыркүйек  
Оқу жылы 

барысында  

ПБ төрайымы 
ПБ 

оқытушылары 

Оқу 
жұмысы 

4 Ашық сабақ өткізу кестесін, тақырыптарын, сабақтан тыс 

шараларды, оқытушылардың ғылыми жұмыстарын 

қарастырып, талқылау 

Қыркүйек  ПБ төрайымы 

ПБ 

оқытушылары 

Жоспар  

5 Оқу кабинеттерінің жоспарын бекітуге ұсыну Қыркүйек ПБ төрайымы 

ПБ 

оқытушылары 

Жоспар 

6 Оқытушылардың өзара сабаққа қатысу кестесін 
құрастыру және бекітуге ұсыну 

Қыркүйек ПБ төрайымы 

 

Кесте  

7 Пән бірлестігінің 1 курс білім алушыларымен жұмыс 

жүргізу 

Қыркүйек  Топ жетекшілері Топтар  

8 Бірлестік оқытушыларының жеке өзіндік  білімін көтеру 

жоспарын  қарап бекітуге ұсыну 

Қыркүйек ПБ 

оқытушылары 

Жеке 

өзіндік 

білім 

жоспары 

9 Білім алушыларға арналған әдістемелік нұсқаулармен, 

электрондық тест тапсырмаларын құрастыру және 

бекітуге ұсыну 

Қыркүйек ПБ 

оқытушылары 

Тест 

тапсырмала

ры 

10 I-ші жарты жылдыққа арналған емтихан билеттерін, тест 

тапсырмаларын құрастырып, бекітуге ұсыну 

Қыркүйек 

қараша 

ПБ 

оқытушылары 

Емтихан 

билеттері 

11 Пән бірлестігіндегі жас мамандарға әдістемелік көмектер 

көрсету, тәжірибелі оқытушылардың сабағына қатысып 

тәжірибе алмасуын қадағалау 

Қазан  

ПБ 

оқытушылары 

 

Жас 

мамандар 

жоспары 

12 Білім алушының үлгерім сапасының мониторингі 
-ағымдағы, аралық және қорытынды бақылау 

-қорытынды аттестация 

1-ші семестр 
2-ші семестр 

Оқу ісі 
меңгерушісі 

ПБ төрайымы 

Мониторин
г  

13 Әдістемелік материалдардың басылу жоспарын қарастыру Қазан ПБ төрайымы Әдістемелік 

жоспар 

14 Шеберханалар,зертханалар, оқу кабинеттері материалды-

техникалық оқу жабдықтарымен қамтамасыз етілгенін 

талдап-сараптау 

Қазан Кабинет 

меңгерушілері 

Құжаттар  

15 1 курс білім алушыларының аралық аттестациядан өтуін Қазан Топ жетекшілері Ведомстар  
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қадағалап, білім денгейін тексеру Журналдар  

16 Білім алушыларды ғылыми-зерттеу шығармашылығы 

бойынша конкурсқа дайындау және өткізу. 

Жыл бойы  ПБТ,  

оқытушылар 

 

17 Жағдаяттарды қолдана отырып оқытуды ұйымдастыру 

негізінде білім беруді дамытатын тұлғалық-бағытталған 

әдістерін, технологияларын, «Портфолио» технологиясын 

жетілдіру 

Оқу жылы 

барысында 

ПБ төрайымы 

ПБ 

оқытушылары 

Портфолио  

18 2021-2022 оқу жылына «Жалпы гуманитарлық» пәндер 

бірлестігі оқытушыларының 1 – ші жарты жылдықтағы 

есебі,  топ тәлімгерлері-нің есебі 

Қаңтар Оқытушылар 

Топ тәлімгерлері 

Оқытушыла

р 

Тәлімгерлер 

есебі 

19 Оқытушыларға модуль бойынша рейтинг көрсеткіштер 
жүргізу 

Қаңтар Сапа менеджер 
ПБ төрайымы 

Оқытушыла
р 

20 Бірлестіктің 2021-2022 оқу жылында өтетін он күндік 

жоспарын  құру және ұйымдастыру: 

-Өткізілетін ашық сабақтар  

-Олимпиада  

-Әдістемелік жұмыстар 

-Тәрбие жұмыстары 

11.10-21.10. 

2021 ж 

ПБ 

оқытушылары 

10 күндік  

декада 

21 II-ші жарты жылдыққа арналған емтихан билеттерін, 

электрондық тест тапсырмаларын құрастырып, бекітуге 

ұсыну 

Ақпан ПБ 

оқытушылары 

Емтихан 

билеттері 

22 Жалпы гуманитарлық бағыт бойынша қалалық 

колледждер арасында онлайн ғылыми конференция, 

семинарларға, олимпиадаларға қатысу 

Жыл бойы  ПБ төрайымы  

ПБ 

оқытушылары 

Ғылыми 

жұмыс 

23 Білім алушылардың  ғылыми-техникалық 

шығармашылықтарымен, ізденіс жұмыстары нәтижесін 
талдау, қорытынды онлайн конференция өткізу 

Сәуір  ПБ 

оқытушылары 

Конференц

ия  

24 Кәсіби бағдар жұмысын ұйымдастыру және жүргізу Сәуір мамыр  ПБ 

оқытушылары 

Кәсіби 

бағдар 

жұмысы 

25 2021-2022 оқу жылында 2-ші жарты жылдықтағы топ 

тәлімгерлерінің есебі 

Маусым ПБ төрайымы 

Молдабекова 

А.А. 

Тәлімгерлер 

есебі 

26 Пән бірлестігінің «Кәсіби бағдар беру» жұмыстарының 

есебі 

Маусым ПБ 

оқытушылары 

Кәсіби 

бағдар беру 

жоспары 

27 Пән бірлестігі оқытушыларының оқу – әдістемелік, 

тәрбиелік  жұмыстарын рейтингтік бағалау 

1 ші және 

2ші жарты 

жылдықта 

ПБ төрайымы Рейтингтік 

көрсеткіш 

28 Пән бірлестігі оқытушыларының есебі Маусым ПБ 

оқытушылары 

Жылдық 

есеп 

29 Пәндер бірлестігі төрағаларының шығармашылық 

есептері 

Маусым ПБ төрайымы 

Молдабекова 
А.А. 

Жылдық 

есеп 

III. Ғылыми –әдістемелік жұмысы 

1 «Заманауи педагогикалық ақпараттық технологияларды 

біріктіру және көптілді білім беру элементтерін енгізу 

арқылы мамандардың кәсібиқұзыреттерін 

қалыптастыру»тақырыбын негізге ала отырып» 

оқытушылардың ғылыми жұмыспен айналысуын 

қадағалау 

Оқу жылы 

барысында 

ПБ оқытушылары Ғылыми 

жұмыспен 

айналысу 

2 Жоғарғы білім беру орындарында,респуликалық 

әдістемелік бірлестіктерде біліктілікті көтеру курстарына 

қатысу  

Қыркүйек  ПБ оқытушылары Сертификат  

3 Ашық сабақ өткізу кестесін құру және оған колледж 

оқытушыларының қатысуын қамтамасыз ету  

Қыркүйек 

Жылбойы 

ПБ төрайымы  Кесте  

4 Колледж білім алушыларына арналған кітап қорын 

қарастыру электрондық оқулықтарды жинақтау 

Жыл бойы ПБ оқытушылары 

Білім алушылар 

Кітаптар  

Электрондық 

оқулықтар 

5 Педагогтардың кәсіби дайындық деңгейін, кәсіби 
қажеттіліктері мен мәселелерін меңгеру 

Оқу жылы 
барысында  

ПБ оқытушылары Семинар  

6 Оқытушылардың ғылыми шығармашылық жұмыстармен 

айналысуының нәтижесі «Үздік электрондық оқулық- 

Сәуір ПБ оқытушылары Ұйымдастыр

у комитеті 
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2022» байқауына қатысу 

7 Педагогтар біліктілігін анықтау мониторингін 

ұйымдастыру 

Жылына  

2 рет 

ПБ Төрайымы, 

Директордың 

ғылыми-

әдістемелік 

жұмысы жөніндегі 

орынбасары 

Мониторинг  

8 Білім алушылардың білім-білік дағдыларын анықтау Жыл бойы ПБ Төрайымы, 

Директордың 

ғылыми-
әдістемелік 

жұмысы жөніндегі 

орынбасары 

Оқу жұмысы 

9 Өзара тәжірибе алмасу мақсатында колледж 

оқытушыларының өзара сабаққа қатысуы және жас 

мамандарға тәлімгерлердің көмегін ұйымдастыру 

Жылбойы Директордың 

ғылыми-

әдістемелік 

жұмысы жөніндегі 

орынбасары, 

ПБ төрайымы, ПБ 

оқытушылары 

Тәжірибе 

алмасу 

10 Әлеуметтік пәндерді оқытуда көп тілділік элементтерін 

қолдану-жан жақты дамыған маман қалыптастыру көзі 

Қазан ПБ жас маман  Педагогикал

ық шеберлік 

мектебі 

11 Рухани жаңғыру аясында: «Кәсіби білімді шыңдау-
шығармашыл ұстаз қолында» әдістемелік семинар 

Желтоқсан ПБ оқытушылары Әдістемелік 
семинар 

12 Электрондық оқулықты оқу үрдісінде қолданудың білім 

сапасына әсері 

Ақпан Тәлімгер  

жас маман  

Педагогикал

ық шеберлік 

мектебіӘдіст

емелік 

семинар 

13 «Жастар идеясының жәрмеңкесі» тақырыбында білім 

алушылар арасында ғылыми-практикалық конференция. 

Сәуір ПБ оқытушылары Әдістемелік 

семинар 

14 Қалалық колледждер арасында оқытушылар мен білім 

алушылардың  ғылыми жұмыстармен айналысуы, 

конференция, семинарларға, олимпиадаларға қатысуын 

қадағалау 

Жыл бойы ПБ төрайымы  

ПБ оқытушылары 

Ғылыми 

жұмыс 

15 «Дуалды оқыту болашақ мамандардың бәсекеге 

қабілеттілігінің кепілі»әдістемелік семинар 

Наурыз  Директордың 

ғылыми-

әдістемелік 

жұмысы жөніндегі 
орынбасары, 

ПБ оқытушылары 

Педагогикал

ық шеберлік 

мектебіӘдіст

емелік 
семинар 

16 Білім алушылардың ғылыми-ізденіс жұмыстарын баспа 

беттеріне жариялауы. 

Мамыр ПБ оқытушылары Оқытушылар  

17 «Оқыту процесіндегі педагог құзыреттілігі» - педагогтар 

арасында сауалнама жүргізу 

Мамыр  ПБ оқытушылары Сауалнама  

18 Білім алушылардың ғылыми шығармашылық 

қызметтеріне жетекшілік жұмыстарының қорытындысы 

Маусым  ПБ төрайымы 

оқытушылары 

Қорытынды 

есебі 

19 Пәндер бірлестігі төрағаларының шығармашылық 

есептері 

Маусым  ПБ төрайымы Қорытынды 

есебі 

IV. Тәрбие жұмысы 

1 2021-2022 жаңа оқу жылына топ тәлімгерлерін 

тағайындап, топ жоспарын құру және бекіту 

Тамыз  ПБ төрайымы 

Тәлімгерлер   

Жоспар 

2 Талап етілген құжаттар мен тәлімгерлермен тәрбиелік 

жұмысты дамыту мақсатындағы ережелермен танысу, 

талқылау 

Қыркүйек  ПБ төрайымы 

Тәлімгерлер 

Құжаттар  

3 «Жалпы гуманитарлық» пәндер бірлестігі білім 

алушыларының әлеуметтік құжаттарын жинақтай отырып 

психолог маманмен жұмыс жүргізу 

Жыл бойы Психолог 

Тәлімгер 

Әлеуметтік 

паспорт 

4 Білім алушылармен сабаққа қатыспаған  күндері бойынша 
алдын-алу жұмыстарын өткізу  

Айына1 рет Тәлімгерлер Жоспар 

5 Топ тәлімгерлерінің тәрбие жұмысы бойынша1-ші жарты 

жылдық жұмыс есебін қабылдау 

Қаңтар Тәлімгерлер Есеп беру 

6 Білім алушылардың түрлі іс-шараларға қатысуын Жыл бойы ПБ оқытушылары, Есеп беру 
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қамтамасыз ету тәлімгерлер 

7 Колледж білім алушылары арасында «Кәмелеттік жасқа 

толмағандардың қылмыстық жауапкершілігі» атты 

тақырыбында ІІБ өкілдерімен кездесулер ұйымдастыру 

Жыл бойы Тәрбие бөлімі 

Тәлімгерлер 

Іс-шара 

8 «Тіл мерейі – ел мерейі» тілдер мерекесі күніне орай 

 

Қыркүйек  Қазақ тілі, 

ағылшын тілі пәні 

оқытушылары 

Іс – шара  

9 «Ұстаз – мәңгі нұрдың қызметшісі»ұзтаздар күні 

мерекесіне орай 

 

Қыркүйек «Жалпы 

гуманитарлық»ПБ 

Мерекелік 

кеш 

10 Колледжішілік байқауға қатысу Кесте 

бойынша 

«Жалпы 

гуманитарлық»ПБ 

Байқау  

11 Тәлімгерлердің жылдық тәрбие есебі Маусым  Тәлімгерлер  Есеп беру 

VI. Қоғамдық жұмыс 

1 Колледж аралық сенбілікке ат салысу Жыл бойы ПБ 
оқытушылары 

Сенбілік  

2 Колледж аралық мерекелік іс-шараға белсене ат салысу. Жыл бойы ПБ 

оқытушылары 

Мерекелер  

3 Әкімшілік тапсырмаларын орындау Жыл бойы ПБ 

оқытушылары 

Тапсырма 

 

«Жалпы гуманитарлық» пәндер бірлестігінің төрайымы Молдабекова А.А. 
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«Экономика және ақпараттық жүйелер» пәндер бірлестігінің 

ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ 

Колледждің педагогикалық ұжымының әдістемелік жұмысының тақырыбы:  
«Заманауи педагогикалық ақпараттық технологияларды біріктіру және көптілді білім беру элементтерін 

енгізу арқылы мамандардың кәсіби құзыреттерін қалыптастыру» 

 

Колледждің оқу үрдісін бақылау жұмысының  бағыттары: 

- Мемлекеттік жалпыға білім беру стандартының талаптарын және үлгілік жұмыс бағдарламалары 

ережелерін орындауды қамтамасыздандыру 

- Педагогикалық технологияны жаңарту 

- Білім мазмұнын жетілдіру 

- Оқу-тәрбие үрдісімен тиімді басқару 

- Модульді технологияны практикада қолдану 

- Білім алушылардың білімін бақылау және әдістемелік-оқу кешенін құрастыру 

- Педагогикалық қызметкерлердің жоғары кәсібі-педагогикалық шеберліктерімен қамтамасыз ету 

- Оқытушылар мен білім алушылардың ғылыми-зерттеу жұмыстары 

- Педагогикалық тәжірибені тарату және жинақтау 

Пән бірлестігінің тақырыбы: «Жаңа педагогикалық және инновациялық технологияларды пайдалана  отырып, 

білім алушылардың оқу-іскерлік қабілетін дамыту» 

Мақсаты -  Білім жетілдірудің бірізділігін, үздіксіздігін қамтамасыз ете отырып, оның сапасын, кәсіби 

дайындығын, біліктілігін, білімін заман талабына сай үнемі жетілдіру  

Міндеттері: 

1. Қазіргі замануи педагогикалық технологияларды қолдана отырып, күнделікті сабақтың сапасын 

арттыру және дамыту.  

2. Бірлестік оқытушыларының педагогикалық біліктіліктерін көтеріп, жетілдіру. 

№ Мазмұны Мерзімі Жауаптылар Қорытынды 

құжат 

I Ұйымдастыру жұмысы  

1 2021-2022 оқу жылына арналған пәндер бірлестігінің жұмыс 

жоспарын талқылау және бекітуге ұсыну. Оқытушыларды 

бірлестік жұмыстарын ұйымдастыру туралы ережелермен және 

лауазымдық нұсқаулармен таныстыру 

Тамыз Директордың оқу 

жұмысы жөніндегі 

меңгерушісі 

ПБ төрайымы 

Кадр бөлімі 

Жылдық 

жоспар 

2 Педагогикалық жүктемені қарастыру Тамыз Директордың оқу 

жұмысы жөніндегі 

меңгерушісі 

Диспетчер 

ПБ төрайымы 

Жүктеме 

3 Пәндер бойынша оқу жоспарларын кәсіби модуль бөлімдерін 

ескере отырып  құру 

Тамыз ПБ төрайымы Хаттама 

4 Стандарт талаптары мен үлгілік оқу бағдарламасы ережелерін 

негізге ала отырып,  күндізгі және сырттай оқу бөлімнің оқу 

үрдісін әдістемелік қамтамасыз ету.(оқу жұмыс бағдарламасы, 

күнтізбелік тақырыптық жоспарлар, тәжірибелік сабақтар, 

міндетті бақылау жұмыстары) 

Тамыз 

қыркүйек  

Әдіскер 

ПБ төрайымы 

ПБ оқытушылары 

Хаттама 

5 2021-2022 оқу жылында жүзеге асатын және кәсіби модульдер 

мен  оқытылатын пәндердің ОӘҚ негізін құру 

Оқу жылы 

барысында 

ПБ төрайымы Хаттама 

6 Оқу құжаттарын рәсімдеу бойынша ережелер жасау Оқу жылы 

барысында 

ПБ төрайымы Хаттама 

7 Білім алушыларға білім беру мен тәрбиелеу сұрақтары 

бойынша әдістемелік материалдар жинағын құрастыру 

Оқу жылы 

барысында 

ПБ төрайымы 

ПБ оқытушылары 

Хаттама 

8 Дидактикалық материалдар, көрнекіліктер жинағы, плакаттар, 

үлестірме материалдар құрастыру. 

Оқу жылы 

барысында 

ПБ төрайымы 

ПБ оқытушылары 

Хаттама 

9 Колледж оқытушыларының педагогикалық тәжірибесінің 

электрондық базасын жасақтау, электронды оқу ресурстарын 

алу, пәндер бойынша электронды оқу кешендерін құру 

Оқу жылы 

барысында 

ПБ төрайымы 

ПБ оқытушылары 

Хаттама 

10 «Экономика және ақпараттық жүйелер» пәндер бірлестігі 

оқытушыларының оқу әдістемелік кешендері портфолиоларын 

толықтыру 

Оқу жылы 

барысында 

Әдіскер 

ПБ төрайымы 

ПБ оқытушылары 

Хаттама 
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11 Пән бірлестігі оқытушыларына арнайы оқу кабинеттерін бекіту Тамыз ПБ төрайымы 

Досжанова Б.Р. 

Жоспар 

12 Пән кабинеттерінің талапқа сай жабдықталуы мен сабақты 

әдістемеліктермен қамтамасыз ету жұмыстарын қарастыру 

Тамыз ПБ оқытушылары Хаттама  

13 Жас мамандарға тәлімгер тағайындау және  жұмыс жоспарын 

талқылау және бекітуге ұсыну 

Тамыз   Әдіскер  

ПБ төрайымы 

Хаттама  

14 Колледжде оқитын білім алушылардың денсаулығы туралы 

мәліметтерді жинақтай отырып медицина бөлімімен жұмыс 

жүргізу 

Жыл бойы Медбике 

Тәлімгер 

Құжаттар  

II Оқу жұмысы  

1 Пәндер бірлестігінің оқытушыларының күндізгі және сырттай 

оқу бөлімі бойынша педагогикалық сағат  жүктемесін талдау 

және бекітуге ұсыну 

Тамыз Директордың оқу 

жұмысы жөніндегі 

меңгерушісі 
ПБ төрайымы 

Жүктеме 

2 Пән бойынша үлгілік оқу бағдарламасына сай оқу жұмыс 

бағдарламасын және күнтізбелік-тақырыптар жоспарын 

талқылау және бекітуге ұсыну 

Тамыз Әдіскер 

ПБ төрайымы 

ПБ оқытушылары 

Күнтізбелік 

тақырыптық 

жоспар 

3 Пәндер бірлестігі жоспарын талқылап, бекіту 

ПБ отырысында  қаралатын мәселелер: 

- жалпы колледждік іс-шараны ұйымдастырылуы мен 

өткізілуіне жауапты комиссия құрамын құру. 

-білім сапасын бақылау мониторингін құру; 

- кабинеттер, зертханалар байқауы, ғылыми-техникалық 

шығармашылық және білім алушылардың ізденіс жұмыстары 

туралы ережелерге түзеулер енгізу; 

- оқытушыларға арналған «Портфолио» технологиясын ендіру 
жұмыстарын жалғастыру; 

-білім алушылардың білім алуға ынтасын арттыру іс-шаралар 

енгізу; 

-ғылыми шығармашылық,  ғылыми ізденіс жұмыстары 

күндерін өткізуді жоспарлау; 

-үлгерімі төмен білім алушылармен және олардың ата-

аналарымен жұмыстар жүргізу; 

-оқу процесін, қосымша білім беру курстарын әдістемелік 

қамтамасыз ету; 

-колледждің жұмыс жоспарын орындау; 

-колледж сайтында пәндер бірлестігі  бетін құру 

Қыркүйек  

Оқу жылы 

барысында  

ПБ төрайымы 

ПБ оқытушылары 

Оқу жұмысы 

4 Ашық сабақ өткізу кестесін, тақырыптарын, сабақтан тыс 

шараларды, оқытушылардың ғылыми жұмыстарын 
қарастырып, талқылау 

Қыркүйек  Әдіскер 

ПБ төрайымы ПБ 
оқытушылары 

Жоспар  

5 Оқу кабинеттерінің жоспарын бекітуге ұсыну Қыркүйек  ПБ төрайымы ПБ 

оқытушылары 

Жоспар 

6 Мамандықтар бойынша оқу-өнеркәсіп базасын тиімді 

қолдану  және барды талдау 

Қыркүйек  Кабинет 

меңгерушілері 

Жоспар  

7 Практикалық сабақтарды өткізу үшін (өтініштер 

бойынша)  техникалық оқу құралдарын   қолға түсіру 

Ай сайын  Кабинет  

меңгерушілері 

зертхана   

меңгерушілері 

Оқу құралдары  

8 Оқытушылардың өзара сабаққа қатысу кестесін құрастыру 

және бекітуге ұсыну 

Қыркүйек  ПБ төрайымы 

 

Кесте  

9  «Мен кәсіпкермін», «Жас бағдарламашы» - үйірмелерінің 

жұмыс жоспарын талқылау және бекітуге ұсыну. 

(Үйірме жетекшілері – Тұралық М.   , Садвакасов Ж, 

Нуридинов А) 

Қыркүйек  ПБ төрайымы 

Үйірме 

меңгерушілері  

Жоспар 

10 Техника қауіпсіздігі стендін, оқу стендтерін құрастыру Оқу жылы 

барысында  

Кабинет  

меңгерушілері 

Стендттер  

11 Оқу шеберханалары мен зертханалардың оқу – материалдық 
базасын нығайту:                  

  -  оқу әдістемелік оқулықтар,  құралдар және жабдықтармен 

қамтамасыз ету;  

- электронды каталогтар құру;  

- оқу өндірістік шеберханаларды құрал- жабдықтармен 

толықтыру;  

- қозғалыстағы құрал жабдықтармен кабинеттер мен 

зертханаларды қайта жабдықтау. 

Оқу жылы 
барысында  

Кітапханашы 
Кабинет  

меңгерушілері 

Оқу 
әдістемелік 

кешендер 

Электрондық 

оқулықтар 
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12 Пән бірлестігінің 1 курс білім алушыларымен жұмыс жүргізу Қыркүйек  Тәрбие меңгерушісі 

Тәлімгерлер 

Топтар  

13 Бірлестік оқытушыларының жеке өзіндік  білімін көтеру 

жоспарын  қарап бекітуге ұсыну 

Қыркүйек  ПБ оқытушылары Жеке өзіндік 

білім жоспары 

14 Күндізгі және сырттай оқу бөлім білім алушыларына арналған 

әдістемелік нұсқаулармен тест тапсырмаларын құрастыру және 

бекітуге ұсыну 

Қыркүйек  ПБ оқытушылары Тест 

тапсырмалары 

15 I-ші жарты жылдыққа арналған емтихан билеттерін, тест 

тапсырмаларын құрастырып, бекітуге ұсыну 

Қыркүйек  ПБ оқытушылары Емтихан 

билеттері 

16 I-ші жарты жылдыққа арналған курстық жұмыс тақырыптарын 

қарап, өңдеп құрастырып, бекітуге ұсыну 

Қыркүйек  ПБ оқытушылары Курстық 

жұмыс 

тапсырмалары 

17 «Есеп және аудит», «Ақпараттық жүйелер мамандықтары 
бойынша 1,2,3,4 курс білім алушыларының оқу тәжірибесіне 

толық қатысуын және тәжірибе есептерін өткізуді қадағалау 

Оқу кестесі 
бойынша  

Оқытушылар  
Тәжірибе 

меңгерушісі    

ПБ төрайымы 

 

Оқу 
тәжірибесі-нің 

жоспары 

 

18 «Есеп және аудит», «Ақпараттық жүйелер мамандықтары 

бойынша 2,3 курс білім алушыларының өндірістік тәжірибеден 

толық  өтуін қадағалау, әдістемелік нұсқаулармен және 

құжаттармен қамтамасыз ету 

Оқу кестесі 

бойынша  

Тәжірибе 

меңгерушісі    

ПБ төрайымы 

Оқытушылар  

 

Өндірістік 

тәжірибенің 

жоспары 

 

19 Білім алушының үлгерім сапасының мониторингі 

-ағымдағы, аралық және қорытынды бақылау 

-қорытынды аттестация 

1-ші 

семестр 

2-ші 

семестр  

Бөлім меңгерушісі 

ПБ төрайымы 

Мониторинг  

20 Әдістемелік материалдардың басылу жоспарын қарастыру Қазан  Әдіскер 
ПБ төрайымы 

Әдістемелік 
жоспар 

21 Шеберханалар, зертханалар, оқу кабинеттері материалды-

техникалық оқу жабдықтарымен қамтамасыз етілгенін талдап-

сараптау 

Қазан  Кабинет 

меңгерушілері 

Құжаттар  

22 1 курс білім алушыларының аралық аттестациядан өтуін 

қадағалап, білім денгейін тексеру 

Қазан Топ жетекшілер Ведомстар  

Журналдар  

23 Мамандықтардың оқу-әдістемелік кешендері және олардың 

жабдықталуы 

Қазан  Әдіскер  

ПБ төрайымы  

Оқу-

әдістемелік 

кешендер 

24 Пән бірлестігіндегі жас мамандарға әдістемелік көмектер 

көрсету, тәжірибелі оқытушылардың сабағына қатысып 

тәжірибе алмасуын қадағалау 

Казан Топ жетекшілер 

Жас мамандар 

 

Жас мамандар 

жоспары 

25 Экономикалық пәндерден қысқы бітіруші мамандықтар: 

«Жерге орналастыру», «Ауыл шаруашылығын электрлендіру 

және автоматтандыру» және «Агрономия» мамандықтары 

бойынша Қорытынды мемлекеттік аттестация билеттерін 
құрастырып бекітуге ұсыну 

Қараша ПБ оқытушылары Мемлекеттік 

емтихан 

билеттері 

26 Диплом алдындағы практиканы ұйымдастыру Кесте 

бойынша  

Практика 

меңгерушісі ПБ 

оқытушылары 

Практика  

27 Жағдаяттарды қолдана отырып оқытуды ұйымдастыру 

негізінде білім беруді дамытатын тұлғалық-бағытталған әдісті, 

оқулық жобалау технологияларын, жанама оқыту әдістерін, 

математикалық модельдеуді, іскерлік ойындарын,  денсаулық-

сақтау технологияларын, «Портфолио» технологиясын 

жетілдіру 

Оқу жылы 

барысында  

Әдіскер 

ПБ төрайымы 

ПБ оқытушылары 

Портфолио  

28 «Есеп және аудит», «Ақпараттық жүйелер» мамандықтары 

бойынша 1,2,3 курс білім алушыларының  аралық 

аттестациядан өтілуін қадағалау 

Оқу кестесі 

бойынша 

Топ жетекшілер, 

Оқытушылар 

Аралық 

аттестация 

29 Тәуелсіз сапаны бағалауға (ТСБ) білім алушылардың 

дайындығына жауапты оқытушыларды тағайындау 

Қараша 

 

Бөлім меңгерушісі 

ПБ оқытушылары 

ТСБ құжаттары 

 

30 «Экономика және ақпараттық жүйелер» пәндер бірлестігі 

оқытушыларының оқу-тәжірибелік есептерін тәжірибе 

меңгерушісіне  өткізілуін қадағалау 

Оқу-

тәжірибесі 

кестесі 

бойынша 

Тәжірибе 

меңгерушісі 

оқытушылар 

Тәжірибе есебі 

31 2021-2022 оқу жылына «Экономика және ақпараттық жүйелер» 
пәндер бірлестігі оқытушыларының 1 – ші жарты жылдықтағы 

Қаңтар Оқытушылар 
Топ жетекшілер 

Оқытушылар 
Тәлімгерлер 
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есебі,  топ жетекшілерінің есебі есебі 

32 Оқытушыларға модуль бойынша рейтинг көрсеткіштер жүргізу Қаңтар Директордың оқу 

жұмысы жөніндегі 

меңгерушісі 

ПБ төрайымы 

Оқытушылар 

33 Бірлестіктің 2021-2022 оқу жылында өтетін он күндік 

жоспарын  құру және ұйымдастыру: 

- Өткізілетін ашық сабақтар  

- Ашық тәрбие сағаттары 

- Олимпиада  
- Конференциялар  

Ақпан  ПБ оқытушылары 10 күндік  

декада 

34 II-ші жарты жылдыққа арналған емтихан билеттерін, тест 

тапсырмаларын құрастырып, бекітуге ұсыну 

Ақпан Бөлім меңгерушісі 

ПБ оқытушылары 

Емтихан 

билеттері 

35 II-ші жарты жылдыққа арналған курстық жұмыс 

тақырыптарын қайта қарап, өңдеп құрастырып, бекітуге ұсыну 

Ақпан Бөлім меңгерушісі 

ПБ оқытушылары 

Курстық 

жұмыс 

тақырыптары 

36 «1305000 – Ақпараттық жүйелер» мамандықтары бойынша 

диплом қорғау тақырыптарын бекіту 

Ақпан  Бөлім меңгерушісі ҚМА бұйрығы 

37 «Есеп және аудит», «Бағдарламалық қамтамасыз ету» 

мамандықтары бойынша 2,3 курс білім алушыларының диплом 

алды және кәсіптік тәжірибеден толық  өтуін қадағалау 

Кесте 

бойынша 

Тәжірибе 

меңгерушісі 

ПБ төрайымы  

Диплом алды 

тәжірибе 

 

38 «Экономика және ақпараттық жүйелер» бағыт бойынша 

қалалық колледждер арасында  ғылыми конференция, 

семинарларға, олимпиадаларға қатысу 

Жыл бойы  ПБ төрайымы  

ПБ оқытушылары 

Ғылыми 

жұмыс 

39 2021-2022 оқу жылындағы пәндер олимпиадасының 

қорытындысы   

Оқу жылы 

барысында 

ПБ төрайымы 

 

Олимпиада 

есебі 

40 Диплом алдындағы практиканы ұйымдастыру Сәуір  Практика 

меңгерушісі ПБ 
оқытушылары 

Практика  

41 «0518000-Есеп және аудит», «1305000 – Ақпараттық жүйелер» 

мамандықтарының ҚМА және дипломдық жоба құрамын 

анықтау 

Сәуір Бөлоім меңгерушісі 

ПБ төрайымы 

 

ҚМА құрамы 

42 Білім алушылардың  ғылыми-техникалық 

шығармашылықтарымен, ізденіс жұмыстары нәтижесін талдау, 

қорытынды конференция өткізу 

Сәуір  Әдіскер 

ПБ оқытушылары 

Конференция  

43 Кәсіби бағдар жұмысын ұйымдастыру және жүргізу Сәуір 

мамыр  

Серікбаев Қ.Б. 

ПБ оқытушылары 

Кәсіби бағдар 

жұмысы 

44 «0518000-Есеп және аудит», «1305000 – Ақпараттық жүйелер» 

мамандықтарының  ҚМА  кестесін құру 

Сәуір  Бөлім менгерушісі 

ПБ төрайымы 

 

ҚМА кестесі 

 

 

45 «0518000 - Есеп және аудит» мамандығы бойынша Қорытынды 

мемлекеттік аттестация билеттерін құрастырып бекітуге ұсыну 

Сәуір Бөлім менгерушісі 

ПБ оқытушылары 

Мемлекеттік 

емтихан 

билеттері 

46 Бітіруші топтарға жұмыстарды рәсімдеу үшін ақыл-кеңес 

беруді ұйымдастыру  

Оқу 

үрдісінің 
кестесіне 

сәйкес 

Тәжірибе 

меңгерушісі    
ПБ төрайымы 

Жоспар  

47 Бітіруші топтар тәжірибе жетекшілерімен мәжіліс Мамыр  Тәжірибе 

меңгерушісі     

ПБ төрайымы 

Мәжіліс  

48 Жазғы бітіруші топ білім алушыларының мамандықтары 

бойынша сертификат алу үшін Тәуелсіз бағалау сапасын 

ұйымдастыру 

Маусым Бөлім меңгерушісі 

ПБ төрайымы 

 

Тәуелсіз 

сапаны бағалау 

49 ҚМА  қорытынды есебін өткізу Маусым Мамандық бойынша  

ҚМА төрағасы 

Бөлім меңгерушісі 

МҚА есебі 

50 2021-2022 оқу жылында 2-ші жарты жылдықтағы топ 

жетекшілерінің есебі 

Маусым Тәлімгерлер Тәлімгерлер 

есебі 

51 Пән бірлестігінің «Кәсіби бағдар беру» жұмыстарының есебі Маусым ПБ оқытушылары Кәсіби бағдар 

беру жоспары 

52 Пән бірлестігі оқытушыларының оқу – әдістемелік, тәрбиелік  

жұмыстарын рейтингтік бағалау 

1 ші және 

2ші жарты 
жылдықта 

Директордың оқу 

жұмысы жөніндегі 
меңгерушісі 

ПБ төрайымы 

Рейтингтік 

көрсеткіш 
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53 Пән бірлестігі оқытушыларының есебі Маусым ПБ оқытушылары Жылдық есеп 

54 Пәндер бірлестігі төрағаларының шығармашылық есептері Маусым ПБ төрайымы 

Оқытушылар 

Жылдық есеп 

III Ғылыми –әдістемелік жұмысы 

1 «Оқытушылардың педагогикалық құзыреттілігін қалыптастыру 

мақсатында қазіргі педагогикалық және ақпараттық 

коммуникативтік технологияларды енгізу» тақырыбын негізге 

ала отырып» оқытушылардың ғылыми жұмыспен айналысуын 

қадағалау 

Оқу жылы 

барысында 

Әдіскер 

ПБ 

оқытушылары 

Ғылыми жұмыспен 

айналысу 

2 Жоғарғы білім беру орындарында, респубикалық әдістемелік 

бірлестіктерде біліктілікті көтеру курстарына қатысу  

Қыркүйек  Әдіскер 

ПБ 

оқытушылары 

Сертификат  

3 Ашық сабақ өткізу кестесін құру және оған колледж 
оқытушыларының қатысуын қамтамасыз ету  

Қыркүйек 
Жыл бойы 

ПБ төрайымы  Кесте  

4 Колледж білім алушыларына арналған кітап қорын қарастыру 

электрондық оқулықтарды жинақтау 

Жыл бойы ПБ 

оқытушылары 

Білім 

алушылар 

Кітаптар  

Электрондық 

оқулықтар 

5 «Үздік видеосабақ - 2021» байқауы Қазан Топ 

жетекшілер 

Білім 

алушылар 

Байқау  

6 Педагогтардың кәсіби дайындық деңгейін, кәсіби 

қажеттіліктері мен мәселелерін меңгеру 

Оқу жылы 

барысында  

ПБ 

оқытушылары 

Семинар  

7 «Үздік сабақ – презентациясы-2021» Қараша Топ 

жетекшілер 

Білім 

алушылар 

Презентация 

8 Колледжде  «Арнайы  пәндердің кәсіби бағыты»  мәселесі 
бойынша білім алушылардың ғылыми-зерттеу қызметін 

ұйымдастыру 

Оқу жылы 
барысында  

ПБ 
оқытушылары 

Білім 

алушылар 

Конференция  

9 Ғылыми жобамен жұмыс Оқу жылы 

барысында  

ПБ 

оқытушылары 

Ғылыми жоба 

10 «Үлгілі оқу кабинеті-2021»  Желтоқсан  Кабинет 

меңгерушілері 

Байқау 

11 Педагогтар біліктілігін анықтау мониторингін ұйымдастыру Жылына 2 

рет 

ПБ Төрайымы 

Әдіскер  

Мониторинг  

12 Білім алушылардың білім-білік дағдыларын анықтау Жыл бойы ПБ Төрайымы 

Әдіскер 

Оқу жұмысы 

13 Өзара тәжірибе алмасу мақсатында колледж оқытушыларының 

өзара сабаққа қатысуы және жас мамандарға тәлімгерлердің 

көмегін ұйымдастыру 

Жыл бойы Әдіскер 

ПБ төрайымы 

ПБ 

оқытушылары 

Тәжірибе алмасу 

14 «Үздік тәлімгер-2022» байқауы Ақпан Топ 

жетекшілер 

Байқау  

15 Колледжішілік семинарларға, конференцияларға қатысу Жыл бойы ПБ 
оқытушылары 

Әдістемелік 
семинар  

16 Педагогикалық шеберлік мектебі Жыл бойы  Тәлімгер 

Жас маман 

Педагогика-лық 

шеберлік мектебі 

17 Қалалық колледждер арасында оқытушылар мен білім 

алушылардың  ғылыми жұмыстармен айналысуы, 

конференция, семинарларға, олимпиадаларға қатысуын 

қадағалау 

Наурыз  ПБ төрайымы  

ПБ 

оқытушылары 

Ғылыми жұмыс 

18 «Үздік педагог-2022» байқауы Наурыз Оқытушылар 

ПЦК 

Байқау  

19 Арнайы пәндердің әдістемелік қамтамасыз етілуі Наурыз  Әдіскер 

ПБ 

оқытушылары 

Оқу Әдістемелік 

кешені  

20 Пән бірлестігі мамандықтары: 

«04110100-Есеп және аудит», «06130100-Бағдарламалық 

қамтамасыз ету» білім алушыларын арнайы пәндер бойынша 

олимпиадаға қатысуын қадағалау 

Сәуір  ПБ төрайымы 

Пән 

бірлестігінің 

оқытушылары 
 

Олимпиада 

жоспары 
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21 «Үздік электрондық оқулық-2022» байқауы Сәуір Оқытушылар Байқау  

22 Білім алушылар үшін зертханалық-практикалық сабақтарды 

орындауға қажет әдістемелік көмекші құралдар дайындау 

жыл бойы  ПБ төрайымы 

ПБ 

оқытушылары 

Әдістемелік 

Көмекші құралдар 

23 «Үздік ПЦК-2022» байқауы Мамыр ПБ 

оқытушылары, 

ПЦК 

Байқау 

24 Білім алушылардың ғылыми шығармашылық қызметтеріне 

жетекшілік жұмыстарының қорытындысы 

Маусым  ПБ төрайымы 

оқытушылары 

Қорытынды есебі 

25 Пәндер бірлестігі төрағаларының шығармашылық есептері Маусым  ПБ төрайымы Қорытынды есебі 

IV Тәрбие жұмысы  

1 2021-2022 жаңа оқу жылына топ жетекшілерін тағайындап, топ 

жоспарын құру және бекіту 

Тамыз  Тәрбие 

меңгерушісі 

ПБ төрайымы 
Тәлімгерлер   

Жоспар  

2 Талап етілген құжаттар мен тәлімгерлермен тәрбиелік 

жұмысты дамыту мақсатындағы ережелермен танысу, 

талқылау 

Қыркүйек  ПБ төрайымы 

Тәлімгерлер   

Құжаттар  

3 2021 жыл Тәуелсіздігіміздің 30 жылы аясында «Тәуелсіздік 

жетістіктері» тақырыбында Білім күнін атап өту 

Қыркүйек  ПБ төрайымы 

Тәлімгерлер   

Құжаттар  

4 «Экономика және ақпараттық жүйелер» пәндер бірлестігі білім 

алушыларының әлеуметтік құжаттарын жинақтай отырып 

психолог маманымен жұмыс жүргізу 

Жыл бойы Психолог 

Топ 

жетекшілер 

Әлеуметтік паспорт 

5 Жаңа оқу жылына үйірмелер мен клуб мүшелерінің тізімі мен 

кестесін құру 

Қыркүйек Үйірме  

жетекшілері 

Кесте 

6 6-қазан бухгалтерлер күніне «Менің болашақ - бухгалтер» атты 
ашық тәрбие сағатын ұйымдастыру 

Қазан  «Экономика 
және 

ақпараттық 

жүйелер» ПБ 

Мерекелік іс шара 

7 «Дарындар» колледжішілік фестивалі Қараша Білім 

алушылар, 

кураторлар 

Фестиваль  

8 2021-2022 оқу жылында  Ата-аналар жиналысы Қазан-сәуір  Тәлімгерлер  Хаттама  

9 30 тамыз ҚР конституция күні, 1 қыркүйек білім күні, 1 

желтоқсан – алғашқы президент күні, 16 желтоқсан – 

тәуелсіздік күні, Жаңа жыл, «Армысың әз Наурыз», 8 наурыз 

аналар және қыздар күні, 1 мамыр – ынтымақтастық күні, 7-9 

мамыр – ұландар күні және колледжішілік барлық іс-шараға 

білім алушылардың белсене ат салысуын қадағалау 

Оқу жылы 

барысында 

 

ПБ 

оқытушылары 

Топ 

жетекшілер 

Мерекелер  

10 Топтарда апта сайын топ жетекшілік сағат өткізу.  Топ 

сағатының өтуін тексеру 

Оқу  

кестесіне 
сәйкес  

Тәрбие 

меңгерушісі 
Топ 

жетекшілер   

ПБ төрайымы  

Баяндама  

11 Білім алушылардың сабаққа қатынасуын және төлем ақысын 

қадағалау 

Күнде   Бөлім 

меңгерушісі 

Тәлімгерлер  

Оқу барысы 

12 Білім алушылармен сабақтан қалған күндері бойынша алдын-

алу жұмыстарын өткізу  

Айына1 рет Тәлімгерлер  Жоспар 

13 «Күз ханзадасы мен күз ханшайымы-2021» колледжішілік 

байқауы 

Қазан Пәндер 

бірлестігі 

Байқау  

14 15 қараша – ұлттық валюта теңгенің құрылған күні және 

Қаржыгер қызметкерлерінің кәсіби мерекесіне арналған «Теңге 

- мемелекет келбеті» тақырыбында ашық тәрбие сағаты 

Қараша  Пәндер 

бірлестігі 

Іс шара жоспары 

Слайд  

15 Топ жетекшілерінің тәрбие жұмысы бойынша1-ші жарты 

жылдық жұмыс есебін қабылдау 

Қаңтар  Тәлімгерлер Есеп беру 

16 ҚР тәуелсіздігіне арналған іс-шараға қатысу Желтоқсан  Білім 

алушылар, 

оқытушылар 

Іс шара 

17 Колледжішілік байқауға қатысу Кесте 
бойынша 

Пәндер 
бірлестігі 

Байқау  

18 Мамандық бойынша  үлестірмелі материалдар мен Сәуір  Серікбаев Қ.Б. Тест 
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презентациялар жасау және облыс, қала мектептерінде тест 

жүргізу 

Оқытушылар  Кәсіби бағдарлау 

19 «Көктем Аруы-2022» колледжішілік байқауы Наурыз  Пәндер 

бірлестігі 

Байқау  

20 «Үздік топ-2022» колледжішілік байқауына қатысу Сәуір  Пәндер 

бірлестігі 

Байқау  

21 «Жігіт сұлтаны - 2022» колледжішілік байқауы Мамыр  Пәндер 

бірлестігі 

Байқау  

22 Топ жетекшілердің жылдық тәрбие есебі Маусым  Топ 

жетекшілер  

Есеп беру 

VI Қоғамдық жұмыс  

1 Колледж аралық сенбілікке ат салысу Жыл бойы ПБ 

оқытушылары 

Сенбілік  

2 Колледж аралық мерекелік іс-шараға белсене ат салысу. Жыл бойы ПБ 

оқытушылары 

Мерекелер  

3 Әкімшілік тапсырмаларын орындау Жыл бойы ПБ төрайымы 
ПБ 

оқытушылары 

Тапсырма 

 

«Экономика және ақпараттық жүйелер» 

 пәндер бірлестігінің төрайымы                Досжанова Б.Р. 
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ТӘРБИЕ ЖҰМЫСЫНЫҢ ЖОСПАРЫ 

2021-2022 оқу жылы  

 

      Еуразия аграрлық колледжінің тәрбие жұмысының жылдық жоспары Қазақстан Республикасы Білім және 

Ғылым министрлігінің 2019 жылғы 15 сәуірдегі №145 бұйрығымен бекітілген «Тәрбиенің тұжырымдамалық 

негіздерін» басшылыққа алып жасалынған. Тәрбиенің тұжырымдамалық негіздері «Мәңгілік Ел» жалпыұлттық 
идеясы аясында отбасылық тәрбие құндылықтары, сондай-ақ оқу және тәрбие процестерінің өзара кірігуі 

негізінде білім беру процесінің тәрбиелік әлеуетін арттыруға, оқыту мен тәрбиенің кіріктірілуіне, тәрбие 

әдіснамасын мазмұны мен құрылымын жаңартуға бағытталған. Колледжіміздің тәрбие жұмыстарының жүргізілуі 

елімізде болып жатқан (Covid-19) адам денсаулығына қауіпті індетке байланысты онлайн-қашықтықтан 

өткізіледі (ватсап, zoom, edupage бағдарламасы, инстаграмм, сайт) 

Мақсаты: Жалпы адамдық және ұлттық құндылықтар негізінде жан-жақты және үйлесімді дамыған жеке 

тұлғаны тәрбиелеу. 

Мақсатқа жету келесідей мәселелерді шешу барысында жүзеге асырылады: 

1. Жеке тұлғаның кәсіби қасиеттерін қалыптастыру; 

2. Өз елінің, колледжінің, айналасындағы адамдардың әл-ауқатына қамқорлық көрсететін азаматтық-

патриоттық жағдайды, әлеуметтік жауапкершілікті қалыптастыру; 

3. Моральдық тәрбие, оның нәтижесі - жалпыадамзаттық мораль нормаларын, қарым-қатынас мәдениетін 
меңгеру; 

4. Жалпы адамзат мәдениетінің байлығы мен Отанының мәдениетін көрсететін мәдени құндылықтар 

жүйесі бойынша оқитын студенттерді ынталандыру; 

5. Жұмысқа деген оң көзқарасты қалыптастыру, шығармашылық жұмысқа жеттілікті дамыту; 

6. Заңға және қоршаған адамдардың құқықтарына деген құрметке негізделген ұжымдық өмір нормаларын 

сақтау; 

7. Салауатты өмір салтын қалыптастыру, физикалық өзін-өзі жетілдіру және дамыту қабілеті. 

Міндеттері:  

1. Тұлғаның саяси мәдениетін дамытуға, жаңа демократиялық қоғамда өмір сүруге қабілетті, азамат және 

патриотты қалыптастыруға көмектесу, олардың бойында балалар мен жастар ортасындағы қатыгездік 

пен зорлық-зомбылық көріністеріне қарсы тұру дайындығын, құқықтық санасын, балалар мен жастардың 

құқықтық мәдениетін қалыптастыру. 

2. Тұлғаның рухани-адамгершілік және этикалық принциптерін, оның қоғам өмірі дәстүрлері және 

нормаларымен үйлестірілген моральдық қасиеттері мен мақсаттарын қалыптастыру мүмкіндігін туғызу. 

3. Тұлғаның ұлттық және жалпыадамзаттық құндылықтарға бағдарлануына, ана тілі мен қазақ халқының, 

Қазақстан Республикасында тұратын этностар мен этникалық топтардың мәдениетін құрметтеуіне ықпал 

ету. 

4. Бала тұлғасын қалыптастыруда ата-аналардың ағарту жұмысына,олардың психологиялық-педагогикалық 

құзыреттіліктерін арттыруға, қамқоршылық кеңестерінің рөлін көтеруге ықпал ету. 
5. Білім беру ұйымдарында көпмәдениетті орта құруға ықпал ету, тұлғаның қоғамдағы жалпымәдени мінез-

құлық дағдыларын қалыптастыру, оның өнердегі және болмыстағы эстетикалық нысандарды қабылдау, 

меңгеру және бағалау әзірлігін дамыту. 

6. Тұлғаның еңбек дағдыларын, экономикалық ойлауы мен кәсіби қалыптасуына және өзін-өзі іске 

асыруына саналы қарым қатынасын қалыптастыру, табиғат сақтауда белсенді азаматтық ұстанымын 

тәрбиелеуіне; экологиялық сауаттылығы мен мәдениетін жоғары деңгейде дамытуына жағдай жасау.  

7. Әрбір тұлғаның зияткерлік мүмкіндігін, көшбасшылық қасиетін және дарындылығын дамытуды 

қамтамасыз ететін уәждемелік кеңістігін, оның ақпараттық мәдениетін  қалыптастыруына ықпал ету. 

8. Салауатты өмір салты дағдыларын, дене дамуы мен психологиялық денсаулығын сақтау, денсаулыққа 

зиян келтіретін факторларды анықтау біліктілігін ойдағыдай қалыптастыру үшін кеңістік орнату. 

 

  Нормативтік - құқықтық қамтамасыз ету 
Тәрбиенің тұжырымдамалық негіздерінің нормативтік негізін  Қазақстан Республикасының келесі стратегиялық 

құжаттары құрайды: 

 Қазақстан Республикасының Конституциясы; 

 Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2016 – 2019 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 24 шілдедегі 

№ 460 қаулысы. 

 Қазақстан Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясы 

туралы Қазақстан 

 Республикасы Президентінің 2014 жылғы 26 желтоқсандағы № 986 Жарлығы; 

 Қазақстан Республикасында діни экстремизм мен терроризмге қарсы іс-қимыл жөніндегі 2018 – 2022 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламаны бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 
жылғы 15 наурыздағы № 124 қаулысы. 
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 Жастар жылын өткізу жөніндегі жол картасын бекіту туралы ҚР Үкіметінің 2019 жылғы 30 қаңтардағы 

№ 27 қаулысы. 

 "Рухани жаңғыру" бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2019 жылға арналған іс-шаралар жоспары. 

Қазақстан Республикасы Премьер Министрінің 2019 жылғы 20 мамырдағы № 86 өкімі 

Тәрбие қызметінің оқу жылы кезінде шығатын бұйрықтар мен өкімдер 

ТІЗІМІ  

 

№ 

Бұйрық, өкім атауы Жауапты  

                                                          ТАМЫЗ 

1 Әкімшілік пен жауапты кезекшілер кестесі Директордың тәрбие ісі жөніндегі 

орынбасары 

2 Жаңа оқу жылына тәрбие жұмысының жоспарын құру Директордың тәрбие ісі жөніндегі 

орынбасары 

3 Кабинет меңгерушілерін тағайындау туралы  Директордың тәрбие ісі жөніндегі 

орынбасары 

4 Білім күнін Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы қарсаңында 

«Тәуелсіздік жетістіктері» тақырыбында ашық тәрбие сағатарын 
өткізу туралы  

Директордың тәрбие ісі жөніндегі 

орынбасары 

5 Топ жетекшілерін тағайындау туралы   Директордың тәрбие ісі жөніндегі 

орынбасары 

6 Колледждің ішкі тәртіп ережелерін сақтау туралы  Директордың тәрбие ісі жөніндегі 

орынбасары 

                                                          ҚЫРКҮЙЕК 

1 Топ жетекшілік кеңес мүшелерін тағайындау туралы   Директордың тәрбие ісі жөніндегі 

орынбасары 

2 «Zhastarkz» колледждерінің жастар қозғалысы шеңберінде 

студенттердің көшбасшылық қасиеттерін дамыту үшін жағдай 

жасау, «Жас Отан» ЖҚ, ҚР Жастар Альянсымен және басқа да 

стейкхолдерлермен өзара іс-қимыл арқылы студенттік өзін-өзі 

басқаруды дамыту. 

Директордың тәрбие ісі жөніндегі 

орынбасары 

3 Топтарды оқу кабинеттеріне бекіту туралы Директордың тәрбие ісі жөніндегі 

орынбасары 

4 Наркобекетке жауаптыларды тағайындау, бекіту туралы Директордың тәрбие ісі жөніндегі 

орынбасары 

5 Құқық бұзушылықтың алдын-алу кеңесі мүшелерін тағайындау 

туралы 

Директордың тәрбие ісі жөніндегі 

орынбасары 

                                             

                                                         ҚАЗАН    

Директордың тәрбие ісі жөніндегі 
орынбасары 

1 Үйірмелер, клуб, спорт секциялары мен оның жетекшілері туралы Директордың тәрбие ісі жөніндегі 

орынбасары 

                                                ОҚУ ЖЫЛЫ БОЙЫ 

1 

 

 

 

Оқу барысында тәрбиелік іс- шараларды өткізу кезіндегі 

қауіпсіздікке жауапты адамдарды тағайындау туралы  

Директордың тәрбие ісі жөніндегі 

орынбасары 

2 Мереке күндері жауапты адамдарды тағайындау туралы  Директордың тәрбие ісі жөніндегі 

орынбасары  

 
                                           ОҚУ ЖЫЛЫ СОҢЫ  

1 Жаңа оқу жылына жоспар құру Директордың тәрбие ісі жөніндегі 

орынбасары 

 

 

 

  

   

Ай

ы 

 

 

       

апта 

қыркү

йек 

қазан қара

ша 

желтоқ 

сан 

қаң 

тар 

ақпан наурыз сәуір мамыр мау 

сым 

1 ТК 

 

ТК- ТС 

 

ТК   

 

ТК--ТС  

 

 

ТК 

 

ТК- -ТС 

 

ТК  

 

 

ТК--ТС 

 

ТК 

 

ТК-ТС 

 

2 СТ ЖІЖК 

 

СТ ЖІЖК 

 

СТ ЖІЖК 

 

СТ ЖІЖК 

 

СТ ЖІЖК 

3 ҚБК 

 

СӨС 

 

ҚБК 

 

СӨС 

 

ҚБК 

 

СӨС 

 

ҚБК 

 

СӨС 

 

ҚБК 

 

 

 

 



Ф ЕАК 01-02.03 Бірінші басылым 

 

ТӘРБИЕ БӨЛІМІ ОТЫРЫСТАРЫНЫҢ КЕСТЕСІ 

 

 ТК- тәлімгерлік кеңес  

 ТС- тәлімгерлер семинары 

 СТ-старостат 

 ЖІЖК- жастар ісі жөніндегі комитеті кеңесі 

 ҚБК- құқық бұзушылықтың алдын-алу кеңесі 

 СӨС- салауатты өмір салты кеңесі  

  

Тәрбиелік  қызметтің  негізгі бағыттары 

1. Азаматтық- патриоттық,  құқықтық және полимәдениеттілік тәрбие беру 

2. Рухани-адамгершілік және ұлттық тәрбие 

3.  Көркемдік- эстетикалық және ақыл-ой тәрбие 

4. Экологиялық және экономикалық тәрбие 

5. Зияткерлік және көшбасшылық қасиеттерді дамыту 

6. Дене тәрбиесі және салауатты өмір салтын қалыптастыру 
7. Еңбек және кәсіби тәрбие 

8.  Отбасы тәрбиесі 

                                                                                 Ұйымдастыру жұмысы 

№ Іс-шаралар атауы Мерзімі Жауапты 

1 Колледждің кешенді тәрбиелік жоспарын құрастыру, дайындау тамыз Директордың тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары 
2 Жаңа оқу жылына топ жетекшілерін тағайындау жұмыстарын 

жүргізу 

 

тамыз Директордың тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары 

3 Топ жетекшілерімен топтардың  кезекшілік кестесін құру және 

бекіту 

тамыз Директордың тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары 

4 Топ жетекшілерінің топпен жеке  тәрбие  жұмыс жоспарын бекіту  қыркүйек Директордың тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары 

5 Білім алушылардың әлеуметтік паспорты, ата-аналары туралы, 

анықтама құжаттарын жинап  толтыру 

 қыркүйек Топ жетекшілері 

6 Бірінші курс күні (колледж Жарғысы, ішкі тәртіп ережелері, 

қауіпсіздік шаралары, ар кодексі, білім алушы ережесі,басқада 

ережелермен таныстыру) 

қ қыркүйек 

қы ыркүйек 

Директордың тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары, 

Топ жетекшілері 

7 Жаңа қабылданған топтарда «Әлеуметтік бейімдеу» курсын 

ұйымдастыру және  психологиялық тренинг өткізу 

 қырқүйек Психолог 

Утеулинова Л. 

8 Топ жетекшілерінің тәрбие жоспары  

1. «Zhastarkz» жастар қозғалысы шеңберінде «Жас Отан» 

студенттік өзін-өзі басқару жоспары 
2. «Саналы ұрпақ» жұмыс жоспары 

3. Психолог жоспары 

4. «Ұлы дала» клубының жұмыс жоспары 

5. «Ата-аналар мектебі» жұмыс жоспары 

6. «Ашық жүрек» клубының жұмыс жоспары 

7. «Саламатты жастар» бағыттары жоспары 

8. Волонтерлікті дамыту жоспары 

9. «Құқық бұзушылықтың алдын алу» жоспары 

10. Наркобекет жоспары 

11. «Суицидтің алдын алу» жоспары 

12. Кәсіби бағдар жұмысының жоспары 
13. Жас сарбаз әскери-патриоттық клубы жоспары 

14. «Отантану» үйірме жоспары 

15. «Көркемөнерпаздар» үйірме жоспары 

16. «Спорттық секциялар» жұмыс жоспары 

 

 қыркүйек 

қы 

Директордың тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары, 

Топ жетекшілері 
Психолог, 

ЖІЖК төрағасы, 

ҚБК төрағасы, 

Ата-аналар комитеті 

төрайымы, 

Д/ш оқытушысы 

Кәсіби бағдар маманы 

Үйірме жетекшілері 

Д/Ш жетекшілері 

9 Білім алушылардың медициналық тексерістен өткізу іс-шарасын 

ұйымдастыру  

кесте 

бойынша 

Медбике 

Бөлім меңгерушілері 

Топ жетекшілері 

10 Топ жетекшілік кеңесі, топ жетекшілік семинары ай сайын ДТІЖО  

 

11 Жастар ісі жөніндегі комитет, өзін-өзі басқару кеңесі, карантин 

кезіндегі қашықтық, құқық бұзушылықтың алдын-алу 

кеңесі,салауатты өмір салты, «Саналы ұрпақ» жұмысын 

ұйымдастыру 

жыл бойы Директордың тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары 

 

12 Террористік актілердің алдын-алу жұмыстарын ұйымдастыру; 

-  колледж қызметкерлері мен білім алушыларына күнделікті 

өмірдегі қауіпсіздік шаралары бойынша  директор нұсқауы; 

- колледж аумағында жарылғыш т.б. қауіпті заттардың алдын-алу 

нұсқауы. 

     қазан Директордың тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары 

 

14 Топ жетекшілерінің топтарында ашық, тәрбие сағатын,топ сағатын 

өткізуі 

 

оқу 

кестесіне 

сәйкес 

Топ жетекшілері 

15 Білім алушылар мен ата-аналарының шағым хаттары, өтініштеріне 
анықтама жасап, жағдай бойынша шара қолдану 

шағым 
түсуіне 

қарай 

Колледж әкімшілігі 
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16 Барлық курс білім алушыларына  Елбасының Жолдауын, 

отырыстар, түрлі саяси реформаларды  түсіндіру жұмыстарын 

жүргізу 

жыл бойы Директордың тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары 

Топ жетекшілері 

17 Білім алушыларды театрға, мұражайға, көрмелерге, кездесулерге 

баруын ұйымдастыру (онлайн) 

жыл бойы  ДТІЖО, 

Топ жетекшілері  

 18 Білім алушылардың түрлі спорттық жарыстарға қатысуын 

қамтамасыз ету 

жыл бойы Дене шынықтыру 

оқытушысы 

 
19 Білім алушылардың оқу-тәрбие үрдісіне қатысуын қадағалау жыл бойы Бөлім меңгерушілері 

Топ жетекшілері 
20 Кәсіптік бағдар, үгіт-насихат жұмысын жандандыру жыл бойы Кәсіби бағдар беру 

маманы 

Пән оқытушылары 

21 Суицидтің алдын алу, тәуекелшіл топ, девианттық мінез-құлқы бар 

білім алушылармен жұмыс жасау 

жыл бойы Психолог 

Әлеуметтік педагог 

 22 Ата-аналар комитетін сайлау, ата-аналармен жұмыс істеу жоспарын 

ұйымдастыру, іске асыру 

жыл бойы ДТІЖО 

Топ жетекшілер, Ата-ана 

комитеті 

23 Оқу ғимаратында және колледж аумағында санитарлық күндер 

өткізу 

жыл бойы Кезекші топтар 

Оқытушылар 

24 Тәрбие жұмысы бойынша топ жетекшілерінің және үйірме 

жетекшілерінің жарты жылдық және жылдық есеп беруі 

қаңтар 

маусым 

Топ жетекшілері 

Үйірме жетекшілері 

 
 

1.АЗАМАТТЫҚ- ПАТРИОТТЫҚ,  ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖӘНЕ ПОЛИМӘДЕНИЕТТІЛІК ТӘРБИЕ БЕРУ 

Мақсаты:  
 Қазақстан Республикасының мемлекеттік мүдделерін есепке ала отыра, қабілеттерін және іс-әрекетке 

дайындықтарын қалыптастыру, өзінің азаматтық тұғырын ұстануға дағдыландыру, заңдарды және негізгі 

мемлекеттік нормативтік актілерді құрметтеу қасиеттерін қалыптастыруға көмектесу. 

 Білім алушылардың өз қылықтары үшін жауапкершілікке, борыш, ар-намыс, 

 әділдік уәждерін адами-құқықтық таңдау жағдаяттарында өзін өзі басқару білігін тәрбиелеу. 

Міндеттері: 
 Еліміздің тарихи құндылықтарын бағалау қабілеттілігін арттыру.  

 Отанды қорғау-азаматтық борыш ұғымын қалыптастыру; 

 ҚР азаматының құқықтары мен міндеттерін игеру; 

 Халықаралық жағдай, экономика, Қазақстаның саясаты мен мәдениеті мәселелерінде бағыттала білу қабілеттерін 

қалыптастыру; алған білімдерін өз өмірінде пайдалана білуге дағды беру; 
 Отан тағдырына, оның кешегі, бүгінгі және болашағына қатысы бар екендігі  

сезімін дамыту. 

 

1 2021 жыл Тәуелсіздігіміздің 30 жылы аясында «Тәуелсіздік 

жетістіктері» тақырыбында Білім күнін атап өту  

1 қыркүйек Тәрбие бөлімі 

Топ жетекшілері 

2 Колледж оқытушылары мен білім алушыларымен террористік 

актілерге немқұрайлықпен қарамау бойынша оқулар өткізу 

жыл бойы ҚБК төрағасы 

3 «Уголовная и административная ответственность за нарушение 
правопорядка» лекция для первокурсников 

октябрь Тәрбие бөлімі 
Инспектор ОДН 

4 «Кітапханашылар күніне» арналған мерекелік іс-шара ұйымдастыру 15 қазан Тәрбие бөлімі, 

кітапханашы 

5 «Профилактика в отношений детей и подростков и против их половой 

неприкосновенности» круглый стол 

ноябрь Тәрбие бөлімі 

Инспектор ОДН 

6 «Волонтерлік қызмет» аясында еріктілер клубын жандандыру 
мақсатында іс шаралар 

қараша Тәрбие бөлімі 
Топ жетекшілері 

7 «Менің тұңғыш президентім» алғашқы Президент күнін атап өту желтоқсан Кітапханашы  

 

8 Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігі күніне орай «Тәуелсіздік – 

ежелгі арман, қол жеткен мұрат!» мерекелік іс-шарасы 

желтоқсан «Жалпы 

әлеуметтік» ПБ 

9 Дүниежүзілік ЖҚТБ мен күрес күніне арналған ашық іс-шара 

ұйымдастыру 

желтоқсан Медбике 

топ жетекшілері 

10 «Адам және заң» дүниежүзілік адам құқықтары күніне арналған мини-

конференция 

желтоқсан Құқық пәні 

оқытушылары 
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11 «Твое «НЕТ Коррупции!» имеет значение»,   «Сыбайлас 

жемқорлыққа жол жоқ!» атты  тәрбие сағаттары 

желтоқсан 

ақпан 

Топ жетекшілері 

 

12 Колледж білім алушылары арасында «Кәмелеттік жасқа 

толмағандардың қылмыстық жауапкершілігі» атты тақырыбында ІІБ 

өкілдерімен кездесулер ұйымдастыру 

 

қараша 

Тәрбие бөлімі 

Инспектор ОДН 

13 «Театр күніне» орай белгілі театр және кино актерларымен кездесу 

ұйымдастыру 

наурыз Тәрбие бөлімі 

14 18 сәуір-халықаралық ескерткіштер мен тарихи жерлер күніне арналған 

өлкелік-тарихи музейге саяхат 1 курстар   

сәуір 

 

Тарих пәні 

оқытушылары 

15 Жоспар бойынша террористік актілердің алдын-алу және жою 

бойынша топ сағаттарын өткізу 

жыл бойы Топ жетекшілері 

 

16 1 Мамыр – Қазақстан халқының  ынтымақ күніне орай  «Ынтымағы 

жарасқан туған өлкем – Қазақстан» фестивалін ұйымдастыру 

мамыр  «Техникалық» ПБ 

17 7 мамыр-Отан қорғаушылар күніне орай  әскери  жарыс ұйымдастыру мамыр  Алғашқы әскери 

дайындық 

оқытушысы 

18 9 мамыр-Ұлы Жеңіс күніне арналған «Жеңіс күнімен – ардагер!» 

мерекелік іс-шара ұйымдастыру 

мамыр «Экономика және 

ақпараттық 

жүйелер»ПБ 

                                 

2.  РУХАНИ-АДАМГЕРШІЛІК ЖӘНЕ ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ 

Мақсаты: Білім алушылардың рухани-адамгершілік қалыптасуына,  адамгершілік нормалары мен ережелерін 

меңгеруге ұлттық тәрбие арқылы дәріптеу. 

Міндеттері: Түрлі ұлт өкілдерінің мәдениетін құрметтеуді үйрету – олардың салт-дәстүрлерін, рәсімдерін зерделеу; 

Демократия,  нақты демократиялық азаматтық қоғам құруда  адамдар құқықтары мен заңның басқарушылық теңдік 

еркіндігін түсіну. 

1 Қазақстан халықтарының Тіл мерекесі күніне арналған  «Тәрбие басы – 

тіл» тақырыбында мерекелік іс шара  

 

09 қырқүйек Жалпы 

гуманитарлық ПБ 

2 «Алматы менің жүрегімде» тақырыбында видеоролик 18 қыркүйек Топ жетекшілер мен 

білім алушылар 

3 «Имандылық – ізгілік пен тәрбие негізі»  дін өкілдерімен кездесу 

өткізу 

15 қыркүйек Тәрбие бөлімі 

білім алушылар 
4 Қарттар күніне орай  «Қарттарым - асыл қазынам»  тәрбие сағаты 1 қазан Тәрбие бөлімі 

Топ жетекшілер 

 5 «Ұстаз ұлы тұлға!» атты ұстаздар мерекесіне арналған мерекелік іс-

шара ұйымдастыру 

02 қазан «Жалпы 

ізгілендіру» ПБ 

6 «Кітап- рухани қазына» дөңгелек үстел қараша Кітапханашы 

7 «Елімнің бақытын тербеткен Тәуелсіздік» тақырыптарында докум. 

фильмдер көрсету 

желтоқсан Топ жетекшілері 

8 «Мұқағали – мәңгілік ғұмыр!»  атты Мұқағали Мақатаевтың 
оқуларын ұйымдастыру 

ақпан Үйірме жетекшісі 

9 «Көктем Аруы-2022» колледжішілік байқауы наурыз «Агроэкология» ПБ 

10 «Ана – өмірдің гүлі!» 8 наурыз Халықаралық әйелдер күніне арналған 

мерекелік сазды бағдарлама  

наурыз Тәрбие бөлімі 

Ұлдар ұйымы 

11 Ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесі аясында «Қош келдің әз 

НАУРЫЗ» тақырыбында ашық тәрбие сағаты 

наурыз Тәрбие бөлімі 

Топ жетекшілері 

12 Қалалық мұражайларға, М. Әуезов және Ғ. Мүсірепов атындағы 

театрларға баруды ұйымдастыру 

жыл бойы Тәрбие бөлімі 

Топ жетекшілері 

 

3.КӨРКЕМДІК- ЭСТЕТИКАЛЫҚ ЖӘНЕ АҚЫЛ-ОЙ ТӘРБИЕ 

 
Мақсаты: Әдемілікке сезімталдықтарын, қоршаған ортаны қабылдай білулерін, жақсы әдеп, мүдделер мен 

мұқтаждықтарын дамыту үшін жағдайлар жасау, 

өз халқының көркем әдебиеті мен әлемдік көркем әдебиетпен үйлесімді зерделейтін білім алушылардың жан-жақты 
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дамуы. 

Міндеттері:  

 Эстетикалық білімі мен мәдениетін қалыптастыру; 

 Эстетикалық және мәдени мұраларды меңгеру. 

 

1 1-курс білім алушыларымен колледж кітапханаларына экскурсия қыркүйек Топ жетекшілері 

2 Үйірмелер, жас ақындармен, орындаушылардың жұмысын 

жандандыру 

жыл бойы Тәрбие бөлімі 

Үйірме жетекшісі 

3 Тақырыптық кеш «Студенттік қатарға қабылдау» 

 

қазан Тәрбие бөлімі 

Колледж әкімшілігі 

4 «Күз ханзадасы мен ханшайымы» колледжішілік байқау 

 

қараша Тәрбие бөлімі 

Топ жетекшілер 
5 «Карантин кезіндегі қиыншылықтар мен зардаптар» дөңгелек 

үстел 

қараша Тәрбие бөлімі 

Топ жетекшілер 

6 «Жаңа жыл, жаңа бақыт жаңа жыр» мерекелік сазды 

бағдарлама 

желтоқсан «Ветеринария» ПБ 

7 Колледж сайтын колледждегі іс-шаралармен қамтамасыз ету жыл бойы Кәсіби бағдар беру 

маманы 

8 «Қоғамдық орында сен өзіңді қалай ұстайсың?» дөнгелек үстел 

 

қараша 

 

Тәрбие бөлімі 

ЖІЖК төрағасы 

4. ОТБАСЫ ТӘРБИЕСІ 

Мақсаты: Отбасы мен колледж арасындағы байланысты жан-жақты дамыту, ұлттық халық тәрбие тәжірибесін және 

бала тәрбиесіндегі отбасылық дәстүрлері пайдалану 

Міндеттері: 
 Ата-аналар мен топ жетекшілері ынтымақтастықтарын дамыту; 

 Ата-аналарды топтың және колледждің жұмыстарына баулу 

1  Жаңа қабылданған білім алушылар туралы мәліметтер 

ретін толықтыру, әлеуметтік паспорт толтыру; 

 Ата-аналар мен студенттерді ішкі тәртіп ережелерімен 

таныстыру; 

қырқүйек Топ жетекшілері 

2 «Взаймодействие колледжа и семьи» жалпы колледжішілік ата-

аналар жиналысын өткізу: 

 «Бірінші курс білім алушыларының колледжде 
бейімделуі» «Адаптация первокурсников в колледже» 

тақырыбында ата-аналар жиналысын өткізу; 

 1-2 жарты жылдық қорытындысы бойынша ата-аналар 

жиналысын өткізу. 

қазан 

маусым 

Колледж ұйымы 

3 Тақырыптық әңгіме-кеңестер өткізу: крантин кезінде 

қашықтықтан ата-ана мен туыстар алдындағы міндет сезімін 

қалыптастыру 

жоспарға 

сәйкес 

Топ жетекшілері 

4 Ата-аналар мектебі бағыты бойынша дөңгелек стөл қазан 

    маусым 

Тәрбие бөлімі 

Топ жетекшілер мен 

ата-аналар 

5 «Тазалық - денсаулық кепілі», қыздар арасында әңгіме-сұхбат 

жүргізу 

 

қараша Медбике 

 

6 Білім алушылар мен ата-аналар арасында оқу үлгерімі мен сабаққа 

қатынасу бойынша алдын алу жұмыстарын өткізу 

жыл бойы Бөлім меңгерушілері 

 

7 Анкетирование на выявления суицидальных склонностей у 

обучающихся и фактов вымогательства  среди обучающихся 

қазан 

ақпан 

Психолог 

Утеулинова Лимира 

8 «Менің ата-анам, менің кураторым» ата-аналармен кездесулер 

өткізу 

жоспарға 

сәйкес 

Топ жетекшілері 

ата-аналар  

 9 «Ұл ұятымен, қыз қылығымен ардақты» семинар қаңтар Тәрбие бөлімі 

                                   

5.ЗИЯТКЕРЛІК ЖӘНЕ КӨШБАСШЫЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРДІ ДАМЫТУ 

Мақсаты: Көшбасшылық қасиеттерді қалыптастыру үшін білім алушылардың  өзіндік басқару жүйесін құру.  

Міндеттері: 

 Білім алушыларды колледждің Жастар ісі жөніндегі комитеті  ұйымына тарту;  

 Мәдениаралық араласу дағдысын, глобалды ойлау мен өзге мәдениеттерге толеранттықты қалыптастыру 
үшін білім алушыларға арналған конференция, симпозиумге қатысу;  

 Достық фестивальдарын ұйымдастыру;  
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 Білім алушылардың ой өрісін кеңейту үшін күнделікті әлемдегі жаңалықтардан хабардар ету, 

ақпараттандыру;  

 Шешімдер қабылдап, көпшілік алдында сөйлеуге, тайм менеджментке үйрету;  

 Оқытудың тиімді ортасын және тәртіп нормаларын қалыптастыру мақсатында колледждік тәртіптің саясаты, 

білім алушы кодексі, үлгерімді бақылау, колледж ережелері және бұзған жағдайда болатын салдары туралы 

нұсқаулық жүргізіледі.  

 Біріккен, тату команда құру үшін, сондай ақ, салауатты бәсекеге қабілеттілікті, жас аралық араласу және 

ынтымақтастық, үлкендердің кішілерге қамқорлық жасауы, білім аушылардың оқуға бір -біріне көмек 
көрсету, көшбасшылық қасиеттерді дамыту.  

 Колледжішілік іс шараларды ұйымдастыру білім алушылардың әлеуетін жан- жақты ашуға бағытталған, 

(ұлттық, спорттық, творчестволық, зияткерлік тағы басқа конкурстар)  

 

 1 Топтардағы өзін-өзі басқару органдарының қызметін 

ұйымдастыру 

қыркүйек Топ жетекшілері 

2 Білім алушылардың өзін-өзі басқару жаңа құрамын құру. Жастар 
ісі жөніндегі комитеті сайлауы 

қыркүйек Тәрбие бөлімі 

3 Студенттік белсенділерді сайлау жиналысын өткізу қазан Тәрбие бөлімі 

4 Білім алушылар мен оқытушылар   арасында оқу ғимаратында 

кезекшілік ұйымдастыру 

кестеге сәйкес Тәрбие бөлімі 

5 «Ашық жүрек» клубының жұмыс жоспары бойынша «Жүрек 

жылуы» тақырыбында тәрбие сағаттарын ұйымдастыру 

жыл бойы  Топ жетекшілер 

6 «Дарындар» колледжішілік фестивалі қазан Тәрбие бөлімі 

ЖІЖК төрағасы 

7 «Қызықты көңіл – студенттік өмір» мерекелік кеш  қараша ЖІЖК төрағасы 

8 Жастар саясаты аясында «Біз Қазақстанның болашағымыз» 

шағын конференция 

қаңтар Тәрбие бөлімі 

ЖІЖК төрағасы 

9 «Үздік топ-2022» колледжішілік байқауы ақпан Тәрбие бөлімі топ 

жетекшілері 

10 Колледж психологының әртүрлі тақырыптарда білім 

алушылармен кеңесі 

жыл бойы Психолог 

Утеулинова Лимира 

 

6.ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТӘРБИЕ 

Мақсаты: 
 Білім алушылардың табиғат құндылықтарын қоғамның материалдық және рухани көзі ретінде түсінуін 

тәрбиелеу; 

 қоршаған ортаға өз денсаулығы мен өмір сапасын жақсартудың ажыратылмас шарты ретінде ұқыпты және 

саналы қатынасын қалыптастыру; 

Міндеттері: 
 Жалпы адами нормалар мен моральға сәйкес қоршаған ортаға қатынасы бойынша тәжірибелік іс-әрекетке 

дағдыландыру; 

 Аймақтың, елдің, әлемнің экологиялық мәселелерінде бағытталу дағдыларын дамыту; 

 Зерттеу дағдыларын дамыту. 

 

1 

 

«Вакцинация және адамның құқықтары»  тақырыбы бойынша 

тәрбие сағаты 

қыркүйек топ жетекшілері 

2 «Ұлы дала» клубының жұмыс жоспары бойынша «Ұлы даланың 

жеті қыры мен сыры» тақырыбында тәрбие сағаттарын жүргізу 

 

қараша Тәрбие бөлімі және 
топ жетекшілері 

3   «Экология – ел тағдыры» шағын конференция акпан Пән оқытушылары 

4 Бірінші Президент саябағына, Медеу мұз айдынына және қалалық 

мұражайларға саяхат жасау 

жыл бойы Топ жетекшілері 

 

5 «Табиғат – тал бесігің, аялай біл!» көгалдандыру шаралары мамыр Топтар 

 6 Қалалық және колледж ішілік сенбіліктерге ат салысу жыл бойы Топтар 

7 5-маусым Халықаралық қоршаған ортаны қорғау және экологтар 

күніне арналған «Бізді қоршаған әлем!» іс-шарасын 

ұйымдастыру 

маусым Пән оқытушылары 
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7.ЕҢБЕК ЖӘНЕ КӘСІБИ ТӘРБИЕ 

Мақсаты: 

Білім алушыларға еңбек етуге мұқтаждықтарын машықтандыруға, білім алушы еңбегінің негізгі нысаны ретінде 

оқуға және таңадаған мамандықтарына  ынталарын қалыптастыруға бағытталған көзқарастарын қалыптастыруда 

көмек көресту 

Міндеттері:                     
 Кәсіби еңбек іс-әрекетінде қажетті адами қасиеттерді тәрбиелеу: жауапкершілік, еңбексүйгіштік, 

мақсаттылық, бастамашылдық, өздігінен жұмыс атқару, ұмтылыс, адалниеттілік 

 Еңбектің түрлеріне, қоғамға пайдалы болу ынталарын дамыту және көтермелеу, 

 Кәсіби еңбек іс-әрекетінде көтерілу үшін жұмысқа өз еркімен қосылу ынтасына жағдайлар тудыру. 

1 «Колледж - твой дом, и ты хозяин в нем» колледж  аумағын 

қоршау және жинауды ұйымдастыру 

жыл бойы Топтар 

2 Бухгалтерлер күніне арналған «Мен - болашақ бухгалтер» 

шағын конференция 

6 қазан Топ жетекшілері 

3 Тақырыптық  ашық тәрбие сағаттары: 

 « Мамандығым мақтанышым» 

 «Мой вклад в будущее экономики РК» 

 «Адал ұрпақ» 

 «Еңбек түбі береке»  

 «Қазақтың салт-дәстүрлері,аспаптары»т.б 

жоспар 

бойынша  

Топ жетекшілері 

4 «Менің болашақ мамандығым» білім алушылардың кәсіби 

бейімделу бағдарламасын құрып, жүзеге асыру 

жыл бойы Кәсіби бағдар 

маманы 

5 Кәсіптік бағдар берудің онлайн-платформасын, колледждерде 

кәсіптік бағдарлау және мансаптық өсу орталықтарын құру, еңбек 

нарығының болжамдарын, жаңа кәсіптер атласын, WorldSkills 

стандарттарын ескере отырып, кәсіптер картасын іске асыру 

жыл бойы  Топ жетекшілері мен 

білім алушылар 

6 «Ашық есік» күнін өткізу жоспар 

бойынша 

Кәсіби бағдар 

маманы 

7 Бітіруші топтарға «Сәт сапар саған жас түлек» салтанатты 

диплом тапсыру кеші 

наурыз 

маусым 

Тәрбие бөлімі 

 

8.ДЕНЕ ТӘРБИЕСІ ЖӘНЕ САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

Мақсаты: 
 Тұлғаның  денің сау, адами қасиеттер тән тұлғаны қалыптастыру үшін жағдайлар жасау; Салауатты тұрмыс 

салтын қалыптастыру. 

Міндеттері: 
 Білім алушыларда еңбекті ұйымдастыруда санитарлық-гигиеналық дағдыларын сақтау жолымен карантин 

кезінде өз денсаулығын сақтау және жетілдіру мәдениетін қалыптастыру; 

 Спортпен жүйелі айналысу нәтижесінде қозғалыс дағдылары мен біліктерін өңдеуге ықпал ету; 

 Білім алушыларды алдыңғы ұрпақтың ұлт денсаулығын сақтау бойынша тәжірибесімен және салт-

дәстүрлерімен таныстыру 
 Болашақта өзін -өзі бекітуі үшін физикалық және психикалық денсаулығының маңызын көрсету. 

 

1 «Саламатты жастар» клубының бағыттарын іске асыру 

мақсатында "Саламатты жасөспірім-болашаққа кепілдеме" 

тақырыбында топ сағаттарын ұйымдастыру 

жыл бойы Тәрбие бөлімі  

Топ жетекшілері 

2 Негізгі түрлер бойынша спорттық үйірмелер мен секцияларды 

ұйымдастыру 

 

қырқүйек Дене шынықтыру 

оқытушылары 

3 «Нашақорлық – ғасыр дерті!»  алдын алу шаралары мен күресу 

шаралары туралы оқулар жүргізу 

желтоқсан Тәрбие бөлімі 

Медбике 
4 Колледж білім алушыларының арасында волейбол, шахматтан, 

баскетболдан жарыстар, колледжаралық жарыстарды 

ұйымдастыру, аудан, облыс, республика көлемінде спорттық 
жарыстарға қатысу 

жоспар 

бойынша 

 

Спорт үйірме 

жетекшісі 

ДШ оқытушылары 

5 «Темекі шегу зиянды әдет»  іс-шаралары,  

ҚР«Шылым шегу туралы» Заңына түсіндірме жұмыстарын 

жүргізу 

жоспар 

бойынша 

Медбике 

топ жетекшілері 

6 Тақырыптық тәрбие топ сағаттары: 

-«Нашақорлық ғасыр індеті» видеофильм 

- «Ранняя беременность» (1курстар) после 9 класса; 

-«Арақ ардан бездірер»; 

қазан 

қараша 

желтоқсан 

Топ жетекшілері 
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- «Здоровье – путь к успешной карьере»;   ақпан 

7 Сауалнама «Зиянды заттардың зардабы (алкоголь, темекі уы)» 

(жаңадан қабылданған топтар үшін) 

ақпан Психолог 

Утеулинова Лимира 
8  «Шынықсаң - шымыр боласың!» топтар арасында спорт 

жарысы  

қазан 

сәуір 

Дене шынықтыру 

пәні оқытушылары 

9 Медицина қызметкерлері мен ЖҚТБ орталығымен кездесулер жыл бойы Тәрбие бөлімі 

Медбике 

10 Салауатты өмір салты бойынша дәрістер мен кеңестер жүргізу жыл бойы Медбике 

 

 

 

 

 

Директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары:                       Досжанова Б.Р. 
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Әлеуметтік педагог жұмысының жылдық жоспары 

 

34 

Кітапхана мен оқу залының жұмысын бақылау. 

 (жаңа түскен оқулықтар тізімі, 1 курс білім алушыларына 

оқу формулярларын дайындау, кітапты таңдау мен 

қолдану ережелерімен, каталогпен жұмыс жасауды 

үйрету, таныстыру әңгімелері мен дәрістердің жүргізілуі).  

Кітапхана 

меңгерушісі 

Оқу жылы 

барысында 
ПШМ 

35 
Кітапхана қорын арнайы кәсіптік маман даярлауға қажетті 

жаңа дәуір оқулықтарымен толықтыруылуы. 

Кітапхана 

меңгерушісі 

Оқу жылы 

барысында 
ПШМ 

36 

БІлім алушыларға дәрігерлік көмек көрсету қызметінің 

ұйымдастырылу барысы.  

(медициналық тексерістен өтуі)  

Дәрігер 
Оқу жылы 

барысында 
ТК 

37 
Тәрбиелік іс-шараларды ұйымдастыру және өткізілу 
барысы 

Дир.ТЖЖО 
Оқу жылы 
барысында 

ПК 

38 

 

Білім алушылардың құқық бұзушылық жұмыстарының 

алдын алу шаралары. 
Дир.ТІЖО Жоспар бойынша БО,ТК 

39 
Еңбек қорғау және техника кауіпсіздігі іс- шараларының 

орындалуы мен сақталуы. 
Дир.ТІЖО 

Оқу жылы 

барысында 
ДЖО, ТК 

40 
Колледждегі оқытушылар мен топтардың кезекшілік 

ұйымдастыруы 

Кезекші 
оқытушылар 

мен топ мүшелері 

 

Апта сайын ТК 

41 Жоспарлардың орындалуы 
Барлық бөлім 

басшылары 
2 айда 1 рет ПК, ТК. 

42 
2020-2021 оқу жылының жылдық қорытынды есебі. 
Талдау. 

Барлық бөлім 
басшылары. 

маусым ПК 

 

ҚҰЖАТТАРДЫ БЕКІТУ ЦИКЛОГРАММАСЫ 

 

№ 
Мазмұны  

 
Орындалу мерзімі 

1 Колледждің қабылдау комиссиясы жұмысы 

 
маусым - қыркүйек 

2 Тарификацияны бекіту 
 

қыркүйек 

3 
Жоспарлар мен бағдарламалар  талаптарына сәйкес міндетті бақылау жұмысы, 

курстық жұмыстар, дипломдық жобалар тақырыптарын бекіту. 

 

 

қазан, қаңтар 

4 
Аралық аттестация материалдарын бекіту 

 
қазан, наурыз 

5 
Оқытушылардың бірінші және жоғары санаттарын аттестаттау 

 

ТжКБ  басқармасы 

кестесі бойынша 

6 
Әдістемелік көрме ұйымдастыру  

 
мамыр 

7 
Оқытушыларды колледж ішінде аттестаттау жұмысы 
 

сәуір-мамыр 

8 

Өткен оқу жылы бойынша барлық бөлім басшыларының жылдық есебі мен 

талдауы 

 

маусым 

9 
Жаңа оқу жылына педагогикалық және әдістемелік кеңестің жоспарын қарастыру 

және бекіту 
маусым 

10 
Барлық бөлім бойынша жаңа оқу жылына жұмыс жоспарын қарастыру және бекіту 

 
маусым 

11 
Силабус жұмыс бағдарламалары мен КТЖ, оқу кабинеттері жоспарын, пәндер 

бірлестігі жоспарын қарастыру және бекіту 
тамыз 

 

12 Денсаулығы нашар білім алушылар  жалпылама  

медициналық тексеру  жұмыстарын  жүргізу 

Сәуір Әлеуметтік педагог. 

Медбике 

13 - «Мен және жанұям» тақырыбында  

семинар сабақ өткізу. 

- «Колледж -отбасы-бала» мониторингін құру 

- Дарынды және үлгерімі төмен оқушылармен 

әлеуметтік педагогикалық және 

Наурыз Әлеуметтік педагог. 

Психолог 
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психологиялық     жұмыстар жүргізу 

14 Анкетирование на выявления суицидальных 

склонностей у обучающихся и фактов 

вымогательства среди обучающихся  

Мамыр Әлеуметтік педагог. 

Психолог  

Дир. тәрбие ісі жөніндегі 

орынбасары. 

15 Мектепішілік педагогикалық кеңестерге қатысу; 

- Қалалық, облыстық семинарларға қатысу; 

- Білім көтеретін курстарына бару;  

Жыл бойы Әлеуметтік педагог 

16 Әлеуметтік педагог қызметінің жылдық жұмыс 

нәтижесінің қорытынды есебін жасау. 

Маусым Әлеуметтік педагог 
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План работы хозяйственный части 

 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

I. Хозяйственно-организационная работа по благоустройству прилегающей территории  

II. Хозяйственно-организационная работа по благоустройству учебного корпуса и общежития  

III. Устаранение предписаний надзорных органов (пожарный, санитарно-эпидемиологический надзор) 

IV. Организация учебного процесса. Укрепление иатериально-технической базы 

№ Мероприятия (действия) Сроки Исполнитель 

/Отвественный 

Примечание 

І.Хозяйственно-организационная работа по благоустройству прилегающей территории 

1.1 Посадка деревьев Март-апрель 2021 Дворник/ АХЧ  

1.2 Обрезка деревьев  Апрель, март 2021 АХЧ Согласно заявке 

1.3 Покос травы Июнь, июль, 

август 2021 

Дворник/АХЧ  

1.4 Установить поливную систему в 

полисаднике колледжа 

Сентябрь-октябрь 

2021 

Сантехник /АХЧ  

1.5 Организация генеральных уборок 

территории и помещения 

еженедельно Техперсонал/Коменда

нт учебного корпуса и 

общежития  

Согласно графику 

1.6 Провести установку тротуарных 

бордюров на центральных 

дорожках колледжа и общежития  

Сентябрь, октябрь 

2021 

Гос.зак/АХЧ  

1.7 Ограждение территории колледжа Сентябрь, октябрь Гос.зак/АХЧ Вызов геодезиста 

1.8 Ремонт асфальтного покрытия 

центральной дорожки колледжа  

Сентябрь-октябрь 

2021 

АХЧ Завка гор.акимат 

1.9 Очистка кровли и водостоков, 

канализационных колодцев от 

мусора 

Сентябрь-октябрь 

2021 

АХЧ  

1.10 Разработка проекта реконструкции 

здания колледжа  

Октябрь-декабрь 

2021 

АХЧ Гор.архитектура 

1.11 Проведение капитального ремонта 

колледжа 

Октябрь-декабрь 

2021 

АХЧ  

1. Хозяйственно-организационная работа по благоустройству учебного корпуса и общежития 

2.1 Косметический ремонт 

учебного корпуса и общежития 

(покраска, побелка, стен и 

потолков, замена линолеума) 

Август-октябрь 2021  Коменданты/ АХЧ Ремонт 

сантехнических 

узлов, лестниченых 

маршей, коридоров, 

фойе, спортивный 

залы, установка 

пластиковых окон в 

аудитории №64, 

установка дверей 

№11, кабинет НВП, 

пожарный выход, 

отделка стен 

аудиторий 

звукоизоляционным 

материалом 

2.2 Замена перегоревших ламп и 

установка новых светильников  

Постоянно  Электрик /АХЧ  Установка 

люминесцентного 

освящения 
2.3 Установка решеток на окна 

первого этажа учебного корпуса  

Сентябрь 2021 АХЧ  

2.4 Замена в элеваторных узлах 

кранов(полуоборотников) 

Октябрь 2021  АХЧ, сантехник  

2.5 Подготовка систем 

теплоснабжения, 

водоснабжения и канализации к 

сезонной эксплуатации. 

Промывка элеваторных узлов 

Сентябрь 2021 Сантехник/ АХЧ Промывка 

элеваторных узлов 

(учебный корпус) 

2.6 Установка монометров и 

термометров на элеваторных 

узлах  

Октябрь 2021 Сантехник/ АХЧ  

2.7 Выделение помещения, 

оборудованных  поддонами и 

подводкой к ним холодной и 

горячей воды, для хранения и 

обработки уборочного 

инвентаря, приготовления 

Сентябрь  АХЧ  
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дезинфицирующих растворов  

2.8 Организация горячего питания Сентябрь  Медицинская сестра   

2.9 Выполнение мероприятий по 

обеспечению санитарного 

состояния и содержания  

помещений установленным 

требованиям  

Август-сентябрь  Медицинская сестра  

2.10 Санитарная обработка корпуса Ежемесячно    

2.11 Организация кабинетов: архив, 

костюмерная, склад, 

кастелянная 

Август  АХЧ Кометический 

ремонт, установка 

железных дверей  
2.12 Экспертиза 

электроприборов(амперметров, 

вольтметров) 

Сентябрь 2021 Электрик/АХЧ  

2.13 Частичный текущий ремонт 

крыши, сантехнического 

оборудования, системы 

водоснабжения и канализации 

В течение года АХЧ  

ІІ.Устранение предписаний надзорных органов (пожарный, санитарно-эпидемиологический надзор) 

3.1 Проведение дератизации и 

дезинфекции 

Согласно графику АХЧ  

3.2 Обработка крыши учебного 

корпуса противопожарным 

раствором( огнезащитным 

составом) 

Август 2021 АХЧ  

3.3 Подготовка хозяйственного 

инвентаря к проведению 

субботников  

Сентябрь 2021 АХЧ  

3.4 Установка системы 

видеонаблюдения  

Сентябрь 2021 АХЧ  

3.5 Оборудование здания учебного 

корпуса противопожарной 

сигнализацией  

Август-сентябрь 2021 АХЧ  

3.6 Проведение ревизии 

жилэлектропроводов силовой и 

осветительной электросети на 

замер сопротивления изоляции 

Сентябрь 2021 АХЧ  

3.7 Электрические лампы 

накаливания заключены в 

защитные плафоны 

Согласно графику  АХЧ  

3.8 Доукомплектовать краны 

внутреннего противопожарного 

водопровода руками, стволам, 

полугайками 

Согласно плану ГЗ 

2021 

АХЧ  

3.9 Двери эвакуационных выходов 

оборудовать с открыванием 

запоров изнутри без ключа  

Август 2021 АХЧ  

3.10 Отсутствие перегородок в 

душевных комнатах 

спортивного зала 

Август 2021 АХЧ  

3.11 Электроразведки коробки не 

закрыты защитными крышками  

Согласно графику АХЧ  

3.12 Оборудование класса 

информатики плотными 

шторами или жазлюзями 

Октябрь АХЧ  

3.13 Оборудование рабочих мест 

кабинета информатики в 

Ноябрь 2021 АХЧ  
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соответствии с нормативами   

IV. Организация учебного процесса. Укрепление материально-технической базы 

4.1 Интерактивный кабинет   ГЗ В соответствии с 

финансированием 

4.2 Подключение к системе 

интернет библиотеки колледжа 

и кабинета информатики  

Август 2021 Программист   

4.3 Приобретение музыкальных 

инструментов  

  В соответствии с 

финансированием 

4.4 Приобретение ТСО, оргтехники   В соответствии с 

финансированием 

4.5 Проверка безопасности 

комплектации спортивных 

снарядов и инвентаря 

Август 2021 Предподаватель 

физкультуры 

 

4.6 Приобретение спортивного 

инвентаря  

Сентябрь   

4.7 Установка светлого 

оборудования в большой 

концертный зал колледжа 

Декабрь 2021 Специалист ГЗ  

4.8 Установка противопожарных 

стендов  

Ноябрь 2021 АХЧ, предподаватель 

НВП 

 

V.Безопасность и охрана труда 

5.1 Организация охраны студентов 

и сотрудников колледжа  

Сентябрь АХЧ  

5.2 Проведение занятий по курсу 

ОБЖ- безопасность дорожного 

движения 

Согласно графику АХЧ  

5.3 Оборудование экстренной связи 

с органами МВД 

 

Сентябрь 2021 Зам.директора АХЧ  

5.4 Проведение занятий по курсу 

ОБЖ- противопожарная 

безопасность  

Согласно графику Зам.дир.АХЧ  

5.5 Проведение занятий по курсу 

ОБЖ – безопасность при 

землетрясении 

Согласно графику Зам.дир.АХЧ  

5.6 Паспорт готовности учебного 

заведения 

Сентябрь АХЧ  

5.7 Составить поэтажные планы 

эвакуации 

Ноябрь 2021 АХЧ  

 Первоочередные цели и задачи 

1. Работа, обеспечивающая отсутствие предпесаний со стороны контрольно-надзорных органов. 

2. Участие в проектах по финансированию развития «колледжа» 

3. Качественное улучшение и пополнение материально-технической базы «колледжа» 

4. Заведующая хозяйственный частью 

1 Ознакомление со списком 

организация подрядчиков в 

соответствии с видами работ и 

услуг, предусмотренных сметой 

доходов и расходов «Колледж» 

В течение года Директор 

АХЧ 

 

2 Выполнения плана по ремонтным 

работам -вызовспециалистов для 

осмотра объекта, где требуются 

ремонтные работы; 
-составление документации для 

организации торгов на выполнение 

ремонтных работ; 

-дальнейшая работа с 

По мере поступления 

финансирования 

АХЧ Проектно-смет 

конкурсная  

документация 
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документацией 

3 Заключение договоров с 

подрядными организациями на 

поставки товаров, выполнение работ 

По мере поступления 

финансирования 

Директор АХЧ План- график 

торгов, 

коммерческие 

предложения 

4 Организация работы по списанию 

основных средств, материально-

хозяйственных запосов, моющих 

средств и.т.д 

1 раз в квартал АХЧ гл. 

бухгалтер 

АКТ, 

ведомость 

5 Отслеживание динамики изменения 

материально-техническо базы 
образовательного и управленческого 

процесса 

1 раз в год АХЧ Директор Заяки персона 

«Корпуса» 

6 Осуществление и размещение 

заказов на приобретение мебели, 

оборудования, инвентаря, 

инструментов и.др 

По мере поступления 

финансирования 

АХЧ План-график 

торгов, 

коммерческие 

предложения 

7 Участие в проведении 

инвентаризации материальных  

ценностей основных средств 

1 раз в год АХЧ бухгалтер, 

комиссия, 

назначенная 

приказом 

директора 

Акт, 

ведомость 

8 Поставка материальных ценностей 

на учет 

По мере поступления 

материальных 

ценностей 

Бухгалтер, 

комиссия, 

назначенная 
приказом 

директора 

Накладные, счет 

фактура и др. 

9 Закупка хозяйственных и 

канцелярских товаров 

По мере поступления 

финансирования 

Бухгалтер План-график 

торгов, 

коммерческие 

предложения 

Раздел 2 

 № Вид деятельности Срок исполнения Ответственный Форма отчета 

1.Сбор заявок для составления плана работы:  

1 Развития материально технической 

базы 

В течение года АХЧ  

2 Текущего ремонта Корпуса В течение года АХЧ  

3 Оформление здания «Колледж» В течение года АХЧ  

4 Организация осмотров готовности 

кабинетов, помещений и территории 

к новому учебному году 

Июль-август Директор АХЧ АКТ 

5 Организация осмотров готовности 

кабинетов, помещений к работе в 

осеннее-зимний период 

Октябрь-январь Директор  

АХЧ 

Акт, паспорт 

готовности к 

осопительному 

сезону 

2. Организационная работа 

6 Организация и контроль  

-пропускного режима,  

Дежурство членов администрации и 

технического персонала во время 

новогодних праздников 

В течение года  

Декабрь-январь 

АХЧ  

7 Организация весенних и осенних 
субботников для уборки территорий 

4 раз в год АХЧ АХЧ Кураторы 
группы 

3. Оформление наглядной агитации 

8 Планы эвакуации 1 раз в год АХЧ  

9 Противопожарная безопасность 1 раз в год АХЧ  

4.Работа с сотрудниками подразделения 

10 Организация работы по выполнению 

предписаний Роспотребнадзора, 

органов Господнадзора и др 

По мере необзодимости АХЧ  

11 Соблюдение санитарно 

гигиенических требований 

хохяйственному инвентарю 

В течение года АХЧ  

12 Маркировка хозяйственного 1 раз в квартал АХЧ  
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инвентаря 

13 Организация и контроль работы 

технического персонала 

Ежедневно АХЧ  

5.Проведение инструктажей с сотрудниками (технический персонал) по соблюдению правил 

14 Внутренний трудовой распорядок Май, август АХЧ  

15 Пожарная безопасность при работе 1 раз в квартал АХЧ  

16 Электротехнической безопасности Январь Директор  

6.Обеспечение сотрудников подразделения 

17 Хозяйственным инвентарем 1 раз в квартал\по мере 

необзодимости 

АХЧ Ведомость выдачи 

хозяйственных 

материалов 

18 Моющими и чистящими средствами 1 раз в квартал\по мере 

необзодимости 

АХЧ Ведомость выдачи 

хозяйственных 

материалов 

ЦИКЛОГРАММА 

Мероприятия Сроки выполнения 

Закупка хозяйственного инвентаря, моющих и 

чистящих средств,средств индивидуальной защиты 

Один раз в квартал, по мере необходимости 

Предоставление отчета по закупкам в бухгалтерия В течение одного дня после получение 

материальных средств 

Обход здания и территории с целью 

предупреждения актов терроризма и 

возникновения пожара 

Ежедневно 

Организация медицинского осмотра персонала и 

прохожения флюрографии 

Ежедневно 

Организация текущего ремонта здания По мере необходимости и заявкам 

Списание основных и материальных средств 1 раз в квартал 

Постановка на учет материальных средств По мере поступления 

Составление смеры расходов на следующий год Ежедневно в ноябрь-декабрь 

Подготовка Колледж к новому учебному году 

(ремонт) 

Июнь, июль, август 

Генеральная уборка Корпуса 1 раз в месяц 

Собрание технического персонала по электронной 

необходимости 

По необходимости 

Контроль за работой технического персонала Ежедневно 

Контроль за соблюдением правил внутреннего 

распорядка и санитарного состояния Корпуса 

Ежедневно 

Проверка рабочего состояния тревожной кнопки Ежедневно 

Проверка пожарной Ежедневно 

Проверка пожарной сигнализации (осмотр 

датчиков) 

Ежедневно 

 

 

Заведующая АХЧ Нуркалиева Д.А 
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 «Техникалық»  пәндер  бірлестігінің  

ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ 

 

      Колледж әдістемелік жұмыс тақырыбы: «Заманауи педагогикалық ақпараттық технологияларды біріктіру 

және көптілді білім беру элементтерін енгізу арқылы мамандардың кәсіби құзыреттерін қалыптастыру» 

Пәндер бірлестігінің ғылыми-әдістемелік жұмысы ҚР «Білім туралы» Заңына, ҚР Білім және ғылым министрінің 

2007 жылғы 29 қарашадағы №583 бұйрығымен бекітілген «Оқу-әдістемелік жұмыстарды ұйымдастыру және 
жүзеге асыру қағидаларына», 2007 жылғы 21 желтоқсандағы № 644 бұйрығымен бекітілген «Әдістемелік (оқу-

әдістемелік, ғылыми-әдістемелік) кеңес қызметінің үлгілік ережелері және оны сайлау тәртібіне»,2009 жылғы 13 

шілдедегі №338 бұйрығымен бекітілген «Педагог қызметкерлер және оларға теңестірілген тұлғалар 

лауазымдарының Үлгілік біліктілік сипаттамаларына», Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 

2016 жылғы 27 қаңтардағы № 83 бұйрығымен бекітілген «Мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, 

техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру 

ұйымдарында жұмыс істейтін педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғаларды аттестаттаудан өткізу 

қағидалары мен шарттарына» сәйкес жүзеге асырылады. 

         Пән бірлестігінің тақырыбы: Оқу үрдісінде заманауи ақпараттық  технологияны қолдана отырып, білім 

алушылардың оқу-іскерлік қабілетін дамыту. 

          Мақсаты: Әрбір білім алушының жеке дара қабілеттерін ескере отырып, оның шығармашылық және 

іскерлігін дамыту. Заманауи ақпараттық  технологияларды қолдана отырып,білім алушылардың таным  

белсенділігін арттыру.  

         Міндеттері:  

 Заманауи  ақпараттық педагогикалық технологияларды,  соның ішінде модульдік оқытудың элементтерін   

қолдана отырып, көптілді оқыту элементтерін   сабаққа енгізу мүмкіндіктерін дамыту.  

  Инновациялық  ақпараттық педагогикалық технологияларды( ақпараттық коммуникативтік)   пайдалану 

арқылы оқыту сапасын арттыру.  

 Бірлестік оқытушыларының педагогикалық шеберлік деңгейін арттыру. 

№ Мазмұны Мерзімі Жауаптылар Қорытынды 

құжат 

 1. Ұйымдастыру жұмысы  

1 Пән бірлестігінің жұмыс жоспарын қарастырып 

талқылау. 

Тамыз ПБТ хаттама 

2 Педагогикалық жүктемені қарастыру. Тамыз ПБТ хаттама 

3 Өзіндік білім көтеру тақырыптарын қарастыру және 

бекітуге ұсыну. 

Тамыз ПБТ 

 

хаттама 

4 Кабинеттердің материалды-техникалық базасын 

және сабақты әдістемеліктермен қамтамсыз ету 

жұмыстарын қарастыру.  

Тамыз ПБТ хаттама 

5 Оқытушылардың білім жетілдіру курстарынан өтуін 
қадағалау 

Оқу жылы 
барысында 

ПБТ сертификат 
тар 

6 Жас мамандарға тәлімгер тағайындау және жұмыс 

жоспарын талқылау және бекітуге ұсыну. 

қыркүйек Әдіскер 

ПБТ 

хаттама 

7 Дуальды  оқыту бағдарламасы бойынша мекеме 

басшыларымен жұмыс оқу жоспарларын талқылау, 

үнемі байланыста болу 

қыркүйек Пән бірлестік 

оқытушылары 

жоспар 

2. Оқу жұмысы 

1 Күнтізбелік-тақырыптар жоспарын және пән 

бойынша жұмыс бағдарламасын талқылау және 

бекітуге ұсыну 

тамыз Пән бірлестік 

оқытушылары 

күнтізбелік 

тақырыптық 

жоспар 

2 Келісім-шарт бойынша жеке шағын 

серіктестіктермен мамандықтың жұмыс оқу 

бағдарламасын бекіту. 

қыркүйек Пән бірлестік 

оқытушылары 

жоспар 

3 1-ші қыркүйек – Білім күніне «Ата заңым айбыным» 

тақырыбында 1 курс білім алушыларына тәрбие 

сағатын ұйымдастыру. 

қыркүйек Пән бірлестік 

оқытушылары 

жоспар 

4 «Шеберлер» және «Трансформер» үйірмелерінің 

жұмыс жоспарын талқылау және бекітуге ұсыну. 

қыркүйек Махатова Г. 

Сейткерім Ж. 

жоспар 

5 Оқу кабинеттерінің жоспарын бекітуге ұсыну. қыркүйек Пән бірлестік 
оқытушылары 

жоспар 

6 Ашық сабақ өткізу кестесін, тақырыптарын, сабақтан 

тыс шараларды, оқытушылардың ғылыми 

жұмыстарды жүргізу кестесін қарастырып, талқылау. 

қыркүйек Пән бірлестік 

оқытушылары 

жоспар 

7 Міндетті бақылау жұмыстары мен курстық жұмыс 

тақырыптарын және кестесін қарастыру, бекітуге 

ұсыну. 

қыркүйек Пән бірлестігі 

мүшелері 

жоспар, кесте 
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8 Оқытушылардың өзара сабаққа қатысу кестесін 

құрастыру және бекітуге ұсыну. 

қыркүйек ПБТ кесте 

9 «Ауыл шаруашылығын электрлендіру және 

автоматтандыру», «Автокөліктерге техникалық 

қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану» 

мамандығы бойынша 3-4 курс білім алушылардың 

өндірістік технологиялық тәжірибеден толық өтуін 

қадағалау. 

қыркүйек Сейткерім 

Атымтаева Б.Е. 

Махатова Г.С. 

есеп 

10 3,4 курс білім алушыларының өндірістік тәжірибеден 

өту барысында мекемелердің өндірістік оқу 
шеберлерімен пікір алмасу 

қыркүйек Сейткерім 

Атымтаева Б.Е. 
Махатова Г.С. 

есеп 

11 1 курс білім алушылары арасында қашықтықтан 

тренингтер мен сауалнамалар өткізу. Колледж 

өміріне бейімделу жұмыстары 

қыркүйек Психолог 

Топ тәлімгерлері 

жоспар 

12 Оқытушылардың оқу жылында өткізетін ашық 

сабақтар тізімін жасау. 

қыркүйек ПБТ кесте 

13 ЖШС  «ZEUS GROUP» директоры 

А.А. Байдекенов, ЖШ «Е -Моtors» директоры  

Е.Н.Мырзатаев, Автосервис «Бастау» ЖШ 

директоры Б.Ж. Кульмахамбетовпен кездесулер 

ұйымдастыру. 

қазан Атымтаева Б.Е. 

Махатова Г.С. 

жоспар 

14 Күндізгі және қашықтықтан  оқу бөлімі білім 

алушыларына арналаған міндетті бақылау 

жұмыстарының тапсырмалары мен әдістемелік 

нұсқауларын құрастыру, талқылау, бекітуге ұсыну. 

қазан ПБ оқытушылары 

 

хаттама 

15 Тәуелсіз сапаны бағалауға (НОК) білім 
алушылардың дайындығына жауапты 

оқытушыларды тағайындау. 

қазан Махатова Г.С. 
Сейткерім Ж. 

хаттама 

16 «Ауыл шаруашылығын электрлендіру және 

автоматтандыру» мамандығының білім 

алушыларымен саяхат сабағын жүргізу 

қазан Мамбетов М.Б. 

Сейткерім Ж. 

жоспар 

17 «CLIL әдістемесі: пәндік-тілдік кіріктірілген оқыту 

процесінде арнайы пәндерді ағылшын тілінде 

оқытуды әдістемелік тұрғыда қамсыздандыру»  

қазан ПБО семинар 

18 Арнайы пәндер бойынша пән презентациясын жасау қараша Пән оқытушылары презентация 

19 I жарты жылдыққа арналған аралық аттестация 

билеттерін, тест тапсырмаларын құрастыру және 

бекітуге ұсыну. 

қараша Пән оқытушылары тест 

тапсырмалар 

20 «Жаңаша оқытуға –жаңаша көзқарас» тренинг – 

жаттығуларға қатысу 

қараша Пән бірлестігі 

мүшелері 

хаттама 

21 «Үздік видео- сабақ- 2021» байқауы қараша ПБ мүшелері  

22 «Үздік сабақ презентациясы- 2022» байқауы қараша ПБ мүшелері  

23 Өндіріс орындарында практиканы ұйымдастыру 

және әдістемелік қамтамасыздандырылуы 

қараша Тәжірибе жетекшісі жоспар 

24 «Автокөлікке техникалық қызмет көрсету, жөндеу 

және пайдалану» мамандығының білім алушылары 
арасындағы олимпиада.  

қараша ПБ оқытушылар жоспар 

     

25 «Автокөлік- заман талабы» автомобильге 

техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану 

мамандығының білім алушылары арасындағы шағын 

конференция 

желтоқсан Махатова Г.С. материалдар 

26 1 курс білім алушыларының аралық аттестациядан 

өтуін қадағалап, білім денгейін тексеру. 

желтоқсан Топ жетекшілері мәлімдеме 

27 Пән бірлестігінің он күндік жоспарын пән бірлестігі 

оқытушыларымен қарастырып, бекітуге ұсыну. 

желтоқсан ПБ мүшелері онкүндік 

жоспар 

28 «Үлгілі оқу кабинеті-2021»  
желтоқсан 

Кабинет 

меңгерушілері 

 

29 Ауыл шаруашылығын электрлендіру және 

автоматтандыру мамандығының ҚМА билеттерін 

құрастырып, бекітуге ұсыну 

желтоқсан Мамбетов М.Б. 

Мухамеди А 

мемлекеттік 

емтихан 

билеттері 

30 I-жарты жылдық қорытындысы бойынша 

оқытушылардың сағат жүктемесін орындауы туралы 

есебін және форма №2 анықтамасын қабылдау. 

қаңтар ПБ оқытушылары есеп 
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31 1-ші жарты жылдық өзара сабаққа қатысуын талдау. қаңтар ПБ оқытушылары есеп 

32 1-ші жарты жылдық білім алушылардың ағымдағы 

аттестациясын талдау. 

қаңтар Пән бірлестік 

оқытушылары 

жоспар р 

33 ПЦК жетекшілерінің жұмыс ерекшелігі  мен 

нәтижелікке қол жеткізудегі озық тәжірибелік 

жұмысымен таныстыру. 

 

қаңтар Атымтаева Б.Е. баяндама 

есебі 

34 «Дуалды оқыту болашақ мамандардың бәсекеге 

қабілеттілігінің кепілі» әдістемелік семинар. 

Жоспар 

бойынша 

Тәжірибе 

жетекшілері 

баяндамалар 

35 Пән бірлестігі жұмыстарының жүргізілу барысы 1 жарты ж. 

жылдық, 

ПБТ есеп 

36 Курстық жоба жетекшілерінің есебін қабылдау. қаңтар ПБТ хаттама 

37 «Ауыл шаруашылығын электрлендіру және 

автоматтандыру» мамандығының ҚМА құрамын 

және кестесін қарастырып, бекітуге ұсыну 

қаңтар Бөлім меңгерушісі. 

ПБ төрайымы 

жоспар 

38 «Автомобильге техникалық қызмет көрсету, жөндеу 

және пайдалану» мамандығының дипломдық жоба 

тақырыптарын бекіту және жетекшілерін тағайындау 

қаңтар Диплом 

жетекшілері 

диплом 

тақырыптары 

39 «Оқуға қызығушылықты дамыту – әрбір педагог 

міндеті» - пәндер бірлестігі арасында 

ұйымдастырылатын педагогикалық жобалар 
байқауына қатысу 

қаңтар ПБ мүшелері есеп 

40 «Дуальдық оқыту технологиясынның тиімділігі» 

тақырыбындағы ой пікірлерін ортаға салу 

қаңтар ПБ оқытушылар Жоспар 

41 «Үздік тәлімгер- 2022» байқауы ақпан тәлімгерлер  

42 Жас мамандардың «Өз білімін жетілдіру» тақырыбы 

бойынша шығармашылық есебі 

сәуір Жас мамандар баяндамалар 

43 Жас мамандармен жұмыс мектебі- оқу-әдістемелік 

және ғылыми-әдістемелік жұмысты жетілдіру 

жолындағы тәлімгердің қызметі 

мамыр Сейткерім Ж 

Мұхан А. 

есеп 

44 «Үздік педагог-2022» байқауы наурыз ПБ мүшесі  

45 «Үздік электрондық оқулық- 2022» байқауы сәуір ПБ мүшелері  

46 «Үздік  ПЦК - 2022» байқауы мамыр ПБ мүшелері  

47 Арнаулы пәндер оқытушыларының өндірісте 

тәжірибе алмастыруды жүргізу. 

Кесте 

бойынша 

Оқытушылар есеп 

48 WorldSkills халықаралық чемпионатына қатысуға 

баулу 

Жыл бойы Әдістемелік кабинет  

49 «Менің мамандығымның әлемі» атты 

студенттердің ғылыми-тәжірибелік 

конференциясына қатысу 

2-семестр ПБ мүшелері баяндамалар 

50 Пән бірлестігі оқытушылары жұмыстарын талдау. 

Рейтинг. мониторинг 

Қаңтар 

маусым 

ПБТ рейтинг 

мониторинг 

51 II жарты жылдыққа арналған Аралық аттестацияның 

тест тапсырмаларын құрастыру және бекітуге ұсыну. 

ақпан Пән оқытушылары тест 

тапсырмалар 

52 Журналдарды уақытылы толтырып, бағаларын толық 
қоюды талқылау. 

ақпан тәлімгерлер хаттама 

53 «Ауыл шаруашылығын электрлендіру және 

автоматтандыру» мамандығының ҚМА есебін 

қабылдау 

наурыз ПБ төрайымы жоспар 

54 «Автомобильге техникалық қызмет көрсету, жөндеу 

және пайдалану» мамандығы бойынша    3 курс білім 

алушылардың диплом алды тәжірибеден толық өтуін 

қадағалау, әдістемелік нұсқаулармен қамтамасыз ету. 

наурыз Махатова Г.С. диплом алды 

тәжірибенің 

жоспары 

55 Арнайы пәндер бойынша модульдік сабақ түрлерін 

өткізу.   

1-2 жарты 

жылдық 

Арнайы пәндер 

оқытушылары 

сабақ 

жоспары 

56 Ашық іс-шаралар өткізу нәтижелері, шығармашылық 
тәжірибелерін насихаттау. 

Жоспар 
бойынша 

Пән бірлестігі 
оқытушылары. 

есеп 

57 Әдістемелік жұмыстардың тиімді ұйымдастырылуы сәуір ПБ оқытушылары жоспар 

58 «Автомобильге техникалық қызмет көрсету, жөндеу 

және пайдалану» мамандығының МК құрамын бекіту 

және диплом қорғау жұмысын ұйымдастыру 

мамыр ПБ төрайымы МҚА құрамы 

59 Педагогтардың кәсіби құзыреттілігінің 

мониторингісі. 

Жылына 2 

рет 

ПБ төрайымы мониторинг 

рейтинг 

60 МҚА есебін қабылдау маусым МБК тқрағасы МҚА құрам 
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61 Пәндер бірлестігі оқытушыларының әдістемелік, 

тәрбиелік, жұмыстарын рейтингтік бағалау  

маусым ПБТ жылдық есеп 

62 «Білім беру жүйесіндегі оқытудың ақпараттық 

коммуникативтік технологиясы» әдістемелік семинар 

Кесте 

бойынша 

ПБ оқытушылары баяндамалар 

63 Интерактивті оқыту әдістері,сабақта ойын 

технологияларын пайдалану» әдістемелік семинар 

Жоспар 

бойынша 

ПБ мүшелері баяндамалар 

64 Пәндер бірлестігінің жылдық қорытынды есебі. маусым ПБТ жылдық есеп 

65 «Үздік оқытушы» байқауына қатысу Жоспар 

бойынша 

ПБ  

66 Оқытушылар үшін ұйымдастырылған конференцияға 

белсенді қатысу 

Жоспар 

бойынша 

ПБО конференция 

жоспары 

67 Қалалық  пәндер әдістемелік бірлестігінің 

ұйымдастырылуымен өткізілетін шараларға қатысу 

Жыл бойы ПБ оқытушылары жоспар 

68 Тәжірибелі оқытушылардың шеберлік – сабақтарын 

жүргізуін қадағалау (мастер- класс) 

1-2 жарты 

жылдық 

Тәжірибелі 

оқытушылар 

жоспар 

69 Білім  алушылар мен оқытушылар үшін 
ұйымдастырылған конференцияға қатысу. 

Жоспар 
бойынша 

ПБ оқытушылар жоспар 

70 Техникалық пәндер бірлестігі  білім алушылары 

арасындағы олимпиада 

наурыз ПБ оқытушылар олимпиада 

жоспары 

71 Халықаралық, аймақтық, колледжде 

ұйымдастырылатын әдістемелік семинарға белсене  

қатысу 

Оқу жылы 

барысында 

ПБ оқытушылары жоспар 

бойынша 

72 Жаңа ақпараттық педагогикалық технологияларды  

оқыту үрдісіне енгізудің маңызы 

наурыз Махатова Г.С. жоспар 

73 «Дуалды оқыту- болашақ мамандардың бәсекеге 

қабілеттілігінің кепілі» әдістемелік семинарға қатысу 

сәуір ПБО Семинар 

жоспары 

74 «Менің мамандығымның әлемі» атты студенттердің 

ғылыми-тәжірибелік конференциясына қатысу 

сәуір ПБ оқытушылары жоспар 

75 «Оқыту процесіндегі педагог құзыреттілігі» - 

педагогтар арасында жүргізілетін сауалнамаға 

қатысу 

мамыр ПБ оқытушылары жоспар 

76 Білім алушылардың оқу және тәрбие жұмыстары 

бойынша әдістемелік құжаттар құрастыру 

Оқу жылы 

барысында 

Пән бірлестік 

оқытушылары 

әдістемелік 

құжаттар 

77 Оқытушыларға электрондық портфолио, 

электрондық оқу құралдарын  жасақтау  

Оқу жылы 

барысында 

Пән бірлестік 

оқытушылары 

құралдар 

жинағы 

78 Республикалық әдістемелік ұйымдардан және 

жоғарғы оқу орындарынан біліктілік көтеру 

курстарынан өту. 

Оқу жылы 

барысында 

ПБ оқытушылары сертификат 

79 Колледж оқытушыларының жыл бойы атқарған 

жұмыстары бойынша рейтинг жүргізу. 

Қаңтар 

маусым 

ПБТ рейтинг 

80 Оқу және өндірістік практикаларды әдістемелік 

материалдармен қамтамасыз ету 

Кестеге 

сәйкес 

Практика 

жетекшілері 

 

81 Оқытушылардың жеке өзіндік білім жетілдіру 

тақырыбы бойынша өзіндік жұмыстарын 
ұйымдастыру деңгейі 

Жыл бойы ПБО 

 

баяндамалар 

82 Басылым беттерінде колледж оқытушыларының өз 

тәжірибелерін насихаттауы 

Жыл бойы ПБО жоспар 

2. Тәрбие жұмысы 

1 Бірлестік тәлімгерлерінің тәрбие жөніндегі құқықтық 

нормативтік құжаттарын тексеру және толықтыру 

Жыл бойы ПБТ хаттама 

2 Еліміздегі індет - «COVID-19» сақтану тақырыбы 

бойынша тәрбие сағаты 

қыркүйек топ жетекшілері  

3 Топ тәлімгерлерінің білім алушылар құрамын сақтау 

жұмыстарын өткізу 

Жыл бойы ПБО жоспар 

4 Тәрбие бөлімінен келген құжаттар өкімдерімен 

жұмыс жасау 

Жыл бойы ПБО жоспар 

5 «Ұстазы жақсының ұстамы жақсы» атты ұстаздар 

күніне арналған мерекелік шара өткізу 

қазан Мұхан А. материалдар 

6 «Мен және менің болашағым» атты ашық тәрбие 

сағатын өткізу 

қараша Сейткерім Ж. жоспар 

7 «Профилактика в отношений детей и подростков и 

против их половой неприкосновенности» круглый 

стол 

қараша Колледж медбикесі жоспар 

8 «Қазақстан тарихындағы Елбасы портреті» алғашқы Кесте Топ тәлімгерлері жоспар 
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Президент күнін атап өту бойынша 

9 Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігі күніне орай 

«Тәуелсіздік ел-тұғыры» мерекелік іс-шарасы 

Желтоқ 

сан 

ПБ мүшелері жоспар 

10 Дүниежүзілік ЖҚТБ мен күрес күніне арналған 

ашық іс-шара ұйымдастыру. 

Жоспар 

бойынша 

ПБ мүшелері 

медбике 

есеп 

11 «Адам және заң» дүниежүзілік адам құқықтары 

күніне арналған мини-конференция 

Жоспар 

бойынша 

ПБ мүшелері жоспар 

12 «Твое «НЕТ Коррупции!» имеет значение»,   

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсымыз» атты  тәрбие 

сағаттары.  

Желтоқ 

сан 

Махатова Г.С. жоспар 

13 «Нашақорлық – ғасыр дерті!»  алдын алу шаралары 

мен күресу шаралары туралы оқулар жүргізу 

Желтоқ 

сан 

Медбике жоспар 

14 Колледждің тәрбиелік жоспарында белгіленген іс – 

шараларға ат салысу  

Жыл бойы Бірлестік мүшелері жоспар 

15 Топ тәлімгерлерінің тәрбие жұмысы бойынша1-ші 
жарты жылдық жұмыс есебін қабылдау 

қаңтар Тәлімгерлер есеп 

16 8- Наурыз ашық тәрбие сағаты, колледж аралық 

байқауға қатысу. 

наурыз ПБ оқытушылары жоспар 

17 Қош келдің әз-Наурыз колледжішілік                  іс-

шарасына атсалысу 

наурыз ПБ оқытушылары жоспар 

18 1 Мамыр – Қазақстан халқының  ынтымақ күніне 

орай  «Ынтымағы жарасқан туған өлкем – 

Қазақстан» фестивалін ұйымдастыру 

мамыр «Техникалық» ПБ жоспар 

19 Топ тәлімгерлерінің тәрбие жұмысы бойынша 2-ші 

жарты жылдық және жылдық қорытынды жұмыс 

есептерін қабылдау 

маусым Тәлімгерлер есеп 

20 «Дарындар» колледжішілік фестивалі қазан ЖІЖК төрағасы  

21 «Қызықты көңіл – студенттік өмір» мерекелік кеш 

 

қараша ЖІЖК төрағасы  

22 «Үздік топ» колледжішілік байқауы ақпан топ жетекшілері  

23 Жастар саясаты аясында «Біз Қазақстанның 

болашағымыз» шағын конференция 

қаңтар Тәрбие бөлімі 

ЖІЖК төрағасы 

мониторинг 

3. Кәсіптік бағдар беру 

1 ПБО кәсіптік бағдар беру жұмысының кестесін құру қараша ПБТ КББ кестесі 

2 Баспасөз құралдарына пән бірлестігіне қатысты 

мамандықтар бойынша жарнамалар жариялау 

Жыл бойы ПБ оқытушылары жарнама, 

мақалалар 

3 Ашық есік күніне пән бірлестігіне қатысты 

мамандықтар бойынша жарнамалық матераилдарды 

толықтыру, стендтер безендіру 

Жыл бойы ПБ оқытушылары презентация, 

стендтер 

4 Кәсіби бағдар жұмысының орындалуын талқылау мамыр ПБ оқытушылары есеп 

4. Қоғамдық жұмыс 

1 Колледж ішілік сенбілікке ат салысу Жыл бойы ПБ оқытушылары  

2 Колледж аралық мерекелік іс-шараларға қатысу Жыл бойы ПБ оқытушылары  

3 Әкімшілік тапсырмаларын орындау  Жыл бойы ПБ оқытушылары  

 

Пәндер бірлестігінің төрайымы   Атымтаева Б.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ф ЕАК 01-02.03 Бірінші басылым 

 

 «Техникалық» пәндер бірлестігінің 

ОТЫРЫС ЖОСПАРЫ 

 

№ Күн тәртібіндегі мәселелер Мерзімі Жауапты Түйінді 

құжат 

1 Хаттама №1  

 

 

 
26.08. 

2021 

 

 

 

 

 
ПБТ, 

оқытушыла

ры 

 

 

 

 

 
хаттама 

1. Пән бірлестігінің жұмыс жоспарын қарастырып талқылау. 

2. Педагогикалық жүктемені қарастыру. 

3. Өзіндік білім көтеру тақырыптарын қарастыру және бекітуге 

ұсыну. 
4.Кабинеттердің материалды-техникалық базасын және сабақты 

әдістемеліктермен қамтамсыз ету жұмыстарын қарастыру. 

5. Күнтізбелік-тақырыптар жоспарын және пән бойынша жұмыс 

бағдарламасын талқылау және бекітуге ұсыну. 

6. Ағымдағы мәселелер 

2 

 
Хаттама №2  

 

 

 

 

23.09. 

2021  

 

 

 

 

 

ПБТ, 

оқытушы 

лары 

 

 

 

 

 

 

хаттама. 

курстық 

жұмыс 

орындалу 
кестесі 

1. Ашық сабақ өткізу кестесін, тақырыптарын, сабақтан тыс 

шараларды, оқытушылардың ғылыми жұмыстарын қарастырып, 

талқылау. 

3. Курстық жұмыс тақырыптарын және кестесін қарастыру, бекітуге 

ұсыну.  

4. «Шеберлер», «Трансформерлер» үйірмелерінің  жұмыс жоспарын 

талқылау және бекітуге ұсыну. 

5. Оқытушылардың өзара сабаққа қатысу кестесін құрастыру және 

бекітуге ұсыну. 
6. Оқытушылардың оқу жылында өткізетін ашық сабақтар тізімін 

жасау. 

7. Ұстаздар күніне орай мерекелік шара өткізу  

8. Ағымдағы мәселелер 

 

3 

 
Хаттама №3  

 

 

 

 

 

16.10. 
2021 

 

 

 

 

 

 

ПБТ 

 

 

 

 

 

 

хаттама 

1. Күндізгі және қашықтықтан оқыту оқу бөліміне арналған 

әдістемелік нұсқаулар мен тест тапсырмаларын құрастыру және 

бекітуге ұсыну. 

2. 1 курс білім алушыларының әр айлық аттестацияны тапсыруын, 

білім деңгейін тексеру. 

3. Тәуелсіз сапаны бағалауға (НОК) білім алушылардың 

дайындығына жауапты оқытушыларды тағайындау. 
4. 1518000-ЭА, 1201000-ТОРА  мамандығының 3-курс б.а. 

тәжірибеден өтуі туралы мәлімет 

5. Курстық жұмыстар тақырыптарын қарастыру және бекіту   

6. Аккредитацияға дайындық жұмыстары туралы 

7. Ағымдағы мәселелер 

 

4 Хаттама №4  

 

 

 

 

25.11. 
2021 

 

 

 

 

 

ПБТ 

 

 

 

 

 

хаттама 

1. Жеке өзіндік білім көтеру тақырыптарының өзектілігі мен 

орындалу барысы 

2. «Автокөлікке техникалық қызмет көрсету, жөндеу және 

пайдалану» мамандығының білім алушылары арасындағы 

олимпиада. Онкүндік жоспарын талқылап бекіту 

3.I жарты жылдыққа арналған Аралық аттестация билеттерін, тест 
тапсырмаларын құрастыру және бекітуге ұсыну. 

4. Арнайы пәндер бойынша пән презентациясын көрсету 

5. ПБО кәсіптік бағдар беру жұмысының кестесін құрастыру 

6. Ағымдағы мәселелер (Оқу тәжірибелерінің әдістемелік нұсқауын 

бекіту) 

 
5 Хаттама №5    



Ф ЕАК 01-02.03 Бірінші басылым 

 

1.«Ауыл шаруашылығын автоматтандыру және электрлендіру» 

мамандығының білім алушылары арасындағы олимпиада. 

2. Пән бірлестігі жұмыстарының жүргізілу барысы 

3.«Ауыл шаруашылығын электрлендіру» мамандығының ҚМА 

билеттерін құрастырып, бекітуге ұсыну. 

4.Ағымдағы оқу-тәрбие жұмыстарының сараптамасын қарастыру 

(аттестация, қосымша сабақтар, өзара сабаққа қатысу). 

6. Ағымдағы мәселелер. 

 

 

 

 

 

 

21.12. 

2021 

 

 

 

 

 

 

ПБТ 

 

 

 

 

 

 

хаттама 

6 Хаттама №6  

 

 

 

 

20.01. 

2022 

 

 

 

 

 

ПБТ 

 

 

 

 

 

хаттама 

1. «Оқыту процесіндегі педагог құзыреттілігі» - педагогтар арасында 

жүргізілетін сауалнама қорытындысы 

2. I-жарты жылдық қорытындысы бойынша оқытушылардың сағат 

жүктемесін орындауы туралы есебін және форма №2 анықтамасын 

қабылдау. 

 3.«Ауыл шаруашылығын электрлендіру» мамандығының ҚМА 

құрамын және кестесін құрастырып, бекітуге ұсыну. 

4. «Автомобильге техникалық қызмет көрсету, жөндеу және 

пайдалану» мамандығының дипломдық жоба тақырыптарын 

бекітуге ұсыну және жетекшілерін тағайындау. 
5.1-жарты жылдықта орындалған курстық жоба  жетекшілерінің 

есебін қабылдау. 

6.Топ тәлімгерлерінің 1-ші жарты жылдық жұмыс есебін қабылдау 

7. Ағымдағы мәселелер 

 7 Хаттама №7  

 

 

 
17.02. 

2022 

 

 

 

 

 
ПБТ 

 

 

 

 
хаттама 

1. II-жарты жылдыққа арналған аралық аттестацияның тест 

тапсырмаларын құрастыру және бекітуге ұсыну. 

2. «Үздік педагог-2021» байқау ережелерімен таныстыру 

3.Білім алушылар арасында ғылыми-тәжірибелік конференцияға 
тақырып және ізденуші тағайындау 

4.Ағымдағы мәселелер  

8 Хаттама №8  

 

 

31.03. 

2022 

 

 

 

 

ПБТ 

 

 

 

хаттама 

1. «Ауыл шаруашылығын электрлендіру» мамандығының ҚМА 

есебін қабылдау. 

2. «Автомобильге техникалық қызмет көрсету, жөндеу және 

пайдалану» мамандығының диплом алды тәжірибеден толық өтуін 

қадағалау, әдістемелік нұсқаулармен қамтамасыз ету. 

3. 8- Наурыз, 22 наурыз ашық тәрбие сағаттарына, колледж аралық 

байқауға қатысу. 

4. 1518000- ЭА, 1201000- ТОРА мамандығы, 2,3-курс топтарының  

курстық жұмыс тақырыбын бекіту 

6. Ағымдағы мәселелер. 

 

9 Хаттама №9  

21.04. 

2022 

 

 

    ПБТ 

ПБ 

оқытушыла

ры 

 

хаттама 1. Жазғы сессияның дайындығын талқылау. 

2. Ғылыми-тәжірибелік конференцияларға оқытушылар мен білім 

алушылар жұмыстарын талқылау 

3. Ағымдағы мәселелер 

10 Хаттама №10  

26.05. 

2022 

 

 

 

 

ПБТ, 

 

 

хаттама 1.«Автомобильге техникалық қызмет көрсету, жөндеу және 

пайдалану» мамандығының МК құрамын бекіту және диплом қорғау 

жұмысын ұйымдастыру.  

2. Кәсіби бағдар жұмысының орындалуын талқылау 

3. Ағымдағы мәселелер 

 
11 Хаттама №11  

 

23. 06. 

2022 

 

 

ПБТ 

 

 

хаттама 
1. ҚМА комиссиясы төрағасының есебін қабылдау. 

2.Пәндер бірлестігі оқытушыларының әдістемелік, тәрбиелік, 

жұмыстарын рейтингтік бағалау  

3. Пәндер бірлестігінің жылдық қорытынды есебі. 
4.Оқытушылар маниторингін шығару. 

5. Ағымдағы мәселелер 

 

 

 



Ф ЕАК 01-02.03 Бірінші басылым 

 

 «ЖАЛПЫ ӘЛЕУМЕТТІК» пәндер бірлестігінің 

ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ 

        Стратегиялық мақсат: Білім беру үрдісіне аса көңіл бөлу, кәсіптік мәселелерді шеше алатындай болашақ 

мамандарды дайындау. Нарық жағдайында жеке тұлғаны кәсіби мобильділікке және үнемі өзін – өзі дамыту мен 

өз білімін көтеруге дайындау. 

          Пән бірлестігінің тақырыбы: Оқу үрдісінде әлеуметтік пәндер интеграциясын  қолдана отырып, білім 

алушылардың білім сапасын арттыру. 

Мақсаты: Әрбір білім алушының жеке дара қабілеттерін ескере отырып, сапалы, білімді, бәсекеге 

қабілетті жеке тұлға қалыптастыруда инновациялық – педагогикалық әдіс – тәсілдерді жүзеге асыру. 

 

Міндеттері:  

- Үш тілді меңгерулеріне мүмкіндік жасау, тереңдетілген шет тілі мен арнайы пәндерді ағылшын тілінде 

оқытуды ұйымдастыру  

- Арнайы пәндер бойынша оқулықтар мен электрондық оқу-әдістемелік кешендер жасақтау 

- Білім алушы бойында өзін-өзі дамыту, өзін-өзі тәрбиелеу, өзін-өзі басқару, шешім таба білу қабілеттерін 

қалыптастыру; 

-  Оқытушылардың біліктілігін арттыру; 

-  Оқытушыларды педагогикалық бағыттағы шығармашылық ізденіске тарту 

- Білім алушылардың рухани дүниесін байыта отырып, эстетикалық, адамгершілік, азаматтық, ізгілік, 

инабаттылық тәрбие беру.  

 

№ Мазмұны Мерзімі Жауаптылар Қорытынды құжат 

1. Ұйымдастыру жұмысы 

1 2021-2022 оқу жылына арналған пәндер 

бірлестігінің жұмыс жоспарын талқылау және 

бекітуге ұсыну. Оқытушыларды бірлестік 

жұмыстарын ұйымдастыру туралы ережелермен 
және лауазымдық нұсқаулармен таныстыру 

Тамыз ПБ төрайымы 

Кадр бөлімі 

Жылдық жоспар 

2 Педагогикалық жүктемені қарастыру Тамыз Диспетчер 

ПБ төрайымы 

Жүктеме 

3 Стандарт талаптары мен үлгілік оқу 

бағдарламасы ережелерін негізге ала отырып,  

күндізгі және сырттай оқу бөлімнің оқу үрдісін 

әдістемелік қамтамасыз ету.(оқу жұмыс 

бағдарламасы, күнтізбелік тақырыптық 

жоспарлар, тәжірибелік сабақтар, міндетті 

бақылау жұмыстары) 

Тамыз 

қыркүйек  

ПБ төрайымы 

ПБ оқытушылары 

Хаттама 

4 Білім алушыларға білім беру мен тәрбиелеу 

сұрақтары бойынша әдістемелік материалдар 

жинағын құрастыру 

Оқу жылы 

барысында 

ПБ төрайымы 

ПБ оқытушылары 

Хаттама 

5 Электронды дидактикалық материалдар, 

көрнекіліктер жинағы, плакаттар, үлестірме 
материалдар құрастыру. 

Оқу жылы 

барысында 

ПБ төрайымы 

ПБ оқытушылары 

Хаттама 

6 Колледж оқытушыларының педагогикалық 

тәжірибесінің электрондық базасын жасақтау, 

электронды оқу ресурстарын алу, пәндер 

бойынша электронды оқу кешендерін құру 

Оқу жылы 

барысында 

ПБ төрайымы 

ПБ оқытушылары 

Хаттама 

7 «Жалпы әлеуметтік» пәндер бірлестігі 

оқытушыларының оқу әдістемелік кешендері 

портфолиоларын толықтыру 

Оқу жылы 

барысында 

ПБ төрайымы 

ПБ оқытушылары 

Хаттама 

8 Пән бірлестігі оқытушыларына арнайы оқу 

кабинеттерін бекіту 

Тамыз ПБ төрайымы 

Омарбаева Ш.А 

Жоспар 

9 Пән кабинеттерінің талапқа сай жабдықталуы 

мен сабақты әдістемеліктермен қамтамасыз ету 
жұмыстарын қарастыру 

Тамыз ПБ оқытушылары Хаттама  

10 Колледжде оқитын білім алушылардың 

денсаулығы туралы мәліметтерді жинақтай 

отырып медицина бөлімімен жұмыс жүргізу 

Жыл бойы Медбике 

Тәлімгер 

Құжаттар  

II. Оқу жұмысы 

1 Пәндер бірлестігінің оқытушыларының 

педагогикалық сағат  жүктемесін талдау және 

бекітуге ұсыну 

Тамыз ПБ төрайымы Жүктеме 
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2 Пән бойынша үлгілік оқу бағдарламасына сай 

оқу жұмыс бағдарламасын және күнтізбелік-

тақырыптар жоспарын талқылау және бекітуге 

ұсыну 

Тамыз ПБ төрайымы 

ПБ оқытушылары 

Күнтізбелік 

тақырыптық жоспар 

3 Пәндер бірлестігі жоспарын талқылап, бекіту 

ПБ отырысында  қаралатын мәселелер: 

- жалпы колледждік іс-шараны 

ұйымдастырылуы мен өткізілуіне жауапты 

комиссия құрамын құру. 
-электрондық  материалдар құрастыру 

-білім сапасын бақылау мониторингін құру; 

- кабинеттер, зертханалар байқауы, ғылыми-

техникалық шығармашылық және білім 

алушылардың ізденіс жұмыстары туралы 

ережелерге түзеулер енгізу; 

- оқытушыларға арналған «Портфолио» 

технологиясын ендіру жұмыстарын жалғастыру; 

-білім алушылардың білім алуға ынтасын 

арттыру іс-шаралар енгізу; 

-ғылыми шығармашылық,  ғылыми ізденіс 
жұмыстары күндерін өткізуді жоспарлау; 

-үлгерімі төмен білім алушылармен және 

олардың ата-аналарымен жұмыстар жүргізу; 

-оқу процесін, қосымша білім беру курстарын 

әдістемелік қамтамасыз ету; 

-колледждің жұмыс жоспарын орындау; 

Қыркүйек  

Оқу жылы 

барысында  

ПБ төрайымы 

ПБ оқытушылары 

Оқу жұмысы 

4 Ашық сабақ өткізу кестесін, тақырыптарын, 

сабақтан тыс шараларды, оқытушылардың 

ғылыми жұмыстарын қарастырып, талқылау 

Қыркүйек  ПБ төрайымы ПБ 

оқытушылары 

Жоспар  

5 Оқу кабинеттерінің жоспарын бекітуге ұсыну Қыркүйек ПБ төрайымы ПБ 

оқытушылары 

Жоспар 

6 Оқытушылардың өзара сабаққа қатысу кестесін 

құрастыру және бекітуге ұсыну 

Қыркүйек ПБ төрайымы 

 

Кесте  

7 Пән бірлестігінің 1 курс білім алушыларымен 

жұмыс жүргізу 

Қыркүйек  Топ жетекшілері Топтар  

8 Бірлестік оқытушыларының жеке өзіндік  

білімін көтеру жоспарын  қарап бекітуге ұсыну 

Қыркүйек ПБ оқытушылары Жеке өзіндік білім 

жоспары 

9 Білім алушыларға арналған әдістемелік 
нұсқаулармен, электрондық тест 

тапсырмаларын құрастыру және бекітуге ұсыну 

Қыркүйек ПБ оқытушылары Тест тапсырмалары 

10 I-ші жарты жылдыққа арналған емтихан 

билеттерін, тест тапсырмаларын құрастырып, 

бекітуге ұсыну 

Қыркүйек 

қараша 

ПБ оқытушылары Емтихан билеттері 

11 Пән бірлестігіндегі жас мамандарға әдістемелік 

көмектер көрсету, тәжірибелі оқытушылардың 

сабағына қатысып тәжірибе алмасуын қадағалау 

Казан  

ПБ оқытушылары 
 

Жас мамандар 

жоспары 

12 Білім алушының үлгерім сапасының 

мониторингі 

-ағымдағы, аралық және қорытынды бақылау 

-қорытынды аттестация 

1-ші семестр 

2-ші семестр 

Оқу ісі 

меңгерушісі 

ПБ төрайымы 

Мониторинг  

13 Әдістемелік материалдардың басылу жоспарын 

қарастыру 

Қазан ПБ төрайымы Әдістемелік жоспар 

14 Шеберханалар,зертханалар, оқу кабинеттері 

материалды-техникалық оқу жабдықтарымен 
қамтамасыз етілгенін талдап-сараптау 

Қазан Кабинет 

меңгерушілері 

Құжаттар  

15 1 курс білім алушыларының аралық 

аттестациядан өтуін қадағалап, білім денгейін 

тексеру 

Қазан Топ жетекшілері Ведомстар  

Журналдар  

16 Білім алушыларды ғылыми-зерттеу 

шығармашылығы бойынша конкурсқа дайындау 

және өткізу. 

Жыл бойы  ПБТ,  

оқытушылар 

 

17 Жағдаяттарды қолдана отырып оқытуды 

ұйымдастыру негізінде білім беруді дамытатын 

тұлғалық-бағытталған әдістерін, 

технологияларын, «Портфолио» технологиясын 

Оқу жылы 

барысында 

ПБ төрайымы 

ПБ оқытушылары 

Портфолио  
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жетілдіру 

18 Бірлестіктің 2021-2022 оқу жылында өтетін он 

күндік жоспарын  құру және ұйымдастыру: 

-Өткізілетін ашық сабақтар  

-Олимпиада  

-Әдістемелік жұмыстар 

-Тәрбие жұмыстары 

01.12-14.12. 

2021 ж 

ПБ оқытушылары 10 күндік  

декада 

19 Оқытушыларға модуль бойынша рейтинг 

көрсеткіштер жүргізу 

Қаңтар Сапа менеджер 

ПБ төрайымы 

Оқытушылар 

20 2021-2022 оқу жылына «Жалпы әлеуметтік» 

пәндер бірлестігі оқытушыларының 1 – ші 
жарты жылдықтағы есебі,  топ тәлімгерлерінің 

есебі 

Қаңтар Оқытушылар 

Топ тәлімгерлері 

Оқытушылар 

Тәлімгерлер есебі 

21 II-ші жарты жылдыққа арналған емтихан 

билеттерін, электрондық тест тапсырмаларын 

құрастырып, бекітуге ұсыну 

Ақпан ПБ оқытушылары Емтихан билеттері 

22 Жалпы әлеуметтік бағыт бойынша қалалық 

колледждер арасында онлайн ғылыми 

конференция, семинарларға, олимпиадаларға 

қатысу 

Жыл бойы  ПБ төрайымы  

ПБ оқытушылары 

Ғылыми жұмыс 

23 Білім алушылардың  ғылыми-техникалық 

шығармашылықтарымен, ізденіс жұмыстары 

нәтижесін талдау, қорытынды онлайн 

конференция өткізу 

Сәуір  ПБ оқытушылары Конференция  

24 Кәсіби бағдар жұмысын ұйымдастыру және 

жүргізу 

Сәуір мамыр  ПБ оқытушылары Кәсіби бағдар 

жұмысы 

25 2021-2022 оқу жылында 2-ші жарты 

жылдықтағы топ тәлімгерлерінің есебі 

Маусым ПБ төрайымы 

Омарбаева Ш.А. 

Тәлімгерлер есебі 

26 Пән бірлестігінің «Кәсіби бағдар беру» 

жұмыстарының есебі 

Маусым ПБ оқытушылары Кәсіби бағдар беру 

жоспары 

27 Пән бірлестігі оқытушыларының оқу – 

әдістемелік, тәрбиелік  жұмыстарын рейтингтік 

бағалау 

1 ші және 

2ші жарты 

жылдықта 

ПБ төрайымы Рейтингтік 

көрсеткіш 

28 Пән бірлестігі оқытушыларының есебі Маусым ПБ оқытушылары Жылдық есеп 

29 Пәндер бірлестігі төрағаларының 

шығармашылық есептері 

Маусым ПБ төрайымы 

Омарбаева Ш.А 

Жылдық есеп 

III. Ғылыми –әдістемелік жұмысы 

1 «Заманауи педагогикалық ақпараттық 
технологияларды біріктіру және көптілді білім 

беру элементтерін енгізу арқылы 

мамандардың кәсіби құзыреттерін 

қалыптастыру» тақырыбын негізге ала 

отырып» оқытушылардың ғылыми жұмыспен 

айналысуын қадағалау 

Оқу жылы 
барысында 

ПБ оқытушылары Ғылыми жұмыспен 
айналысу 

2 Жоғарғы білім беру орындарында, онлайн 

респуликалық әдістемелік бірлестіктерде 

біліктілікті көтеру курстарына қатысу  

Қыркүйек  ПБ оқытушылары Сертификат  

3 Онлайн ашық сабақ өткізу кестесін құру және 

оған колледж оқытушыларының қатысуын 

қамтамасыз ету  

Қыркүйек 

Жыл бойы 

ПБ төрайымы  Кесте  

4 Колледж білім алушыларына арналған кітап 

қорын қарастыру электрондық оқулықтарды 
жинақтау 

Жыл бойы ПБ оқытушылары 

Білім алушылар 

Кітаптар  

Электрондық 
оқулықтар 

5 Педагогтардың кәсіби дайындық деңгейін, 

кәсіби қажеттіліктері мен мәселелерін меңгеру 

Оқу жылы 

барысында  

ПБ оқытушылары Семинар  

6 Оқытушылардың ғылыми шығармашылық 

жұмыстармен айналысуының нәтижесі «Үздік 

электрондық оқулық- 2021»  байқауына қатысу 

сәуір ПБ оқытушылары Ұйымдастыру 

комитеті 

7 Педагогтар біліктілігін анықтау мониторингін 

ұйымдастыру 

Жылына 2 рет ПБ Төрайымы 

Әдіскер  

Мониторинг  

8 Білім алушылардың білім-білік дағдыларын 

анықтау 

Жыл бойы ПБ Төрайымы 

Әдіскер 

Оқу жұмысы 

9 Өзара тәжірибе алмасу мақсатында колледж Жыл бойы Әдіскер Тәжірибе алмасу 



Ф ЕАК 01-02.03 Бірінші басылым 

 

оқытушыларының өзара (онлайн) сабаққа 

қатысуы және жас мамандарға тәлімгерлердің 

көмегін ұйымдастыру 

ПБ төрайымы ПБ 

оқытушылары 

10 Әлеуметтік пәндерді оқытуда көп тілділік 

элементтерін қолдану-жан жақты дамыған 

маман қалыптастыру көзі 

Қазан ПБ жас маман  Педагогикалық 

шеберлік мектебі 

11 Рухани жаңғыру аясында: «Кәсіби білімді 

шыңдау-шығармашыл ұстаз қолында» 

әдістемелік семинар      

Желиоқсан ПБ оқытушылары Әдістемелік 

семинар 

12 Электрондық оқулықты оқу үрдісінде 

қолданудың білім сапасына әсері 

Ақпан Тәлімгер  

жас маман  

Педагогикалық 

шеберлік мектебі 
Әдістемелік 

семинар 

13 «Жастар идеясының жәрмеңкесі» тақырыбында 

білім алушылар арасында ғылыми-практикалық 

конференция. 

Сәуір  ПБ оқытушылары Әдістемелік 

семинар 

14 Қалалық колледждер арасында оқытушылар мен 

білім алушылардың  ғылыми жұмыстармен 

айналысуы, конференция, семинарларға, 

олимпиадаларға қатысуын қадағалау 

Жыл бойы ПБ төрайымы  

ПБ оқытушылары 

Ғылыми жұмыс 

15 «Дуалды оқыту болашақ мамандардың бәсекеге 

қабілеттілігінің кепілі»әдістемелік семинар 

Наурыз  Әдіскер 

ПБ оқытушылары 

 Педагогикалық 

шеберлік мектебі 

Әдістемелік 

семинар 

16 Білім алушылардың ғылыми-ізденіс 

жұмыстарын баспа беттеріне жариялауы. 

Мамыр ПБ оқытушылары Оқытушылар  

17 «Оқыту процесіндегі педагог құзыреттілігі» - 
педагогтар арасында сауалнама жүргізу 

Мамыр  ПБ оқытушылары Сауалнама  

18 Білім алушылардың ғылыми шығармашылық 

қызметтеріне жетекшілік жұмыстарының 

қорытындысы 

Маусым  ПБ төрайымы 

оқытушылары 

Қорытынды есебі 

19 Пәндер бірлестігі төрағаларының 

шығармашылық есептері 

Маусым  ПБ төрайымы Қорытынды есебі 

IV. Тәрбие жұмысы 

1 2021-2022 жаңа оқу жылына топ тәлімгерлерін 

тағайындап, топ жоспарын құру және бекіту 

Тамыз  ПБ төрайымы 

Тәлімгерлер   

Жоспар 

2 «Жалпы әлеуметтік» пәндер бірлестігі білім 

алушыларының әлеуметтік құжаттарын 

жинақтай отырып психолог маманмен жұмыс 

жүргізу 

Жыл бойы Психолог 

Тәлімгер 

Әлеуметтік паспорт 

3 2021 жыл Тәуелсіздігіміздің 30 жылы аясында 

«Тәуелсіздік жетістіктері» тақырыбында Білім 

күнін атапе өту  

Қыркүйек Тәрбие бөлімі 

Тәлімгерлер 

Жоспар 

4 Топ тәлімгерлерінің тәрбие жұмысы бойынша1-

ші жарты жылдық жұмыс есебін қабылдау 

Қаңтар Тәлімгерлер Есеп беру 

5 Білім алушылардың түрлі спорттық жарыстарға 

қатысуын қамтамасыз ету 

Жыл бойы Д/Ш 

оқытушылары, 

тәлімгерлер 

Есеп беру 

6 Колледж білім алушылары арасында 

«Кәмелеттік жасқа толмағандардың қылмыстық 

жауапкершілігі» атты тақырыбында ІІБ 
өкілдерімен кездесулер ұйымдастыру 

Жыл бойы Тәрбие бөлімі 

Тәлімгерлер 

Іс-шара 

7 «Менің тұңғыш президентім» алғашқы 

Президент күнін атап өту 
Желтоқсан «Жалпы 

әлеуметтік»ПБ 

Тарих пәні 

оқытушылары 

тәлімгерлер 

Іс – шара  

8 «Адам және заң» дүниежүзілік адам құқықтары 

күніне арналған мини-конференция 

Желтоқсан Құқық пәні 

оқытушылары 

Іс – шара 

9 18 сәуір-халықаралық ескерткіштер мен тарихи 

жерлер күніне арналған өлкелік-тарихи музейге 
саяхат 1 курстар 

Сәуір Тарих пәні 

оқытушылары 

Іс – шара 

10 7 мамыр-Отан қорғаушылар күніне орай  әскери  Мамыр  Әскери дайындық Іс – шара 
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жарыс ұйымдастыру оқытушысы 

11 4 маусым - Қазақстан Республикасы Рәміздері 

күніне орай «Мен білетін Қазақстан 

Республикасының рәміздері» іс-шарасын 

ұйымдастыру    

Маусым «Жалпы 

әлеуметтік» 

ПБ 

Іс – шара  

12 Колледжішілік байқауға қатысу Кесте 

бойынша 

«Жалпы 

әлеуметтік»ПБ 

Байқау  

VI. Қоғамдық жұмыс 

1 Колледж аралық сенбілікке ат салысу Жыл бойы ПБ оқытушылары Сенбілік  

2 Колледж аралық мерекелік іс-шараға белсене ат 

салысу. 

Жыл бойы ПБ оқытушылары Мерекелер  

3 Әкімшілік тапсырмаларын орындау Жыл бойы ПБ оқытушылары Тапсырма 

 

«Жалпы әлеуметтік» пәндер бірлестігінің төрайымы _________Қожан Н.Ғ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Агроэкология» пәндер бірлестігінің 

ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ 

Колледждің оқу үрдісін бақылау жұмысының  бағыттары: 
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- Мемлекеттік жалпыға білім беру стандартының талаптарын және үлгілік жұмыс бағдарламалары 

ережелерін орындауды қамтамасыздандыру 

- Педагогикалық технологияны жаңарту 

- Білім мазмұнын жетілдіру 

- Оқу-тәрбие үрдісімен тиімді басқару 

- Модульді технологияны практикада қолдану 

- Білім алушылардың білімін бақылау және әдістемелік-оқу кешенін құрастыру 

- Педагогикалық қызметкерлердің жоғары кәсібі-педагогикалық шеберліктерімен қамтамасыз ету 

- Оқытушылар мен білім алушылардың ғылыми-зерттеу жұмыстары 

- Педагогикалық тәжірибені тарату және жинақтау 

Пән бірлестігінің тақырыбы: «Жаңа педагогикалық және инновациялық технологияларды пайдалана  отырып, 
білім алушылардың оқу-іскерлік қабілетін дамыту» 

Мақсаты -  Білім жетілдірудің бірізділігін, үздіксіздігін қамтамасыз ете отырып, оның сапасын, кәсіби 

дайындығын, біліктілігін, білімін заман талабына сай үнемі жетілдіру  

Міндеттері: 

3. Қазіргі замануи педагогикалық технологияларды қолдана отырып, күнделікті сабақтың сапасын 

арттыру және дамыту.  

4. Бірлестік оқытушыларының педагогикалық біліктіліктерін көтеріп, жетілдіру. 

№ Мазмұны Мерзімі Жауаптылар Қорытынды 

құжат 

I Ұйымдастыру жұмысы  

1 2021-2022 оқу жылына арналған пәндер бірлестігінің 

жұмыс жоспарын талқылау және бекітуге ұсыну. 

Оқытушыларды бірлестік жұмыстарын ұйымдастыру 

туралы ережелермен және лауазымдық нұсқаулармен 

таныстыру 

Тамыз Директордың оқу 

жұмысы жөніндегі 

меңгерушісі 

ПБ төрайымы 

Кадр бөлімі 

Жылдық 

жоспар 

2 Педагогикалық жүктемені қарастыру Тамыз Директордың оқу 
жұмысы жөніндегі 

меңгерушісі 

Диспетчер 

ПБ төрайымы 

Жүктеме 

3 Пәндер бойынша оқу жоспарларын кәсіби модуль 

бөлімдерін ескере отырып  құру 

Тамыз ПБ төрайымы Хаттама 

4 Стандарт талаптары мен үлгілік оқу бағдарламасы 
ережелерін негізге ала отырып,  күндізгі және 

сырттай оқу бөлімнің оқу үрдісін әдістемелік 

қамтамасыз ету.(оқу жұмыс бағдарламасы, 

күнтізбелік тақырыптық жоспарлар, тәжірибелік 

сабақтар, міндетті бақылау жұмыстары) 

Тамыз 
қыркүйе

к  

Әдіскер 
ПБ төрайымы 

ПБ оқытушылары 

Хаттама 

5 2021-2022 оқу жылында жүзеге асатын және кәсіби 

модульдер мен  оқытылатын пәндердің ОӘҚ негізін 

құру 

Оқу 

жылы 

барысын

да 

ПБ төрайымы Хаттама 

6 Оқу құжаттарын рәсімдеу бойынша ережелер жасау Оқу 

жылы 

барысын

да 

ПБ төрайымы Хаттама 

7 Білім алушыларға білім беру мен тәрбиелеу 

сұрақтары бойынша әдістемелік материалдар 
жинағын құрастыру 

Оқу 

жылы 
барысын

да 

ПБ төрайымы 

ПБ оқытушылары 

Хаттама 

8 Дидактикалық материалдар, көрнекіліктер жинағы, 

плакаттар, үлестірме материалдар құрастыру. 

(электронда) 

Оқу 

жылы 

барысын

да 

ПБ төрайымы 

ПБ оқытушылары 

Хаттама 

9 Колледж оқытушыларының педагогикалық 

тәжірибесінің электрондық базасын жасақтау, 

электронды оқу ресурстарын алу, пәндер бойынша 

электронды оқу кешендерін құру 

Оқу 

жылы 

барысын

да 

ПБ төрайымы 

ПБ оқытушылары 

Хаттама 

10 «Агроэкология» пәндер бірлестігі оқытушыларының 

оқу әдістемелік кешендері портфолиоларын 

толықтыру 

Оқу 

жылы 

барысын

Әдіскер 

ПБ төрайымы 

ПБ оқытушылары 

Хаттама 
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да 

11 Пән бірлестігі оқытушыларына арнайы оқу 

кабинеттерін бекіту 

Тамыз ПБ төрайымы 

Досжанова Б.Р. 

Жоспар 

12 Пән кабинеттерінің талапқа сай жабдықталуы мен 

сабақты әдістемеліктермен қамтамасыз ету 

жұмыстарын қарастыру 

Тамыз ПБ оқытушылары Хаттама  

13 Жас мамандарға тәлімгер тағайындау және  жұмыс 

жоспарын талқылау және бекітуге ұсыну 

Тамыз   Әдіскер  

ПБ төрайымы 

Хаттама  

14 Колледжде оқитын білім алушылардың денсаулығы 

туралы мәліметтерді жинақтай отырып медицина 

бөлімімен жұмыс жүргізу 

Жыл 

бойы 

Медбике 

Тәлімгер 

Құжаттар  

II Оқу жұмысы  

1 Пәндер бірлестігінің оқытушыларының күндізгі және 

сырттай оқу бөлімі бойынша педагогикалық сағат  
жүктемесін талдау және бекітуге ұсыну 

Тамыз Директордың оқу 

жұмысы жөніндегі 
меңгерушісі 

ПБ төрайымы 

Жүктеме 

2 Пән бойынша үлгілік оқу бағдарламасына сай оқу 

жұмыс бағдарламасын және күнтізбелік-тақырыптар 

жоспарын талқылау және бекітуге ұсыну 

Тамыз Әдіскер 

ПБ төрайымы 

ПБ оқытушылары 

Күнтізбелік 

тақырыптық 

жоспар 

3 Пәндер бірлестігі жоспарын талқылап, бекіту 

ПБ отырысында  қаралатын мәселелер: 

- жалпы колледждік іс-шараны ұйымдастырылуы мен 

өткізілуіне жауапты комиссия құрамын құру. 

-білім сапасын бақылау мониторингін құру; 

- кабинеттер, зертханалар байқауы, ғылыми-

техникалық шығармашылық және білім 

алушылардың ізденіс жұмыстары туралы ережелерге 
түзеулер енгізу; 

- оқытушыларға арналған «Портфолио» 

технологиясын ендіру жұмыстарын жалғастыру; 

-білім алушылардың білім алуға ынтасын арттыру іс-

шаралар енгізу; 

-ғылыми шығармашылық,  ғылыми ізденіс 

жұмыстары күндерін өткізуді жоспарлау; 

-үлгерімі төмен білім алушылармен және олардың 

ата-аналарымен жұмыстар жүргізу; 

-оқу процесін, қосымша білім беру курстарын 

әдістемелік қамтамасыз ету; 

-колледждің жұмыс жоспарын орындау; 
-колледж сайтында пәндер бірлестігі  бетін құру 

Қыркүйек  

Оқу жылы 

барысынд

а  

ПБ төрайымы 

ПБ оқытушылары 

Оқу жұмысы 

4 Ашық сабақ өткізу кестесін, тақырыптарын, сабақтан 

тыс шараларды, оқытушылардың ғылыми 

жұмыстарын қарастырып, талқылау 

Қыркүйек  Әдіскер 

ПБ төрайымы ПБ 

оқытушылары 

Жоспар  

5 Оқу кабинеттерінің жоспарын бекітуге ұсыну Қыркүйек  ПБ төрайымы ПБ 

оқытушылары 

Жоспар 

6 Мамандықтар бойынша оқу-өнеркәсіп базасын тиімді 

қолдану  және барды талдау 

Қыркүйек  Кабинет меңгерушілері Жоспар  

7 Практикалық сабақтарды өткізу үшін (өтініштер 

бойынша)  техникалық оқу құралдарын   қолға түсіру 

Ай сайын  Кабинет  

меңгерушілері зертхана   

меңгерушілері 

Оқу құралдары  

8 Оқытушылардың өзара сабаққа қатысу кестесін 

құрастыру және бекітуге ұсыну  

Қыркүйек  ПБ төрайымы 

 

Кесте  

9  «Картаграфия», «Жер ресурстары» «Жас таксатр», 

«Жасыл желек», «Жер мониторингі» - үйірмелерінің 

жұмыс жоспарын талқылау және бекітуге ұсыну. 

(Үйірме жетекшілері –Омарова Д. Жүмәсілова А.Қ, 
Жаманкулов С.К.) 

Қыркүйек  ПБ төрайымы 

Үйірме меңгерушілері  

Жоспар 

10 Техника қауіпсіздігі стендін, оқу стендтерін 

құрастыру 

Оқу жылы 

барысынд

а  

Кабинет  

меңгерушілері 

Стендттер  

11 Оқу шеберханалары мен зертханалардың оқу – 

материалдық базасын нығайту:                  

  -  оқу әдістемелік оқулықтар,  құралдар және 

жабдықтармен қамтамасыз ету;  

- электронды каталогтар құру;  

Оқу жылы 

барысын 

да  

Кітапханашы 

Кабинет  

меңгерушілері 

Оқу 

әдістемелік 

кешендер 

Электрондық 

оқулықтар 
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- оқу өндірістік шеберханаларды құрал- 

жабдықтармен толықтыру;  

- қозғалыстағы құрал жабдықтармен кабинеттер мен 

зертханаларды қайта жабдықтау. 

12 Пән бірлестігінің 1 курс білім алушыларымен жұмыс 

жүргізу  

Қыркүйек  Тәрбие меңгерушісі 

Тәлімгерлер 

Топтар  

13 Бірлестік оқытушыларының жеке өзіндік  білімін 

көтеру жоспарын  қарап бекітуге ұсыну 

Қыркүйек  ПБ оқытушылары Жеке өзіндік 

білім жоспары 

14 Күндізгі және сырттай оқу бөлім білім алушыларына 

арналған әдістемелік нұсқаулармен тест 

тапсырмаларын құрастыру және бекітуге ұсыну 

Қыркүйек  ПБ оқытушылары Тест 

тапсырмалары 

15 I-ші жарты жылдыққа арналған емтихан билеттерін, 
тест тапсырмаларын құрастырып, бекітуге ұсыну 

Қыркүйек  ПБ оқытушылары Емтихан 
билеттері 

16 I-ші жарты жылдыққа арналған курстық жұмыс 

тақырыптарын қарап, өңдеп құрастырып, бекітуге 

ұсыну 

Қыркүйек  ПБ оқытушылары Курстық 

жұмыс 

тапсырмалары 

17  «Жерге орналастыру»,«Экология және табиғи 

ресурсты тиімді пайдалану», «Орман шаруашылығы, 

бақ саябақты және ландшафты құрылыстар», 

«Агрономия», мамандықтары бойынша 1,2,3 курс 

білім алушыларының оқу тәжірибесіне толық 

қатысуын және тәжірибе есептерін өткізуді қадағалау 

Оқу 

кестесі 

бойынша  

Оқытушылар  

Тәжірибе меңгерушісі    

ПБ төрайымы 

 

Оқу 

тәжірибесі-нің 

жоспары 

 

18 «Жерге орналастыру», «Экология және табиғи 

ресурсты тиімді пайдалану», «Орман шаруашылығы, 

бақ саябақты және ландшафты құрылыстар», 

«Агрономия» мамандықтары бойынша 2,3 курс білім 
алушыларының өндірістік тәжірибеден толық  өтуін 

қадағалау, әдістемелік нұсқаулармен және 

құжаттармен қамтамасыз ету 

Оқу 

кестесі 

бойынша  

Тәжірибе меңгерушісі    

ПБ төрайымы 

Оқытушылар  

 

Өндірістік 

тәжірибенің 

жоспары 

 

19 Білім алушының үлгерім сапасының мониторингі 

-ағымдағы, аралық және қорытынды бақылау 

-қорытынды аттестация 

1-ші 

семестр 

2-ші 

семестр  

Бөлім меңгерушісі ПБ 

төрайымы 

Мониторинг  

20 Әдістемелік материалдардың басылу жоспарын 

қарастыру 

Қазан  Әдіскер 

ПБ төрайымы 

Әдістемелік 

жоспар 

21 Шеберханалар, зертханалар, оқу кабинеттері 

материалды-техникалық оқу жабдықтарымен 

қамтамасыз етілгенін талдап-сараптау 

Қазан  Кабинет меңгерушілері Құжаттар  

22 1 курс білім алушыларының аралық аттестациядан 

өтуін қадағалап, білім денгейін тексеру 

Қазан Тәлімгерлер Ведомстар  

Журналдар  

23 Мамандықтардың оқу-әдістемелік кешендері және 

олардың жабдықталуы 

Қазан  Әдіскер  

ПБ төрайымы  

Оқу-

әдістемелік 
кешендер 

24 Пән бірлестігіндегі жас мамандарға әдістемелік 

көмектер көрсету, тәжірибелі оқытушылардың 

сабағына қатысып тәжірибе алмасуын қадағалау 

Казан Тәлімгерлер 

Жас мамандар 

 

Жас мамандар 

жоспары 

25 «Жерге орналастыру», «Экология және табиғи 

ресурсты тиімді пайдалану», «Орман шаруашылығы, 

бақ саябақты және ландшафты құрылыстар», 

«Агрономия» мамандықтары бойынша Қорытынды 

мемлекеттік аттестация билеттерін құрастырып 

бекітуге ұсыну 

Қараша ПБ оқытушылары Мемлекеттік 

емтихан 

билеттері 

26 Диплом алдындағы практиканы ұйымдастыру Кесте 

бойынша  

Практика меңгерушісі 

ПБ оқытушылары 

Практика  

27 «Жерге орналастыру», «Экология және табиғи 

ресурсты тиімді пайдалану», «Орман шаруашылығы, 

бақ саябақты және ландшафты құрылыстар», 

«Агрономия» мамандықтарының ҚМА құрамын 
анықтау 

Қараша Бөлім меңгерушісі ПБ 

төрайымы 

Досжанова Б.Р. 

ҚМА құрамы 

28 Жағдаяттарды қолдана отырып оқытуды 

ұйымдастыру негізінде білім беруді дамытатын 

тұлғалық-бағытталған әдісті, оқулық жобалау 

технологияларын, жанама оқыту әдістерін, 

математикалық модельдеуді, іскерлік ойындарын,  

денсаулық- сақтау технологияларын, «Портфолио» 

Оқу жылы 

барысынд

а  

Әдіскер 

ПБ төрайымы 

ПБ оқытушылары 

Портфолио  
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технологиясын жетілдіру 

29 «Жерге орналастыру», «Экология және табиғи 

ресурсты тиімді пайдалану», «Орман шаруашылығы, 

бақ саябақты және ландшафты құрылыстар», 

«Агрономия» мамандықтары бойынша 1,2,3 курс 

білім алушыларының  аралық аттестациядан өтілуін 

қадағалау 

Оқу 

кестесі 

бойынша 

Топ тәлімгерлері 

Оқытушылар 

Аралық 

аттестация 

30 Тәуелсіз сапаны бағалауға (ТСБ) білім алушылардың 

дайындығына жауапты оқытушыларды тағайындау 

Қараша 

 

Бөлім меңгерушісі ПБ 

оқытушылары 

ТСБ құжаттары 

 

31 «Агроэкология» пәндер бірлестігі оқытушыларының 

оқу-тәжірибелік есептерін тәжірибе меңгерушісіне  

өткізілуін қадағалау 

Оқу-

тәжірибесі 

кестесі 

бойынша 

Тәжірибе меңгерушісі 

оқытушылар 

Тәжірибе есебі 

32 «1511000-Жерге орналастыру», «1508000-Орман 
шаруашылығы, бақ саябақты және ландшафты 

құрылыстар», «1502000-Агрономия», мамандықтары 

бойынша ҚМА және диплом қорғау кестесін құру 

Кесте 
бойынша 

Бөлім меңгерушісі ҚМА бұйрығы 

33 Қысқы бітіруші топ білім алушыларының 

мамандықтары бойынша сертификат алу үшін 

Тәуелсіз бағалау сапасын ұйымдастыру 

Желтоқса

н  

Қаңтар 

Бөлім меңгерушісі ПБ 

төрайымы 

Тәуелсіз 

сапаны бағалау 

34 2021-2022 оқу жылына «Агроэкология» пәндер 

бірлестігі оқытушыларының 1 – ші жарты 

жылдықтағы есебі,  топ тәлімгерлерінің есебі 

Қаңтар Оқытушылар 

Топ тәлімгерлері 

Оқытушылар 

Тәлімгерлер 

есебі 

35 Оқытушыларға модуль бойынша рейтинг 

көрсеткіштер жүргізу 

Қаңтар Директордың оқу 

жұмысы жөніндегі 

меңгерушісі 

ПБ төрайымы 

Оқытушылар 

36 Бірлестіктің 2021-2022 оқу жылында өтетін он күндік 

жоспарын  құру және ұйымдастыру: 

- Өткізілетін ашық сабақтар  
- Ашық тәрбие сағаттары  

- Олимпиада  

Ақпан  ПБ оқытушылары 10 күндік  

декада 

37 II-ші жарты жылдыққа арналған емтихан билеттерін, 

тест тапсырмаларын құрастырып, бекітуге ұсыну 

Ақпан Бөлім меңгерушісі 

ПБ оқытушылары 

Емтихан 

билеттері 

38 II-ші жарты жылдыққа арналған курстық жұмыс 

тақырыптарын қайта қарап, өңдеп құрастырып, 

бекітуге ұсыну 

Ақпан Бөлім меңгерушісі 

ПБ оқытушылары 

Курстық 

жұмыс 

тақырыптары 

39 «Жерге орналастыру», «Экология және табиғи 

ресурсты тиімді пайдалану», «Орман шаруашылығы, 

бақ саябақты және ландшафты құрылыстар», 

«Агрономия» мамандықтары бойынша 2,3 курс білім 

алушыларының диплом алды және кәсіптік 

тәжірибеден толық  өтуін қадағалау 

Кесте 

бойынша 

Тәжірибе меңгерушісі 

ПБ төрайымы  

Диплом алды 

тәжірибе 

 

40 «Агроэкология» бағыт бойынша қалалық колледждер 

арасында  ғылыми конференция, семинарларға, 
олимпиадаларға қатысу  

Жыл бойы  ПБ төрайымы  

ПБ оқытушылары 

Ғылыми 

жұмыс 

41 2021-2022 оқу жылындағы пәндер олимпиадасының 

қорытындысы   

Оқу жылы 

барысынд

а 

ПБ төрайымы 

 

Олимпиада 

есебі 

42 «Орман шараушылығы», «Агрономия» «Жерге 

орналастыру» мамандығы бойынша Қорытынды 

мемлекеттік аттестация билеттерін құрастырып 

бекітуге ұсыну 

Сәуір  Бөлім менгерушісі 

ПБ оқытушылары 

Мемлекеттік 

емтихан 

билеттері 

43 Диплом алдындағы практиканы ұйымдастыру Сәуір  Практика меңгерушісі 

ПБ оқытушылары 

Практика  

44 «Жерге орналастыру», «Агрономия», «Орман 

шаруашылығы» мамандықтарының ҚМА құрамын 

анықтау 

Сәуір Бөлоім меңгерушісі 

ПБ төрайымы 

 

ҚМА құрамы 

45 Білім алушылардың  ғылыми-техникалық 

шығармашылықтарымен, ізденіс жұмыстары 

нәтижесін талдау, қорытынды конференция өткізу  

Сәуір  Әдіскер 

ПБ оқытушылары 

Конференция  

46 Кәсіби бағдар жұмысын ұйымдастыру және жүргізу Сәуір 
мамыр  

Серікбаев Қ.Б. 
ПБ оқытушылары 

Кәсіби бағдар 
жұмысы 

47 «Жерге орналастыру», «Экология және табиғи Мамыр  Бөлім менгерушісі ҚМА кестесі 
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ресурсты пайдалану», «Орман шаруашылығы», 

мамандықтарының  ҚМА  кестесін құру 

ПБ төрайымы 

 

 

 

48 Бітіруші топтарға жұмыстарды рәсімдеу үшін ақыл-

кеңес беруді ұйымдастыру  

Оқу 

үрдісінің 

кестесіне 

сәйкес 

Тәжірибе меңгерушісі    

ПБ төрайымы 

Жоспар  

49 Бітіруші топтар тәжірибе жетекшілерімен мәжіліс Мамыр  Тәжірибе меңгерушісі     

ПБ төрайымы 

Мәжіліс  

50 Жазғы бітіруші топ білім алушыларының 

мамандықтары бойынша сертификат алу үшін 

Тәуелсіз бағалау сапасын ұйымдастыру 

Маусым Бөлім меңгерушісі 

ПБ төрайымы 

Тәуелсіз 

сапаны бағалау 

51 ҚМА  қорытынды есебін өткізу Маусым Мамандық бойынша  
ҚМА төрағасы 

Бөлім меңгерушісі 

МҚА есебі 

52 2021-2022 оқу жылында 2-ші жарты жылдықтағы топ 

тәлімгерлерінің есебі 

Маусым Тәлімгерлер Тәлімгерлер 

есебі 

53 Пән бірлестігінің «Кәсіби бағдар беру» 

жұмыстарының есебі 

Маусым ПБ оқытушылары Кәсіби бағдар 

беру жоспары 

54 Пән бірлестігі оқытушыларының оқу – әдістемелік, 

тәрбиелік  жұмыстарын рейтингтік бағалау 

1 ші және 

2ші жарты 

жылдықта 

Директордың оқу 

жұмысы жөніндегі 

меңгерушісі 

ПБ төрайымы 

Рейтингтік 

көрсеткіш 

55 Пән бірлестігі оқытушыларының есебі Маусым ПБ оқытушылары Жылдық есеп 

56 Пәндер бірлестігі төрағаларының шығармашылық 

есептері 

Маусым ПБ төрайымы 

Оқытушылар 

Жылдық есеп 

III Ғылыми –әдістемелік жұмысы 

1 «Оқытушылардың педагогикалық құзыреттілігін 

қалыптастыру мақсатында қазіргі педагогикалық 

және ақпараттық коммуникативтік технологияларды 

енгізу» тақырыбын негізге ала отырып» 
оқытушылардың ғылыми жұмыспен айналысуын 

қадағалау 

Оқу 

жылы 

барысын

да 

Әдіскер 

ПБ оқытушылары 

Ғылыми 

жұмыспен 

айналысу 

2 Жоғарғы білім беру орындарында, респубикалық 

әдістемелік бірлестіктерде біліктілікті көтеру 

курстарына қатысу 

Қыркүйе

к  

Әдіскер 

ПБ оқытушылары 

Сертификат  

3 Ашық сабақ өткізу кестесін құру және оған колледж 

оқытушыларының қатысуын қамтамасыз ету  

Қыркүйе

к 

Жыл 

бойы 

ПБ төрайымы  Кесте  

4 Колледж білім алушыларына арналған кітап қорын 

қарастыру электрондық оқулықтарды жинақтау 

Жыл 

бойы 

ПБ оқытушылары 

Білім алушылар 

Кітаптар  

Электрондық 

оқулықтар 

5 Педагогтардың кәсіби дайындық деңгейін, кәсіби 

қажеттіліктері мен мәселелерін меңгеру 

Оқу 

жылы 

барысын
да  

ПБ оқытушылары Семинар  

6 Колледжде  «Арнайы  пәндердің кәсіби 

бағыты»  мәселесі бойынша білім алушылардың 

ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастыру 

Оқу 

жылы 

барысын

да  

ПБ оқытушылары 

Білім алушылар 

Конференция  

7 Қоршаған ортаға адамның антропогендік әсерін 

анықтау үшін «Өзіңнің Footprint-іңді» (экослед) 

анықта» акциясы  

1-2 

семестр 

ПБ оқытушылары, 

білімалушылар 

Акция, 

видеоролик 

8 Ғылыми жобамен жұмыс Оқу 

жылы 

барысын

да  

ПБ оқытушылары Ғылыми жоба 

9 Педагогтар біліктілігін анықтау мониторингін 

ұйымдастыру 

Жылына 

2 рет 

ПБ Төрайымы 

Әдіскер  

Мониторинг  

10 Білім алушылардың білім-білік дағдыларын анықтау Жыл 

бойы 

ПБ Төрайымы 

Әдіскер 

Оқу жұмысы 

11 Өзара тәжірибе алмасу мақсатында колледж 
оқытушыларының өзара сабаққа қатысуы және жас 

мамандарға тәлімгерлердің көмегін ұйымдастыру 

Жыл 
бойы 

Әдіскер 
ПБ төрайымы ПБ 

оқытушылары 

Тәжірибе 
алмасу 
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12 Семинар   ПБ оқытушылары Әдістемелік 

семинар  

13 Педагогикалық шеберлік мектебі  Тәлімгер 

Жас маман 

Педагогика-

лық шеберлік 

мектебі 

14 Конференция   

 

Пәндер бірлестігі Әдістемелік 

семинар 
15 Пән бірлестігі мамандықтары: 

«1511000-Жерге орналастыру» 

«1514000-Экология және табиғи ресурсты тиімді 

пайдалану» 

«1508000-Орман шаруашылығы, бақ саябақты және 

ландшафты құрылыстар» 

«1502000-Агрономия» білім алушыларын арнайы 
пәндер бойынша олимпиадаға қатысуын қадағалау 

Сәуір  ПБ төрайымы 

Пән бірлестігінің 

оқытушылары 

 

Олимпиада 

жоспары 

16 Білім алушылар үшін зертханалық-практикалық 

сабақтарды орындауға қажет әдістемелік көмекші 

құралдар дайындау 

Қыркүйе

к-

қараша 

ПБ төрайымы ПБ 

оқытушылары 

Әдістемелік 

Көмекші 

құралдар 

17 Педагогикалық шеберлік мектебі  Тәлімгер 

Жас маман 

Педагогика-

лық шеберлік 

мектебі  

18 Семинар   ПБ оқытушылары Әдістемелік 

семинар 

19 Педагогикалық шеберлік мектебі  Тәлімгер 

Жас маман 

Педагогика-

лық шеберлік 

мектебі   

20 Семинар   Тәлімгер 

Жас маман 

Әдістемелік 

семинар 

21 Педагогикалық шеберлік мектебі  ПБ оқытушылары Педагогика-

лық шеберлік 

мектебі 

22 Қалалық колледждер арасында оқытушылар мен 

білім алушылардың  ғылыми жұмыстармен 
айналысуы, конференция, семинарларға, 

олимпиадаларға қатысуын қадағалау  

Наурыз  ПБ төрайымы  

ПБ оқытушылары 

Ғылыми 

жұмыс 

23 Арнайы пәндердің әдістемелік қамтамасыз етілуі Наурыз  Әдіскер 

ПБ оқытушылары 

Оқу 

Әдістемелік 

кешені  

24 Семинар   ПБ оқытушылары Әдістемелік 

семинар 

25 Конференция   ПБ оқытушылары Конференция 

26 Конференция   Білім алушылар мен 

жетекшілер 

Конференция   

27 «Оқыту процесіндегі педагог құзыреттілігі» - 

педагогтар арасында сауалнама жүргізу 

Мамыр  ПБ оқытушылары Сауалнама  

28 Білім алушылардың ғылыми шығармашылық 

қызметтеріне жетекшілік жұмыстарының 

қорытындысы 

Маусым  ПБ төрайымы 

оқытушылары 

Қорытынды 

есебі 

29 Пәндер бірлестігі төрағаларының шығармашылық 

есептері 

Маусым  ПБ төрайымы Қорытынды 

есебі 

IV Тәрбие жұмысы  

1 2021-2022 жаңа оқу жылына топ тәлімгерлерін 

тағайындап, топ жоспарын құру және бекіту 

Тамыз  Тәрбие меңгерушісі 

ПБ төрайымы 
Тәлімгерлер   

Жоспар  

2 COVID  19 вирустан қорғану шаралары туралы алдын 

алу 

Жыл 

бойы 

Психолог 

Тәлімгер 

онлайн 

3 Талап етілген құжаттар мен тәлімгерлермен 

тәрбиелік жұмысты дамыту мақсатындағы 

ережелермен танысу, талқылау 

Қыркүйе

к  

ПБ төрайымы 

Тәлімгерлер   

Құжаттар  

4 «Агроэкология» пәндер бірлестігі білім 

алушыларының әлеуметтік құжаттарын жинақтай 

отырып психолог маманымен жұмыс жүргізу 

Жыл 

бойы 

Психолог 

Тәлімгер 

Әлеуметтік 

паспорт 

5 Жаңа оқу жылына үйірмелер мен клуб мүшелерінің 

тізімі мен кестесін құру  

Қыркүйе

к 

Үйірме  жетекшілері Кесте 
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6  «Менің мамандығым – жерге орналастыру» атты 

ашық тәрбие сағатын ұйымдастыру  

Қазан  «Агроэкология» ПБ Мерекелік іс 

шара 

7 2021-2022 оқу жылында  Ата-аналар жиналысы  Қазан-

сәуір  

Тәлімгерлер  Хаттама  

8 30 тамыз ҚР конституция күні, 1 қыркүйек білім күні, 

1 желтоқсан – алғашқы президент күні, 16 желтоқсан 

– тәуелсіздік күні, Жаңа жыл, «Армысың әз Наурыз», 

8 наурыз аналар және қыздар күні, 1 мамыр – 

ынтымақтастық күні, 7-9 мамыр – ұландар күні және 

колледжішілік барлық іс-шараға білім алушылардың 
белсене ат салысуын қадағалау 

Оқу 

жылы 

барысын

да 

 

ПБ оқытушылары 

Тәлімгерлер 

Мерекелер  

9 Топтарда апта сайын тәлімгерлік сағат өткізу. 

 Топ сағатының өтуін тексеру  

Оқу  

кестесін

е сәйкес  

Тәрбие меңгерушісі 

Тәлімгерлер   

ПБ төрайымы  

Баяндама  

10 Білім алушылардың онлайн сабаққа қатынасуын 

қадағалау 

Күнде   Бөлім меңгерушісі 

Тәлімгерлер  

Оқу барысы 

11 Білім алушылармен сабақтан қалған күндері 

бойынша алдын-алу жұмыстарын өткізу  

Айына1 

рет 

Тәлімгерлер  Жоспар 

12  «Жерге орналастыру- кадастр» тақырыбында ашық 

тәрбие сағаты онлайн түрде 

Қараша  Пәндер бірлестігі Іс шара 

жоспары 

Слайд  

13 Топ тәлімгерлерінің тәрбие жұмысы бойынша1-ші 

жарты жылдық жұмыс есебін қабылдау 

Қаңтар  Тәлімгерлер Есеп беру 

14 ҚР тәуелсіздігіне арналған іс-шараға қатысу онлайн 

түрде 

Желтоқс

ан  

Білім алушылар, 

оқытушылар 

Іс шара 

16 Колледжішілік байқауға қатысу онлайн түрде Кесте 

бойынш

а 

Пәндер бірлестігі Байқау  

17 Мамандық бойынша  үлестірмелі материалдар мен 
презентациялар жасау және облыс, қала 

мектептерінде тест жүргізу 

Сәуір  Серікбаев Қ.Б. 
Оқытушылар  

Тест 
Кәсіби 

бағдарлау 

18 «Үздік топ» колледжішілік байқауына қатысу онлайн 

түрде 

Сәуір  Пәндер бірлестігі Байқау  

19 «Жігіт сұлтаны - 2022» колледжішілік байқауы 

онлайн түрде 

Сәуір  Пәндер бірлестігі Байқау  

20 «Жыл оқытушысы- 2022». Байқау онлайн түрде Сәуір  Пәндер бірлестігі Байқау  

22 Тәлімгерлердің жылдық тәрбие есебі Маусым  Тәлімгерлер  Есеп беру 

VI Қоғамдық жұмыс  

1 Әкімшілік тапсырмаларын орындау Жыл 

бойы 

ПБ төрайымы 

ПБ оқытушылары 

Тапсырма 

 

 

«Агроэкология» 

 пәндер бірлестігінің төрайымы           Тирбосынова А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Агроэкология» пәндер бірлестігінің 

ОТЫРЫСЫ  ЖОСПАРЫ 
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№ Күн тәртібіндегі мәселелер Мерзімі Жауапты 

 Отырыс  № 1  Тамыз 
24.08.2021 

Директор, Сапа 

бойынша маман, 

Директордың ғылыми-

әдістемелік ісі жөніндегі 

орынбасары, 

Директордың оқу ісі 

жөніндегі орынбасары,  

Сырттай бөлім 
меңгерушісі, 

Кадр бөлімі, 

Тәрбие ісі жөніндегі 

орынбасары, 

Диспетчер,  

ПБ төрайымы,  

ПБ оқытушылары 

1 2021-2022 оқу жылына арналған пәндер бірлестігінің жұмыс 

жоспарын талқылау және бекітуге ұсыну. Оқытушыларды 

бірлестік жұмыстарын ұйымдастыру туралы ережелермен 

және лауазымдық нұсқаулармен таныстыру 

2 Пәндер бірлестігінің оқытушыларының күндізгі және сырттай 

оқу бөлімі бойынша педагогикалық сағат  жүктемесін талдау 

және бекітуге ұсыну 

3 Пән бойынша үлгілік оқу бағдарламасына сай күндізгі оқу 

бөлімінің оқу  жұмыс бағдарламаларын және күнтізбелік-

тақырыптар жоспарын талқылау және сабақ жоспарын 
бекітуге ұсыну 

4 Стандарт талаптары мен үлгілік оқу бағдарламасы ережелерін 

негізге ала отырып,  сырттай оқу бөлімнің күнтізбелік-

тақырыптар жоспарын бекіту 

5 Пән бірлестігі оқытушыларына арнайы оқу кабинеттерін 

бекіту 

6 Пән кабинеттерінің талапқа сай жабдықталуы мен сабақты 

әдістемеліктермен қамтамасыз ету жұмыстарын қарастыру 

7 Жас мамандарға тәлімгер тағайындау және  жұмыс жоспарын 

талқылау және бекітуге ұсыну. 

8 2020-2021 жаңа оқу жылына топ тәлімгерлерін тағайындап, 

топ жоспарын құру және бекіту 

9 Әртүрлі мәселелер 

 Отырыс  № 2 Қыркүйек  
23.09.2021 

Сапа бойынша маман, 

Директордың ғылыми-

әдістемелік ісі жөніндегі 

орынбасары, 

Директордың оқу ісі 

жөніндегі орынбасары, 

Тәжірибе меңгерушісі, 

Тәрбие ісі жөніндегі 

орынбасары, 

ПБ төрайымы,  
ПБ оқытушылары 

Кітапхана  

1 Пәндер бірлестігі жұмыс жоспарын талқылап, бекіту 

2 Ашық сабақ өткізу кестесін, тақырыптарын, сабақтан тыс 

шараларды, оқытушылардың ғылыми жұмыстарын 

қарастырып, талқылау 

3 Оқу кабинеттерінің жоспарын бекітуге ұсыну 

4 Жалпыға міндетті білім беруді жүзеге асыру бойынша, 

күндізгі оқу бөлімінің оқу үрдісін әдістемелік қамтамасыз ету 

(міндетті бақылау жұмыстары, практикалық сабақтар мен 

курстық жұмыстарға, диплом алды тәжірибеден өтуге  

арналған) 

5 Колледж білім алушыларына арналған кітап қорын қарастыру 

электрондық оқулықтарды жинақтау 

6 Оқытушылардың өзара сабаққа қатысу кестесін құрастыру 

және бекітуге ұсыну 

7  «Картаграфия», «Жер ресурстары» «Жас таксатр», «Жасыл 

желек», «Жер мониторингі» - үйірмелерінің жұмыс жоспарын 

талқылау және бекітуге ұсыну. 

(Үйірме жетекшілері –   Омарова Д., Жүмәсілова А.Қ, 

Жаманкулов С.К.) 

8 Пән бірлестігінің 1 курс білім алушыларымен жұмыс жүргізу 

9 Бірлестік оқытушыларының жеке өзіндік  білімін көтеру 

жоспарын  қарап бекітуге ұсыну 

10 I-ші жарты жылдыққа арналған емтихан билеттерін, тест 

тапсырмаларын құрастырып, бекітуге ұсыну 

11 I-ші жарты жылдыққа арналған курстық жұмыс 

тақырыптарын қайта қарап, өңдеп құрастырып, бекітуге 

ұсыну 

12 «Білім мен кәсіби іскерлік дағдылар – қазіргі заманғы білім 

беру мен кадрларды даярлаудың бастығы» - семинар (онлайн) 

13 Әртүрлі мәселелер 

 Отырыс № 3 Қазан Тәрбие ісі жөніндегі 
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1 Білім алушының үлгерім сапасының мониторингі 

-ағымдағы, аралық және қорытынды бақылау 

-қорытынды аттестация 

16.10.2021  орынбасары, 

ПБ төрайымы,  

ПБ оқытушылары 

2 Әдістемелік материалдардың басылу жоспарын қарастыру 

3 6-қазан бухгалтерлер күніне «Есепші деген мамандық-

сандарды жүрер жетектеп» тақырыбында ашық тәрбие 

сағатын өткізу 

4 Шеберханалар, зертханалар, оқу кабинеттері материалды-

техникалық оқу жабдықтарымен қамтамасыз етілгенін талдап-

сараптау 

5 1-2 курс білім алушыларының аралық аттестациядан өтуін 

қадағалап, білім денгейін тексеру 

6 Мамандықтардың оқу-әдістемелік кешендері және олардың 

жабдықталуы 

7 «Мәңгілік ел құндылықтары негізінде оқытушылардың 

шығармашылық іс-әрекетін ұйымдастырудағы әдістемелік 

қызметтің рөлі»- Педагогикалық шеберлік мектебі онлайн 

түрде 

8 «Рухани жаңғыру: болашаққа бастар жол»- әдістемелік 

семинар онлайн түрде 

9 Пән бірлестігіндегі жас мамандарға әдістемелік көмектер 

көрсету, тәжірибелі оқытушылардың сабағына қатысып 

тәжірибе алмасуын қадағалау 

10 Ата-аналар жиналысы    

11 Әртүрлі мәселелер.   

 Отырыс  № 4 Қараша  
25.11.2021 

 

 

 

 

 

Тәрбие ісі жөніндегі 
орынбасары, 

Тәжірибе меңгерушісі,  

ПБ төрайымы,  

ПБ оқытушылары 

Психолог 

Медбике 

1 «Жерге орналастыру», «Экология және табиғи ресурсты 
тиімді пайдалану», «Орман шаруашылығы, бақ саябақты және 

ландшафты құрылыстар», «Агрономия», мамандықтары 

бойынша 2,3 курс білім алушыларының диплом алды 

тәжірибеден толық  өтуін қадағалау, әдістемелік 

нұсқаулармен қамтамасыз ету 

2 Білім алушылардың өзіндік жұмысын орындауға арналған 

әдістемелік нұсқаулар  құру- 

3 «Агроэкология» ПБ мамандықтары бойынша 2,3 курс білім 

алушыларын 1-ші жарты жылдық оқу тәжірибесіне толық 

қатысуын және тәжірибе есептерін өткізуді қадағалау 

4 «Агроэкология» пәндер бірлестігі білім алушыларының 

әлеуметтік құжаттарын жинақтай отырып психолог және 

медицина  мамандарымен жұмыс жүргізу 

5 Дидактикалық материалдар, көрнекіліктер жинағы, слайдтар, 

плакаттар, электрондық оқулықтар, үлестірме материалдар 

құрастыру 

6 «Агроэкология» пәндер бірлестігі оқытушыларының оқу 

әдістемелік кешендері портфолиоларын толықтыру 

7 «1511000-Жерге орналастыру», «1508000-Орман 

шаруашылығы, бақ саябақты және ландшафты құрылыстар», 

«1502000-Агрономия», мамандықтары бойынша Қорытынды 

мемлекеттік аттестация билеттерін құрастырып бекітуге 

ұсыну 

8 «Жерге орналастыру», «Экология және табиғи ресурсты 

тиімді пайдалану», «Орман шаруашылығы, бақ саябақты және 

ландшафты құрылыстар», «Агрономия» мамандықтарының 

ҚМА құрамын анықтау 

9 Қысқы бітіруші топ білім алушыларының мамандықтары 

бойынша сертификат алу үшін Тәуелсіз бағалау сапасын 

ұйымдастыру 
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10 15 қараша – ұлттық валюта теңгенің құрылған күні және 

Қаржыгер қызметкерлерінің кәсіби мерекесіне арналған 

мерекелік іс шараға қатысты «Ұлттық валюта – ұлт 

мақтанышы» тақырыбында ашық тәрбие сағатын өткізу 

11 Әртүрлі мәселелер.     

 Отырыс № 5 Желтоқсан 

21.12.2021  

ПБ төрайымы,  

ПБ оқытушылары 1 «Жерге орналастыру», «Экология және табиғи ресурсты 

тиімді пайдалану», «Орман шаруашылығы, бақ саябақты және 

ландшафты құрылыстар», «Агрономия» мамандықтары 1, 2, 3 

курс білім алушыларының  аралық аттестациясының өтілуін 

қадағалау 

2 Техникалық және кәсіптік білім беру деңгейін заманауи 

талаптарға сай жетілдіру - Педагогикалық шеберлік мектебі 

3 Оқытушыларға модуль бойынша 1-ші жарты жылдық рейтинг 

көрсеткіштерін жүргізу 
4 «1511000-Жерге орналастыру», «1508000-Орман 

шаруашылығы, бақ саябақты және ландшафты құрылыстар», 

«1502000-Агрономия», мамандықтары бойынша ҚМА және 

диплом қорғау кестесін құру 

5 Әр түрлі мәселелер 

 Отырыс № 6 Қаңтар  
20.01.2022 

ПБ төрайымы,  

ПБ оқытушылары 

Тәлімгерлер  
1 2021-2022 оқу жылында 1 – ші жарты жылдықтағы топ 

тәлімгерлерінің есебі,  топ арасындағы үлгерімі нашар білім 

алушылармен жұмыс 

2 Кәсіби білім беру мазмұнын жаңарту жағдайындағы 

әдістемелік қызмет: бүгіні және болашағы - Әдістемелік 

семинар 

3 Жағдаяттарды қолдана отырып оқытуды ұйымдастыру 

негізінде білім беруді дамытатын тұлғалық-бағытталған 
әдісті, оқулық жобалау технологияларын, жанама оқыту 

әдістерін, математикалық модельдеуді, іскерлік ойындарын,  

денсаулық- сақтау технологияларын, «Портфолио» 

технологиясын жетілдіру 

4 «Агроэкология» пәндер бірлестігі оқытушыларының оқу-

тәжірибелік есептерін тәжірибе меңгерушісіне  өткізілуін 

қадағалау 

5 Кәсіби бағдар беру жұмысын ұйымдастыру 

6 Бірлестіктің 2020-2021 оқу жылында өтетін онкүндік 

жоспарын  құру және ұйымдастыру. 

-  Өткізілетін ашық сабақтар  

-  Олимпиада  

-  Әдістемелік жұмыстар 

 Тәрбие жұмыстары онлайн түрде 

7 
 

Әр түрлі мәселелер 
 Отырыс № 7 Ақпан  

17.02.2022 

Тәрбие ісі жөніндегі 

орынбасары, 

ПБ төрайымы,  

ПБ оқытушылары 

1 Оқыту тәжірибесін қадағалау – білім сапасын арттыруға 

бағытталған негізгі қадам - Педагогикалық шеберлік мектебі   

2 Жазғы бітіруші топ білім алушыларының мамандықтары 

бойынша сертификат алу үшін Тәуелсіз бағалау сапасын 

ұйымдастыру 

3 Тәуелсіз сапаны бағалауға (НОК) білім алушылардың 

дайындығына жауапты оқытушыларды тағайындау 

4 «Агроэкология» пәндер бірлестігінің он күндік есебі 

5 II-ші жарты жылдыққа арналған емтихан билеттерін, тест 

тапсырмаларын құрастырып, бекітуге ұсыну 

6 II-ші жарты жылдыққа арналған курстық жұмыс 

тақырыптарын қайта қарап, өңдеп құрастырып, бекітуге 

ұсыну 

7 

 

 «Үздік топ» колледжішілік байқауына қатысу онлайн түрде 

8 Әр түрлі мәселелер 

 Отырыс  № 8 Наурыз  Тәрбие ісі жөніндегі 
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1 «Агроэкология» ПБ мамандықтары бойынша 2,3 курс білім 

алушыларының өндірістік және диплом алды тәжірибеден 

толық  өтуін қадағалау 

31.03.2022 

 

 

 

 

 

 

орынбасары, 

ПБ төрайымы,  

ПБ оқытушылары 

2 Агроэкологиялық бағыт бойынша қалалық колледждер 

арасында  ғылыми конференция, семинарларға, 

олимпиадаларға қатысу онлайн түрде 

3 Кәсіптік білім беру мазмұнын жүйесіндегі оқытудың 

модульдік технологиясының ерекшеліктері мен қиындықтары 

– әдістемелік семинар онлайн түрде 

4 «Көктем Аруы-2022» колледжішілік байқауы 

5 Әр түрлі мәселелер. 

 Отырыс  № 9 Сәуір  
21.04.2022 

Тәрбие ісі жөніндегі 
орынбасары, 

ПБ төрайымы,  

Тәлімгерлер  

1 «Жерге орналастыру», «1514000-Экология және табиғи 
ресурсты пайдалану», «Орман шаруашылығы» мамандығы 

бойынша Қорытынды Мемлекеттік аттестация билеттерін 

құрастырып бекітуге ұсыну 

2 «Жерге орналастыру», «1514000-Экология және табиғи 

ресурсты пайдалану», «Орман шаруашылығы» 

мамандықтарының ҚМА құрамын анықтау 

3 «Жаңа заман- озық технологиялар» - тақырыбында 

оқытушылар арасында ғылыми-практикалық конференция  
4 Модульдік оқыту технологиясын қолдану арқылы білім 

алушылардың танымдық белсенділігін арттыру- 

Педагогикалық шеберлік мектебі 

5 Дуальды оқыту – болашақ мамандардың бәсекеге 

қабілеттілігінің  кепілі-әдістемелік семинар 

6 «Жастар идеясының жәрмеңкесі» тақырыбында білім 

алушылар арасында ғылыми-практикалық конференция 

бағдарламасын құру және ұйымдастыру 

7 «Жігіт сұлтаны - 2022» колледжішілік байқауы онлайн 

8 «Жыл оқытушысы- 2022». Байқау онлайн 

10 Кәсіби бағдар жұмысын ұйымдастыру және жүргізу 

11 Ата-аналар жиналысы зун программасымен 

12 Әр түрлі мәселелер 

 Отырыс № 10 Мамыр  
26.05.2022 

ПБ төрайымы,  

ПБ оқытушылары  

Топтар  
 

 

 

1 «Жерге орналастыру», «Орман шараушылығы»   және 

«Агрономия» мамандықтарының  ҚМА  кестесін құру 

2 Бітіруші топтар тәжірибесі жетекшілерімен мәжіліс 

3 Әр түрлі мәселелер 

 Отырыс  № 11  

1  ҚМА қорытынды есебін өткізу Маусым  

23.06.2022 

Кадр бөлімі, 

Тәрбие ісі жөніндегі 

орынбасары, 

Диспетчер,  

ПБ төрайымы,  

ПБ оқытушылары 

2 2021-2022 оқу жылында атқарған  топ тәлімгерлерінің 

жылдық есебі 

3 Пән бірлестігінің «Кәсіби бағдар беру» жұмыстарының есебі 

4 Пән бірлестігі оқытушыларының жылдық атқарған 

жұмыстары бойынша оқу – әдістемелік, тәрбиелік  

жұмыстарын рейтингтік бағалау 

5 Пән бірлестігі оқытушыларының есебі 

6 Пәндер бірлестігі төрағаларының шығармашылық есептері 

7 Әртүрлі мәселелер 
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«Ветеринария» пәндер бірлестігінің 

ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ 

 

Колледждің оқу үрдісін бақылау жұмысының  бағыттары: 

- оқу үрдісін ұйымдастыру жұмысы бойынша  білім беру  қызметінің  жетекші құжаттар талаптарына 

сәйкестігін анықтау; 

- мамандар дайындығы сапасын айқындау; 
-  сабақтар жүргізілуінің әдістемелік деңгейін бағалау; 

- білім алушылардың аудиториялық жұмысының ұйымдастырылуы және әдістемелік қамтамасыз етілуін 

тексеру. 

Пән бірлестігінің тақырыбы: «Ветеринария саласында болашақ мамандарды дайындауда заманауи 

педагогикалық ақпараттық технологияларды біріктіру және көптілді білім беру элементтерін енгізу арқылы 

кәсіби құзыреттерін қалыптастыру» 

Мақсаты: пәндер бірлестігінің технологияның нақты бір түрін айқындай отырып оқу процесіне енгізу 

жолдарын қарастыра отырып, оқу үрдісін дамыту 

Міндеттері: 

1. Білім алушылардың ой өрісін және жеке қабілеттерін дамыту; 

2. Инновациялық технологияларды енгізу жолдарын талдау, тәжірибе алмасу 

3. Педагогикалық құзіреттілікті арттыру жолдарын қарастыру 
4. Оқушылардың білім-білік – дағдыларының сапасын арттыру. 

5. Инновациялық оқыту технологиясы арқылы оқу мен тәрбие жұмысын дамыту, елдің әлеуметтік-

экономикалық жағдайын жақсарту бағытында жеке тұлғаға жүйелі, нақты білім беру. 

 

№ Мазмұны Мерзімі Жауаптылар 

Ұйымдастыру жұмысы 

1 2021-2022 оқу жылына арналған пәндер бірлестігінің 

жұмыс жоспарын талқылау және бекітуге ұсыну. 

Оқытушыларды бірлестік жұмыстарын ұйымдастыру 

туралы ережелермен және лауазымдық нұсқаулармен 

таныстыру 

Тамыз ПБ төрайымы 

Кадр бөлімі 

2 Педагогикалық жүктемені қарастыру Тамыз Диспетчер 

ПБ төрайым 

3 Стандарт талаптары мен үлгілік оқу бағдарламасы 
ережелерін негізге ала отырып оқу үрдісін әдістемелік 

қамтамасыз ету. 

Тамыз 
қыркүйек 

ПБ төрайымы 
ПБ оқытушылары 

4 Пәндер бойынша электронды оқу ресурстарын, 

электронды оқу кешендерін құру 

Оқу жылы 

барысында 

ПБ төрайымы 

ПБ оқытушылары 

5 Оқу әдістемелік  портфолиоларын толықтыру  Оқу жылы 

барысында 

ПБ төрайымы 

ПБ оқытушылары 

6 Арнайы оқу кабинеттерін бекіту Тамыз ПБ төрайымы 

Дир.ОІЖ орынбасары 

7 Пән кабинеттерінің талапқа сай жабдықталуы мен 

сабақты әдістемеліктермен қамтамасыз ету 

жұмыстарын қарастыру 

Тамыз ПБ оқытушылары 

8 Жас мамандарға тәлімгер тағайындау және  жұмыс 

жоспарын талқылау және бекітуге ұсыну 

Тамыз   Әдіскер  

ПБ төрайымы 

Оқу жұмысы 

1 Педагогикалық сағат  жүктемесін талдау және бекітуге 

ұсыну 

Тамыз ПБ төрайымы 

2 Оқу жұмыс бағдарламасын және күнтізбелік-

тақырыптар жоспарын талқылау және бекітуге ұсыну 

Тамыз ПБ төрайымы 

ПБ оқытушылары 

3 Пәндер бірлестігі жоспарын талқылап, бекіту 

 

Қыркүйек  

 

ПБ төрайымы 

ПБ оқытушылары 

4 Онлайн іс-шараны ұйымдастырылуы мен өткізілуіне 

жауапты комиссия құрамын құру, колледждің жұмыс 

жоспарын орындау; 

Оқу жылы 

барысында 

ПБ төрайымы 

ПБ оқытушылары 

5 Ашық сабақ өткізу кестесін, тақырыптарын, сабақтан 

тыс шараларды, оқытушылардың ғылыми жұмыстарын 

қарастырып, талқылау 

Қыркүйек  ПБ төрайымы ПБ 

оқытушылары 

6 Оқу кабинеттерінің жоспарын бекітуге ұсыну Қыркүйек ПБ төрайымы ПБ 

оқытушылары 

7 «Болашак ветеринар» - үйірмелерінің жұмыс жоспарын Қыркүйек ПБ төрайымы 
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талқылау және бекітуге ұсыну. Үйірме меңгерушісі 

Джулушева Г.Ю. 

8 Шеберханалар, зертханалар, оқу кабинеттері 

материалды-техникалық оқу жабдықтарымен 

қамтамасыз етілгенін талдап-сараптау 

Қазан  Кабинет меңгерушілері 

9 Оқу шеберханалары мен зертханалардың оқу – 

материалдық базасын нығайту:                  

  -  оқу әдістемелік оқулықтар,  құралдар және 

жабдықтармен қамтамасыз ету;  

- электронды каталогтар құру;  
- оқу өндірістік шеберханаларды құрал- жабдықтармен 

толықтыру;  

- қозғалыстағы құрал жабдықтармен кабинеттер мен 

зертханаларды қайта жабдықтау. 

Оқу жылы 

барысында  

Кабинет  меңгерушілері 

10 Білім алушыларымен онлайн жұмыс жүргізу Қыркүйек  Топ жетекшілері 

11 Оқытушыларының жеке өзіндік  білімін көтеру 

жоспарын  қарап бекітуге ұсыну 

Қыркүйек ПБ оқытушылары 

12 Білім алушыларына арналған әдістемелік 

нұсқаулармен тест тапсырмаларын құрастыру және 

бекітуге ұсыну 

Қараша ПБ оқытушылары 

13 I-ші жарты жылдыққа арналған емтихан билеттерін, 
тест тапсырмаларын құрастырып, бекітуге ұсыну 

Қараша ПБ оқытушылары 

14 Жас мамандарға әдістемелік көмектер көрсету, 

тәжірибелі оқытушылардың сабағына онлайн қатысып 

тәжірибе алмасуын қадағалау 

Казан Тәлімгер 

Жас маман  

 

15 Бірлестіктің 2021-2022 оқу жылында өтетін он күндік 

жоспарын  құру және ұйымдастыру 

Наурыз ПБ оқытушылары 

16 II-ші жарты жылдыққа арналған емтихан билеттерін, 

тест тапсырмаларын құрастырып, бекітуге ұсыну 

Наурыз ПБ оқытушылары 

17 Білім алушылардың  ғылыми-техникалық 

шығармашылықтарымен, ізденіс жұмыстары нәтижесін 

талдау, қорытынды конференция өткізу 

Сәуір  ПБ оқытушылары 

18 Кәсіби бағдар жұмысын ұйымдастыру және жүргізу Сәуір мамыр  ПБ оқытушылары 

19 2021-2022 оқу жылында 2-ші жарты жылдықтағы топ 

тәлімгерлерінің есебі 

Маусым ПБ төрайымы 

Досжанова Б.Р. 

20 Пән бірлестігінің «Кәсіби бағдар беру» жұмыстарының 

есебі 

Маусым ПБ оқытушылары 

21 Пән бірлестігі оқытушыларының есебі Маусым ПБ оқытушылары 

22 Пәндер бірлестігі төрағаларының шығармашылық 

есептері 

Маусым ПБ төрайымы 

 

23 Пән бірлестігі оқытушыларының оқу – әдістемелік, 

тәрбиелік  жұмыстарын рейтингтік бағалау 

маусым ПБ төрайымы 

Ғылыми –әдістемелік жұмысы 

1 «Ветеринария саласында болашақ мамандарды 
дайындауда заманауи педагогикалық ақпараттық 

технологияларды біріктіру және көптілді білім беру 

элементтерін енгізу арқылы кәсіби құзыреттерін 

қалыптастыру» тақырыбын негізге ала отырып 

оқытушылардың ғылыми жұмыспен айналысуын 

қадағалау 

Оқу жылы 
барысында 

ПБ оқытушылары 

2 Жоғарғы білім беру орындарында, республикалық 

әдістемелік бірлестіктерде біліктілікті көтеру 

курстарына қатысу  

Қыркүйек  ПБ оқытушылары 

3 Ашық сабақ өткізу кестесін құру және оған колледж 

оқытушыларының онлайн қатысуын қамтамасыз ету 

Қыркүйек 

Жыл бойы 

ПБ төрайымы  

4 Оқытушыларының біліктіліктерін көтеру  

мақсатында педагогикалық өтілдеріне сәйкес өтініш 

білдіру 

Қыркүйек 2021 ПБ төрайымы 

ПБ оқытушылары 

5 Колледж оқытушылары тәжірибиесін баспа бетінде Жыл бойы ПБ оқытушылары 
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жариялау 

6 Облыстық, қалалық пәндер олимпиадасына білім 

алушыларды онлайн қатыстыру  

Жыл бойы  Пән оқытушылары 

7 Оқу үрдісінде оқытушылардың модульді оқыту 

технологияларын пайдалану мүмкіндіктері. 

«Дуалды оқытудың ерекшеліктері мен 

қиындықтары» 

Қараша  ПБ оқытушылары 

8 Рухани жаңғыру: болашаққа бастар жол. Қараша  ПБ төрайымы  

ПБ оқытушылары 

9 Басылым беттерінде колледж оқытушыларының өз 

тәжірбиелерін насихаттауы 

Жыл бойы ПБ оқытушылары 

10 Аудандық, қалалық, республикалық, халықаралық, 

ғылыми – практикалық конференцияларға, 
семинарларға, байқауларға онлайн  қатысу 

Жыл бойы  ПБ оқытушылары 

11 «Жаңартылған білім беру жағдайында пәндерді 

оқыту ерекшеліктері» семинар өткізу 

желтоқсан Мамбетов М. 

Исаева А.Б. 

ПБ төрайымдары 

12 Техникалық және кәсіптік білім беру деңгейін 

заманауи талаптарға сай жетілдіру. 

Қантар  ПБ оқытушылары 

13 Белсенді оқыту әдістемесі негізінде ақпараттық 

технологияларды қолдана отырып білім 

алушылардың танымдық қабілетін ояту 

Қантар  ПБ төрайымы  

ПБ оқытушылары 

14 Кәсіби білім беру мазмұнын жаңарту жағдайындағы 

әдістемелік қызмет: бүгіні және болашағы 

Қантар  ПБ оқытушылары 

15 «Рухани жаңғыру» бағдарламасы бойынша 

жұмыстарды ұйымдастыру тиімділігі мен басты 

қойылатын талаптар. 

ПЦК жетекшілерінің жұмыс ерекшелігі  мен 

нәтижелікке қол жеткізудегі озық тәжірибелік 

жұмыспен таныстыру. 

Қантар Тәжірибе меңгерушісі  

ПБ оқытушылары 

 

16 Педагогикалық ұжымның латын графикасын оқып 

үйренуіне басшылық жасау; арнайы оқыту, талқылау 

семинарларын өткізу 

ақпан Мамбетов М. 

Исаева А.Б. 

ПБ төрайымдары 

17 Шығармашылық шебрханасы жұмысының 

қорытындысы: Әдістемелік жинақ  

сәуір Мамбетов М. 

Исаева А.Б. 

ПБ төрайымдары 

18 Оқыту тәжірибесін қадағалау – білім сапасын 

арттыруға бағытталған негізгі қадам. 

Наурыз  ПБ оқытушылары 

19 Оқытушының өз білімін жетілдіруде педагогикалық 
құзыретілігін арттыруы. 

Педагогикалық тәжірибені насихаттау – тәжірибелі 

оқытушы 

Наурыз  ПБ оқытушылары 

20 Кәсіптік білім беру жүйесіндегі оқытудың модульдік 

технологиясының ерекшеліктері мен қиындықтары 

Наурыз  ПБ оқытушылары 

21 «Жыл оқытушысы – 2021» байқау Сәуір  ПБ оқытушылары 

22 Дуалды оқыту – болашақ мамандардың бәсекеге 

қабілеттілігінің кепілі 

Сәуір  ПБ оқытушылары 

23 «Әдістемелік жаңалықтар – кәсіби шеберліктің 

жетістігі»- оқытушылардың оқу жылы 

барысындағы шығармашылық-ізденіс 

жұмыстарының нәтижесіне талдау 

Мамыр  Мамбетов М,  

ПБ төрайымдары 

24 2021-2022 оқу жылындағы пәндер 

бірлестіктеріндегі жүргізілген оқу - әдістемелік 

жұмыстарына мониторинг 

Маусым  ПБ төрайымдары 

25 Пәндер бірлестігі төрағаларының шығармашылық 

есептері 

Маусым  ПБ төрайымы 

Тәрбие жұмысы 
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1 2021-2022 жаңа оқу жылына топ тәлімгерлерін 

тағайындап, топ жоспарын құру және бекіту 

Тамыз  ПБ төрайымы 

топ жетекшілері   

2 Талап етілген құжаттар мен тәлімгерлермен 

тәрбиелік жұмысты дамыту мақсатындағы 

ережелермен танысу, талқылау 

Қыркүйек  ПБ төрайымы 

топ жетекшілері  

3 «Ветеринария» пәндер бірлестігі білім 

алушыларының әлеуметтік құжаттарын жинақтай 

отырып психолог маманымен жұмыс жүргізу 

Жыл бойы Психолог 

топ жетекшілері 

4 Еліміздегі індет - «COVID-19» сақтану тақырыбы 

бойынша тәрбие сағаттарын онлайн  өткізу 

қыркүйек топ жетекшілері 

5 «Дарындар» колледжішілік фестивалі Қазан топ жетекшілері 

6 2021-2022 оқу жылында  Ата-аналар жиналысы Қазан-сәуір  топ жетекшілері 

7 30 тамыз ҚР конституция күні, 1 қыркүйек білім күні, 

1 желтоқсан – алғашқы президент күні, 16 желтоқсан 
– тәуелсіздік күні, Жаңа жыл, «Армысың әз Наурыз», 

8 наурыз аналар және қыздар күні, 1 мамыр – 

ынтымақтастық күні, 7-9 мамыр – ұландар күні және 

колледжішілік барлық іс-шараға білім алушылардың 

белсене ат салысуын қадағалау 

Оқу жылы 

барысында 
 

ПБ оқытушылары 

топ жетекшілері 

8 Топтарда апта сайын онлайн тәлімгерлік сағат өткізу. 

 Топ сағатының өтуін тексеру 

Оқу  кестесіне 

сәйкес 

топ жетекшілері 

 ПБ төрайымы  

9 Топ тәлімгерлерінің тәрбие жұмысы бойынша1-ші 

жарты жылдық жұмыс есебін қабылдау 

Қаңтар  топ жетекшілері 

10 ҚР тәуелсіздігіне арналған іс-шараға қатысу Желтоқсан  Білім алушылар 

11 Колледжішілік байқауға қатысу Кесте бойынша «ПБ оқытушылары 

12 «Үздік топ» колледжішілік байқауына қатысу Сәуір  ПБ оқытушылары 

13 «Жігіт сұлтаны - 2022» колледжішілік байқауы Сәуір  ПБ оқытушылары 

14 «Жыл оқытушысы- 2022» байқау Сәуір  ПБ оқытушылары 

15 «Көктем Аруы-2022» колледжішілік байқауы Мамыр  ПБ оқытушылары 

16 Топ жетекшілердің жылдық тәрбие есебі Маусым  топ жетекшілері  

Қоғамдық жұмыс 

1 Колледж аралық сенбілікке ат салысу Жыл бойы ПБ оқытушылары 

2 Колледж аралық мерекелік іс-шараға белсене ат 

салысу. 

Жыл бойы ПБ оқытушылары 

3 Әкімшілік тапсырмаларын орындау Жыл бойы ПБ оқытушылары 

 

 
 

«Ветеринария»  

пәндер бірлестігінің төрайымы      Исаева А.Б. 
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 «Ветеринария » пәндер бірлестігінің 

ОТЫРЫС  ЖОСПАРЫ 

 

№ Күн тәртібіндегі мәселелер Мерзімі Жауапты Түйінді 

құжат 

1 Хаттама  № 1  24.08.20

21 

ПБ төрайымы, 

ПБ 

оқытушылары 

хаттама 

1. 2021-2022 оқу жылына арналған пәндер бірлестігінің жұмыс 

жоспарын талқылау және бекітуге ұсыну. Оқытушыларды 

бірлестік жұмыстарын ұйымдастыру туралы ережелермен 

және лауазымдық нұсқаулармен таныстыру.Педагогикалық 
жүктемелерін қарасытыру. 

2. Пәндер бірлестігінің оқытушыларының күндізгі және 

сырттай оқу бөлімі бойынша педагогикалық сағат  жүктемесін 

талдау және бекітуге ұсыну 

3. Пән бойынша үлгілік оқу бағдарламасына сай күндізгі оқу 

бөлімінің оқу  жұмыс бағдарламаларын және күнтізбелік-

тақырыптар жоспарын талқылау және сабақ жоспарын 

бекітуге ұсыну 

4. Стандарт талаптары мен үлгілік оқу бағдарламасы 

ережелерін негізге ала отырып,  сырттай оқу бөлімнің 

күнтізбелік-тақырыптар жоспарын бекіту 

5. Пән бірлестігі оқытушыларына арнайы оқу кабинеттерін 

бекіту. Пән кабинеттерінің талапқа сай жабдықталуы мен 

сабақты әдістемеліктермен қамтамасыз ету жұмыстарын 

қарастыру 

6.Әртүрлі мәселелер 

2 Хаттама № 2 22.09.20

21 

ПБ төрайымы, 

ПБ 

оқытушылары 

хаттама 

1.Ашық сабақ өткізу кестесін, тақырыптарын, сабақтан тыс 

шараларды, оқытушылардың ғылыми жұмыстарын 

қарастырып, талқылау. 

2.Оқу кабинеттерінің жоспарын бекітуге ұсыну 

3.Оқытушылардың өзара сабаққа қатысу кестесін құрастыру 

және бекітуге ұсыну 

4.Бірлестік оқытушыларының жеке өзіндік  білімін көтеру 

жоспарын  қарап бекітуге ұсыну 

5.1-ші жарты жылдыққа арналған емтихан билеттерін, тест 

тапсырмаларын құрастырып, бекітуге ұсыну.  

6.Әртүрлі мәселелер 

3 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Хаттама № 3 20.10.20

21 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ПБ төрайымы, 

ПБ 

оқытушылары 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

хаттама 

 

 

 

 

 

 

1.Ағымдағы аралық аттестация 

2.Әдістемелік материалдардың басылу жоспарын қарастыру 

3.Мамандықтардың электронды оқу-әдістемелік кешендері 

және олардың жабдықталуы 

4.Пән бірлестігіндегі жас мамандарға әдістемелік көмектер 

көрсету, тәжірибелі оқытушылардың сабағына қатысып 

тәжірибе алмасуын қадағалау 

5. Аккредитация қту дайындық жұмыстары 

6. Әртүрлі мәселелер.   

4 Хаттама  № 4 24.11.20

21 

ТЖІ 

орынбасары, 

Тәжірибе 

меңгерушісі, 

ПБ төрайымы, 

Психолог 

Медбике 

хаттама 

1.Дидактикалық материалдар, көрнекіліктер жинағы, 

слайдтар, плакаттар, электрондық оқулықтар, үлестірме 

материалдар құрастыру 

2.Оқытушыларының оқу әдістемелік кешендері 

портфолиоларын толықтыру 

3.Әртүрлі мәселелер. 

5 Хаттама № 5 22.12.20

21 

ПБ төрайымы, 

ПБ 

оқытушылары 

хаттама 

1.Білім алушының үлгерім сапасының мониторингі 

-ағымдағы, аралық және қорытынды бақылау 

-қорытынды аттестация  

2. Педагогикалық шеберлік мектебі 

3. Әр түрлі мәселелер 
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6 Хаттама  № 6 19.01.20

22 

ПБ төрайымы, 

ПБ 

оқытушылары 

ПБ төрайымы, 

ПБ 

оқытушылары 

Тәлімгерлер 

 

хаттама 

1.2021-2022 оқу жылында 1 – ші жарты жылдықтағы топ 

тәлімгерлерінің есебі,  топ арасындағы үлгерімі нашар білім 

алушылармен онлайн жұмыс 

2.Жағдаяттарды қолдана отырып оқытуды ұйымдастыру 
негізінде білім беруді дамытатын тұлғалық-бағытталған әдісті, 

оқулық жобалау технологияларын, жанама оқыту әдістерін, 

математикалық модельдеуді, іскерлік ойындарын, денсаулық- 

сақтау технологияларын,«Портфолио» технологиясын 

жетілдіру 

3.Кәсіби бағдар беру жұмысын ұйымдастыру 

4. Әр түрлі мәселелер  

7 Хаттама № 7 16.02.20
22 

ПБ төрайымы, 
ПБ 

оқытушылары 

хаттама 

1. II-ші жарты жылдыққа арналған емтихан билеттерін, тест 

тапсырмаларын құрастырып, бекітуге ұсыну 

2. «Үздік топ» колледжішілік байқауына қатысу 

3. Әр түрлі мәселелер 

8 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

9 

Хаттама  № 8 30.03.20

22 

ПБ төрайымы, 

ПБ 
оқытушылары 

хаттама 

1.Қалалық, республикалық, халықаралық, ғылыми – 

практикалық конференцияларға, семинарларға, байқауларға 
қатысу  

2.«Көктем Аруы-2022» колледжішілік байқауы 

3.Бірлестіктің 2021-2022 оқу жылында өтетін онкүндік 

жоспарын  құру және ұйымдастыру. 

4.Әр түрлі мәселелер. 

Хаттама  № 9 20.04.20

22 

ПБ төрайымы, 

Тәлімгерлер 

хаттама 

 1. «Жалпы гуманитарлық » пәндер бірлестігінің білім 

алушыларын арнайы пәндер бойынша онлайн  олимпиадаға 

қатысуын қадағалау 

2.«Жаңа заман- озық технологиялар» - тақырыбында 

оқытушылар арасында ғылыми-практикалық конференция 

3.«Жігіт сұлтаны - 2022» колледжішілік байқауы 

4.«Жыл оқытушысы- 2022» Байқау 

5.Кәсіби бағдар жұмысын ұйымдастыру және жүргізу 

6.Ата-аналар жиналысы 
7.Әр түрлі мәселелер 

10 Хатама № 10 25.05.20

22 

ПБ төрайымы, 

ПБ 

оқытушылары 

Топтар 

хаттама 

1. ПБ оқытушылардың екінші жарты жылдықта орындаған 

жұмыстарының есебі 
2. Пәндер бірлестігі оқытушыларының әдістемелік, тәрбиелік, 

жұмыстарын рейтингтік бағалау 

3.Кәсіби бағдар жұмысын ұйымдастыру және жүргізу 

4.Әр түрлі мәселелер 

11 Хаттама  № 11  22.06.20
22 

ПБ төрайымы, 
ПБ 

оқытушылары 

хаттама 

1.2021-2022 оқу жылында атқарған  топ тәлімгерлерінің 

жылдық есебі 

2.Пән бірлестігінің «Кәсіби бағдар беру» жұмыстарының есебі 

3.Пән бірлестігі оқытушыларының жылдық атқарған 

жұмыстары бойынша оқу – әдістемелік, тәрбиелік  

жұмыстарын рейтингтік бағалау 

4.Пән бірлестігі оқытушыларының есебі 

5.Пәндер бірлестігі төрағаларының шығармашылық есептері 

6.Әртүрлі мәселелер 
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КІТАПХАНАНЫҢ ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ 

1. Кітапхананың бақылау көрсеткіштері 

2. Оқырмандармен жүргізілетін жұмыстар 

№ Жұмыстың аты Өткізу  мерзімі Жауаптылар 

1 1.Кітапхана қорын толықтыру, өңдеу жұмыстары: 

-Оқу процессіне қажетті оқулықтармен  кітап  қорын 

толықтыру; 

-Пәндерді  оқу-әдістемелік кітаптармен қа 
мтамасыз ету катологындағыы (КУМОД) тізімді жаңарту, соңғы 

бес жыл ішінде түскен әдебиеттер тізімін дайындау. 

Жыл бойы  

 

 

 
 

Қыркүйек-ақпан 

Кітапханашы 

Топ кураторлары 

2 2.Ақпарат-библиографиялық жұмыс: 

-Кітапханалық библиографиялық білімді насихаттау: бірінші 

курс студенттері арасында электронды католог, электронды 

кітапхана, дерек қорлар бойынша білімгерлер мен қызметкерлер  

арасында лекциялар, тренингтер, тәжірибелік сабақтар өткізу; 

-Оқырмандардың сұранысы бойынша әр түрлі  тақырыпта 

7.1.2003 Мемстандартына сәйкес  әдебиеттер тізімін  дайындау. 

Қыркүйек 

 

 

 

 

 

Жыл бойы 

Кітапханашы 

Топ кураторлары 

3 3.Оқырмандармен жүргізілетін  жұмыстар: 

-оқырман формулярын; 

-оқырман билеттерін; 

-тіркеу карточкаларын жаңа оқу жылына дайындау. 

Тамыз Кітапханашы 

4 4.Жаңадан қабылданған студенттермен жұмыс: 

-бірінші  курсқа түскен студенттер тізімін алу; 
-топтары бойынша нөмір беру; 

-оқырман билетін беру; 

-тізімге белгілеу; 

-тіркеу карточкасын  ашу. 

Қыркүйек Кітапханашы 

5 5. «Оқырмандар картотекасы» базасына енгізу: 

-студенттер  туралы мәліметтерді толықтыру; 

-суреттерінің электронды  нұсқасын алу; 

-мекен-жай, телефон, номрлерін анықтау; 

-оқырмандар картотекасы базасынан  архивке  жіберу. 

Қазан-қараша Кітапханашы 

6 6.Қашықтықтағы  пайдаланушыларға  көрсетілетін  

қызметтер: 

Kaznau.kz   сайтындағы ғылыми кітапхананың  Web-

парақщасындағы: 
-электронды католог; 

-электронды  кітапхана; 

-мақалалар  картотекасы; 

-дерекқорлар базасын 

-онлайн-қызметті пайдалану. 

Жыл бойы Кітапханашы 

7 7.Оқу жылының соңында: 

-оқу бітірген  оқырмандардың айналма қағазын толтыру; 

-кітапхана есебінен шығару; 

-бұйрық бойынша  қабылданған  тізімдерден  сызу; 

-тіркеу карточкаларын  алып тастау, жаңа оқу жылында  

оқырман билеттеріне  мөр басу. 

 

Маусым-тамыз Кітапханашы 

8 8.Қарыз  оқырмандармен жұмыс: 
-қарыз оқырмандардың тізімін жазу; 

-басшыларға жеткізу; 

Ақпан-сәуір Кітапханашы 

№ Көрсеткіштердің аттары 2020ж 

жоспар 

2020ж 

орындалды 

2021 

жоспар 

1 Оқырмандар саны 550 600 700 

2 Келушілер саны  11603 11600 12000 

3 Кітаптың  берілімі 26000 26500 27000 

4 Кітап қорының саны 62000 62100 62500 

5 Оқылым 35 35 40 

6 Айналым 10 10 10 

7 Келім 15 15 15 

8 Кітаппен қамтамасыз етілуі 38 38 38 

9 Көпшілік жұмыстар 20 20 30 
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-оқырман формулярына  қарызы туралы ескертпе қағазды алу; 

-оқу жылының басында  қарыз оқырмандардан  қайта  тіркеуден  

өтуді  талап ету. 

9 9.Кітап қорын  сақтау  жұмыстары: 

-жоғалған кітаптардың орнына  оқырмандардан жаңа  кітаптар  

қабылдау; 

-кітапхана қорындағы  данасы аз, сирек  кездесетін  оқулықтар 

мен оқу құралдарын  сканерлеуге  дайындау. 

Жыл бойы Кітапханашы 

10 10.Кітапханада өткізелетін көпшілік іс-шаралары 

(№1 )осымшаға сәйкес) 

Жыл бойы Кітапханашы 

 
 

 

 

 

 

 

 

2021-2022 оқу жылында өткізілетін  көпшілік іс-шараларының жоспары 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Іс шараның аты Шараның түрі Өту мерзімі Жауаптылар 

1 Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық 

Кітап көрмесі, Шолу 

әңгіме 

(екі тілде) 

Жыл бойы Оқу залы 

2 Конституция күні Кітап көрмесі, Шолу 

әңгіме 

(екі тілде) 

Қыркүйек Оқу залы 

3 Қазақстан халқы тілдері 

күні 

Кітап көрмесі, Шолу 

әңгіме 

Қыркүйек Оқу залы 

4 Ұстаз ұлы тұлға    Кітап көрмесі, Шолу 

әңгіме 

(екі тілде) 

Қыркүйек Оқу залы 

5 Алматы менің жүрегімде Кітап көрмесі, Шолу 

әңгіме 

Қыркүйек Оқу залы 

6 Ұлт реформаторы – Ахмет 

Байтұрсынұлының  

туғанына 149 жыл толды 
 

 

Кітап көрмесі, Шолу 

әңгіме 

(екі тілде) 

Қыркүйек-Қазан Оқу залы 

7 Тәуелсіздік – тәңірден 

келген тәтті сый 

Кітап көрмесі, Шолу 

әңгіме 

(екі тілде) 

Желтоқсан Оқу залы 

8 Ұлыстың ұлы күні –

Наурыз мейрамы 

Кітап көрмесі, Шолу 

әңгіме 

Наурыз Оқу залы 

9 9-мамыр – жеңіс күні  Кітап көрмесі, Шолу 

әңгіме 

(екі тілде) 

Мамыр Оқу залы 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий  среди студентов  

Евразийского аграрного колледжа 

на 2021-2022 учебный год . 

 

1. Организационные мероприятия 

№ 

 

Мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

 

Ответственные 

 

Дата 

выполнен

ия 1. Провести анализ эпидемиологической ситуации по 

инфекционной и соматической заболеваемости среди 

студентов Евразийского  аграрного колледжа за 2020-

2021 учебный год 

Август ,сентябрь 

2021 г.                     

Январь 2022 г  

КГП на ПХВ 

«Городская  

поликлиника № 7» 

Зав. отд, Ст. м/с  

 

2. Составить план оздоровительных мероприятий для  

студентов  на 2021-2022 учебный год 

Август ,сентябрь 

2021 г.                      

КГП на ПХВ 

«Городская  

поликлиника № 7» 
ВОП, медсестра. 

 

3.  Составить отдельный список студентов – иностранцев 

утвержденный директором колледжа  

Август, 

Сентябрь 2021 г.                      

Администрация  

колледжа 

 

 

4.  Не допускать к занятиям студентов- иностранцев без 

анализа  крови на малярию и ВИЧ/СПИД. 

Брать на контроль повторную  пересдачу анализов на 

малярию через 6 месяцев . 

Август, 

сентябрь2021 г.                      

КГП на ПХВ 

«Городская  

поликлиника № 7» 

ВОП, медсестра. 

Администрация  

колледжа 

 

5. Составить список на ФГ обследования 

иностранных студентов  ,также они должны 

предоставить документы копию прививочной карты, 

справку ф-086/у  

Август, сентябрь 

2021 г.                       

Январь 2022 г 

КГП на ПХВ 

«Городская  

поликлиника № 7» 

ВОП, медсестра. 

Администрация  
колледжа 

 

6. Подготовить заявку на закуп медикаментов для 

оказания неотложной медицинской помощи  

Август, сентябрь 

2021 г.                      

КГП на ПХВ 

«Городская  

поликлиника № 7» 

ВОП медсестра, 

Администрация  

колледжа 

 

 

7. Провести проверку санитарного состояния 

общежитий, здравпункта  перед началом учебного 

года и определить готовность общежитий  и 

здравпункта к приему студентов 

Август 2021 г.                      Администрация  

колледжа, 

КГП на ПХВ 

«Городская  

поликлиника № 7» 

ВОП, медсестра 

коменданты 

общежитий колледжа 

 

2. Лечебно – оздоровительные мероприятия 

1. Оказывать  медико-психологическую помощь 

нуждающимся   студентам. Проводить тренинги. 
Повышать стрессоустойчивость.  

В течении года  КГП на ПХВ 

«Городская  
поликлиника № 7» 

ВОП, 

уч.м/с, психологи, 

социологи.  

 

2. Пересмотреть   формы  086/у  первокурсников  для 

формирования групп здоровья, планирования проф. 

прививок, организации повторной читки ФГ кадров.  

Сентябрь,   

октябрь 2021 г.                      

КГП на ПХВ 

«Городская  

поликлиника № 7» 

ВОП, 

уч. медсестры 

 

3. Обеспечить проведения комплексного медицинского 

осмотра студентов 1-2 курсов ,скрининговых 

осмотров подростков согласно приказа МЗ РК от 15 

декабря 2020 года № ҚР ДСМ-264/2020. 
Зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Республики Казахстан 20 декабря 2020 года № 21820. 

      Об утверждении правил, объема и периодичности 

проведения профилактических медицинских осмотров 

 Согласно плана Администрация  

колледжа, 

КГП на ПХВ 

«Городская  
поликлиника № 7» 

ВОП, медсестра 
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целевых групп населения, включая детей 

дошкольного, школьного возрастов, а также учащихся 

организаций технического и профессионального, 

после среднего и высшего образования. 

4. Обеспечить проведение диспансеризации студентов в 

соответствии с приказом МЗ РК Приказ Министра 

здравоохранения Республики Казахстан № ҚР ДСМ-

149/2020 от 23 октября 2020 года 

Зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Республики Казахстан 26 октября 2020 года № 21513 

Об утверждении правил организации оказания 

медицинской помощи лицам с хроническими 

заболеваниями, периодичности и сроков наблюдения, 

обязательного минимума и кратности 

диагностических исследований 

 

2 раза в год 

согласно 

графика 

КГП на ПХВ 

«Городская  

поликлиника № 7» 

ВОП, 

уч. медсестры 

 

5. Проводить своевременное оздоровление  

диспансерных больных, инвалидов, подростков.  

В течении года  КГП на ПХВ 

«Городская  

поликлиника № 7». 

ВОП , 

уч .медсестра, 

Администрация  

колледжа 

 

6. Обеспечить своевременное выявление ЖФВ с 

абсолютными и относительными п/показаниями к 

вынашиванию беременности. Реализация приказа  МЗ 

РК №452 от 03.07.12г. «О мерах совершенствования 

медицинской помощи беременным женщинам, 

роженицам, родильницам и женщинам фертильного 
возраста». 

В течении года КГП на ПХВ 

«Городская 

поликлиника № 7» 

ВОП,Акушер-

гинекологи, 

уч.м/с и  
акушерки  

 

3.Профилактические мероприятия по предупреждению заболеваемости ОРВИ, гриппа. 

1. Организовать проведение в аудиториях колледжа, 

общежитиях лекций, круглых столов, бесед по 

вопросам  профилактики гриппа и ОРВИ 

Сентябрь 

,октябрь 2021 

г(онлайн). 

-апрель 2022г. 

КГП на ПХВ 

«Городская 

поликлиника № 7» 

ВОП,  

уч. медсестра 

Администрация 

колледжа 

 

2.  Строго    соблюдать масочный режим в общежитиях, 

учебных корпусах 

В период эпид 

сезона 

Администрация 

колледжа,ППС, 

кураторы 

 

3.     

4. Создать из числа студентов сан. посты в общежитиях, 

на курсах для выявления больных с признаками 

ОРВИ, гриппа и направлением   больных в  
здравпункт, поликлинику. 

Обеспечить  контроль  соблюдения  масочного 

режима в общежитиях, учебных корпусах 

Сентябрь 2021 г                      КГП на ПХВ 

«Городская  

поликлиника № 7» 
ВОП  

уч. медсестра 

Администрация 

колледжа 

 

5. Выделить в общежитиях  помещения для изолятора на 

период  подъема  заболеваемости  ОРВИ, гриппа  и 

оснастить их необходимым  оборудованием  и  

лекарственными препаратами 

В период эпид 

сезона 

Администрация 

колледжа коменданты 

общежитий  

КГП на ПХВ 

«Городская  

поликлиника № 7» 

ВОП 

уч. медсестра 

 

 

6. Проводить ежедневные обходы в общежитиях, 

учебных корпусах с целью выявления 

температурящих больных 

В период эпид. 

сезона 

КГП на ПХВ 

«Городская  

поликлиника № 7»  
уч. медсестра 

комендант 

общежития 

 

7. Пополнить аптечки общежитий противовирусными 

препаратами и медикаментами  для оказания 

В период эпид. 

сезона 

Администрация 

колледжа, 
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неотложной помощи  согласно  требований КГП на ПХВ 

«Городская  

поликлиника № 7» 

ВОП,  

уч. медсестра 

8. Обеспечить проведение  влажных уборок в 

помещениях  общежитий с применением  

современных дез.средств. 

Постоянно в 

течении года  

коменданты 

общежитий 

 

9. Направлять беременных студенток  во 2-3 триместре  

на  вакцинацию против  гриппа.  

Октябрь-ноябрь 

2021 г. 

КГП на ПХВ 

«Городская 
поликлиника № 7» 

ВОП, 

Акушер гинекологи . 

 

10. В целях предупреждения  групповых заболеваний,  

направлять  больных студентов  с явными признаками  

ОРВИ, гриппа в здравпункт или  к участковому врачу 

поликлиники.  

В период эпид 

сезона 

Преподаватели  

колледжа. 

 

 

11. Оформить уголки здоровья,   сан бюллетени в 

общежитиях,  аудиториях колледжа 

В период эпид 

сезона  

КГП на ПХВ 

«Городская  

поликлиника № 7» 

ВОП, 

уч. медсестра 

соц.работники 

 

4. Противоэпидемические мероприятия по профилактике  туберкулеза 

5.Профилактика инфекционных заболеваний. 

1. Обеспечить наблюдение за  контактными лицами, по 

группе, курсу, общежитию в очагах инфекционных  и 

паразитарных заболеваний на срок инкубации с 

проведением противоэпидемических мероприятий в 

 В течение года 

при регистрации  

КГП на ПХВ 

«Городская  

поликлиника № 7» 

Зав ЦСЗ 

 

1. Обеспечить контроль за своевременным  

прохождением  ФГ обследования прикрепленного 

населения. 

В   течение 

учебного года  

Администрация  

колледжа, 

доверенный врач 

 

2. Представить списки студентов1- 4 курсов для  

составления план-графика  ФГ обследования 

студентов  

Сентябрь 2021 г.                      Администрация 

колледжа, 

КГП на ПХВ 
«Городская  

поликлиника № 7»  

Зав. отделением  

ВОП, медсестра 

 

3. Представить  ФГ -кадры студентов, прошедших  

обследование на туберкулез в других МО, для 

проведения повторной читкой . 

В течение года КГП на ПХВ 

«Городская  

поликлиника № 7» 

ВОП, участковые 

медсестра 

Рентгенологи  

 

3. Обеспечить своевременное  ФГ обследование 

студентов состоящих в «группе риска», контактных по 

группе и месту проживания в очаге туберкулеза 

В течение года 

согласно плана 

КГП на ПХВ 

«Городская  

поликлиника № 7» 
ВОП, 

уч. медсестра 

 

5. Обеспечить организацию  и проведение лекций, бесед,  

оформление  сан. бюллетеней по профилактике 

туберкулеза среди студентов и персонала 

Постоянно Администрация  

колледжа,   

КГП на ПХВ 

«Городская  

поликлиника № 7» 

ВОП, врач -фтизиатр 

уч. медсестра 

соц.работники 

 

6. Проводить совместные совещания с администрацией 

колледжа по вопросам эпидемиологической ситуации 

по заболеваемости  туберкулезом  среди студентов и 
проводимых мероприятиях 

2 раза в год  КГП на ПХВ 

«Городская  

поликлиника № 7» 
зав. отделением, врач 

-фтизиатр. 

Администрация 

колледжа 
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соответствии требований действующих НПА. ВОП. 

 

2. 

 

Обеспечить своевременное планирование и 

проведение  вакцинации декретированных  

возрастных групп  студентов , подлежащих 

вакцинации против дифтерии, столбняка, кори, 

краснухи, эпидемического паротита согласно 

требовании, утвержденного приказом  МЗ РК от 

13.06.2018 г. № 361 «Об утверждении Санитарных 

правил «Санитарно-эпидемиологические требования 
по проведению профилактических прививок 

населению »  и  ПП РК от 24 сентября 2020 года № 

612. 

  «Об утверждении перечня заболеваний, против 

которых проводятся обязательные профилактические 

прививки в рамках гарантированного объема 

медицинской помощи, правил, сроков их проведения и 

групп населения, подлежащих профилактическим 

прививкам» 

По плану КГП на ПХВ 

«Городская 

поликлиника № 7» 

ВОП, 

уч. медсестра 

 

3 Представить списки иностранных студентов и 

организовать проведение  комплексного 

медицинского обследования иностранных студентов 
перед учебным процессом (кровь на ВИЧ, малярию, 

кал на я/глист). 

Сентябрь, 

октябрь 2021 г.                      

КГП на ПХВ 

«Городская  

поликлиника № 7» 
ВОП, 

уч. мед сестра 

Администрация  

 

6. Профилактика вирусного гепатита А. 

1. Организовать проведение противоэпидемических 

мероприятий согласно приказу  27.03.2018 г. № 126 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий по предупреждению инфекционных 

заболеваний» 

При регистрации КГП на ПХВ 

«Городская  

поликлиника № 7» 

ВОП 

уч. медсестра 

Администрация  

колледжа 

 

2. Обеспечить наблюдение за контактными лицами по 

группе, общежитию в течении 35 дней (  измерение 

температуры,  осмотр слизистых и кожи).   

При регистрации  КГП на ПХВ 

«Городская  

поликлиника № 7» 

ВОП, 
уч. медсестра 

 

3 Направлять на  обследование студентов при 

подозрении  на ВГА . 

По показаниям КГП на ПХВ 

«Городская  

поликлиника № 7» 

ВОП, 

уч. медсестра 

 

4 Создать  условия для соблюдения личной гигиены 

студентов в учебных корпусах, общежитиях.  

Своевременное проведение текущей уборки 

санитарных узлов с применением  дез средств 

В течении года Администрация  

колледжа, комендант 

общежития 

 

5 Организовать и проводить санитарно-

просветительную работу по профилактике вирусного 

гепатита А,  вирусного гепатита В с организацией  

лекций, бесед, выпуска сан бюллетеней. Проводить 
разъяснительную работу о важности и 

эффективности иммунизации 

В течении года  КГП на ПХВ 

«Городская 

поликлиника № 7» 

ВОП, 
уч. медсестра 

Администрация 

колледжа 

 

                                                                      7.Профилактика острых кишечных инфекций. 

1. В очаге проводить полный комплекс 

противоэпидемических мероприятий, согласно 

требований приказа 27.03.2018 г. № 126  «Санитарно 

- эпидемиологические требования к организации и 

проведению санитарно - противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий по 

предупреждению инфекционных заболеваний» 

 

При регистрации 

случая  

КГП на ПХВ 

«Городская  

поликлиника № 7» 

ВОП, 

уч. медсестра 

Администрация 

колледжа, комендант 

общежития 

 

2. Обеспечить диспансерное  наблюдение за 

переболевшими ОКИ. 

При регистрации КГП на ПХВ 

«Городская  
поликлиника № 7» 
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ВОП, врач-

инфекционист, 

уч. медсестра 

3 Информировать РГУ ЗПП  и администрацию 

колледжа при регистрации 3-х и более случаев ОКИ  

в течении одного инкубационного периода 

при регистрации КГП на ПХВ 

«Городская  

поликлиника № 7 

 

4. Обеспечить создание условий для соблюдения 

личной гигиены студентов в учебных корпусах и 

общежитиях, (наличие мыла, электросушилки в сан 

узлах), проведение текущей уборки  помещений, в 
том числе сан. узлов с использованием 

дезинфекционных средств 

Постоянно  Администрация 

колледжа, комендант 

общежития 

 

5 Проводить санитарно просветительную  работу  по  

профилактике ОКИ, сальмонеллеза. 

В течение года КГП на ПХВ 

«Городская  

поликлиника № 7» 

ВОП, 

 мед сестра, соц 

работники. 

 

8. Профилактика  паразитарных заболеваний. 

 

1. Проводить  мероприятия  согласно  Приказу МЗ РК 

от 18.04.2018 г №175 Об утверждении санитарных 

правил «Санитарно –эпидемиологические 

требования к организации и проведению санитарно- 
противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий по предупреждению паразитарных 

заболеваний» 

Постоянно КГП на ПХВ 

«Городская  

поликлиника № 7» 

ВОП, мед сестра 
Администрация 

колледжа 

 

 

2. Обеспечить необходимое  санитарное  состояние  в 

общежитиях, душевых, сан.узлах, бытовых 

комнатах, учебных  аудиториях.  Своевременную 

смену  постельного белья. Дезкамерную обработку  

постельных принадлежностей согласно требований 

санитарных правил 

Постоянно Администрация 

колледжа, комендант 

общежития 

 

3. Проводить санитарно-просветительную работу 

среди студенток  по профилактике чесотки, 

педикулеза и дерматомикоза. 

В течение года КГП на ПХВ 

«Городская  

поликлиника № 7» 

ВОП, 

 мед сестра, соц 
работники  

 

 

9. МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ВОЗДУШНО-КАПЕЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ (КОРИ, КРАСНУХИ, ЭПИДЕМИЧЕСКОГО 

ПАРОТИТА)   

1. Проводить профилактические мероприятия при 

регистрации случаев кори, краснухи, эпидемического 

паротита  согласно требований приказа и.о. 

Министра здравоохранения Республики Казахстан № 

ҚР ДСМ-135 от 4 октября 2019 года 

Зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Республики Казахстан 9 октября 2019 года № 19454 
Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации и 

проведению санитарно-противоэпидемических и 

санитарно-профилактических мероприятий в 

отношении больных инфекционными заболеваниями, 

против которых проводятся профилактические 

прививки" 

При регистрации 

случаев 

КГП на ПХВ 

«Городская  

поликлиника № 7» 

ВОП, 

 мед сестра 

Администрация 

колледжа, комендант 
общежития 

 

2.  Огранизовать наблюдение за контактными группы, 

общежития на срок инкубационного периода.  

При  

регистрации 

случая 

КГП на ПХВ 

«Городская 

поликлиника № 7» 

ВОП, 

 мед сестры 
 

 

3. Организовать и проводить  вакцинацию контактных лиц 

в возрасте до 30 лет, не имеющих данных о 

прививках или не привитых, не позднее 72 часов с 

момента контакта с больным 

При регистрации КГП на ПХВ 

«Городская  

поликлиника № 7» 

ВОП, 

мед сестра 
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4.  Организовать и проводить санитарно-просветительную  

работу по профилактике  воздушно-капельных 

инфекций  в виде лекций, бесед с оформлением 

наглядных материалов   

В течение года КГП на ПХВ 

«Городская  

поликлиника № 7» 

ВОП, 

 мед сестры 

Администрация 

колледжа 

 

 

 

10.  Формирование здорового образа жизни. 

1. Принимать активное участие в реализации 

программы  Об утверждении Государственной 

программы развития здравоохранения Республики 

Казахстан на 2020 – 2025 годы Постановление 

Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 

2019 года № 982  в части подпрограммы по вопросам 

охраны здоровья.        

В течение года КГП на ПХВ 

«Городская 

поликлиника № 7» 

ВОП, 

 уч. мед сестра 

 

 

2. Принимать участие в городских, районных 

мероприятиях по пропаганде здорового образа 

жизни  (акции, месячники, декадники), а также 

участие в тренингах и семинарах, организованных 

поликлиникой . 

В течении года КГП на ПХВ 

«Городская  

поликлиника № 7» 

ВОП,  

уч.мед сестра 
Администрация 

коллежда 

 

 

3. Совместно с психологами организовать и проводить 

анкетирование и тестирование среди студенток по 

стрессоустойчивости.  

В течение года КГП на ПХВ 

«Городская 

поликлиника № 7» уч 

врачи, мед сестра 

соц.работники 

Администрация 

колледжа 

 

 

 

      Заместитель главного врача по ЛПР            Амирова Л.Б 

 
Заведующий  ЦСЗ    Ташимов М.Н 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

противоэпидемических мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции  

среди студентов  Евразийского аграрного колледжа 

на 2021-2022 учебный год 

Противоэпидемических мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции  

1 Составить план мероприятия по профилактике коронавирусной 

инфекции в организациях образования на основании Постановление 

Главного государственного санитарного врача от 25 декабря 2020 

года № 67 

О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний 

коронавирусной 

инфекцией среди населения Республики Казахстан. На основании 

Постановление Главного государственного санитарного врача от 26 

августа 2021  года № 27 «О мерах по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции в учреждениях 

образования» 

  

В эпид. период  Администрация  

колледжа, 

медсестра 

2 Обеспечить информирование обучающихся о симптомах 

коронавирусной инфекции, а также о мерах профилактики и 

действиях при подозрении на коронавирусную инфекцию  

- информационные дайджесты  

- плакаты  

- информация на сайте 

Постоянно  Администрация  

колледжа, 

медсестра, 

 

3 Отработать график проведение тематических кураторских часов на 

тему профилактики коронавирусной инфекции, о мерах 
профилактике и действиях при подозрении на коронавирусную 

инфекцию 

Постоянно   Администрация  

колледжа, 
медсестра, 

4 Выработать алгоритм действий и мер в случаях подозрения на 

заражение коронавирусной 

В эпид.период  Администрация  

колледжа. 

медсестра, 

5 Обеспечить соблюдение санитарных требований в организациях 

образования, при необходимости соблюдение усиленных 

требований  

- режим проветривания  

- режим кварцевания  

- режим уборки  

- питьевой режим  

- режим питания 

Постоянно  Администрация  

колледжа. 

медсестра, 

 

6 Обеспечить медицинские кабинеты необходимыми медицинскими 

препаратами, в т.ч.  
- процедурных кабинетов  

- изоляторов  

Постоянно   Администрация  

колледжа 
медсестра  

7 Обеспечить технический персонал колледжа необходимым 

количеством дезинфицирующих и моющих средств  разрешенных в 

РК 

Постоянно   Администрация  

колледжа 

 

8 Обеспечить временную изоляцию обучающихся в случаях 

выявления больных с подозрением на коронавирусную инфекцию  

При выявлении Администрация  

колледжа. 

медсестра, 

9 Осуществлять постоянный мониторинг на наличие 

дезинфицирующих и моющих средств в корпусах, общежитиях  и 
санитарных помещениях 

Постоянно   Администрация  

колледжа 
 

10 Отсутствовавших по причине заболеваний обучающихся принимать 

строго при наличии справки о состоянии здоровья и ПЦР анализа 

Постоянно Администрация  

колледжа 

,медсестра 

11 Обеспечить медицинскими  масками, медицинскими термометрами, 

средствами обеззараживания 

На время 

карантина 

Администрация  

колледжа 

12 Организовать и строго соблюдать  масочный режим (ношение 

масок медицинскими работниками, педагогами , студентами , 

персонала, сотрудниками пищеблока) 

На время 

карантина 

Администрация  

колледжа 

 

13 Строго соблюдать  режим кварцевания, влажной уборки 

,проветривания групп 

Постоянно   Администрация  

колледжа,медсестра 

14 Запретить допуск больных сотрудников к работе с обучающимися На время 

карантина 

Администрация  

колледжа. 
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медсестра, 

15 Отменить культурно-массовые мероприятия в организациях 

образования 

На время 

карантина 

Администрация  

колледжа 

 

16 Выпустить санитарный бюллетень «Коронавирусная инфекция», 

разместить информацию на видных местах организаций 

образования 

На время 

карантина 

Администрация  

колледжа 

 

17 Выработать алгоритм действий и мер в случаях подозрения на 

заражение коронавирусной  инфекцией 

На время 

карантина 

 Администрация  

колледжа. 

медсестра 

18 Обеспечить  «входной» фильтр  (термометрия бесконтактным 

термометром ) педагогов, персонала и обучающихся 

Постоянно  Администрация  

колледжа, 
медсестра 

 
19 Обеспечить 100% вакцинации педагогов и персонала (за 

исключением лиц, имеющих постоянные медотводы и 

переболевших COVID-19 в течении 3-х месяцев после 

выздоровления) 

Август, сентябрь  Администрация  

колледжа, 

медсестра  

 

20 Организовать проведение вакцинации студентов, не завершивших 

полный курс вакцинации(вторым компонентом) в прививочных 

пунктах в территориальных медицинских организациях 

 Администрация  

колледжа. 

медсестра, 

21 Допускать иностранных студентов к очному формату обучения при 

наличии полного  курса вакцинации. При прибытии в РК при 

наличии результатов анализа на ПЦР тест (в течении 3-х дней) 

 Администрация  

колледжа 

 

22 Внедрить  приложения «Ashyq» при входе в учебные корпусы и 

общежития (разрешение входа после сканирования  «QR»-кода  
педагогами, персоналом, обучающимися, родителями (законными 

представителями)  и посетителями. Для имеющих «зелёный» и  

«синий»  статус вход разрешается  

 Администрация  

колледжа 
 

23 Обеспечение  достаточным количеством рециркуляторов, 

санитайзеров, кожных  антисептиков и дезинфицирующих средств  

 Администрация  

колледжа 

 

 

 

                        Заместитель директора  ВР  Досжанова  Б.Р 

                         
                         Медсестра здравпункта       Бейсбекова Р.К.   
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий по профилактике туберкулёза среди 

обучающихся  

на 2021-2022 учебный год . 

 

1.Организационные мероприятия 

№ 

 

Мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

 

Ответственные 

 

Дата 

выполн

ения 

1 Обеспечить контроль за своевременным  

прохождением  флюорографического  

обследования студентов   на основании приказа МЗ 

РК от 30.11.2020 ҚР ДСМ -214/2020 г  Об 

утверждении правил проведения мероприятий по 

профилактике туберкулеза. 

В   течение 

учебного года  

Администрация  

колледжа,   

КГП на ПХВ «Городская 

поликлиника № 7» ВОП,  

уч. медсестра 

м/с колледжа 

 

2 Обеспечить контроль за своевременным  

прохождением  флюорографического  

обследования работников администрации, ППС и 

персонала 

В   течение 

учебного года 

Администрация 

колледжа, инспектор 

отдела кадров 

 

3 Представить списки студентов1- 4 курсов для  

составления плана подлежащих 

флюорографическому обследованию  и графика 
прохождения  флюорографического   обследования 

обучающихся  в  КГП на ПХВ «Городская 

поликлиника № 7» 

Сентябрь 2021 г.                       Администрация 

колледжа, 

м/с колледжа 

 

4 Представить   флюорографические кадры  

обучающихся, прошедших  обследование на 

туберкулез в других медицинских организациях, 

для проведения повторной читки рентгенологами   

в  КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» 

В течение года  Администрация 

колледжа, 

м/с колледжа 

 

5 Обеспечить своевременное   флюорографическое 

обследование  обучающихся , состоящих в «группе 

риска», контактных по группе и месту проживания 

в очаге туберкулеза 

В течение года 

согласно плана 

Администрация  

колледжа,   

КГП на ПХВ «Городская 

поликлиника № 7» ВОП, 

врач -фтизиатр 

уч. медсестра 
м/с колледжа 

 

6 Проводить совместные совещания с  врачами -

фтизиатрами   КГП на ПХВ «Городская  

поликлиника № 7» по вопросам 

эпидемиологической ситуации по заболеваемости  

туберкулезом  среди обучающихся  и проводимых 

мероприятиях 

2 раза в год  Администрация  

колледжа,   

КГП на ПХВ «Городская 

поликлиника № 7» ВОП, 

врач -фтизиатр 

уч. медсестра 

соц.работники,        м/с 

колледжа 

 

7  Организовать  проведение круглых столов, 

лекций, бесед на тему «Туберкулёз. Профилактика 

туберкулеза»  

Постоянно (при 

карантинном 

режиме онлайн) 

Администрация  

колледжа,   

КГП на ПХВ «Городская 

поликлиника № 7» ВОП, 
врач -фтизиатр 

уч. медсестра 

соц.работники 

 

8 Организовать  проведение месячника ,                                       

посвященного Всемирному дню борьбы с 

туберкулёзом (24 марта 2021 г.)  на тематику : 

«Туберкулёз. Борьба с туберкулёзом. 

Профилактика туберкулеза»                                       

Март 2022 г. Администрация  

колледжа,   

КГП на ПХВ «Городская  

поликлиника № 7» ВОП, 

врач -фтизиатр 

уч. медсестра 

соц.работники 

 

 

 Заместитель главного врача по ЛПР  Амирова Л.Б 

Заведующий  Ц     Ташимов М.Н 
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