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     КОЛЛЕДЖ МИССИЯСЫ  -  

 

оқу  процесін  инновациямен  интеграциялау  негізінде жаңа  форматтағы   педагог мамандарға  

деген  мемлекеттік  сұранысты қанағаттандыру,  жалпыадамзаттық,  ұлттық  рухани  құндылықтарды 

сақтап,  жетілдіру  арқылы  қоғамның  зияткерлік  элитасын  дайындау  

 

БОЛАШАҚТАҒЫ  ПАЙЫМДАУЫ –  

 

Қазақстандағы  техникалық кәсіптік білім беру  саласындағы педагог мамандар дайындаудың  

көшбасшысы, ғылыми - әдістемелік орталық, кең көлемдегі білім беру қызметін ұсынушы, бәсекеге 

қабілетті, құзыретті орта буын мамандарын дайындаушы, оқыту  әдістерінің  озық технологияларын 

тиімді  іске асырушы.  

 

ПЕДАГОГ   МАМАНДАРДЫҢ   ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ  

 

1. «Мектепке  дейінгі тәрбие  және  оқыту»  мамандығы  бойынша заттық –дамытушы зоналары 

мен  М.Монтессори  кабинетінен лаборатория  жабдықтауға қажетті материалдармен, 

құрылғылармен және  атрибуттармен қамтамасыз ету.  

2. Сабақтың сапасын  жақсартуға арналған үдеріс -  Lesson Study / Сабақты талдау тәсілінің 

қолдану тәжірибесімен  танысу, зерделеу мақсатында Жапонияның  Цукуба университетінің 

оқытушыларымен әріптестік байланыс орнату.  

3. Республикамыздағы халықаралық ағылшын тілі курстарына жіберу арқылы   оқытушыларға 

ағылшын тілінің   IETS.(6.0 / 6.5) TOEFL  (100) деңгейлерін меңгерту.  

4. Кітапхананы  мультимедиалық құрылғылармен, электронды каталог жүйесі  бағдарламасымен, 

оқу –әдістемелік  құралдармен, оқулықтармен толықтыру арқылы  ақпараттық-

коммуникативтік, мәдени орталығына айналдыру   және  студенттер  арасында  білім  культін  

дамыту.  

5. Мультимедиалық лингофон  кабинеттерімен, оқу кабинеттеріне арналған  мультимедиалық  

құрылғылармен және цифрлық лабораториямен жабдықтау.  

6. Колледждің компьютерлік паркін сапалы құрылғылармен  жаңарту. 

7. Интернетке қосылу жылдамдығын арттыруға, интернетке қосылу нүктелерінінің санын 

көбейтуге қол жеткізу.  

8. Кәсіби даму мен сапалы нәтиже кепілі ретінде педагогтердің  дербес практикасын жетілдіру 

мақсатында педагогикалық  әріптестік  географиясын ұлғайту. 

 

 

ЖАЛПЫ ӘДІСТЕМЕЛІК ТАҚЫРЫБЫ:  

«Аction research пен  Lessоn study тәсілдерін  жаңа білім мазмұнында қолдану кәсіби даму мен 

сапалы нәтиже кепілі ретінде педагогтердің  дербес практикасын жетілдіру және  басқа 

педагогтермен тәжірибе алмасу»  

 

МАҚСАТЫ: 

         Білім беру ісінде 4К моделіне: креативтілікті, сыни ойлауды, коммуникативтілікті дамытуға 

және командамен  жұмыс істей білуге  басты назар аудару, SMART педагогтар дайындау; 

 Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру аясында бәсекеге қабілетті, прагматикалық, мықты, жауапты, 

шығармашыл және  біртұтас ұлттық жетістікке жетудің негізі  ретінде  білімге табынушы  тұлға 

тәрбиелеу. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

НЕГІЗГІ ЖҰМЫС БАҒЫТТАРЫ: 

1. Колледждің оқу үрдісін тиімді түрде ұйымдастыру; 

2. Әлеуметтік серіктестік нысандарын жетілдіру арқылы, оқытудың дуальді жүйесін дамыту; 

3. Колледждің даму бағытын және оның материальдық – техникалық базасын айқындау және 

жетілдіру; 

4. Семестр бойынша және оқу жылындағы колледж жұмысының  нәтижелерін талдау, колледж 

түлектерінің бәсекеге қабілеттілігін қалыптастыруға ықпал ететін факторларды анықтау; 

5.Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына сәйкес  еңбек нарығы жағдайында  

жұмыс істей алатын мамандарды даярлау сапасын бақылау; 

6. Білім беру процесіне инновациялық технологияларды белсенді енгізу, оқытушылардың 

педагогикалық шеберлігін арттыру; 

7. Бітірушілердің жұмысқа орналасуына мониторинг жүргізу және олардың еңбек  нарығындағы 

бәсекеге қабілеттілігін бағалау, әлеуметтік серіктестік жүйесін жетілдіру; 

8. Педагогтардың цифрлық құзыреттіліктерін, білім берудің цифрлық контенттері мен 

платформаларын білім беру үрдісінде тиімді қолдануды жетілдіру. 

 

 

                              КОЛЛЕДЖДІҢ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ БӨЛІМДЕРІНІҢ ЖҰМЫС КЕСТЕСІ 

                                           Сәрсенбі  -  барлық іс- шаралар өтілетін күн 

 

Апталар  Өтілетін күні 

мен уақыты 

Құрылымдық бөлімдердің атауы 

І - апта Сәрсенбі ПЦК отырыстары (ай сайын, жоспар бойынша) 

ІІ - апта Сәрсенбі 1.Тәрбие жұмысының отырысы  

( Студенттердің өзін-өзі басқару ұйымының отырысы, кураторлар 

кеңесі, старостат кеңесі, т.б.) 

2. Практика жұмыстарының  отырысы 

ІІІ -апта Сәрсенбі 1. «Жас ұстаздардың» тьюторлық мектебінің отырысы 

2. Студенттердің ғылыми – зерттеу жұмыстарының отырысы 

3. Ақпараттық технологиялық  жұмыстар отырысы 

ІҮ - апта Сәрсенбі 1.  Ғылыми -әдістемелік кеңес 

2. Педагогикалық кеңес 

 

2020-2021 оқу жылындағы әкімшілік кезекшілік кестесі 

 

Апта күндері және сабақ ауысымдары Жауапты әкімшілік мүшелері 

Дүйсенбі 

І – ауысым  

ІІ – ауысым  

 

1 корпус - Алимжанова А.Б. 

2 корпус -   Асубаева Г.С. 

Сейсенбі 

 І – ауысым  

ІІ – ауысым 

1 корпус  - Алимжанова А.Б., 

 2 корпус -  Акбаева Г.Б. 

Сәрсенбі  

І – ауысым  

ІІ – ауысым 

 1 корпус -  Сайн Е.С.,   

 2 корпус - Бегазова М.Ж. 

 

Бейсенбі 

 І – ауысым  

ІІ – ауысым 

 1 корпус - Сайн Е.С. 

 2 корпус-  Онгарова Б.К. 

Жұма 
 І – ауысым  

ІІ – ауысым 

 1 корпус - Алимжанова А.Б. 

 2 корпус - Байтекеева А.А. 

 

 

 



Директордың оқу ісі жөнінен орынбасарының жұмыс жоспары 

 

1.Оқу үдерісін ұйымдастыру  

 

Рет 

саны  

 Атқарылатын іс – шаралардың мазмұны Мерзімі  

1. ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ҚЫЗМЕТТІ ЖҮЙЕЛІ БАСҚАРУ 

1.1 Оқу жылы басталғанға дейін  контингент қозғалысы, студенттерді  қабылдау, 

ауыстыру туралы бұйрықтар 

тамыз 

1.2 Оқу  үдерісін педагог кадрлармен толықтыру тамыз 

1.3 Колледжде дайындалатын мамандықтар бойынша жұмыс оқу жоспарларын 

әзірлеу, жұмыс берушілермен, кәсіпкерлер палатасымен келісу, бекітуге 

ұсыну  

тамыз 

1.4 Жұмыс оқу бағдарламаларын мазмұнына жаңартылған білім беру мазмұнына 

сәйкес тақырыптардың енгізілуін, үлгілік оқу бағдарламаларына сәйкестігін, 

оқытудың нәтижесі мен қалыптастырылатын біліктілік құзыреттіліктерді 

жүзеге асыру сапасын бақылау 

тамыз 

 

жыл  бойы 

1.5 Оқу кабинеттерінің  жаңа оқу жылына дайындығын, академиялық, танымдық 

сипаттағы оқу –әдістемелік материалдар қорының жинақталуын  қадағалау 

тамыз 

1.6 Жаңа оқу жылына оқытушылар жүктемесін  бекіту қыркүйек 

1.7 Педагогикалық үрдіс кестесін және сабақ кестесін, факультативтік сабақтар 

кестесін құрастыру, бекіту. 

қыркүйек 

1.8 Қашықтықтан оқыту технологиясын пайдаланып оқу үрдісін ұйымдастыру 

бойынша арнайы жұмыс ережесі мен жұмыс жоспарын әзірлеу 

тамыз 

1.9 Колледждің білім беру үрдісіндегі негізгі цифрлық жүйе Білім параграф 

платформасындағы педагогтар мен білім алушылардың білім беру және оқу 

процесі барысын бақылау, талдау 

үнемі 

1.10 Колледждің цифрлық ресурстарын тиімді қолдану, кері байланыс жүргізу 

және атқарылған жұмыстар туралы материалдарды жүйелі түрде жариялау 

үнемі 

2. ОҚУ ҮДЕРІСІН ҰЙЫМДАСТЫРУ БОЙЫНША ЖҰМЫСТАР 

2.1 Жаңа оқу жылына дайындық жұмыстары: 

2-НК және әкімшілік есептік нысандағы есептер үшін құжаттарды дайындау 

Қыркүйек 

2.2 2020– 2021     оқу жылына арналған жылдық жұмыс жоспарын құрастыру, 

талдау, бекітуге ұсыну. 

Қыркүйек 

2.3 Семестрлік  емтихандар мен сынақтардың, бақылау жұмыстарының  кестесін  

құрастыру және бекіту  

Қыркүйек 

2.4 Спорттық секциялар кестесін бекіту, дене шынықтыру сабағы  бойынша 

арнайы топқа қатысатын білім алушыларды анықтау, тізімдерін жасау 

Қыркүйек 

2.5  Оқу бөлімдерінің, пәндік –циклдік комиссиялардың (әрі қарай ПЦК -дың),  

оқу кабинеттерінің    жұмыс жоспарларын  бекіту 

Қыркүйек 

2.6 Білім алушылар қозғалысы туралы мәліметтер дайындау Қыркүйек  

2.7 2020 – 2021 оқу жылына арналған күнтізбектік – тақырыптық жоспарларды  

бекіту 

Қыркүйек 

2.8 Жаңа оқу жылына оқу құжаттарының (кестелер, жоспарлар, топ журналдары, 

үлгерім кітапшалары, ондағы бұйрықтар, мөр) жалпы дайындығын қарау   

Қыркүйек 

2.9 Оқу құжаттарын тексеру, тиісті әдістемелік көмектер беру Айына бір рет 

2.10  Оқытушылармен, студенттермен және олардың  ата-аналарымен  жеке  

жұмыстар  жүргізу 

Үнемі 

2.11 Колледж оқытушыларының сабақтарына қатысу,  

тиісті ұсыныстар , кеңестер беру 

Үнемі  

2.12 Қысқы және жазғы семестрлік сессияларды  ұйымдастырып, өткізу   Кезінде  

2.13 Қорытынды аттестациялық   емтихандарға  қатысу  және талдау, есептер 

құрастыру 

Маусым  



2.14 Оқытушылардың сабаққа дайындықпен келуін, сабақ беру, оқыту сапасын    

тексеру 

Үнемі 

2.15 Оқу үрдісінің, сабақ кестелерінің  орындалу барысына   бақылау  жүргізу Үнемі 

2.16 ПЦК – ның онкүндіктерін  ұйымдастыру, талдау Кезінде 

2.17 Білім алушылардың сабаққа қолданылатын құрал-жабдықтарының құрамы, 

түрлері, қолданылу жағдайын  тексеру 

Үнемі 

2.18 Іс-шаралардың циклограммаларын  құрастыру Ай сайын 

2.19 Оқыту мен білім сапасын жақсарту және үздіктерді анықтау мақсатында 

байқаулар ұйымдастырып, өткізу: 

1.«Колледждің  үздік тобы» 

2.«Абыройлы ұстаз» 

3.«Колледждің үздік оқу кабинеті»  

4.«Үздік педагог портфолиосы»  

5. «Оқытушының АКТ-ны  меңгеру деңгейі және цифрлық платформаларды  

қолдану тиімділігі мониторингі»   

6.«Үздік педагог» 

7. «Мамандықтың үздігі»  (бітіруші түлектер арасында) 

8. «Үздік электронды оқу әдістемелік кешен» 

 

 

қазан  

 

қаңтар 

қаңтар 

 

қаңтар 

сәуір 

мамыр 

2.20 «Ашық есік»  күнін өткізу сәуір 

2.21 Оқу үдерісінде жаңа инновациялық технологияларды қолдану арқылы 

студенттердің  білімін және біліктілігін арттыру арқылы  білім сапасын 

арттыруды жалғастыру   

Үнемі  

2.22 Колледждің   білім беру кеңістігін кеңейту барысында педагогикалық үрдіске  

білім берудің цифрлық контенттерін, Интернет кеңістігіндегі білім берудің  

пайдалы сайттарын АКТ –ны  қолдану тиімділігін анықтап, талдау жүргізу: 

интернет сайттары, электрондық  СМК – порталы, http://kasipkor.kz , 
ақпараттық пайдалы сайттар  Вilimland.kz ; pedsovet. Ru. (мұғалімдердің өзара 

көмек қауымдастығы ) цифрлық кітапханалар және т.б., колледждің цифрлық 

ресурстарын:  колледж сайты http://ped1kazobr.kz;  инстаграмм парақшасындa 

(https://www.instagram. com/tv/B_ 1fTOKFbd6/?igshid= 1g6khpols0jbd), ютуб 

каналында (https://www.youtube.com/ channel/ UCQStzumI-g92ORtdnvJ5gaQ және 

т.б. 

Жыл ішінде 

2.23 Оқытушылардың оқу- әдістемелік жұмыстарының тиімділігіне мониторинг 

жүргізу  

Жыл ішінде 

2.24 Алфавиттік кітапты жүргізуге бақылау жасау Үнемі  

2.25 Біліктілікті арттыру курстарын ұйымдастыру және өткізу, қажеттілік  

мониторингі  

Үнемі 

2.26  Дуальды оқыту шеңберінде әріптестік қарым – қатынасты кеңейту Ай сайын 

2.27 Педагогтардың электронды портфолиосын толықтыруды қамтамасыз ету; Ай сайын 

2.28 Педагогикалық  оқулар  өткізу Қаңтар,мамыр 

3. БІЛІМ СТАНДАРТЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ 

3.1 Оқу үдерісінің кестесінің орындалуын жүзеге асыру   Ай сайын 

3.2 Аралық аттестаттаудың  ұйымдастырылуын  және жүргізілуін  қадағалау. 

Академиялық адалдық қағидаттарын нығайту; 

2 айда бір рет 

4. ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҰМЫСТАР 

4.1 Білім  алушылардың оқу жетістіктерін  балдық – рейтингтік  әріптік  бағалау  

жүйесін  қолдану  бойынша  әдістемелік  коучинг ұйымдастыру 

Қыркүйек -

қараша 

4.2 Білім алушылардың білім сапасына мониторинг жүргізу Қыркүйек, Қантар, 

маусым 

4.3 Колледжішілік пәндік олимпиада өткізу.  желтоқсан-сәуір 

https://www.youtube.com/%20channel/%20UCQStzumI-g92ORtdnvJ5gaQ


4.4 Оқытушыларға әдістемелік семинарлар өткізу Екі айда бір рет 

4.5 Жаңа келген және жас оқытушыларға әдістемелік кеңес  беруді  ұйымдастыру  Үнемі 

4.6 Семестрлер қорытындысын шығару Қаңтар,маусым 

4.7 Жаңа қабылданған білім алушылармен кездесу ұйымдастыру, бейімделу 

айлығының қорытындысын  шығару 

Қыркүйек -

қазан 

4.8 Курстық жұмыстарды  қорғау   қорытындысы маусым 

4.9 Семестрлік емтихандарға жіберу туралы педагогикалық кеңестер өткізу кезінде 

4.10 Республикалық, қалалық олимпиадаларға қатысу Үнемі 

4.11 Worldskils  кәсіби шеберлік байқауына білім алушыларды дайындау кезінде 

4.12  Жұмысшы мамандығы бойынша студенттерді қорытынды аттестаттауға 

дайындық 
кезінде 

4.13 Конференциялар, байқаулар, жобалар, олимпиадалар және т.б. мәліметтер 

банкін құру; 

кезінде 

4.14 Кітапхананың колледждің құрылымдық бөлімшелерімен және ПЦК –мен 

өзара қарым – қатынасын ұйымдастыру 

Үнемі 

4.15 Педагогикалық мерзімді басылымдарға библиографиялық шолу жүргізу; 

кітапханаға жаңа келген оқулықтар туралы білім алушыларды 

ақпараттандыру; тақырыптық көрмелер ұйымдастыру 

Үнемі 

 

Координациялық – педагогикалық кеңестердің жоспары 

 

№ Іс – шаралар және орындалу мерзімі Жауапты 

1 Қыркүйек 

1. 2020 – 2021 оқу жылының жұмыс жоспарымен таныстыру,  

талдау, бекіту 

2. Білім алушылардың оқу-әдебиеттерімен қамтамасыз етілу 

жағдайы 

3. Оқытушылардың жұмыс оқу бағдарламалары мен 

күнтізбектік-тақырыптық жоспарларын бекіту 

4. Курстық жұмыстардың тақырыптарын талдау және бекіту. 

5. Мамандықтар бойынша модульдік жұмыс оқу 

бағдарламаларын бекіту. 

 

Мендгазиева М.Т. 

 

Акбаева А.А. 

 

Мендгазиева М.Т. 

 

Алимжанова А.Б. 

Бегазова М.Ж. 

   

 

2 
Қазан 

1. Кураторлардың 1 курс білім алушыларының бейімделу 

апталығы бойынша есебі 

2.Білім алушылардың  сабаққа қолданатын құрал-

жабдықтарының құрамы, түрлері, қолданылу жағдай, 

оқытудың ақпараттық –техникалық құралдарына 

қолжетімділігі.  

3.1 курс  білім алушыларынан кіру  білім қиындысын (срез) 

алу қорытындысы 

4. Оқу құжаттарының толтырылуы, талапқа сәйкестігі тексеру 

қорытындысы 

5. Колледждің білім беру үрдісіндегі негізгі цифрлық жүйе 

Білім параграф платформасындағы педагогтар мен білім 

алушылардың білім беру және оқу процесі барысын бақылау, 

талдау 

 

Байтекеева А.А. 

Кураторлар 

 

Алимжанова А.Б. 

Онгарова Б.К. 

 

Ақбаева Г.Б.,Бегазова М.Ж. 

 

Ақбаева Г.Б.,Бегазова М.Ж. 

 

Алимжанова А.Б. 

Онгарова Б.К. 

 

3 
Қараша 

1. «WORLDSKIL» байқауына дайындық жұмыстары, сапасы 

2. «Тарих және әлеуметтік –экономикалық пәндер» ПЦК-ның 

онкүндігінің өтілу сапасы 

3. «Мен өз ісімнің шеберімін» әдістемелік аптаның өтілу 

сапасы   

 

Алимжанова А.Б. 

Бижанов Н.И. 

Алимжанова А.Б. 

Байтекеева А.А. 

 



4. Студенттердің сабаққа қатысуы мен білім үлгерімін бақылау 

жұмыстарын ұйымдастыру 

5.Колледждің цифрлық ресурстарына материал жариялау, кері 

байланыс орнату жағдайы 

Онгарова Б.К. 

 

4 
Желтоқсан 

1.Жаңадан  келген және жас оқытушылардың байқау 

сабақтарының сапасы 

2.Қысқы  сессияға дайындық, емтихан, сынақ 

материалдарының  дайындығын қарау  

3.Спорттық секциялар  және үйірмелердің, факультативтердің  

жұмыс жоспарларының орындалуы 

4. Колледжішілік пәндік олимпиаданың  қортындысы  

5.«Дене тәрбиесі және алғашқы әскери-технологиялық 

дайындық» ПЦК-ның онкүндігінің өтілу сапасы 

 

 Алимжанова А.Б. 

 

Ақбаева Г.Б. 

Бегазова М.Ж. 

Байтекеева А.А. 

Алимжанова А.Б. 

Сайн Е.С. 

Бекұзақова А.Қ. 

 

Мухамеджанова У.Ж. 

 

5 
                                   Қаңтар 

1. І жарты жылдық бойынша жұмыс оқу бағдарламаларының 

орындалуы 

2. Оқу құжаттарының (оқу журналдары, үлгерім кітапшалары, 

алфавиттік кітаптар) жүргізілу жағдайы 

3. Сырттай оқу бөліміндегі сабақтардың, емтихан 

сессиясының, бақылау жұмыстарының сапасы 

4. Оқытушының АКТ-ны  меңгеру деңгейі және цифрлық 

платформаларды қолдану тиімділігінің  мониторингі 

5. «Педагогикалык шеберлік»  апталығының   өтілу сапасы 

6.«Үздік электронды оқу әдістемелік кешен» байқауы 

 

Алимжанова А.Б 

Оқу бөлімі меңгерушілері 

 

Акбаева Г.Б. 

 

Алимжанова А.Б 

Мендгазиева М.Т. 

Оңғарова Б.К. 

Оқу бөлімі меңгерушілері 

ПЦК комиссия төрағалары 

 

6 
Ақпан 

1. «Өзін-өзі тану» пәнінің  және басқа пәндермен рухани – 

адамгершілік  бағдарламасын интеграциялау сабақтарының 

жүргізілу жағдайы 

2. «Колледждің үздік практиканты» байқауының  нәтижесі.   

3. Бітіруші  топтардың студенттердін  КТА  және  ТББ 

тестеріне  дайындық  денгейін  талдау. 

4.Оқытушының оқытудын  техникалық  құралдарын, цифрлық 

платформаларды, білім беру контенттерін     сабақта  тиімді  

қолдану  жағдайы 

5. Студенттердің ғылыми –әдістемелік жұмыстарға қатысу 

сапасы, белсенділігі 

 

Алимжанова А.Б 

 

Асубаева Г.С. 

Оқу бөлімі меңгерушілері 

 

 

Онгарова Б.К. 

 

Бекұзақова А.Қ. 

 

7 
  Наурыз 

1. «Колледждің үздік педагог» байқауын өткізу  

2. «Қазақ тілі, әдебиеті және оқыту әдістемелері» ПЦК-ның 

онкүндігінің өтілу сапасы 

3. Пәндік  сабақтардан білім алушылардың  дәптерлерін  

тексеру  жұмысының жағдайы 

4.«Үздік педагог  портфолиосы» байқауын өткізу 

5. Lesson Study сабақтарының нәтижесі бойынша барлық 

топтардағы  білім алушылардың  белсенділігі, оқу 

үлгерімі  негізінде   құрастырылған матрицаларды талдау   

 

Алимжанова А.Б. 

  Енсенова Е.Т. 

Оқу бөлімі меңгерушілері 

Алимжанова А.Б. 

ПЦК комиссия төрағалары 

Алимжанова А.Б.  

 

Ақбаева Г.Б..  

Бегазова М.Ж. 

 

8 
Сәуір 

1. Курстық жұмыстың жазылу сапасы 

2. Әкімшілік  бақылау жұмыстарының қорытындысы 

3.«Мен өз ісімнің шеберімін» әдістемелік аптаның өтілу сапасы   

 

4. «Ашық есік» күніне дайындық және өтілу барысы 

 

Алимжанова А.Б 

Сайн Е.С. 

Алимжанова А.Б.  

Оңғарова Б.К. 

 



5.  «WORLDSKIL» факультатив сабақтарының 

жұмыстарының сапасы 

Ақбаева А. 

 

9 
Мамыр 

1.Жазғы емтихан сессиясының жүргізілу жағдайы 

2.  «Колледждің үздік тобы» байқауын өткізу 

3. Оқу құжаттарының (оқу журналдары, үлгерім кітапшалары, 

алфавиттік кітаптар) жүргізілу жағдайы 

4. Сырттай оқу бөліміндегі сабақтар сапасын бақылау 

5.Қорытынды аттестациялық емтихан материалдарын қарау, 

бекіту 

Алимжанова А.Б. 

Оқу бөлімі меңгерушілері 

Байтекеева А.А.  

Онгарова Б.К. 

Акбаева Г.Б. 

Бегазова М.Ж. 

 

 

10 
Маусым 

1.Қорытынды аттестациялық емтиханның өткізілу барысы, 

қорытындысы 

2.Оқу құжаттарының (оқу журналдары, үлгерім кітапшалары, 

алфавиттік кітаптар) жүргізілу жағдайы 

3.Педагогикалық идеялар мен   инновациялық  практикалар 

форумын ұйымдастырып, өткізу  

4.Келесі оқу жылына жұмыстарды жоспарлау 

 

Алимжанова А.Б. 

Онгарова Б.К. 

Ақбаева Г.Б. 

Бегазова М.Ж. 

 

Алимжанова А.Б. 

 

 

 

2020-2021 оқу жылында «Мен өз ісімнің шеберімін» әдістемелік  апталықтарда    өткізілетін  

ашық   сабақтардың    кестесі 
       23- 29 қараша,  25-30 сәуір               ЖАУАПТЫЛАР: Алимжанова А.Б., Сайн Е.С. 

ҚАРАША айындағы   «Мен өз ісімнің шеберімін» әдістемелік  апталықта    өткізілетін  ашық   

сабақтардың    кестесі 

№               Тақырыбы топ айы, 

күні 

     пәні Оқытушының 

аты-жөні 

1 «Conditionals.1 Conditional» 21ш қараша Практикалық 

грамматика 

Картамысова Ж.Б. 

2 «Ғаламдық экологиялық мәселелер»   11 ш қараша География  Абуев А.Н. 

3 «Озат педагогикалық тәжірибе және 

инновация» 

43ш қараша Педагогика Әбдіхан А.П. 

4 «Әдеби бағыт пен стиль» 431 қараша Әдебиеттануға 

кіріспе 

Мағыпар М. 

5 «Полька биі» 111 қараша Музыка тәрбиесі 

және ырғақ 

Рысбаева Г.Ж. 

6 Саяси мәдениет 41м қараша Саясаттану Молдабекова Р.М. 

7 Спорттық ойындар. Валейбол. 

Шабуылдың  тактикалық қимылдары. 

Толқын және крест әдістері. 

41бш қараша Дене тәрбиесі Асыранкулов Е.А. 

СӘУІР айындағы   «Мен өз ісімнің шеберімін» әдістемелік  апталықта    өткізілетін  ашық   

сабақтардың    кестесі 

1 «Adverbs my future professon» 32ш сәуір Шетел тілі 

практикумы 

Дөненбай С.Ж. 

2 Бөлшек. Бөлшектерді қосу және 

азайту.  

32-б сәуір Математиканың  

теория негіздері 

Ташкеева Ж.Т. 

3  Мектеп жасына дейінгі балалардың 

дамуы 

121 сәуір Психология  Тұрсынбекова Н.Б. 

4 Эстетикалық тәрбие 21 ш сәуір Педагогика Айтбаева А.Т. 

5 Дене тәрбиесіне педагогикалық 

бақылау 

31 д сәуір Дене тәрбиесінің 

әдістемесі 

Мухамеджанова 

У.Ж. 

6 Бейбітшілік пен қауіпсіздікті сақтауда 

мемлекеттердің бірлескен әрекеттері 

11р  сәуір Дүниежүзілік тарих Әлихан Ә.К.  



7 Ел тірегі білімді жастар. Болашаққа 

жол ашқан бағдарлама 

12 ш сәуір Қазақ тілі Шәріпбек Ф.С. 

 

Шеберлік апталығы 

 

1  Шеберлік сағаты  «Оқыту дегеніміз-екі есе оқу» қаңтар Бекұзақова А.Б. 

2    Шеберлік сағаты  «Музыка –әлемнің әмбебап 

тілі» 

Қаңтар  Досмухамедова М.А. 

 

2020-2021 оқу жылында өткізілетін онкүндіктер кестесі 

 

             Пәндік –циклдік комиссия атаулары   ПЦК   меңгерушілері мерзімі 

1  « Тарих және әлеуметтік-экономикалық пәндер» Бижанов Н.И. қараша  

2   «Дене тәрбиесі және АӘТД»              Мухамеджанова У.Ж.                      желтоқсан 

3 «Қазақ тілі, әдебиеті және оқыту әдістемелері» Еңсенова Е.Т. наурыз 

 

2020-2021 оқу жылындағы  педагогикалық кеңестің тақырыптары 

№ Тақырыптар Мерзімі Жауаптылар 

1 1.2020-2021 оқу жылына  колледждің  жұмыс  жоспарын бекіту. 

2. Қабылдау комиссиясының жұмысын талдау 

01.09.2020 

№1 

Мендгазиева М.Т. 

Алимжанова А.Б. 

2 І. Тақырыбы: «Студенттерді колледждің білім беру кеңістігіне 

әлеуметтік –кәсіби  бейімдеу»   
1.Колледждің  білім  беру  процесін  ұйымдастырудың  өзекті 

мәселелері  

2. 1 курс студенттерінің оқу- тәрбие  жұмыстарының  мақсатты –

кешенді мониторингі   

3. 1курс контингенті бойынша білім параграф платформасындағы 

білім алушылар мен педагогтардың кері байланыстарын  бақылау  

нәтижесінің   мониторингі  негізінде   білім беру процесінің  мақсат - 

міндеттерін айқындау 

4. 1 курс студенттерін  жаңа әлеуметтік – психологиялық  жағдайға 

бейімделу  процессін  оңтайландыру       

18.11.2020    

№2 

Мендгазиева М.Т. 

Алимжанова А.Б. 

 

 
Байтекеева А.А. 
 

 Алимжанова А.Б. 

 
 Ақбаева Г.Б.,  

Бегазова М.Ж.  

Серікжанова М.С. 

          

3 21 р, 111,112  топ білім алушыларын  қысқы  емтихан сессиясына    

жіберу  туралы 

19.12.2020 

№3 

Мендгазиева М.Т. 

Алимжанова А.Б. 

Акбаева Г.Б. 

Бегазова М.Ж. 

4 21а, 21м, 21б, 22б, 23б, 21бш,22бш, 21 қ, 21ш, 22 ш, 21д,22д, 23д  топ 

білім алушыларын  қысқы  емтихан сессиясына    жіберу  туралы 

25.12.2020 

№4 

Мендгазиева М.Т. 

Алимжанова А.Б. 

Акбаева Г.Б. 

Бегазова М.Ж. 

5 2020-2021 оқу жылының  І семестрінің  қорытындысы бойынша 
педагогикалық кеңес 

1. Қашықтықтан оқыту технологиясын қолдану жағдайындағы  

колледждің білім беру ортасының мүмкіндіктері мен проблемалары   

2.   1 курс студенттерінің оқу жетістіктерін бағалаудың балдық-

рейтингтік жүйесін қолдану  нәтижелері 

3. Модульдік жұмыс оқу бағдарламалары  мазмұны талаптарын   

студенттерді кәсіби дайындауда  жүзеге асыру  жағдайы, болашақ  

мамандардың  сапасына әсері      

4.   Оқу  үдерісін  параграф «BILIM» цифрлық платформасы арқылы   

тиімді бақылау және оқытушылар мен студенттердің оқу  іс-әрекеті  

мен  оқыту сапасының   мониторингін  жүргізу нәтижелері 

06.01.2020                        

 

 

№5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мендгазиева М.Т. 

Алимжанова А.Б. 

 

 

Алимжанова А.Б.  

 

Асубаева Г.С.  

 

 

Онғарова Б.К. 



6 1.Тақырыптық педагогикалық кеңес:  

«Педагогтың кәсіби  стандарты немесе педагогтың кәсіби 

құзыреттілігін дамытудың тұжырымдамалық моделі»  

1.«Педагог» кәсіби стандарты - білім бағдарламаларын 

қалыптастыру,  білім ұйымдарының қызметкерлерін оқыту,  білім 

ұйымдары  бітірушілері  мен  қызметкерлерін сертификаттау құралы 

2. «Педагогтің кәсіби стандарты  ұлттық  біліктілік  жүйесінің  төрт 

негізгі элементтерінің бірі» 

3. «Кәсіби стандарттың тұжырымдамалық негізгі деңгейіндегі  

заманауи педагогтің үлгісі»  

  23.03.2021 

      №6 

  
Мендгазиева М.Т.  

 

 

Алимжанова А.Б. 

Асубаева Г.С.  

 

 

Айтбаева А.Т. 

6 2.Тақырыптық  педагогикалық  кеңес:  

«Заманауи білім беру ортасындағы  педагогтың цифрлық 

құзыреттілігі» 

1.Колледждің цифрлық білім беру ортасының тиімділігі мен 

ресурстық  сипаты». 

2.Цифрлық дағдыларға үйрету: глобальды талаптар мен  озық 

практикалар  (Информатика пәні  оқытушылары) 

 3.Медиадидактика - қазіргі заманғы қоғамның талаптарына  

колледждің «жауабы»  (ПЦК меңгерушілерінің 

презентациялық-демонстрациялық  есептері) 

 27.05.2021   

       №7 

 

Мендгазиева М.Т.  

 

 

Алимжанова А.Б. 

 

Онгарова Б.К. 

Информатика пәні 

оқытушылары 

 

ПЦК меңгерушілері 

7 131,132 431,31а топ білім алушыларын жазғы емтихан сессиясына    

жіберу  туралы 

01.05.2021 

№8 

Мендгазиева М.Т. 

Алимжанова А.Б. 

 Акбаева Г.Б. 

Бегазова М.Ж. 

8  41 бш, 42 бш, 41б, 42б, 43б, 41ш, 42ш,43ш,41қ, 41м топ білім 

алушыларын  жазғы  емтихан сессиясына    жіберу  туралы  

05.05.2021 

 

    №9 

Мендгазиева М.Т. 

Алимжанова А.Б. 

Акбаева Г.Б. 

Бегазова М.Ж. 

8 131,132 431,31а  топ білім алушыларын Қорытынды  аттестациялық 

емтихан сессиясына    жіберу  туралы 

10.06.2021 

    №10 

Мендгазиева М.Т. 

Алимжанова А.Б. 

Акбаева Г.Б. 

Бегазова М.Ж. 

9  41 бш, 42 бш, 41б, 42б, 43б, 41ш, 42ш, 43ш, 41қ, 41м топ білім 

алушыларын  Қорытынды  аттестациялық  емтихан сессиясына    

жіберу  туралы  

11.06.2021 

    №11 

Мендгазиева М.Т. 

Алимжанова А.Б. 

Акбаева Г.Б. 

Бегазова М.Ж. 

10 Педагогикалық идеялар мен   инновациялық  практикалар 

форумы 
Тақырыбы: «Колледж білім берудің  инновациялық кеңістіктігінде» 

Форумның ашылу салтанаты, кіріспе сөз 

1.Презентациялық баяндама: 

Педагогикалық қауымдастықты «LS –лагеріне» және «AR-

лагеріне» сигментациялау 

2. Постер сессия: LS  пен AR диалогы:  дискуссиялық  алаң 

құру  және коллаборативтілікті дамытуға қызмет ету. 

3.Оқу әдістемелік әзірлемелердің көрмесі:  «Оқу құралдары –

оқу  қызметінің айнасы» 

4.Үздік сабақтар мен практика жетекшілері жұмыстарының 

понарамасы: «Кәсіби практика - мамандар сапасының 

көрсеткіші» 

5. «Жыл тарландары» оқу жылында  педагогикалық  процесте 

ұйымдастырылған жұмыстардың қорытындысы 

27.06.2021 

№12 

Мендгазиева М.Т. 

 

 

 

 

 

АлимжановаА.Б.  

Сайн Е.С. 

Эксперт оқытушылар 

Бөлім меңгерушілері 

Асубаева Г.С. 

 

 
Мендгазиева М.Т. 

 

 

 

АлимжановаА.Б.  

 

11    Қорытынды  аттестациялық емтихандардың                    

                                  нәтижесі 

29.06.2021                             

№13 

Мендгазиева М.Т. 

Алимжанова А.Б. 

Акбаева Г.Б. 

Бегазова М.Ж. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

Мазмұны  

 
1. 2020- 2021 оқу жылындағы колледжішілік аудит жұмыстарының жоспары 

2. Күндізгі оқу бөлімінің жұмыс жоспары 

3.  Ғылыми – әдістемелік жұмыс жоспары 

4. Тәрбие жұмысының жоспары 

5. Оқу – өндірістік практиканың жұмыс жоспары 

6. Сырттай оқу бөлімінің жұмыс жоспары 

7. Кітапхананың жұмыс жоспары 

8. Кәсіподақ ұйымының  жұмыс жоспары  

9. «Тіл мамандықтары» оқу бөлімінің жұмыс жоспары 

10. «Қазақ тілі мен әдебиеті және әдістемелері» пәндік – циклдік комиссиясының 

жұмыс жоспары 

11.  «Жеке пәндер әдістемелері» пәндік – циклдік комиссиясының жұмыс жоспары 

12.  «Жалпы және кәсіптік білім беру» пәндік – циклдік комиссиясының жұмыс 

жоспары 

13.  «Педагогика және психология» пәндік – циклдік комиссиясының жұмыс 

жоспары 

14.  «Шетел тілдері және оқыту әдістемелері» пәндік – циклдік комиссиясының 

жұмыс жоспары 

15.  «Тарих , әлеуметтік және экономикалық пәндер» пәндік – циклдік 

комиссиясының жұмыс жоспары 

16.  «Дене шынықтыру және АӘД» пәндік – циклдік комиссиясының жұмыс 

жоспары 
 

 

 

 
                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


