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2020 -2021  оқу жылына арналған   директордың ақпараттық 

технологиялар жөнінен орынбасарының жұмыс  жоспары 
Мақсаты: 

«BILIM» параграф цифрлық жүйесін енгізу арқылы  колледждің  оқу үрдісін 

ақпараттандыру және  цифрлық технологияларды пайдаланудың жаңа деңгейіне көшу. 

Міндеттері: 
1. Колледжде пайдаланылатын бағдарламалық –ақпараттық кешенге және 

қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етуге қойылатын ең аз талаптарды 

айқындау (ҚР БҒМ –нің 2020 жылдың 2-наурызындағы №79 бұйрығына сәйкес). 

2. Колледждің компьютерлік және перифериялық техникасын, инфрақұрылымы мен 

ақпараттық жүйелерін цифрлық портфелге сәйкес қамтамасыз ету. 

3. Колледжде білім беру процесіне қатысушылардың қауіпсіздік режимін және білім 

алушылардың өмірі мен денсаулығын сақтауды қамтамасыз ету. 

4. Колледждің цифрлық ресурстарының жұмыстарын ақпараттық-технологиялық 

жағынан жетілдіру. 

5. Педагогтардың IT құзыреттіліктерін дамыту және  жетілдіру, білім берудің 

цифрлық платформалары мен білім беру контенттерін білім беру сапасын 

арттыруда  қолданудың тиімділігін арттыру. 

6. Колледждің ақпараттық ортасын жетілдіру  және  білім берудің цифрлық  жүйесі 

арқылы  білім беру процесіне тиімді бақылау орнату. 

7. Оқытушылардың АКТ-ны  меңгеру деңгейі және цифрлық платформаларды  

қолдану тиімділігіне мониторинг жүргізу  және  заманауи ақпараттық –

коммуникациялық технологияларды білім беру үрдісінде  қолданудың тиімділігін 

арттыру.  

8. Интернетке қосылу жылдамдығын арттыруға, интернетке қосылу нүктелерінінің 

санын көбейтуге және  ресми интернет ресурсын  edu.kz  үшінші деңгейлі доменге 

жеткізу.  
9. Колледжде  электронды білім беру  және «Цифрлы Қазақстан» бағдарламасы 

бойынша   жергілікті  тұрғындарды  оқыту  орталықтарын  ашу. 

10. ТжКБ жүйесінің тартымдылығын арттыру мақсатында  колледж студенттері 

арасында таланттарды ашу үшін шетелдік және отандық компаниялармен бірлесіп, 

цифрлық дағдыларды – Хакатон қолдана отырып, түрлі салаларда IT-шешімдерді 

әзірлеу бойынша өңірлік және республикалық идеялар конкурстарына  қатысу. 

11. Білім беру процесін автоматтандыру жолымен парасаттылық қағидаттарын енгізу, 

оның ішінде білім алушыларға "бір терезе" қағидаты бойынша қызмет көрсету,  

оқуға түсу және мемлекеттік қызметтерді алу кезінде ашықтықты қамтамасыз етуді  

жалғастыру.  

12. Колледждің цифрлық инфрақұрылымын (сымсыз коммуникациялар, бұлтты 

технологиялар, микросерверлер, компьютерлер мен перифериялық жабдықтар, 

жергілікті желі, кеңжолақты интернетке қол жеткізу және т.б.) дамыту жұмысы 

жалғастыру; барлық педагогтерді компьютерлермен қамтамасыз ету бойынша "1 

мұғалім – 1 компьютер" жобасын іске асыру. 

13. Қашықтықтан оқытуды оңтайлы ұйымдастыру үшін  оқытылатын  оқу 

бағдарламаларының функционалы мен контенті бойынша неғұрлым ыңғайлы 

интернет-платформаны таңдауды дербес жүзеге асыру. 

 

 

 

 

 

 

 



 

№          Атқарылатын жұмыстардың мазмұны  

 

 

Мерзімі Жауапты 

1                            2 3                4 

1 2020-2021  оқу жылына арналған жылдық 

жоспарын әзірлеу және  бекітуге ұсыну. 

қыркүйек Онгарова Б.К. 

2 

 

Пәндік - циклдік комиссиялардың  жұмыс  

жоспарының  ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды және  цифрлық платформаларды 

қолдану мәселелерін  талқылауға қатысу, 

ұсыныстар, кеңестер беру 

Тамыз-

қыркүйек 

Онгарова Б.К. 

 ПЦК меңгерушілері 

Информатик 

оқытушылар 

3 

 

Білім беру процесінің барлық қатысушыларының 

оқу, анықтамалық және әдістемелік материалдар, 

тестілеу жүйесі бар ақпараттық жүйеге, әртүрлі 

электрондық ресурстар мен көздерге қол 

жетімділікті қамтамасыз ету 

Тамыз-

қыркүйек 

Онгарова Б.К. 

Байтекеева А.А. 

 ПЦК меңгерушілері 

 

4 

 

Оқу сабақтарының видеосын түсіруге және ҚБТ 

пайдаланып сабақ өтуге техникалық-әдістемелік 

көмек беру мақсатында оқу семинарларын 

ұйымдастыру  

Тамыз график 

бойынша  

Даулетбаева М.П. 

Информатик 

оқытушылар 

5 

 

«BILIM» параграф цифрлық жүйесінің 

кітапханасына, колледждің цифрлық ресурстарына 

оқу үрдісіне пайдалануға арналған оқу 

құжаттарын, негізгі және балама оқулықтардың 

электронды нұсқаларын жүктеу 

Тамыз-

қыркүйек 

Даулетбаева М.П. 

Оңғарова  Б.К. 

Информатик 

оқытушылар 

 

6 

Білім алушыларды оқу-әдістемелік 

материалдармен қамтамасыз ету үшін барлық 

пәндер бойынша  оқу жұмыс бағдарламаларына 

сәйкес пәндер (модульдер) бойынша оқу-

әдістемелік кешендер (ОӘК) мен цифрлық білім 

беру ресурстарын әзірлеу 

Тамыз Оңғарова Б.К. 

Алимжанова А.Б. 

Бөлім меңгерушілері 

ПЦК меңгерушілері 

 

7 

 

«Talap» коммерциялық емес акционерлік 

қоғамының ресми сайтынан  колледжде 

дайындалатын  мамандықтар бойынша ҚБТ 

қолдану бойынша бейне оқулықтардың, 

электрондық оқулықтардың және қосымша 

материалдардың бірыңғай каталогымен таныстыру 

қыркүйек Оңғарова Б.К. 

Алимжанова А.Б. 

 

 

8 

Қашықтықтан білім беру технологияларын 

пайдалана отырып сабақтарды ұйымдастыру 

тәртібімен таныстыру (ҚР БҒМ 13.08.2020жылғы 

№ 345 бұйрық, 2-қосымша) 

қыркүйек Оңғарова Б.К. 

Алимжанова А.Б. 

 

 

9 

«BILIM» параграф цифрлық жүйесіне барлық 

мамандықтар бойынша жұмыс оқу жоспарларын, 

сабақ кестелерін, оқу журналдарын, оқытушылар 

мен білім алушылар туралы мәліметтерді жүктеу 

Тамыз-

қыркүйек 

Даулетбаева М.П. 

Оңғарова  Б.К. 

Информатик 

оқытушылар 

10 Оқытушылардың сандық және сапалық құрамының 

динамикасын  жасау, ҰББДҚ (НОБД) есептерін 

толтыру 

қыркүйек Онгарова Б.К. 

Қыдырбекова Г.Т. 

Алимжанова А.Б. 

Ақбаева Г.Б. 



11 Студенттердің сандық  құрамының динамикасын  

жасау, ҰББДҚ (НОБД)  есептерін толтыру 

қыркүйек 

 

Онгарова Б.К. 

кураторлар 

 

12 Семинар 1 курс студенттеріне «BILIM» цифрлық 

платформасымен жұмыс жасау жолдарын үйрету. 

1. 11б, 12б, 13б, 11м 

2. 11ш, 12ш, 13ш, 14ш 

3. 11д, 12д, 13д   

4. 11р, 11қ, 11а, 14б 

5. 211, 512, 111 

Қыркүйек 

кесте 

бойынша 

Онгарова Б.К. 

Мұсаханова Қ.Т 

Қылышбеова Н.С. 

Оспанова Г.А. 

Қылышбек Ф.Б. 

Мекен А.М. 

Серік А.С. 

13 ПЦК арасында вебинарлар циклын 

ұйымдастыру  

 Жалпы тақырыбы: «Оқытушылардың IT 

құзыреттіліктерін дамыту және жетілдіру» 

1. «Бұлттық технология» Google форма тест 

құрастыру 

2. «Telegram»мессенджерінің мүмкіндіктері 

3. «GOOGLE MEET»платформасының 

мүмкіндіктері 

4. «Google таныстырылымдары» 

5. «PADLET, NEARPOD, PEAR DECK» 

платформаларының мүмкіндіктері 

6. «Vialogues, Mentimeter» қосымшалары арқылы 

бағалау, кері байланыстар беру. 

Қыркүйек -  

қазан 

Онгарова Б.К. 

ПЦК меңгерушілері 

 

Қылышбек Ф.Б. 

 

Мекен А.М. 

Қылышбекова Н.С. 

Мұсаханова Қ.Т. 

Оспанова Г.А. 

Серік А.С. 

14 

 

Компьютерлік кабинеттердің паспорттарын 

дайындау 

қыркүйек Онгарова Б.К. 

Кабинет меңгерушілері 

15 Білім берудің цифрлық платформаларында жұмыс 

жасау ерекшеліктерімен таныстыру 

 

Қыркүйек 

Жас 

мамандардың 

тьюторлық 

мектебі 

жоспарына 

сәйкес  

Онгарова Б.К. 

 

16 Оқу  семинары  Қараша  Онгарова Б.К. 

 

 

QR-код ( Quick Response Code — код быстрого 

реагирования;) —  матрицалық штрихкодтар типі 
  

17 Оқытушылардың кәсіптік және ақпараттық 

қажеттіліктеріне мониторинг жүргізу 

үнемі Онгарова Б.К. 

Алимжанова А.Б. 

18   Wi-Fi желісін қайта жаңарту, қосымша нүктелерін 

орнату   

қыркүйек Онгарова Б.К. 

Айтбаев Е.А. 

19 Оқытушылардың IT- құзыреттілігін анықтау қыркүйек Онгарова Б.К. 

Айтбаев Е.А. 

20 Пән оқытушыларының АТ және ғаламдық 

компьютерлік желіні қолдану қажеттілігін 

сараптау   

қыркүйек Онгарова Б.К. 

Айтбаев Е.А. 

21 Білім беру процесіне цифрлық контенттерді 

қолданудың тиімділігін бақылау 

үнемі Онгарова Б.К. 

Алимжанова А.Б. 



22 Жеке бағдарламалармен жұмыс бойынша 

оқытушыларға, топ жетекшілеріне кеңес беруді 

ұйымдастыру және өткізу    

қыркүйек Онгарова Б.К. 

Айтбаев Е.А. 

23 Оқу үдерісінде компьютерлерді қолдану 

дағдыларына оқытушыларды оқыту   

Жыл бойы Онгарова Б.К. 

 

 24 Кітапхананың электронды ақпараттық қорын жасау 

және ТКББ-дің веб-сайтына орналастыру,  

«КАБИС» (электронды оқырман билеті, 

электронды кітап беру, электронды баспаларды 

іздеу және тапсырыс беру, пәндерді оқу 

құралдарымен қамтамасыз етілуін электронды 

түрде есептеу) жүйесі бойынша ақпараттық-

кітапханалық үрдістерді енгізу және жетілдіру. 

Республикалық электронды кітапханалар мен 

халықаралық электронды қорларға қосылу арқылы 

бірыңғай республикалық ақпараттық 

қоғамдастыққа ену. 

Жыл бойы Онгарова Б.К. 

Ақбаева А. 

25 Пәндер бойынша электронды оқулықтар банкін 

құру және цифрлық кітапхана жасақтау 

Тамыз-

қыркүйек  

Онгарова Б.К. 

Пән оқытушылары 

 

26 Интернетке кіру мүмкіндігі бар барлық 

компьютерлерге Контент-сүзгісін және антивирус 

бағдарламасын орнату. 

Қыркүйек -

қазан 

Онгарова Б.К. 

Айтбаев Е.А. 

27 Педагогикалық практикаға заманауи  ақпараттық 

және телекоммуникациялық құралдарды, 

виртуалды лабораторияларды қолдану 

жұмыстарын жолға қою  

Жоспар 

бойынша 

Онгарова Б.К. 

Алимжанова А.Б. 

Асубаева Г.С. 

28 Колледждің құрылымдық бөлімдерінің жұмысын 

автоматтандыру, барлық бағыттар бойынша 

мәліметтер базасын жасау. 

кезінде Онгарова Б.К. 

 

29 Колледж сайтының, инстаграмм парақшасының  

мазмұны мен техникалық мүмкіншіліктерін 

жаңғырту, ақпараттық материалдарды дер кезінде 

ұсыну  

Жыл бойы Онгарова Б.К. 

ПЦК меңгерушілері 

 

30 

Колледж сайтындағы студенттер порталын 

жетілдіру, оны оқу-әдістемелік материалдарымен, 

оқудағы жетістіктер туралы және т.б.әлемдік 

практика талаптарына сай ақпараттармен 

толықтыру. 

үнемі Онгарова Б.К. 

Камет Е 

31 

 

Студенттерге қызмет көрсету орталығының   

( ЦОС) жұмысын ақпараттандыру  және жетілдіру 

 

Жыл бойы Онгарова Б.К. 

Қыдырбекова Г.Т. 

Байтекеева А.А. 

32 

 

Қашықтықтан білім беру технологияларын 

пайдалану арқылы білім алушылардың үлгеріміне 

ағымдағы бақылауды жүргізу 

Жоспарға 

сәйкес 

Онгарова Б.К. 

Алимжанова А.Б. 

Асубаева Г.С. 

33 

 

Онлайн-режимде ағымдық және қорытынды 

аттестаттау емтихандарын тапсыруды 

ұйымдастыру 

Жоспарға 

сәйкес 

Онгарова Б.К. 

Алимжанова А.Б. 

Асубаева Г.С. 

34 Уақытты шектеу мүмкіндігімен 

автоматтандырылған тестілеу жүйелерін қолдана 

отырып тестілеуді ұйымдастыру 

Жоспарға 

сәйкес 

Онгарова Б.К. 

Алимжанова А.Б. 

Асубаева Г.С. 



35 ҚБТ-ны қолданып қорытынды аттестаттауды 

өткізу кезінде білім алушының жеке басын 

міндетті түрде сәйкестендіруді және кешенді 

емтихандарды өткізу тәртібінің сақталуын 

бақылауды жүзеге асыру 

Жоспарға 

сәйкес 

Онгарова Б.К. 

Алимжанова А.Б. 

Асубаева Г.С. 
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Білім параграфтың хабарландыру бөліміне  

онлайн-консультациялар, дипломдық жобаны 

(жұмысты) алдын- ала қорғау және қорғау кестесі, 

онлайн-емтихан өткізу/дипломдық жобаларды 

(жұмыстарды) қорғау рәсімі туралы ережені, 

цифрлық этикет талаптарын,  білім алушыларды 

дипломдық жобаны (жұмысты) қорғауға жіберу 

туралы бұйрық және дипломдық жобалардың 

(жұмыстардың) бекітілген тақырыптарын жүктеу 

Жоспарға 

сәйкес 

Онгарова Б.К. 

Алимжанова А.Б. 

Асубаева Г.С. 
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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) 

 27.04.2021   
       

 

Мендгазиева М.Т.  

 

 

Алимжанова А.Б. 

 

Онгарова Б.К. 
Информатика пәні 

оқытушылары 
 
ПЦК меңгерушілері 
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АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ 

ПРАКТИКАЛЫҚ ОҚУ СЕМИНАРЫ 
 Сайн Е.С. 

Онгарова Б.К. 

 

 

«Bandicam»  бағдарламасымен бейнесабақ жасау 

тәсілдері 
Қаңтар Мекен А.М. 

 

 

 

«Камтазия» бағдарламасында скринкаст жасау 

жолдары 
Сәуір Қылышбек Ф. Б 

 

 

«Icecream screen recorder»  бағдарламасында 

бейнесабақ жасау 
Қаңтар Серік Ардақ 
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БАЙҚАУЛАР МЕН МОНИТОРИНГТЕР қаңтар Онгарова Б.К. 

Алимжанова А.Б. 

 

 

«Оқытушының АКТ-ны  меңгеру деңгейі және 

цифрлық платформаларды  қолдану тиімділігі 

мониторингі»   

 Онгарова Б.К. 

 

 

 

«Үздік электронды оқу әдістемелік кешен» 

байқауы 
 Сайн Е.С. 
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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 

маусым Меңдіғазиева М.Т. 

 

Алимжанова А.Б.  

Сайн Е.С. 

Оңғарова Б.К. 

 

Эксперт оқытушылар 

Бөлім мең- і 

Асубаева Г.С. 

 



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 

Меңдіғазиева М.Т. 
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2020-2021 оқу жылындағы  ақпараттық –

технологиялық  жұмыстардың қорытындысы. 

2020-2021 оқу жылына  ақпараттық –

технологиялық   жұмыстарды жоспарлау және 

ұсыныстар беру 

маусым  

Оңғарова Б.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


