
 



 



КОЛЛЕДЖ МИССИЯСЫ  -  Білім беру сапасын арттыруға қабілетті жаңа  форматтағы   

педагогтар  дайындау.  

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

дамыту  және  командамен  жұмыс  істей білуге  басымдық  беру,  SMART  педагогтар 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 

және   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; 

9. Caravan of Knowledge компаниясымен әріптестікте  STEАM білім беру бойынша элективті 

пәндердің, факультативтің бағдарламасын  әзірлеуге қатысу және оқу процесіне ендіру. 

  

ЖАЛПЫ ӘДІСТЕМЕЛІК ТАҚЫРЫБЫ: 

«Аction research» пен  «Lessоn study» тәсілдерін  қолдану арқылы кәсіби даму практикасын 

жетілдіру және  тәжірибе алмасу  

                                                      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. 

9.Колледждің  академиялық еркіндігін есепке ала отырып, білім мазмұнын жаңарту және 

нәтижеге бағдарлап оқытуды жүзеге асыру 

 

 

 



                 

               

                         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 органының  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 -  Асубаева Г. С. 

 2 корпус – Сайын Е.С. 

Сейсенбі 

 І – ауысым  

ІІ – ауысым 

1 корпус  - Ақбаева Г Б 

 2 корпус - Онгарова Б.К.  

Сәрсенбі  

І – ауысым  

ІІ – ауысым 

 1 корпус -  Асубаева Г.С. 

 2 корпус - Байтекеева А.А. 

 

Бейсенбі 

 І – ауысым  

ІІ – ауысым 

 1 корпус – Ақбаева Г.Б. 

 2 корпус- Сайын Е.С 

 

Жұма 

 І – ауысым  

ІІ – ауысым 

 1 корпус - Онгарова Б.К. 

 2 корпус - Сайын Е.С. 

Сенбі 

І – ауысым  

ІІ – ауысым 

 

 Кесте бойынша 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

1.Оқу үдерісін ұйымдастыру  

 

Рет 

сан

ы  

 Атқарылатын іс – шаралардың мазмұны Мерзімі  

1. ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ҚЫЗМЕТТІ ЖҮЙЕЛІ БАСҚАРУ 

1.1 Оқу жылы басталғанға дейін  контингент қозғалысы, студенттерді  қабылдау, 

ауыстыру туралы бұйрықтарды әзірлеу 

тамыз 

1.2 Оқу  үдерісін педагог кадрлармен толықтыру тамыз 

1.3 Колледжде дайындалатын мамандықтар бойынша жұмыс оқу жоспарларын, 

білім беру паспорттарын, білім беру бағдарламаларын  әзірлеу, жұмыс 

берушілермен, кәсіпкерлер палатасымен келісу, бекітуге ұсыну  

тамыз 

1.4 Жұмыс оқу бағдарламаларын мазмұнына жаңартылған білім беру мазмұнына 

сәйкес тақырыптардың енгізілуін, оқу пәндері бойынша оқытудың 

нәтижелерін, бағалау критерийлерінанықтауда  нақты кәсіптік стандарттар 

мен жұмыс берушілердің талаптарының ескерілуін,  жұмыс оқу  

бағдарламаларының үлгілік оқу бағдарламаларына сәйкестігін, оқытудың 

нәтижесі мен қалыптастырылатын біліктілік құзыреттіліктерді жүзеге 

асырылу 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 Қашықтан оқыту технологиясын пайдаланып оқу үрдісін ұйымдастыру 

бойынша арнайы жұмыс ережесі мен жұмыс жоспарын әзірлеу 

тамыз 

1.9 Колледждің білім беру үрдісіндегі негізгі цифрлық жүйе «BILIM»  параграф 

платформасындағы педагогтар мен білім алушылардың білім беру және оқу 

процесіне қатысу  барысын бақылау, талдау 

үнемі 

1.1

0 

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 2022– 2023      оқу жылына арналған жылдық жұмыс жоспарын 

құрастырылуында өзекті мәселелердің қамтылуын ескеру, 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 2022 – 2023 оқу жылына арналған жұмыс оқу жоспарларын  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 

2.1

0 
 Оқытушылармен, студенттермен және олардың  ата-аналарымен  жеке  

жұмыстар  жүргізу 

Үнемі 

2.1

1 

Колледж оқытушыларының сабақтарына қатысу,  

тиісті ұсыныстар, кеңестер беру 

Үнемі  



2.1

2 

Қысқы және жазғы семестрлік сессияларды  ұйымдастырып, өткізу   Кезінде  

2.1

3 

Қорытынды аттестаттау   емтихандарға  қатысу  және талдау, есептер 

құрастыру 

Сәуір -

Маусым  

2.1

4 

Оқытушылардың сабаққа дайындықпен келуін, сабақ беру, оқыту сапасын    

тексеру 

Үнемі 

2.1

5 

Оқу үрдісінің, сабақ кестелерінің  орындалу барысына   бақылау  жүргізу Үнемі 

2.1

6 

ПЦК – ның онкүндіктерін  ұйымдастыру, талдау Кезінде 

2.1

7 

Білім алушылардың сабаққа қолданылатын құрал-жабдықтарының құрамы, 

түрлері, қолданылу жағдайын  тексеру 

Үнемі 

2.1

8 

Іс-шаралардың циклограммаларын  құрастыру Ай сайын 

2.1

9 

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 тәлімгер»   

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» 

 

 

мамыр 

қазан 

қаңтар 

қаңтар 

желтоқсан 

 

сәуір 

сәуір 

қаңтар 

2.2

0 

«Ашық есік»  күнін өткізу сәуір 

2.2

1 

Оқу үдерісінде жаңа инновациялық технологияларды қолдану арқылы 

студенттердің  білімін және біліктілігін арттыру арқылы  білім сапасын 

арттыруды жалғастыру   

Үнемі  

2.2

2 

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://talap.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 

2.2

3 

Оқытушылардың оқу- әдістемелік жұмыстарының тиімділігіне мониторинг 

жүргізу  

Жыл ішінде 

2.2

4 

Алфавиттік кітапты жүргізуге бақылау жасау Үнемі  

2.2

5 

Біліктілікті арттыру курстарын ұйымдастыру және өткізу, қажеттілік  

мониторингі  

Үнемі 

2.2

6 

 Дуальды оқыту шеңберінде әріптестік қарым – қатынасты кеңейту Ай сайын 

2.2

7 

Педагогтардың электронды портфолиосын толықтыруды қамтамасыз ету; Ай сайын 

2.2

8 

Педагогикалық  оқулар  өткізу(оқытушылар мен жоғары курс білім 

алушылары арасында) 

Қаңтар,мамыр 

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


3. БІЛІМ СТАНДАРТЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ 

3.1 Оқу үдерісінің кестесінің орындалуын жүзеге асыру   Ай сайын 

3.2 Нәтижеге бағдарланған білім берудің сапасын, бағалау критерийлерінің 

жүзеге асырылу барысын қадағалау, талдау  

Семестр 

сайын 

3.3 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  коучингтер ұйымдастыру 

Қыркүйек -

қараша 

4.2 Білім алушылардың білім сапасына мониторинг жүргізу Қыркүйек, 

Қантар, 

маусым 

4.3 Колледжішілік пәндік олимпиада өткізу.  Қазан -сәуір 

4.4 Оқытушыларға өзекті тақырыптар бойынша әдістемелік семинарлар, 

коучингтер өткізу 

Екі айда бір 

рет 

4.5 Жаңа келген және жас оқытушыларға әдістемелік кеңес  беруді  ұйымдастыру, 

тәлімгерлер тағайындау  

Үнемі 

4.6 Семестрлер қорытындысын шығару Қаңтар,маусы

м 

4.7 Жаңа қабылданған білім алушылармен кездесу ұйымдастыру, бейімделу 

айлығының қорытындысын  шығару 

Қыркүйек -

қазан 

4.8 Курстық жұмыстарды алдын ала қорғау және  қорғау   қорытындысы Қаңтар- 

маусым 

4.9 Семестрлік емтихандарға жіберу туралы педагогикалық кеңестер өткізу кезінде 

4.1

0 

Халықаралық, республикалық, қалалық олимпиадаларға қатысу Үнемі 

4.1

1 

WorldSkills International, EuroSkills, AziaSkills халықаралық чемпионаттарына 

және WorldSkills Kazakhstan-2022 ұлттық чемпионатына жолдамалар алу 

мақсатында аймақтық чемпионаттарға белсенді қатысу, педагогика пәнінің 

мазмұнына WorldSkills стандарттарын  енгізу 

кезінде 

4.1

2 

 Жұмысшы мамандығы бойынша студенттерді қорытынды аттестаттауға 

дайындау 

кезінде 

4.1

3 

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

банкін құру 

кезінде 

4.1

4 

Кітапхана жұмысының колледждің құрылымдық бөлімшелерімен және ПЦК – 

мен өзара қарым – қатынаста ұйымдастырылуын үйлестіру 

Үнемі 

4.1

5 

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. 2022 – 2023 оқу жылының жұмыс жоспарымен таныстыру,  талдау, 

бекітуге ұсыну 

2. Білім алушылардың оқу-әдебиеттерімен қамтамасыз етілу жағдайы 

3. Оқытушылардың жұмыс оқу бағдарламалары мен күнтізбектік-

тақырыптық жоспарларын (3-4 курстар) бекіту 

4. Курстық жұмыстардың тақырыптарын талдау және бекіту. 

5. Мамандықтар бойынша модульдік жұмыс оқу бағдарламаларын 

бекіту 

 

Асубаева Г.Б 

 

Бейсембаева Ж.Х. 

 



 

2 

Қазан 

1. Кураторлардың 1 курс білім алушыларының бейімделу айлығы  

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. Колледж педагогтары мен білім алушыларының «EduPage» 

параграф платформасындағы және кітапхана қорындағы  білім беру 

контенттерін қолдануы және оқу процесін ақпараттық  жүйе арқылы  

бақылау, талдау нәтижелері 

6. «WORLDSKIL» аймақтық чемпионатқа дайындық жұмыстары, 

сапасы  

7. «Білім алушылардың білім жетістіктеріне мониторинг жүргізу» 

бойынша ЖБП 2 курс білім алушыларының дайындық жұмыстарын 

ұйымдастыру 

 

Байтекеева А.А. 

Кураторлар 

 

Асубаева Г. С. 

Онгарова Б.К. 

Сайын Е.С. 

 

Ақбаева Г.Б. 

 

 

Онгарова Б.К. 

Бейсембаева Ж.Х. 

 

 Сайын Е.С. 

 

Онгарова Б.К. 

 Сайын Е.С. 

Ақбаева ГБ 

 

3 

Қараша 

1. «WORLDSKIL» ұлттық чемпионатқа  «Бастауыш мектеп мұғалімі», 

«Мектепке дейінгі тәрбие» біліктіліктері  бойынша  

ұйымдастырылған жұмыс сапасының барысы, проблемалар 

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

3. Студенттердің сабаққа қатысуы мен білім үлгерімін бақылау 

жұмыстарын ұйымдастыру 

4.Колледждің цифрлық ресурстарына материал жариялау, кері 

байланыс орнату жағдайы 

5. Білім алушылардың білім жетістіктеріне мониторинг жүргізудің 

нәтижесін талдау 

6.Колледж оқытушыларының кәсіби біліктілігіне қойылатын жаңа 

талаптармен және бағалаудың рейтинг  жүйесімен таныстыру 

 

Алмжанова А.Б. 

Асубаева Г.С. 

Онгарова Б.К. 

Сайын Е.С. 

 

Байтекеева А.А. 

 

 

Онгарова Б.К. 

 Алимжанова А.Б. 

Сайын Е.С. 

 

4 

Желтоқсан 

1.Қысқы  сессияға дайындық, емтихан, сынақ материалдарының  

оқыту нәтижесі мен бағалау критерийлеріне сәйкес дайындалу 

жағдайын қарау  

2.Спорттық секциялар  және үйірмелердің, факультативтердің  жұмыс 

жоспарларының орындалуы 

3. Колледжішілік пәндік олимпиаданың  қорытындысы  

4. «Тарих және әлеуметтік-экономикалық пәндер» ПЦК-ның 

онкүндігінің өтілу сапасы 

5.Жаңадан  келген және жас оқытушылардың байқау сабақтарының 

сапасы 

 

 

Алимжанова А.Б. 

Ақбаева Г.Б. 

 

Байтекеева А.А. 

Туралиева Г.А. 

Алимжанова А.Б. 

 

Сайын Е.С. 
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                                              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 колледж оқытушысы» байқауы 

 

Алимжанова А.Б 

Оқу бөлімі 

меңгерушісі 

 

Акбаева Г.Б. 

Алимжанова А.Б. 

Мендгазиева М.Т. 

Оңғарова Б.К. 

ПЦК комиссия 

төрағалары 
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Ақпан 

1. Мамандықтар бойынша негізгі арнайы пәндердің жүргізілу сапасы, 

оқыту нәтижелері мен бағалау критерийлерінің  жүргізілу жағдайы, 

проблемалар 

2. «Колледждің үздік практиканты» байқауының  нәтижесі.   

3. Бітіруші  топтардың студенттердін  КТА  және  ҰБТ 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 

6. «Жеке пәндер әдістемелері» ПЦК-ның онкүндігінің өтілу сапасы 

 

Алимжанова А.Б 

Сайын Е.С. 

ПЦК меңгерушілері 

Асубаева Г.С. 

Оқу бөлімі 

меңгерушілері 

 

Онгарова Б.К. 

 

Туралиева Г.А. 

 

Алимжанова А.Б. 

Сайын Е.С. 
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  Наурыз 

1. Колледжішілік  «Үздік педагог» байқауын өткізу  

2 . «Қазақ тілі мен әдебиеті және оқыту әдістемелері»   және «Жалпы 

және кәсіптік пәндер» ПЦК-ларының онкүндігінің өтілу сапасы 

3. «Үздік тәлімгер» байқауын өткізу 

4. Lesson Study сабақтарының нәтижесі бойынша барлық топтардағы  

білім алушылардың  белсенділігі, оқу 

үлгерімі  негізінде   құрастырылған матрицаларды талдау  

 

Алимжанова А.Б. 

Сайын Е.С. 

Алимжанова А.Б. 

ПЦК комиссия 

төрағалары 

Алимжанова А.Б.  

Сайын Е.С. 

ПЦК меңгерушілері 
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Сәуір 

1. Курстық жұмыстың жазылу және алдын ала қорғау 

жұмыстарының  сапасы 

2. 1,2,3  курстардағы барлық пәндер бойынша  білім алушылардың 

білім жетістіктеріне мониторинг жүргізудің нәтижесін талдау  

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

4. «Ашық есік» күніне дайындық және өтілу барысы 

5.  Факультатив сабақтарының  сапасы 

 

Алимжанова А.Б 

Сайн Е.С. 

Алимжанова А.Б.  

 

Оңғарова Б.К. 

 

Ақбаева Г.Б. 
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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 аттестаттау емтиханы материалдарының сапасын, 

өзектілігін қарау, бекіту 

 

Алимжанова А.Б. 

Байтекеева А.А.  

Оқу бөлімінің 

меңгерушілері 

Онгарова Б.К. 

Акбаева Г.Б. 
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Маусым 

1.Қорытынды аттестаттау 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 

 

Мендагазиева М.Т. 

Алимжанова А.Б. 

Онгарова Б.К. 

Ақбаева Г.Б. 

Алимжанова А.Б. 

Сайын Е.С. 

 

 

 

 

 



   «Мен өз ісімнің шеберімін» әдістемелік  апталықтарда    өткізілетін   

ашық   сабақтардың    кестесі 

       21- 30 қараша,  24-29 сәуір                 

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

сабақтардың    кестесі 

№               Тақырыбы топ айы, 

күні 

     Пәні Оқытушының 

аты-жөні 

1  2 А топ элементтері. 

   

11 М қараша 

 

Химия  Карибаева Р.О. 

2 Іс-әрекет туралы жалпы ұғым 

 

24 б 

 

қараша 

 

Психология 

 

Байсбаев Е.А. 

3 Қазіргі мектепке дейінгі тәрбиелеу мен 

оқыту жүйесі  

   қараша Балабақшамен 

семинар 

Смагулова С.Қ. 

Ағайдар Т.М.  

 

4 Коньки спортында қолданылатын  

қимыл қозғалыс ойындарының 

маңызы ,әдіс тәсілдері.Ойынның 

элементі,қолданылуы. 

42д қараша Коньки және 

оны оқыту 

әдістемесі 

Жеңісбекұлы А.Ж 

5 Clil in the classroom   қараша Жас 

оқытушылармен 

семинар 

Әбдрашова А.М. 

Ахметова И.Т. 

6 Қазақ халқының қалыптасу тарихы 111 қараша Қазақстан 

тарихы 

Молдабекова Г.А. 

 

7 Үстеу.Үстеудің мағыналық түрлері. 31қ  

 

қараша Қазіргі қазақ тілі 

 

Алтанова Р.З. 

     СӘУІР айындағы   «Мен өз ісімнің шеберімін» әдістемелік  апталықта    өткізілетін   

ашық   сабақтардың    кестесі 

№ Тақырыбы топ айы,күні пәні Оқытушының аты-

жөні 

1 Ұжым белгілері, нығайту жолдары 

 

23 б сәуір  

 

 Педагогика 

 

Бекұзақова А.Қ. 

2  Қағаз және қатырма қағаз 32 б 

 

сәуір Технология және 

оқыту әдістемесі  

Турарова Б.К 

 

 

 

3 Лақтыру әдістерінің негіздері оқыту 

әдістемесі. Әдіс- тәсілдерге жалпы 

сипаттама. 

21д сәуір Жеңіл атлетика 

және оны оқыту 

әдістемесі 

Жанарбеков М.Б 

4 Live and Learn  сәуір Жас 

оқытушылармен 

тренинг 

Султанова  М.А. 

Өмірбаева А.Б. 

5  Алаш қозғалысы және қазақ 

революционер- демократтарының 

саяси көзқарастары 

11б сәуір Қазақстан тарихы Молдабекова Р.И. 

6 Зияткерлік миграция.Миграциялық 

үрдіс. 

11ш 

 

сәуір Қазақ тілі 

 

Кемелбекова А.Е 

7 Геометрия элементтері. Текше, 

параллелепипед.Пирамида. 
 сәуір Математика Молдахмет Э.Б. 

 

 

 

 

 

 



Шеберлік апталығы 

 

1  «Әдістемелік поппури» қаңтар Алимжанова А.Б. 

2  «Музыка –әлемнің әмбебап тілі» қаңтар  Досмухамедова М.А. 

3 «Тәрбие жұмыстарының панорамасы» қаңтар Байтекеева А.А. 

4  «Оқыту ресурстары негізінде колледж білім 

алушыларының  білім сапасын арттыру 

мүмкіндіктері» 

Қаңтар Садибекова С.С. 

 

5 «Іс-әрекеттегі тәжірибені зерттеу- оқытушының 

зерттеушілік қабілетін арттыратын жоба» 

Қаңтар Ташиева Э.А. 

 

  Онкүндіктер кестесі 

 

             Пәндік –циклдік комиссия атаулары   ПЦК   меңгерушілері мерзімі 

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

2 «Жеке пәндер әдістемелері» Айтбаева А.Т. ақпан 

3 «Қазақ тілі мен әдебиеті және оқыту 

әдістемелері»              

Еңсенова Е.Т. наурыз 

4  «Жалпы және кәсіптік пәндер» Капасова А.А. наурыз 

 

 

Байқау сабақтар кестесі 

 

№ Оқытушының  

аты-жөні 

Пәні Тақырыбы Өткізу мерзімі  

тобы  

1 Қанапиянов 

Жангелді 

Жанатұлы 

Дене тәрбиесі Допты тоқтату және пас беру 

әдістері   

11қазан 

12 «б» тобы  

2 Арманқызы 

Камила  

Шетел тілі  «Virtual reality. Prediction. 

Future tenses»  

11қазан  

11 «р» тобы 

3 Базарбеков Думан 

Базарбекұлы 

Дене тәрбиесі Волейболдық тұрыс допты 

жоғарыдан және төменнен 

беру  

12қазан   

15 «б» тобы 

  

4 Ертас Айгерім 

Сәулебайқызы 

Ағылшын тілі «Home is where is the yurt 

is…»  

13 қазан  

13 «ш» тобы  

5 Жаңабекова Жанар 

Жаңабекқызы 

Тәрбие 

жұмысының 

әдістемесі 

«Оқушылардың ұжымдық 

шығармашылық іс-әрекетін 

ұйымдастыру жолдары» 

17 қазан 

 21 « р» тобы 

   

6 Букенова Нургуль 

Темишевна 

Орыс тілі мен 

әдебиеті 

К. Паустовский 

“Бескорыстие” 

Тема Родины в 

произведениях К. 

Паустовского. 

Однородные члены 

предложения. 

18 қазан  

15 «ш» тобы 

   

7 Есенбекова 

Қаракөз 

Сәрсенқызы 

Биология  Митоз және мейоз процесі 20 қазан 

11 «қ» тобы 

    

8 Әлімбек Қаныш 

Советжанқызы 

Қазақстан 

тарихы 

Шыңғысхан империясы және 

оның мұрагерлері 

21 қазан  

11 «и» тобы 

9 Ашым Жібек  

Фаридқызы 

Биология  Фотосинтездің жарық кезеңі. 

Фотофосфорлану 

21 қазан  

15 «ш» тобы 

10 Омаров Батыр информатика Жобаны әзірлеу және қорғау 24 қазан 



Оразкенұлы 13 «д» тобы 

11 Әмірбекова 

Гүлнұр 

Икрамқызы 

Мектепке 

дейінгі 

ұйымдарда дене 

тәрбиесін 

ұйымдастыру 

бойынша 

нұсқаушы 

Мектепке дейінгі тәрбие мен 

оқытудың үлгілік оқу 

бағдарламасы  

 24 қазан     

21 «д» тобы  

  

12 Оралбек Жәудір 

Нұрмахмудқызы 

«Анатомия, 

физиология 

және мектеп 

гигиенасы» 

«Үлкен ми сыңарлары» 27 қазан  

24 «Ш» тобы 

   

13 Таймұха Анар 

Молдабекқызы  

Практикалық 

грамматика 

To be going to 07қараша   

21« Ш» тобы  

14 Устемиров Бейбит 

Талимович 

Дене тәрбиесі Волейбол. 

Волейболшылардың тұрысы 

09 қараша 

11 «а» тобы 

15 Әзімхан Фариза 

Талғатқызы 

Шетел тілі  2 b Topic Vocabulary, The 

environment. 

10 қараша 

14 «Ш» тобы 

16 Саулебаев Адилет 

Талғатович 

Дене тәрбиесі  Волейбол допты жоғарыдан 

және төменнен беру 

11 қараша 

 12 «Қ» тобы   

 

Ашық сабақтар кестесі 

 

№ Оқытушының 

аты-жөні 

Пәні Тақырыбы Өткізілу мерзімі 

1  Кылышбекова 

Назгул 

Саттаркызы 

информатика  «Жақсы дизайн» принциптері 26.10.2022ж, 12 Ш,  

3 пар, 10.55-12.15 

 

2 

Азамат Аружан 

Азаматқызы 

Психология   «Қабілет»  26.10.2022  

15:15 

21 И  

3.  Атанова Молдир 

Шынгысбековна 

 Экономика 

негіздері  

Ұлттық шаруашылыктың 

циклдік өсу карқыны 

27.10.2022ж. 24 Б, 

13.50 

4.  Ботабекова 

Рахат 

Исламгалиевна 

Информатика  Бұлттық технологиялар 

сервистері. 

 «Google Диск бұлттық 

сервисін қолдану» 

практикумы 

28.10.2022. 14 ш  

9.25-10.50 

 

5. 

Туралиева 

Гулбакыт 

Алмасовна 

Биология  Фотосинтез және хемосинтез 

үдерістерін салыстыру. 

31.10.2022, 12 Б,  

10.55-12.15 

 

6. 

Маметтурдиев 

Марат 

Канатович 

Дене тәрбиесі Спорттық ойын. Баскетбол 

ойнындағы шабуыл техникасы 

31.10.2022. 21 Д  

15.15-16.30  

 

7 

Садыкова 

Гульназ 

Ихримжановна 

Орыс тілі мен 

әдебиеті 

А.Пастернак " Доктор 

Живаго" 

01.11 2022, 11 Р,  

9.25-10.50 

8  Орынбасар 

Мейіржан 

Ақылтайұлы 

Дене тәрбиесі Спорттық ойын " Футбол -

допты алып жүру және 

әріптеске пас беру" 

02.11.2022ж. 11 Д,  

10.55-12.15 

 

9 

Дәурен Үкілім Шетел тілі 

практикумы  

Word families.  

Vocabulary:Adjectives to 

describe feelings. 

03.11.22ж. 33 Ш,  

15.15-16.30  

10  Жаманбалин Дене тәрбиесі Спорттық ойындар  04.11.2022.  



Қайрат 

Адилжанович 

Қол добы.Допты алып жүру 

әдісі   

14 Д, 10.55-12.15  

  
11 Тулеутаева 

Жулдыз 

Гарифоллиевна 

Қозғалмалы 

ойындар және 

оны оқыту 

әдістемесі 

      Қозғалмалы ойындар және 

оны оқыту әдістемес  

04.11.22ж.  

32 Д, 13.50-15.10 

12 Тугелбаева 

Айтолқын 

Амантайқызы 

Шетел тілі  «A film review. Prepositional 

phrases»  

07.11.22ж. 14 Ш 

 9.25-10.50 

13 Амантаева 

Үкілім 

Бахтыбекқызы 

Бастауыш 

мектептегі 

шетел тілі  

«Modal verbs»   11.11.22ж. 32 Б, 

 15.15-16.30 

 

 

2022-2023 оқу жылындағы  педагогикалық кеңестің тақырыптары 

 

№ Тақырыптар Мерзімі 

 

Жауаптылар 

1 Тақырыбы: «2022-2023  оқу жылында  оқу процесін 

ұйымдастыру жөніндегі  нұсқаулық-әдістемелік 

ұсынымдармен таныстыру» 

01.09.2022 

№1 

Мендгазиева М.Т. 

Асубаева Г.С. 

1.«2022-2023  оқу жылында  оқу процесін ұйымдастыру 

жөніндегі  нұсқаулық-әдістемелік ұсынымдар, жаңа талаптар» 

2. Қабылдау комиссиясының жұмысын талдау     

3. 2022 – 2023 оқу жылының барлық құрылымдық бөлімдер 

бойынша жұмыс жоспарымен таныстыру,  талдау, бекітуге 

ұсыну  

4. Білім алушылардың оқу-әдебиеттерімен қамтамасыз етілу 

жағдайы   

5. Мамандықтардың кәсіптік модульдері бойынша  модульдік  

жұмыс оқу бағдарламалары мен барлық сабақтардың  

күнтізбектік-тақырыптық жоспарларын бекіту 

6. Курстық жұмыстардың тақырыптарын талдау және бекіту.  

7. Кураторлық жұмысты ұйымдастыру талаптары  

8. Әртүрлі ұйымдастыру сұрақтары  

 М.Т. Мендгазиева 

 

Онгарова Б.К. 

Директордың 

орынбасарлары 

 

Бейсенбекова Ж. Х.  

 

Асубаева Г.С. 

Сайын Е.С. және 

ПЦК жетекшілері 

 

Байтекеева А.А. 

2 І. Тақырыбы: «Колледждің білім беру кеңістігіне  білім 

алушыларды  әлеуметтік –кәсіби  бейімдеу»   

1.Колледждің  білім  беру  процесін  ұйымдастырудың  өзекті 

мәселелері  

2. 1 курс студенттерінің оқу- тәрбие  жұмыстарының  

мақсатты –кешенді мониторингі   

3. «EduPage» параграф платформасындағы білім алушылар 

мен педагогтардың кері байланыстарын  бақылау  нәтижесінің   

мониторингі  негізінде   білім беру үдерісінің  мақсат - 

міндеттерін айқындау 

4. 1 курс студенттерін  жаңа әлеуметтік – психологиялық  

жағдайға бейімделу  процессін  оңтайландыру    

5. Өзара  сабаққа қатысу – кәсіби дамыту негіздері    

30.11.2022    

№2 

Мендгазиева М.Т. 

Алимжанова А.Б. 

 

 

Байтекеева А.А. 

 

  

Алимжанова А.Б. 

 Ақбаева Г.Б. 

 

 

Азамат А.А. 

Сайын Е.С. 

3 21д, 22д, 23д, 24д, 25д, 21б ,22б, 23б, 24б,25б,26б, 21р, 21и, 

21қ, 21ш, 22ш, 23ш, 24ш,25ш,26ш, 21а топтарын қысқы 

сессияға жіберу туралы 

  24.12.2022 

№3 

Мендгазиева М.Т. 

Алимжанова А.Б. 

Акбаева Г.Б. 



4 2022-2023 оқу жылының  І семестрінің  қорытындысы 

бойынша педагогикалық кеңес 

1.  Инновациялық оқыту технологияларын қолдану 

жағдайындағы  колледждің білім беру ортасының 

мүмкіндіктері мен проблемалары   

2.  Колледжде  оқытудың жеке траекторияларын және оқыту 

нәтижесін  бағалау критерийлерін  пайдаланудың SWOT 

талдауы 

3. Нәтижеге бағдарлап оқытудың  кәсіптік  практикада жүзеге 

асырылу  жағдайы, болашақ  мамандар дайындау  сапасына 

әсері      

4.   Оқу  үдерісін  параграф «EduPage» цифрлық платформасы 

арқылы   тиімді бақылау және оқытушылар мен студенттердің 

оқу  іс-әрекеті  мен  оқыту сапасының   мониторингін  жүргізу 

нәтижелері 

5. «Колледж - білім алушы-ата-ана» үштігін үйлестіру 

нәтижесі мен мәселелері 

6. Lesson Study-сабақты зерттеу  сабақтарының 

ұйымдастырылу  сапасы, нәтижесі,проблемалар 

05.01.2023                       

№4 

 

 

 

 

 

 

 

Мендгазиева М.Т. 

Алимжанова А.Б. 

 

 

Алимжанова А.Б.  

Оқу меңгерушілері 

 

Асубаева Г.С.  

 

 

Онғарова Б.К. 

 

 

Байтекеева А.А. 

 

Алимжанова А.Б. 

Сайын Е.С.  

ПЦК 

меңгерушілері 

5 1.Тақырыптық педагогикалық кеңес:  

«Білім мазмұнын жаңартуды глобальды өзгерістер 

жағдайында трансформациялау: түйінді өзгерістер мен жаңа 

тәсілдемелер   

1. Колледждің  академиялық еркіндігін есепке ала отырып, 

білім мазмұнын жаңарту және нәтижеге бағдарлап оқыту 

мәселелері 

2. «Кәсіптік практикада нәтижеге бағдарлап оқыту мен 

бағалау критерийлерін анықтаудың тиімді тәжірибелері мен 

тәсілдемелер»   

3. «Жеке пәндер әдістемелерін оқытуда нәтижеге бағдарлап 

оқыту   нәтижелері мен проблемалары »  

4. «01140100 – «Бастауыш білім беру педагогикасы мен 

әдістемесі»мамандығы  бойынша білім мазмұнын жаңарту 

тәжірибелері 

5. «01120100 – «Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту» 

мамандығы бойынша білім мазмұнын жаңарту тәжірибелері 

  29.03.2023 

      №5 

  

Мендгазиева М.Т.  

 

 

 

Алимжанова А.Б. 

 

 

Асубаева Г.С.  

 

 

 

Нурдавлетова З.Н. 

 

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) 

 31.05.2023   

       №6 

 

Мендгазиева М.Т.  

 

 

Алимжанова А.Б. 

 

Онгарова Б.К. 

Информатика пәні 

оқытушылары 

ПЦК 

меңгерушілері 

7 121,31б,32б,33б,34б топтарын жазғы сессияға жіберу 06.05.2023 

       №7 

Мендгазиева М.Т. 

Алимжанова А.Б. 

Акбаева Г.Б. 

8 221,31м,31ш,32ш,33ш,34ш,31р,31қ,31д,32д,33д,34д,31и 

топтарын жазғы сессияға жіберу 

13.05.2023 

№8 

Мендгазиева М.Т. 

Алимжанова А.Б. 

Акбаева Г.Б. 

9 41ш,42ш,41м, 131 топтарын  жазғы сессияға жіберу  26.05.2023 Мендгазиева М.Т. 



№9 Алимжанова А.Б. 

1

0 

41б,42б,43б, 41бш,42бш, 41қ,41р,41д,42д,43д, 31а,231 

топтарын жазғы сессияға жіберу 

03.06.2023 

№10 

Мендгазиева М.Т. 

Алимжанова А.Б. 

Акбаева Г.Б. 

1

1 

21м тобын жазғы сессияға жіберу 10.06.2023 

№11 

Мендгазиева М.Т. 

Алимжанова А.Б. 

Акбаева Г.Б. 

1

2 

41б,42б,43б,41ш,42ш,41бш,42бш,41м,41қ,41р,41д,42д,43д,131, 

231, 31а,31м,31д  топтарын қорытынды аттестациялық 

емтиханға жіберу  

10.06.2023 

№1 

Мендгазиева М.Т. 

Алимжанова А.Б. 

Акбаева Г.Б. 

 

1

3 

21б,22б,23б,24б,25б,26б,21ш,22ш,23ш,24ш,25ш,26ш,21д,22д, 

23д,24д,25д,21и,21р,21қ,21а,511,512,11м,11б,12б,13б,14б,15б, 

11ш,12ш,13ш,14ш,15ш,16ш,11д,12д,13д,14д,15д,11қ,12қ,11р, 

11и, 11а,111 топтарын жазғы сессияға жіберу 

17.06.2023 

№12 

Мендгазиева М.Т. 

Алимжанова А.Б. 

Акбаева Г.Б. 

 

1

4 

21м тобын қорытынды аттестациялық емтиханға жіберу 17.06.2023 

№2 

Мендгазиева М.Т. 

Алимжанова А.Б. 

Акбаева Г.Б. 

1

5 
Педагогикалық идеялар мен   инновациялық  практикалар 

форумы 

Тақырыбы: «Колледж  білім берудің  инновациялық 

кеңістіктігінде» 
Форумның ашылу салтанаты, кіріспе сөз 

1.Презентациялық баяндама: 

«Колледждің бренд-имиджін қалыптастыру стратегиясы және 

бәсекеге қабілеттілігін арттыру»  

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  үдерісте 

ұйымдастырылған жұмыстардың қорытындысы 

21.06.2023 

 

Мендгазиева М.Т. 

 

 

АлимжановаА.Б.  

Сайн Е.С. 

Эксперт 

оқытушылар 

Бөлім 

меңгерушілері 

Асубаева Г.С. 

 

 

Мендгазиева М.Т. 

 

 

 

АлимжановаА.Б.  

1

6 

Қорытынды  аттестациялық емтихандардың нәтижесі 28.06.2023                             

№3 

Мендгазиева М.Т. 

Алимжанова А.Б. 

Акбаева Г.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





                                                                           

                     

 

р/с       Атқарылатын жұмыстардың мазмұны Жауаптылар  Ескерту 

ТАМЫЗ 

1 Оқу үрдісінің кадрлармен  қамтамасыз етілуіне және 

педагогтардың жүктемелерінің көлеміне бақылау 

жүргізу   

Мендгазиева М.Т. 

Асубаева Г.С. 

Ақбаева Г.Б. 

 

2 Колледждің оқу ғимаратының және студенттер 

жатақханасының  жаңа оқу жылына дайындығы, 

санитарлық-гигиеналық нормаларды сақтау қажетті 

құралдарымен қамтамасыз етілу жағдайы 

Мендгазиева М.Т. 

Баймолданова С.О. 

Солтанкулов Ғ.П 

 

3 Сабақ кестесін,оқу үрдісінің кестесін ,тәрбие 

сағаттарының, факультативтердің, үйірмелердің, 

спорттық секциялардың кестелерін құрастыру     

 Дене  тәрбиесі пәнінен арнайы топқа қатысатын 

студенттердің тізімін анықтау.                                                    

Асубаева Г.С. 

Ақбаева Г.Б. 

Байтекева А.А. 

Мухамеджанова У.Ж. 

 

4 Ұжымдық келісім шарттардың орындалу, рәсімделу 

жағдайы. Еңбек қауіпсіздігі бойынша оқу жылындағы 

еңбек келісім шарттарын орындау. Инженерлік -

техникалық коммуникацияны қолдану қауіпсіздігі 

Мендгазиева М.Т. 

Қыдырбекова Г.Т.  

Молдахмет Э.Б. 

Баймолданова С.О. 

 

5 Колледждің  академиялық еркіндігін есепке ала 

отырып, ҚР ЖМББС, кәсіптік стандарттарға, 

WorldSkills стандарттарына және жұмыс 

берушілердің ұсыныстары мен талаптарына сәйкес  

білім мазмұнын жаңарту 

Асубаева Г.С. 

Оңғарова Б.К. 

Сайын Е.С. 

Бейсембаева Ж.Х. 

 

6 Білім алушылардың  Интернет желісімен, ақпараттық 

техникалық құралдармен қамтамасыз етілу 

жағдайына мониторинг жүргізу 

Байтекеева А.А 

Баймолданова С.О. 

 

ҚЫРКҮЙЕК 

1 отырыс  

1 Директордың орынбасарларының, ПЦК 

төрағаларының, бөлім  және кабинет меңгеруші 

лерінің, үйірме, секция жұмыс жоспарларының 

колледждегі  білім мазмұнына сәйкестігі 

Асубаева Г.С.   

2 Оқу кабинеттерінің жаңа оқу жылына дайындығы, 

оқу кабинеттеріндегі санитарлық -гигиеналық 

режимнің сақталуы 

Асубаева Г.С. 

Байтекеева А.А. 

Солтанкулов Ғ.П. 

Сайын Е.С. 

Әкімшілік мүшелері 

Медбикелер 

 Кабинет меңгерушілері 

 

3 Колледж кітапханасы базасының жаңа оқу жылына 

дайындығы 

Бейсембаева Ж.Х.  

4 Колледждің оқу-әдістемелік базасының 

мамандықтардың мазмұнына сәйкестігі, 

жабдықталу деңгейі. Электронды оқу-әдістемелік 

кешендер мен электронды оқулықтар, 

оқулықтардың , оқу құралдарының электронды 

нұсқаларын әзірлеу деңгейі, сапасы 

Асубаева Г.С. 

Сайын Е.С.  

Оңғарова Б.К. 

Бейсембаева Ж.Х.. 

Бөлім меңгерушілері 

ПЦК  төрағалары  

 

5 Жатақхана жұмысының ұйымдастырылу жағдайы, 

студенттердің тұрмыс жағдайы 

Асубаева Г.С. 

Байтекеева А.А. 

Солтанкулов Ғ.П. 

 



Сайын Е.С. 

Әкімшілік мүшелері 

Медбикелер  

Топ кураторлары 

6 Бітіруші түлектердің жұмыс орнымен қамтамасыз 

етілуі және жоғарғы оқу орнына түсуі туралы 

Асубаева Г.С. 

Топ кураторлары 

 

                                                                           ҚАЗАН 

                                                                2 отырыс 

1 Колледж студенттерінің  ата-аналарымен байланыс 

орнату жұмыстары (әр курс бойынша бөлек) 

Байтекеева А.А.  

Топ кураторлары 

 

2 Оқытушының кәсіби құзыреттілігін көтерудің құралы 

ретінде өзара сабаққа қатысу  және колледж 

кітапханасының жұмысын ұйымдастырудың  сапасы, 

қолжетімділігі, білім алушылардың оқулықтармен 

қамтамасыз етілу жағдайы 

Асубаева Г.С. 

Сайын Е.С. 

Директордың 

орынбасарлары 

Бөлім меңгерушілері 

 ПЦК төрағалары 

Бейсембаева Ж.Х. 

 

3 І курс студенттердің білім деңгейін   негізгі жалпы 

білім беретін пәндерден және мамандықтар бойынша 

стандартты және тереңдетіліп оқытатын пәндерден  

кіріспе бақылау нәтижесі 

Асубаева Г.С. 

Ақбаева Г.Б. 

Комиссия мүшелері  

 

4 Кәсіптік тәжірибенің ұйымдастырылу барысы Асубаева  Г.С. 

Бөлім меңгерушілері 

Кәсіптік тәжірибе 

әдіскерлері 

 

5 Оқу - тәрбие үрдісінің  I курстағы жағдайы, бейімделу 

айлығының қорытындысы 

Асубаева Г.С. 

Байтекеева А.А. 

Оңғарова Б.К. 

 Колледж психологы  

 

6 Колледжде медициналық қызмет көрсету мен 

санитарлық - гигиеналық нормалардың сақталуы мен 

талаптардың орындалуы, сапасы 

Байтекеева А.А. 

Асубаева Г.С. 

Баймолданова С.О. 

Солтанқұлов Ғ.П. 

медбикелер 

 

7 Білім берудің заманауи  контенттерін қолдану, 

ақпарттық жүйе BILIM параграфты толтыру, білім 

алушылармен кері байланыс орнату мәселелері 

Асубаева Г.С. 

Онгарова Б.К. 

Сайын Е.С. 

Бөлім меңгерушілері 

 

                                                      ҚАРАША  

                                                             3 отырыс 

1 Білім алушылардың білім жетістіктеріне мониторингі 

(2 курс білім алушыларының білім жетістіктерінің  

деңгейін  анықтау)  

Мендгазиева М.Т. 

Алимжанова А.Б. 

Сайын Е.О. 

Бөлім меңгерушілері 

Комиссия мүшелері 

 

2 ПЦК оқытушыларының өзара сабаққа қатысуы және 

LS сабақтарының ұйымдастыруы,  тәлімгерлік жұмыс 

жоспарының орындалуы 

Алимжанова А.Б. 

Сайын Е.С. 

Бөлім меңгерушілері 

ПЦК  төрағалары 

Тәлімгерлер 

 

3 Оқу журналдарын, оқу-құжаттарын  тексеру  Алимжанова А.Б. 

Сайын Е.С. 

Онгарова Б.К. 

 Бөлім меңгерушілері 

 



4 «Бастауыш білім беру» мамандығы  бойынша 

мамандар дайындау сапасы 

Алимжанова А.Б.  

Сайын Е.С. 

Комиссия мүшелері 

 

5 «Мен өз ісімнің шеберімін» әдістемелік аптаның 

өтілу сапасы  

Алимжанова А.Б. 

Сайын Е.С. 

 

6 Оқытушының кәсіби құзыреттілігін көтерудің құралы 

ретінде өзара сабаққа қатысу  нәтижелері 

Алимжанова А.Б. 

Сайын Е.С. 

Директордың 

орынбасарлары 

Бөлім меңгерушілері 

ПЦК  төрағалары 

Тәлімгерлер 

 

                                                    ЖЕЛТОҚСАН 

                                                                 4 отырыс  

1 Пәндік олимпиадаларды ұйымдастыру барысы және 

сапасы, олимпиадалар мен байқауларға қатысу 

нәтижесі 

Алимжанова А.Б. 

Сайын Е.С. 

Туралиева Г.А. 

 

 

2 

ПЦК оқытушыларының өзара сабаққа қатысуы және 

LS сабақтарының ұйымдастыруы,  тәлімгерлік жұмыс 

жоспарының орындалуы 

Алимжанова А.Б. 

Сайын Е.С. 

Ақбаева Г.Б.  

ПЦК меңгерушілері 

 

3 Сабақтарда және оқу практикаларында 

көрнекіліктерді, оқу-құралдарын, дидактикалық 

материалдарды, ақпараттық - техникалық 

құралдарды,  білім беру контенттерін қолдану   

Алимжанова А.Б. 

Сайын Е.С. 

Оңғарова Б.К. 

Ақбаева Г.Б.  

 

4 Факультативтердің, үйірмелердің және секциялардың 

ұйымдастырылуы, сапасы 

Алимжанова А.Б. 

Сайын Е.С. 

Байтекеева А.А. 

ПЦК  төрағалары  

 

5 Білім алушылардың білім жетістіктеріне мониторинг 

(4 курс білім алушыларының білім жетістіктерінің  

деңгейін  анықтау) 

Алимжанова А.Б. 

Сайын Е.О. 

Бөлім меңгерушілері 

Комиссия мүшелері 

 

6 Жатақхана жұмысының ұйымдастырылу жағдайы, 

студенттердің   тұрмыс жағдайы 

Солтанкулов Г.П. 

Баймолданова С.О. 

Байтекеева А.А. 

Медбикелер 

Комиссия мүшелері 

 

ҚАҢТАР 

5 отырыс 

1 Оқу құжаттарының уақтылы толтырылуын, сапасын, 

талаптарға сәйкестігін  тексеру 

Алимжанова А.Б. 

Оңғарова Б.К. 

Асубаева Г.С.  

Бөлім меңгерушілері 

Комиссия мүшелері 

 

2 I жарты жылдық бойынша жұмыс оқу 

бағдарламаларының орындалуы, сапасы, проблемалар 

Алимжанова А.Б. 

Оңғарова Б.К. 

Асубаева Г.С.  

Бөлім меңгерушілері 

 

3 Сырттай бөлімде сабақ өткізу сапасы және жаңа 

технологияны қолдану жағдайы 

Ақбаева Г.Б. 

Алимжанова А.Б. 

Сайын Е.С.  

 

4 «Педагогикалық шеберлік» апталығының өтілу 

сапасы 

Алимжанова А.Б. 

Бөлім меңгерушілері 

 



5 Курстық жұмыстардың жазылу сапасы, орындалу 

деңгейі. Тәлімгерлік жұмыс жоспарының орындалу 

жағдайы, өзіндік білім көтеру сапасы 

Сайын Е.С.  

ПЦК  төрағалары 

Тәлімгерлер 

 

6. Асхана жұмысының ұйымдастырылу сапасы Асхана меғгерушісі 

Жауапты әкімшілік 

мүшелері 

 

АҚПАН 

6  отырыс 

1 Колледж студенттерінің және  «Жұмыспен қамту»  

бағдарламасы аясындағы 512  топ студенттерінің 

тамақтану қаржысының жүйелі берілуі немесе 

асханада тамақтануды ұйымдастырылу барысы 

Ажибаева А.И. 

Солтанқұлов Ғ.П.  

Байтекеева А.А. 

 Асхана меңгерушісі 

медбикелер 

 

2 3W0110101- « Тәрбиешінің көмекшісі»  біліктілігі 

бойынша мамандарды даярлау сапасы 

Алимжанова А.Б. 

Асубаева Г.С. 

 

3 Дене тәрбиесінен факультатив сабақтарының және 

секция жұмыстарының  жүргізілуі 

Алимжанова А.Б. 

Байтекеева А.А. 

Комиссия мүшелері 

 

4 Білім алушылардың білім жетістіктеріне мониторинг 

(3 курс білім алушыларының білім жетістіктерінің  

деңгейін  анықтау) 

Алимжанова А.Б. 

Сайын Е.С. 

Бөлім меңгерушілері 

Комиссия мүшелері 

 

5 «Үйден оқу» пәнінен сабақтардың  жүргізілу жағдайы Алимжанова А.Б. 

Сайын Е.С. 

Бөлім меңгерушілері 

 

НАУРЫЗ 

7 отырыс 

1 Инновациялық  оқыту технологиясын  қолданудағы 

проблемалар мен озық тәжірибелер 

Алимжанова А.Б. 

Сайын Е.С. 

Бөлім меңгерушілері 

ПЦК  төрағалары 

 

2 Тәрбие сағаттарының мақсат –міндеттерінің дұрыс 

анықталуы,  тәрбие бағыттарының  жүзеге асырылуы 
Байтекеева А.А. 

Комиссия мүшелері 

 

3 «Дарындылар Академиясының» жұмыс есебі Сайын Е.С. 

Туралиева Г.А. 

 

4 Колледжішілік   «Үздік педагог»  байқауының 

нәтижесі 

Алимжанова А.Б. 

Сайын Е.С. 

 

5 Жас ұстаздардың тьюторлық мектебі жұмысының 

есебі 

Алимжанова А.Б. 

Сайын Е.С. 

 

6 «Мектепке дейінгі тәрбие және  оқыту» мамандығы 

бойынша кадрлар дайындау сапасы 

Алимжанова А.Б. 

Комиссия мүшелері 

 

СӘУІР 

8 отырыс  

1 Курстық    жұмыстың  қорғалу   сапасы Алимжанова А.Б. 

Сайын Е.С. 

Комиссия мүшелері 

 

2 Білім алушылардың білім, білік, дағдыларының 

сапасын бақылау. Директорлық әкімшілік бақылау 

тестері 

Алимжанова А.Б. 

Сайын Е.С. 

Бөлім меңгерушілері 

 

3 « Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу» пәні 

бойынша білім алушылардың ақпараттық-

анықтамалық құжаттарды құрастыру, рәсімдеу 

дағдылары 

Алимжанова А.Б. 

Сайын Е.С.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Колледждің жалпы әдістемелік тақырыбы негізінде 

ұйымдастырылған жұмыстардың сапасы (Аction 

research пен  Lessоn study тәсілдерін қолдану) 

Алимжанова А.Б 

Сайын Е.С. 

ПЦК меңгерушілері 

 

5 «Мен өз ісімнің шеберімін» әдістемелік аптаның 

өтілу сапасы  

Алимжанова А.Б. 

Сайын Е.С.  

 

6 Кәсіптік тәжірибе барысында болашақ мамандардың 

кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыруда  оқытудың 

нәтижесі мен біліктілік  критерийлеріне сәйкесігін 

анықтау  

Асубаева Г.С. 

Кәсіптік тәжірибе 

әдіскерлерлері 

Комиссия мүшелері 

 

МАМЫР 

9 отырыс  

1 Ағымдағы және қорытынды аттестаттау  

материалдарының дайындығын тексеру 

Алимжанова А.Б. 

Ақбаева Г.Б. 

Бегазова М.П. 

 

2 Оқу кабинеттерінің оқу жылының соңындағы 

жағдайы «Колледждің үздік кабинеті» байқауы 

нәтижесі 

Алимжанова А.Б. 

Сайын Е.С. 

Солтанқұлов Ғ.П. 

Комиссия мүшелері  

 

3 Колледж кітапханасы базасының жаңа оқулықтармен 

толықтырылу сапасы 

Бейсембаева Ж.Х.  

4 Жазғы сессияда студенттердің білім деңгейін анықтау 
және оқытушылардың академиялық  адалдық 

ұстанымдарын сақтауын бақылау 

Алимжанова А.Б. 

Байтекеева А.А. 

Комиссия мүшелері 

 

5 Білім алушылардың білім жетістіктеріне мониторинг 

(1 курс білім алушыларының білім жетістіктерінің  

деңгейін  анықтау) 

Алимжанова А.Б. 

Сайын Е.С. 

Бөлім меңгерушілері 

 

 

МАУСЫМ 

                                                             10 отырыс 

1 Сырттай  бөлімдегі  бақылау  жұмыстарының  және  

оған пікірлер  жазылуының  сапасын тексеру 

Ақбаева Г.Б.  

2 Оқытушылардың   кәсіби құзыреттілігінің рейтингі  Алимжанова А.Б. 

Оңғарова Б.К. 

Асубаева Г.С.  

Сайын Е.С. 

Бөлім меңгерушілері 

ПЦК меңгерушілері 

 

3 Қорытынды аттестациялық емтихандардың жүргізілу 

барысы, бітіруші мамандардың арнайы пәндерден 

білім сапасы  

Меңдгазиева М.Т. 

Алимжанова А.Б. 

Ақбаева Г.Б. 

Комиисия мүшелері 

 

4 Еңбек  демалысына  шығу  графиктері Қыдырбекова Г.Т.  

5 Келесі оқу жылына жұмыстарды жоспарлау 

мәселелері 

Әкімшілік мүшелері  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОЛЛЕДЖІШІЛІК   АУДИТТІҢ  МАҚСАТТАРЫ: 

-  колледждің  білім беру  қызметін жетілдіру; 

-  білім берудің  сапасын жақсарту; 

-  ҚР  -ның білім беру саласындағы   заңнамаларын сақтау; 

-  білім беру орындарының қызметін реттейтін нормативтік-құқықтық актілерді орындау;  

-  педагогтардың  кәсіби шеберліктерін арттыру; 

-  оқытушылар  мен  студенттердің өз іс-әрекеттеріне   жауапкершіліктерін  күшейту және 

тәртіптілікті бекіту;  

- оқытушылар құрамының  академиялық этикасын  көтеру; 

- колледжде педагогтар мен студенттер арасында сыбайлас жемқорлықтан бас тарту ортасын 

қалыптастыру; 

- колледждің  академиялық еркіндігін есепке ала отырып, білім мазмұнын жаңарту;  

-педагогтардың цифрлық құзыреттіліктерін, білім берудің цифрлық контенттері мен 

платформаларын білім беру үрдісінде тиімді қолдануды жетілдіру; 

- нәтижеге бағдарланған  білім  берудің  сапасын, бағалау критерийлерінің жүзеге асырылуына 

мониторниг жүргізу. 

- білім алушылардың білім жетістіктеріне мониторинг жүргізудің нәтижесін талдау. 

КОЛЛЕДЖІШІЛІК  АУДИТТІҢ   МІНДЕТТЕРІ: 

-  білім беру саласындағы  заңнамалардың орындалуына  бақылау жүргізу; 

- ТКББ -дің ЖММБС және білім беру бағдарламаларын орындау, оқу және тәрбие 

жұмыстарының жағдайын жүйелі түрде зерделеп отыру; 

- педагог кадрлардың қызметінің нәтижесін талдау және тиімділігіне сараптамалық баға беру, 

білім алушыларға білім беруде қазіргі заманғы ғылыми негізделген әдістерді қолдану; 

-  оқытушылардың қызметін зерделеу, олардың жұмыстарының нәтижесі туралы ақпараттар 

жинақтау. Педагогикалық тәжірибені тарату бойынша  ұсыныстар қалыптастыру; 

- оқытушыларға нақты және уақытында әдістемелік көмек көрсету, олардың педагогикалық 

біліктіліктерін арттыруға барынша ықпал ету; 

-  колледж  оқытушыларының кәсіби шеберліктерін жетілдіру  және біліктіліктерін көтеру; 

-  бақылау нәтижесінде анықталған кемшіліктердің алдын – алу, болдырмау және уақытында 

ескертіп отыру; 

- оқытушылардың  қызметін бағалау жүйесін оның сынақтан өткізу нәтижелерін ескере отырып 

түзету; 

- жазғы және қысқы сессия, аттестациялық бағалау кездерінде академиялық адалдықты және 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы тетіктерді ендіру;  

- педагогтар мен студенттердің құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы сауаттарын көтеру 

бойынша жүйелі және ауқымды жұмыс жүргізу; 

- сыбайлас жемқорлықты айыптайтын сана қалыптастыру, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мінез-

құлықты дәріптеу.  

 

КОЛЛЕДЖІШІЛІК   АУДИТТІ   ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ НЫСАНДАРЫ: 

Жоспарлы тексерулер – бекітілген жоспар - графикке сәйкес тексеруді ұйымдастыруда тиімсіз 

қайталаудың болмауын қадағалайды және жүйелілікті қамтамасыз етеді және оқу жылының 

басына дейін педагогикалық ұжымның мүшелеріне хабарланады;  

Жедел тексерулер -  білім алушылардың және олардың ата-аналарының пікірлерінде көрсетілген  

кемшіліктер туралы мәліметтерді тексеру,  фактілерді табу және білім беру үдерісіне 

қатысушылар арасындағы қатынастағы конфликт жағдаяттарды реттеу  мақсатында 

ұйымдастырылады; 

Мониторинг  жасау –білім беру сапасын басқарудың міндеттерін тиімді шешу үшін  білім беру 

үдерісін ұйымдастыру мен  нәтижелері  бойынша ақпараттарды талдау және өңдеу, жүйелі түрде 

еспке алу, жинақтау; 

Әкімшілік  жұмыстар – колледж директорымен оқытудың тиімділігін тексеру мақсатында білім 

алушыларды аралық аттестаттауда  ағымдағы тексеру аясында  үлгерімдерін бақылау. 

 



АУДИТТІҢ   ҚОРЫТЫНДЫСЫН  ШЫҒАРУ   ҮШІН   ҚОЛДАНЫЛАТЫН   ЖҰМЫС  

НЫСАНДАРЫ:  

- педагогикалық Кеңес отырысы;  

- әкімшілік Кеңес (директордың  алдында, директордың орынбасарларымен);  

-  әдістемелік  Кеңес отырысы; 

- колледж бойынша бұйрық шығару; 

- аналитикалық ( қызметтік)  хат. 

 АУДИТ  ТҮРЛЕРІ: 

•  Тақырыптық  аудит – іс - әрекеттің бір бағыты толық  тексеріледі; 

•  Кешенді  аудит – іс -  әрекеттің бірнеше бағыты  тексеріледі; 

• Фронтальды  аудит  -   жан – жақты зерделеу;  

•  Жеке  аудит -   педагог  қызметкерлердің кәсіби біліктіліктерін сараптамадан өткізуге, 

олардың   кәсіби қызметінің  нәтижелерінің деңгейіне объективті баға беруге  бағытталған 

(тақырыптық және фронтальды аудит түрлерінің   элементтері  біріктіріледі) 

 

КОЛЛЕДЖІШІЛІК   АУДИТТІҢ   ЕРЕЖЕСІ:   

• Колледж директоры  болатын тексерудің тақырыбы мен мерзімі туралы бұйрық шығарады, 

әрбір оқу жылындағы    бекітілген жоспарлы бақылаудың немесе  жедел тексерудің негізінде 

қорытынды материалдарды ұсыну уақытын белгілейді. 

• Тақырыптық және кешенді тексерулердің  уақыты 15  күннен аспауы және  бір 

оқытушының сабағына немесе бақыланатын іс-шараларына  қатысу  5 тен  артпауы керек. 

•  Жедел тексерулердің болатындығы   туралы оқытушыға   кемінде  бір  күн  бұрын  

ескертілуі  тиіс.  

 

КОЛЛЕДЖІШІЛІК  АУДИТТІҢ  НӘТИЖЕЛЕРІ:   

•  Колледжішілік  бақылаудың нәтижелері  колледж бойынша бұйрықтың негізінде   

талдамалық анықтама, мәлімет түрінде ресімделеді.  

•  Колледж қызметкерлері тексерудің нәтижелерімен танысқаннан кейін  колледжішілік 

бақылау нәтижелері туралы хабарланғандығын  куәләндіру  үшін  қорытынды материалдың  

соңына  қолдарын  қоюы тиіс.                                                                                                                                                                                               
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А.А. 

 

 

Әкімшілік 

кеңес 

 

Реттеу Оқу корпустары 

мен студенттер 

жатақханасында   

санитарлық-

эпидемиологиялық 

режимді (бұдан әрі 

– СЭР) қамтамасыз 

ету және барлық 

қызметкерлер мен 

білім алушыларды 

СЭР қамтамасыз 

ету регламентімен 

таныстыру 

Санитарлық 

нормалар мен 

ережелерді, 

студенттердің 

жүктемесінің 

нормасын сақтау 

Күнделікті 

тексеру, 

бақылау 

Мендгазие

ва М.Т. 

Ақбаева 

Г.Б. 

Солтанкул

ов Ғ.П. 

Байтекеева 

А.А. 

Баймолдан

ова С.О. 

медбикелер 

 

Әкімшілік 

кеңес 

 

Ағымд

ық 

Оқу 

материалдарын, 

оның ішінде 

электрондық оқу-

әдістемелік 

кешендерді, 

электрондық білім 

беру ресурстарын 

Аралас форматта  

білім беру 

технологиясын 

қолданып оқытуға 

дайындық деңгейін 

анықтау, оқу 

ресурстарын қорын 

молайту, білім беру 

ПЦК дағы 

оқытушыла

рдың  

жұмыстары

н 

бақылауды, 

үйлестіруді 

директорд

Алимжано

ва А.Б. 

Сайын Е.С. 

Оңғарова 

Б.К. 

Ақбаева 

Г.Б. 

Бейсембаев

Әкімшілік 

кеңес 

Мәлімет 



қалыптастыру 

бойынша 

жұмыстарды 

ұйымдастыру   

контенттерін 

қолдануды жетілдіру 

ың 

орынбасар

ларымен 

оқу 

меңгеруші

лерінің 

жауапкерш

іліктеріне 

бөліп беру  

а Ж.Х. 

 

Шолу Білім 

алушылардың 

Интернет 

желісімен, 

ақпараттық 

техникалық 

құралдармен 

қамтамасыз етілу 

жағдайына 

мониторинг 

жүргізу 

Қажеттілігі бар, 

көпбалалы және 

әлеуметтік 

отбасының білім 

алушыларын 

колледждегі 

ақпараттық 

техникалық 

құралдар қорынан 

алып,  қамтамасыз 

ету 

Ноутбукте

рге 

антивирус 

орнатып, 

бағдарлама

ларын 

оңдап, 

актімен 

тарытып 

беру 

Сайын Е.С. 

Байтекеева 

А.А. 

Баймолдан

ова С.О. 

 

Әкімшілік 

кеңес 

Мәлімет 

                                                                                    

КҮН САЙЫН 

Шолу Колледж 

қызметкерлерінің 

лауазымдық 

міндеттерін және 

жұмысшылардың 

міндеттерін 

орындауы 

Лауазымдық 

нұсқаулардың 

 орындалуын түзету, 

 барлық үрдістерді 

реттеу 

Лауазымды

қ 

нұсқауларғ

а 

сәйкестігін 

тексеру 

Мендгазие

ва М.Т. 

Асубаева 

Г.С. 

Қыдырбеко

ва Г.Т. 

Әкімшілік 

кеңес 

Мәлімет 

Ағымд

ық 

Білім 

алушылардың 

сабаққа қатысуы 

және 

кураторлардың 

топпен, ата-

аналармен  

байланысы 

Студенттердің 

сабақтан себепсіз 

қалмауын бақылау, 

оқытушылардың 

сабақ тарына  

студенттердің  

қатысуы мен 

қызығушылы ғы, 

оқытушылардың 

талап қою 

деңгейлерін 

анықтау. 

Күнделікті 

тексеру, 

бақылау 

Байтекеева 

А.А.  

Кезекші 

әкімшілік 

Әкімшілік 

кеңес 

Хабарла

ма 

Ағымд

ық 

Оқытушылардың 

оқу 

корпустарындағы 

кезекшілік 

міндеттерін 

атқаруы 

Кезекші әкімшілік 

және 

кезекшіоқытушылар

дың міндеттерін 

сапалы орындауын 

жүйелендіру. 

Бақылау, 

кезекшілік 

Журналдар

ын қарап 

шығу 

Баймолдан

ова С.О. 

Молдахмет 

Э.Б. 

Медбикеле

р 

 

Әкімшілік 

кеңес 

Хабарла

ма 

 

АЙ САЙЫН 

Шолу Инженерлік -

техникалық 

коммуникацияны 

қолдану 

Қауіпсіздік 

шараларының 

сақталу деңгейін 

анықтау 

Бақылау Мендгазие

ва М.Т. 

Солтанқұл

ов Ғ.П. 

Әкімшілік 

кеңес 

 



қауіпсіздігі Баймолдан

ова С.О. 

Шолу Білім беру үрдісін 

жүзеге асыру 

барысында 

заңнамалардың 

сақталуы 

Нормативтік 

құжаттарға 

педагогикалық 

үрдістегі іс-

әрекеттердің 

сәйкестігін тексеру 

Сәйкестігін 

тексеру, 

заң 

нормалары

мен 

салыстыру 

Мендгазие

ва М.Т.  

 

Әкімшілік 

кеңес 

 

Жоспар

лы  

Кәсіптік тәжірибе 

барысында 

болашақ 

мамандардың 

кәсіби 

құзыреттіліктерін 

қалыптастыруда 

инновациялық, 

ақпараттық - 

коммуникативті 

технологияны 

қолдану 

Студенттердің 

инновациялық, 

ақпараттық  -

коммуникативті 

технологияны 

меңгеру деңгейлерін 

анықтау 

 Кәсіптік 

тәжірибе 

базаларынд

ағы іс -

шараларға 

қатысу 

Асубаева 

Г.С. 

Кәсіптік 

тәжірибе 

әдіскерлер

лері 

 

Әкімшілік 

кеңес 

Мәлімет 

Монито

ринг 

тік 

Педагог 

қызметкерлердің IT 

құзыреттіліктерін 

жетілдіру бойынша 

біліктіліктерін 

көтеру жұмысы 

Кадрлардың 

құзыреттілік әлеуеті 

деңгейін анықтау 

Құжаттарм

ен танысу 

Сайн Е.С. 

Оңғарова 

Б.К. 

Әкімшілік 

кеңес 

Мәлімет 

 

ЖЫЛ БОЙЫ 

Жоспар

лы 

Жас 

оқытушылардың 

тьюторлық  

мектебінің 

жұмысын 

ұйымдастыру 

сапасы 

Жас оқытушыларға 

әдістемелік көмек 

көрсету 

Сабақтары

на қатысу, 

жеке кеңес 

беру, 

мектептің 

жұмыс 

жоспары 

бойынша 

отырыстар

ына 

қатыстыру 

Алимжан

ова.А.Б. 

Сайн Е.С. 

 Кезекті 

аттесттатт

аудан 

өтетін 

оқытушы

лар 

 

Әкімшілік 

кеңес 

Мәлімет 

 

 

СЕМЕСТР САЙЫН 

Ескерту Бұйрық 

журналдарын, 

алфавиттік 

кітаптарды, 

диплом, куәлік 

беруді тіркеу 

журналдарын 

толтыру 

Құжаттардың 

уақытында, 

талаптарға сай, 

құжаттарға сәйкес 

толтырылуы және 

ресімделуін тексеру 

Құжаттарға  

сәйкестігін 

тексеру 

Алимжанова

.А.Б. 

Ақбаева Г.Б. 

 

Қыдырбеков

а Г.Т 

Әкімшіл

ік кеңес 

Мәлімет 

Ескерту Іс қағаздары 

номенклатурасын 

жүргізуді 

біріздендіру 

Барлық құрылымдық 

бөлімдер бойынша іс 

қағаздарының 

номенклатураға 

сәйкес толық 

Құжаттард

ың 

бекітілген 

номенклат

ураға, 

Кусманова 

Г.Б. 

Қыдырбеков

а Г.Т. 

Директорды

Әкімшіл

ік кеңес 

Мәлімет 



жүргізілуін бақылау талапқа 

сәйкестігін 

тексеру 

ң 

орынбасарла

ры 

Ағымд

ық 

Оқытушылар мен 

студенттердің оқу 

құралдарын 

талапқа сай  

қолдануы, 

кітапханамен 

байланысы 

Пәндердің 

ерекшеліктері мен 

бейініне сәйкес 

оқытушылар мен 

студенттердің оқу 

құралдарын тиімді 

қолдану барысын 

анықтау  

Рейд 

жүргізу 

Әкімшілік 

мүшелері 

Бейсембаева 

Ж.Х. 

Әкімшіл

ік кеңес 

Мәлімет 

Ескерту Колледж 

мұрағатының 

ұйымдастырылуы 

Мұрағаттағы 

құжаттардың 

талапқа сай сақталу, 

ресімделу, 

қабылдану 

жағдайымен танысу 

Рейд 

жүргізу 

Кусманова 

Г.Б 

Әкімшіл

ік кеңес 

Хабарла

ма 

Әкімші

лік 

Ұжымдық келісім 

шарттардың 

орындалуы 

Кәсіподақ 

ұйымымен бірге 

бақылау 

Бақылау Алимжанова

.А.Б. 

Молдахмет 

Э.Б. 

Қыдырбеков

а Г.Т. 

Әкімшіл

ік кеңес 

Мәлімет 

Шолу Колледждегі 

азаматтық 

қорғаныс жүйесінің 

жұмысы 

Азаматтық қорғаныс 

жүйе 

сіне жауапты 

қызметкерлер дің 

міндеттерін 

орындауы мен 

ұйымдастыру 

жағдайымен танысу 

Құжаттарм

ен танысу, 

постыларға 

рейд 

жүргізу 

Мендгазиева 

М.Т. 

Есіркепов 

М.У. 

Әкімшіл

ік кеңес 

Мәлімет 

Шолу Еңбек қауіпсіздігі 

бойынша оқу 

жылындағы еңбек 

келісім шарттарын 

орындау  

Еңбек келісім 

шарттарындағы 

қауіпсіздік 

шараларының  

орындалу барысын 

тексеру 

Бақылау, 

жолға қою 

Мендгазиева 

М.Т. 

Алимжанова 

А.Б. 

Әкімшіл

ік кеңес 

Мәлімет 

Әкімші

лік  

Жатақхана 

жұмысының 

ұйымдастырылу 

жағдайы, 

студенттердің 

тұрмыс жағдайы 

Жатақхана 

жұмысының 

ұйымдастырылу 

сапасын тексеру 

(бөлмелерді жылу, 

жарық, сумен 

қамтамасыз етілуі, 

кітапхана, вайфай 

тб )  

Бақылау, 

жолға қою 

Мендгазиева 

М.Т. 

Алимжанова 

А.Б.. 

Байтекеева 

А.А. 

Солтанкулов 

Ғ.П. 

 

Әкімшіл

ік кеңес 

Мәлімет 

       ҚЫРКҮЙЕК 

Шолу  Директордың 

орынбасарларының

, ПЦК 

төрағаларының, 

бөлім  және 

кабинет меңгеруші 

лерінің, үйірме, 

Білім стандарты мен 

лауазымдық 

нұсқауларға 

сәйкестігін, 

колледжді дамыту 

стратегиясына  

байқау 

Жұмыс 

жоспарлар

ын тексеру, 

салыстыру 

Асубаева 

Г.С. 

Директорды

ң 

орынбасарл

ары  

Әкімшілік 

кеңес 

Есеп  



секция жұмыс 

жоспарларының 

колледждегі  білім 

мазмұнына 

сәйкестігі 

Ағымд

ық 

 1. Жаңа оқу 

жылына оқу 

құжаттарының 

жалпы 

дайындығын қарау 

(кестелер, 

жоспарлар, топ 

журналдары, 

бұйрықтар, мөр) 

2. Оқу 

кабинеттерінің 

жаңа оқу жылына 

дайындығы, оқу 

кабинеттеріндегі 

санитарлық -

гигиеналық 

режимнің сақталуы 

1. Оқу 

құжаттарының 

талапқа сәйкестігін 

тексеру 

2.Оқу кабинеттерінің 

материалдық - 

техникалық 

жағдайын және  

санитарлық -

гигиеналық режимді 

сақтау деңгейін 

анықтау 

Құжаттар 

бойынша 

салыстыру 

 

 

 

 

 

 

Рейд 

Асубаева 

Г.С. 

Байтекеева 

А.А. 

Солтанкуло

в Ғ.П. 

Сайын Е.С. 

Оңғарова 

Б.К. 

 

Әкімшілік 

мүшелері 

Медбикелер 

 Кабинет 

меңгерушіл

ері 

Әкімшілік 

кеңес 

Есеп 

Шолу Колледж 

кітапханасы 

базасының жаңа 

оқу жылына 

дайындығы 

Кітапхана қорының 

толықтырылу 

барысын, 

мамандықтарды 

қамтуын, оқу 

залының 

жұмысының 

ұйымдастырылуын, 

абономенттерге 

студенттердің 

қолжетімділігін 

бақылау 

Кітапхана 

қорымен, 

оқу 

залының 

абономенті

н қарап, 

танысу 

Бейсембаева 

Ж.Х. 

Әкімшілік 

кеңес 

Есеп 

Диагнос

ти-

калық 

Студенттер туралы 

мәліметтерді 

жинақтап, 

құрастыру. 1-

қыркүйектегі 

кеңеске әзірлеу 

Білім алушылардың 

жалпы сандық 

құрамын анықтау 

2 НК есебін тапсыру 

Құжаттар 

бойынша 

салыстыру 

Асубаева 

Г.С. 

Ақбаева 

Г.Б.  

Байтекеева 

А.А. 

топ 

кураторлар

ы 

Координа 

циялық –

пед. кеңес 

Мәлім

ет 

Шолу Оқу-әдістемелік 

база, оқу 

кабинеттері, оқу 

залы мен 

коридорлардағы 

қалқандар 

Оқу құралдарымен, 

дидактикалық 

материалдармен  

қамтамасыз етілу 

деңгейін анықтау, 

оқу кабинеттері, оқу 

залы мен 

коридорлардағы 

қалқандар 

материалдарының 

білім беру 

Оқу 

кабинеттер

іне рейд 

Сайын Е.С.  

Оңғарова 

Б.К. 

Асубаева 

Г.С. 

Бейсембаева 

Ж.Х.. 

Бөлім 

меңгерушіл

ері 

ПЦК  

Әкімшілік 

кеңес 

Мәлім

ет 



мазмұнына 

сәйкестігі мен 

студенттерге 

академиялық, 

әдістемелік  көмек 

беру бағыттылығын 

анықтау 

төрағалары 

 

Әкімші

лік 

Колледждің  

академиялық 

еркіндігін есепке 

ала отырып, ҚР 

ЖМББС, кәсіптік 

стандарттарға, 

WorldSkills 

стандарттарына 

және жұмыс 

берушілердің 

ұсыныстары мен 

талаптарына сәйкес  

білім мазмұнын 

жаңарту 

Колледжде 

дайындалатын  

мамандықтар 

бойынша оқылатын 

пәндердің оқытудың 

нәтижесі мен 

бағалау 

критерийлері 

анықталған жұмыс 

оқу 

бағдарламаларын 

әзірлеу 

Тәжірибелі 

оқытушыла

рдан 

шығармаш

ылық топ 

құру, 

негіздемел

ерін қарау 

. 

Сайын Е.С. 

Асубаева 

Г.С. 

Әкімшілік 

кеңес 

Мәлім

ет 

Ағымд

ық 

Оқытушылардың 

күнтізбелік -

тақырыптық 

жоспарларын және 

жұмыс оқу 

бағдарламаларын 

тексеру 

Жұмыс оқу 

бағдарламаларына 

сәйкестігін, сабақ 

түрлерінің 

инновациялық 

деңгейін анықтау 

Жеке 

әңгімелесу, 

жоспарлар

ды қарап 

шығу 

Мендгазиев

а М.Т. 

Сайын Е.С. 

Бөлім 

меңгерушіл

ері 

 

Координа 

циялық - 

пед.кеңес 

Мәлім

ет 

Ағымд

ық 

Дене  тәрбиесі 

пәнінен арнайы 

топқа қатысатын 

студенттер 

ВКК -анықтамасы 

бар, дене тәрбиесі 

пәнінен арнайы 

топтағы 

студенттермен 

жүргізілетін 

сабақтың сапасын, 

талапқа сәйкестігін 

анықтау. 

Құжаттары

н тексеру 

 

Асубаева 

Г.С. 

Мухамеджа

нова У.Ж. 

кураторлар 

Әкімшілік 

кеңес 

Мәлім

ет 

Шолу Колледж 

студенттерінің оқу 

үлгерімі,  сабаққа 

қатысуы,  

бейімделу кезеңі 

Колледж 

студенттерінің оқу 

үлгерімі, сабаққа 

қатысуы, бейімделу 

кезеңінің өтілу 

барысын бақылау, 

проблемаларды 

анықтау 

Бақылау, 

әңгімелесу 

Байтекеева 

А.А. 

Азамат А.А. 

Топ 

кураторлар

ы 

Кураторла

р кеңесі 

Хабар

лама 

Әкімші

лік  

Бітіруші 

түлектердің жұмыс 

орнымен 

қамтамасыз етілуі 

және жоғарғы оқу 

орнына түсуі 

Колледжді бітіруші 

мамандардың еңбек 

нарығы сұранысына 

ие болуы және 

жұмыспен қамтылуы 

деңгейлерін анықтау 

Құжаттарм

ен танысу 

Асубаева  

Г.С. 

Бітіруші 

топтардың 

кураторлар

ы 

Әкімшілік 

кеңес  

Есеп 

 

ҚАЗАН 

Ағымд Колледж Ата-аналармен Құжаттарм Байтекеева Куратор Мәлімет 



ық  студенттерінің  ата-

аналарымен 

байланыс орнату 

жұмыстары (әр 

курс бойынша 

бөлек) 

байланыс орнату 

жұмыстарының 

жолға қойылу  

барысын, 

ұйымдастырылған 

жұмыстардың 

түрлерін анықтау 

ен танысу, 

әңгімелесу, 

онлайн 

форматта 

ата-аналар 

жиналыста

рын өткізу 

А.А. 

 Топ 

кураторлары 

лар  

кеңесі 

Ағымд

ық 

Оқытушының 

кәсіби 

құзыреттілігін 

көтерудің құралы 

ретінде өзара 

сабаққа қатысу   

Педагогтардың 

жұмыстарында 

ғы өзара сабаққа 

қатысудың 

әрекеттестігі мен 

нәтижелігін зерделеу 

Сабақтарға 

қатысу 

Асубаева 

Г.С. 

. 

Сайын Е.С. 

Директорды

ң 

орынбасарла

ры 

Бөлім 

меңгерушіле

рі, ПЦК 

төрағалары 

Әкімшіл

ік кеңес 

Мәлімет 

Тақыр

ып- 

тық 

 

 

 

І курс 

студенттердің білім 

деңгейін 

математика, химия, 

физика, қазақ тілі, 

орыс тілі, 

информатика, 

Қазақстан тарихы, 

география пәндері 

бойынша  кіріспе 

бақылау 

Студенттердің білім 

деңгейін анықтау, 

қажетті шаралар 

жүргізу 

Сабақтарға 

қатысу, 

жеке кеңес 

беру, 

бақылау 

жұмыстары 

мен 

диктант, 

тест 

жұмыстары

н алу. 

Асубаева 

Г.С. 

Ақбаева Г.Б. 

Комиссия 

мүшелері 

 

 

Әкімшіл

ік кеңес 

Мәлімет 

Ағымд

ық 

Білім 

алушылардың 

сабаққа 

қолданатын құрал – 

жабдықтарының 

құрамы, түрлері, 

қолданылу 

жағдайы 

Сабақта құрал – 

жабдықтардың 

болуы және 

қолданылуы 

Сабаққа 

қатысу , 

тексеру, 

бақылау 

Асубаева 

Г.С. 

Сайын Е.С. 

Онгарова 

Б.К. 

Ақбаева 

Г.Б.. 

 

Координ

а 

циялық - 

пед.кеңе

с 

Мәлімет 

Ағымд

ық 

Колледждің оқу 

құжаттарының 

жағдайы 

Құжаттарды жүргізу 

барысындағы жалпы 

кемшіліктерді 

анықтау 

Әңгімелесу

,  оқу  

құжаттары

н, 

журналды 

тексеру 

Ақбаева Г.Б.  

Асубаева 

Г.С. 

 

Координ

а 

циялық - 

пед.кеңе

с 

Мәлімет 

Ағымд

ық 

Оқытушыларды 

аттестацияға 

дайындау 

Құжаттарының 

жағдайын дайындық 

деңгейін анықтау 

Сабақтарға 

қатысу, 

папкілер 

әзірлеу, 

безенденді

ру 

Сайын Е.С. 

 

 

Әдістем

елік 

кеңес 

Есеп 

Ағымд

ық 

Жас 

оқытушылардың 

сабақтарын 

бақылау 

Сабақты жоспарлау, 

сабақ барысындағы 

уақытты тиімді 

қолдану  барысын 

Сабақтарға 

қатысу 

Асубаева 

Г.С. 

Сайын Е.С. 

ПЦК 

Әдістем

елік 

кеңес 

Мәлімет 



анықтау төрағалары 

Тәлімгерлер 

Әкімші

лік  

Кәсіптік 

тәжірибенің 

ұйымдастырылу 

барысы 

Кәсіптік тәжірибенің 

ұйымдастырылуы, 

білім алушылардың 

қатысуы, құжаттары 

мен журналдарының 

уақытымен, сапалы 

толтырылу 

жағдайын бақылау 

Практика  

базаларынд

ағы 

сабақтарға, 

іс-

шараларға 

қатысу , 

журналдар 

мен 

құжаттард

ы қарап 

шығу 

Асубаева  

Г.С. 

Кәсіптік 

тәжірибе 

әдіскерлері 

Әкімшіл

ік кеңес 

Мәлімет 

Шолу Оқу - тәрбие 

үрдісінің   

I курстағы 

жағдайы, 

бейімделу 

айлығының 

қорытындысы 

Оқу - тәрбие 

жұмыстарын 

ұйымдастыру 

деңгейімен, 

студенттердің 

сабаққа қатысу, 

үлгерім 

жағдайларымен 

таныстыру 

Сабақтарға

, тәрбие 

сағаттары 

на, үйірме, 

секция 

жұмыс 

өткізу 

барысына  

рейд 

Асубаева 

Г.С. 

Байтекеева 

А.А. 

Психолог 

Әкімшіл

ік кеңес 

Есеп  

Әкімші

лік 

Білім берудің 

заманауи  

контенттерін 

қолдану, ақпарттық 

жүйе BILIM 

параграфты 

толтыру, білім 

алушылармен кері 

байланыс орнату 

мәселелері 

Колледждегі негізгі 

ақпарттық жүйе 

BILIM параграфты 

толтыру, 

тапсырмалардың 

талаптарға сәйкестігі 

мен   білім 

алушылармен кері 

байланыс орнату 

жағдайын анықтау 

BILIM 

параграф 

жүйесіне 

мониторин

г жүргізу 

Сайын Е.С. 

Онгарова 

Б.К. 

Асубаева 

Г.С. 

Ақбаева Г.Б. 

 

Әкімшіл

ік кеңес 

Есеп  

Шолу Колледжде 

медициналық 

қызмет көрсету мен 

санитарлық-

гигиеналық 

нормалардың 

сақталуы мен 

талаптардың 

орындалуы, сапасы 

Студенттердің 

құжаттары, 

оқытушылардың 

мед. байқаудан 

уақытымен өтуі, 

кәсіптік тәжірибеге 

байланысты білім 

алушылар 

дың мед. байқаудан 

өтуі, жеке 

санитарлық –

гигиеналық заттары 

ның, топтардағы 

мед.қобдишаларыны

ң болуы және т.б. 

жағдайларды 

анықтау 

Бақылау, 

құжаттарм

ен танысу 

Солтанқұлов 

Ғ.П. 

Асубаева 

Г.С. 

Байтекеева 

А.А. 

медбикелер 

 

Әкімшіл

ік кеңес 

Есеп  

 

ҚАРАША 

Фронта

льды  

Білім 

алушылардың білім 

4 курс білім 

алушыларының 

Сабақтары

на кіру, 

Мендгазиева 

М.Т. 

Әкімшіл

ік кеңес 

Мәлімет 



жетістіктеріне 

мониторинг  

білім жетістіктерінің  

деңгейін  анықтау 

тест 

жұмыстары

н алу 

Алимжанова 

А.Б. 

Сайын Е.О. 

Бөлім 

меңгерушіле

рі 

Тақыр

ып- 

тық  

«Бастауыш білім 

беру» мамандығы  

бойынша мамандар 

дайындау  

Колледж  аталған  

мамандық бойынша  

оқытушыларының 

инновациялық оқыту  

технологияны  

қолданудағы 

проблемалар мен 

озық тиімді 

тәжірибелерді, сабақ 

сапасының   

деңгейлерін анықтау 

Сабақтарға 

қатысу 

Алимжанова 

А.Б. 

Сайын Е.С. 

Онгарова 

Б.К. 

 Бөлім 

меңгерушіле

рі 

ПЦК  

төрағалары 

 

Әкімшіл

ік кеңес 

Анықта

ма 

Ағымд

ық 

ПЦК 

оқытушыларының 

өзара сабаққа 

қатысуы және LS 

сабақтарының 

ұйымдастыруы,  

тәлімгерлік жұмыс 

жоспарының 

орындалуы 

ПЦК –да өзара 

сабаққа қатысу, LS 

сабақтарын  және 

тәлімгерлік 

жұмыстардың  

ұйымдастырылуын  

жағдайы мен 

тиімділігі, оқу-

әдістемелік көмек 

беру деңгейі мен 

сапасын анықтау 

Құжаттард

ы тексеру, 

әңгімелесу, 

сабақтарын

а қатысу 

Алимжанова 

А.Б. 

Сайын Е.С. 

Бөлім 

меңгерушіле

рі 

ПЦК  

төрағалары 

Тәлімгерлер 

Әкімшіл

ік кеңес 

Есеп 

Тақыр

ып- 

тық  

Оқу журналдарын, 

оқу-құжаттарын  

тексеру 

Уақытында 

толтырылуы, білім 

беру міндетін 

орындау, білім 

стандартына 

сәйкестігін анықтау 

Журналдар

ды қарап 

шығу 

Алимжанова 

А.Б. 

Сайын Е.С. 

Онгарова 

Б.К. 

 Бөлім 

меңгерушіле

рі 

Әкімшіл

ік кеңес 

Хабарла

ма 

Тақыр

ып- 

тық 

Жас және жаңадан 

келген  

оқытушылардың 

сабақтарын 

бақылау 

Байқау және ашық 

сабақты жоспарлау, 

оқытушылардың 

кәсіби деңгейін 

анықтау 

Сабақтарға 

қатысу 

Алимжанова 

А.Б. 

Сайын Е.О. 

Бөлім 

меңгерушіле

рі 

ПЦК  

төрағалары 

Әдістем

елік 

кеңес  

Анықта

ма 

Ағымд

ық  

Студенттердің 

сабаққа қатысу 

жағдайы 

Студенттердің 

сабаққа қатысуы 

деңгейін, сабақтың  

сапасын анықтау 

Студенттер

дің сабаққа 

қатысуын, 

баға қорын 

қарау 

Байтекеева 

А.А. 

Топ 

кураторлары 

Әкімшіл

ік кеңес 

Мәлімет 

Ағымд

ық 

Курстық 

жұмыстардың 

тақырыптарын 

талдау және бекіту 

Курстық 

жұмыстардың 

тақырыптарының 

оқу 

бағдарламаларына  

Тексеру, 

былтырғы 

жылғы 

курстық 

жұмыстарғ

Алимжанова 

А.Б. 

Сайын.Е.С. 

Бөлім 

меңгерушіле

Әдістем

елік 

кеңес 

Хабарла

ма 



және жаңартылған 

білім беру жүйесіне 

сәйкестігін анықтау 

а 

аналитикал

ық талдау 

жасау 

рі 

Ағымд

ық 

Әдістемелік 

аптаның өтілу 

сапасы «Мен өз 

ісімнің шеберімін» 

Оқытушылардың 

білім сапасын және 

біліктілігін көтеру 

сапасы,өзара 

тәжірибе алмасу 

Сабақтарға 

қатысу 

Алимжанова 

А.Б. 

Сайын Е.О. 

Бөлім 

меңгерушіле

рі 

Әкімшіл

ік кеңес 

Анықта

ма 

Әкімші

лік  

Білім 

алушылардың білім 

жетістіктеріне 

мониторинг  

2 курс білім 

алушыларының 

білім жетістіктерінің  

деңгейін  анықтау 

Тест 

жұмыстары

н тапсыру 

Мендгазиева 

М.Т. 

Алимжанова 

А.Б. 

Сайын Е.О. 

Әкімшіл

ік кеңес 

Мәлімет 

Әкімші

лік 

Оқытушының 

кәсіби 

құзыреттілігін 

көтерудің құралы 

ретінде өзара 

сабаққа қатысу   

Педагогтардың 

жұмыстарында 

ғы өзара сабаққа 

қатысудың 

әрекеттестігі мен 

нәтижелігін зерделеу 

Сабақтарға 

қатысу 

Алимжанова 

А.Б. 

Сайын Е.С. 

Директорды

ң 

орынбасарла

ры 

Бөлім 

меңгерушіле

рі, ПЦК 

төрағалары 

Әкімшіл

ік кеңес 

Мәлімет 

                                                                                                                  

                                                                                                               ЖЕЛТОҚСАН 

Тақыр

ып- 

тық  

Пәндік 

олимпиадаларды 

ұйымдастыру 

барысы және 

сапасы, онлайн 

олимпиадалар мен 

байқауларға қатысу 

нәтижесі 

Кәсіби 

құзыреттіліктерін 

дамыту, әлеуеттерін 

көтеру 

Колледж 

ішілік және 

онлайн 

олимпиада

лар мен 

байқауларғ

а 

қатыстыру 

Алимжанова 

А.Б. 

Сайын Е.С.  

Туралиева 

Г.А. 

Әкімшіл

ік  кеңес 

Есеп 

Ағымд

ық 

Оқу құжаттары Оқу құжаттары: (топ 

журнал дары, 

үлгерім 

кітапшалары, жинақ 

ведомостары) 

уақытында 

толтырылуы, 

тазалығы, модульдік 

жұмыс оқу 

бағдарламасына 

сәйкестігін анықтау 

Топ 

журналдар

ын, үлгерім 

кітапшалар

ын, жинақ 

ведомостар

ын қарап 

шығу 

Алимжанова 

А.Б. 

Сайын Е.С. 

Онгарова 

Б.К. 

Бөлім 

меңгерушіле

рі 

Әкімшіл

ік 

кеңес 

Хабарла

ма 

Ағымд

ық 

Сабақтарда және 

оқу 

практикаларында 

көрнекіліктерді, 

оқу-құралдарын, 

дидактикалық 

материалдарды, 

Сабақтарда және оқу 

практикаларында 

көрнекіліктерді, 

ақпараттық техника 

құралдарын, 

оқулықтар мен 

әдебиеттерді тиімді 

Рейд Меңдгазиева 

М.Т. 

Алимжанова 

А.Б. Сайн 

Е.С. 

Онгарова 

Б.К. 

Әкімшіл

ік  кеңес 

Мәлімет 



ақпараттық - 

техникалық 

құралдарды 

қолдану  

қолдану барысын, 

тиімділік  деңгейін 

анықтау 

Ақбаева Г.Б. 

Ағымд

ық 

Студенттердің 

сабаққа қатысуы 

Студенттердің 

сабаққа қатысу  

барысын, 

кураторлардың 

топпен байланысын 

байқау 

Рейд Байтекеева 

А.А. 

психолог 

Коорд.-

пед. 

кеңес 

Мәлімет 

Әкімші

лік  

Тәжірибе 

әдіскерлерінің 

құжаттары мен 

журналдары 

Тәжірибе 

әдіскерлерінің 

құжаттары мен 

журналдардың 

толтырылу сапасын 

анықтау 

Журналдар

ды, 

құжаттард

ы қарап 

шығу 

Асубаева  

Г.С. 

 Кәсіптік 

тәжірибе 

әдіскерлері 

Кәсіптік 

тәжірибе 

кеңесі 

Мәлімет 

Ағымда

ғы 

Оқытушыларды 

аттестаттау 

Оқытушылардың 

кәсіби біліктілік 

деңгейлерін зерделеу 

Сабақтары

на қатысу, 

ұйымдасты

рған оқу-

әдістемелік 

іс-

шараларын

а оқу-

әдістемелік 

материалда

рымен 

танысу 

Сайын Е.С.  

 ПЦК  

төрағалары 

 

Әдістем

елік 

кеңес 

Хабарла

ма 

Тақыр

ып- 

тық 

 

Факультативтердің, 

үйірмелердің және 

секциялардың 

ұйымдас тырылуы 

Графиктерге сай 

өтілу сапасы, білім 

алушылар ды тарту 

жағдайын анықтау 

Факультат

ивтердің, 

үйірмелерд

ің, 

секциялард

ың 

жұмыстары

на қатысу 

Алимжанова 

А.Б. 

Сайын Е.С. 

Байтекеева 

А.А. 

ПЦК  

төрағалары 

 

Әкімшіл

ік кеңес 

Анықта

ма 

Ағымд

ық 

Оқу 

кабинеттеріндегі 

әдістемелік жұмыс 

және оқытылатын 

пәндер бойынша 

электронды оқу-

әдістемелік 

кешендердің 

сапасы, тиімділігі  

Оқу 

кабинеттеріндегі 

әдістемелік 

жұмыстардың  

ұйымдастырылуы, 

жинақталған 

материалдардың 

қоры, дидактикалық 

тиімділігі,  

картатекаларының 

жасалуы жағдайын 

анықтау 

Оқу 

кабинеттер

інің 

байқауы 

Алимжанова 

А.Б.  

Әкімшілік 

мүшелері 

ПЦК  

төрағалары 

Кабинет 

меңгерушіле

рі 

 

Әдістем

елік 

кеңес 

Есеп 

Тақыр

ып- 

тық 

Жаңадан келген 

және жас 

оқытушылардың 

байқау және ашық 

сабақтарының 

сапасы 

Жас 

оқытушылардың 

оқыту сапасының 

деңгейі 

Сабаққа 

кіру 

Алимжанова 

А.Б. 

Сайын Е.С. 

ПЦК  

төрағалары 

 

Әдістем

елік 

кеңес 

Есеп 



Әкімші

лік  

Жатақхана 

жұмысының 

ұйымдастырылу 

жағдайы, 

студенттердің   

тұрмыс жағдайы 

Жатақхана 

жұмысының 

ұйымдастырылу 

сапасын тексеру 

(бөлмелерді жылу, 

жарық, сумен 

қамтамасыз етілуі, 

кітапхана, WI-FI  

т.б. )  

Бақылау, 

жолға қою 

Солтанкулов 

Г.П. 

Баймолдано

ва С.О. 

Байтекеева 

А.А. 

медбикелер 

Әкімшіл

ік кеңес 

Мәлімет 

Әкімші

лік  

Білім 

алушылардың білім 

жетістіктеріне 

мониторинг  

4 курс білім 

алушыларының 

білім жетістіктерінің  

деңгейін  анықтау 

Тест 

жұмыстары

ның, өзара 

сабаққа 

кіру 

нәтижелері

н талдау 

Мендгазиева 

М.Т. 

Алимжанова 

А.Б. 

Сайын Е.О. 

Ақбаева Г.Б. 

Әкімшіл

ік кеңес 

Мәлімет 

 

ҚАҢТАР 

Тақыр

ып- 

тық 

Оқу журналдарын 

тексеру 

Бағалардың 

жинақталуы мен 

журналдағы 

жазылған 

мазмұнының 

күнтізбелік-

тақырыптық 

жоспармен 

сәйкестігі 

Журналдар

ды тексеру 

Алимжанова 

А.Б. 

Онгарова 

Б.К. 

Ақбаева Г.Б. 

Асубаева 

Г.С. 

 

Әкімшіл

ік 

кеңес 

Мәлімет 

Тақыр

ып- 

тық  

Қысқы  сессия Студенттердің білім 

деңгейін анықтау 
және 
оқытушылардың 

академиялық  

адалдық 

ұстанымдарын 

сақтауын бақылау  

Сабақтарға

, 

емтихандар

ға, сынақ 

тапсыруға 

қатысу 

Меңдгазиева 

М.Т. 

Алимжанова 

А.Б. Ақбаева 

Г.Б. 

 

Координ

а 

циялық- 

пед. 

кеңес 

Анықта

ма 

Тақыр

ып- 

тық 

I жарты жылдық 

бойынша Жұмыс 

оқу 

бағдарламаларыны

ң орындалуы 

Оқыту мен білімді 

меңгерту санасын 

талдау 

Аттестация

лық, 

семестрлік 

бағалау 

қорытынды

лары мен 

қысқы 

сессияның 

қорытынды

сын талдау 

Алимжанова 

А.Б. 

Асубаева 

Г.С.  

Сайын Е.С. 

Оңғарова 

Б.К. 

Ақбаева Г.Б. 

 

Әкімшіл

ік кеңес 

Мәлімет 

Әкімші

лік 

Құжаттарды 

тексеру: үлгерім 

кітапшалары, 

емтихан 

ведомостілері, топ 

журналдары 

Құжаттардың 

стандартқа 

сәйкестігі, 

уақытында 

толтырылуы 

Құжаттард

ы қарап 

шығу 

Алимжанова 

А.Б. 

Оңғарова 

Б.К. 

Ақбаева Г.Б.  

 

Коорд.-

пед. 

кеңес 

Есеп 

Әкімші

лік 

Курстық жұмыстың 

жазылу сапасы 

Курстық 

жұмыстарды жазуға 

және ресімдеуге 

Курстық 

жұмыстың 

жазылу 

Алимжанова 

А.Б. 

Сайын Е.С. 

Әдістем

елік 

кеңес 

Анықта

ма 



қойылатын 

талаптардың 

орындалу сапасын 

анықтау 

сапасын 

анықтау 

Ақбаева Г.Б.  

Арнайы пән 

оқытушылар

ы 

Әкімші

лік 

Ағымдағы емтихан, 

сынақ және 

аттестация лық 

қорытынды  

материалдарының 

дайындығын 

тексеру 

Материалдардың оқу 

бағдарламаларының 

мазмұнына, 

дидактика лық 

талаптарға 

сәйкестігін анықтау 

Материалд

арға талдау 

жүргізу, 

танысып 

шығу 

Меңдгазиева 

М.Т.  

Алимжанова 

А.Б. 

Ақбаева Г.Б.  

ПЦК  

төрағалары 

 пән 

оқытушылар

ы 

Коор-

пед 

кеңес 

Мәлімет 

Тақыр

ыптық 

«Педагогикалық 

шеберлік» 

апталығының өтілу 

сапасы 

Кәсіби шебер  

педагогтарды 

анықтау және озат 

тәжірибені тарату 

Іс – 

шараларға 

қатысу, 

талдау 

Алимжанова 

А.Б. 

Сайын Е.С. 

Байтекеева 

А.А. 

Бөлім 

меңгерушіле

рі 

Әкімшіл

ік кеңес 

Мәлімет 

Монито

ринг 

тік  

Оқытушылардың  

IT құзыреттілігі  

Оқытушылардың  IT 

құзыртеттілігі 

деңгейін анықтау 

Олимпиада 

ұйымдасты

ру , 

электронд

ы 

платформа

дағы 

педагогика

лық  

қызметіне  

талдау 

жүргізу 

 

Оңғарова 

Б.К. 

Сайын Е.С. 

. 

Педагог

икалық  

кеңес 

Мәлімет 

Ағымд

ық 

Сырттай бөлімде 

сабақ өткізу сапасы 

және жаңа 

технологияны 

қолдану жағдайы 

Сырттай бөлімде 

сабақ өткізу сапасы 

және жаңа 

технологияны 

қолдану жағдайын 

анықтау 

Сырттай 

бөлімдегі 

топтардың 

сабақтарын

а 

қатысу,тал

дау 

Ақбаева Г.Б. 

Алимжанова 

А.Б. 

Сайын Е.С. 

 

Әкімшіл

ік кеңес 

Мәлімет  

Тақыр

ыптық  

Колледж 

кітапханасының  

аралас форматта 

оқыту 

технологиясын  

қолдану арқылы 

педагогикалық 

үрдісті 

ұйымдастырудағы 

ролі 

Кітапхана 

жұмысының 

тиімділігін, 

қолжетімділігін 

анықтау 

Кітапхана 

жұмыс 

жоспары 

бойынша 

ұйымдасты

рған 

жұмыстары

на шолу, 

веб 

парағын 

қарау, есеп 

тыңдау 

Бейсембаева 

Ж.Х. 

Әкімшіл

ік кеңес 

Мәлімет 

 



АҚПАН 

Ағымд

ық 

Колледж 

студенттерінің 

және  «Жұмыспен 

қамту»  

бағдарламасы 

аясындағы 512  топ 

студенттерінің 

тамақтану 

қаржысының 

жүйелі берілуі 

немесе асханада 

тамақтануды 

ұйымдастырылу 

барысы 

ПЗ тобындағы 

тамаққа бөлінген 

қаржының 

уақытымен 

аударылуын немесе 

студенттердің 

тамақтануының 

санитарлық-

гигиеналық талапқа 

сәйкестігін, 

ұйымдастырылуын 

тексеру 

Бухгалтерд

ің есебін 

тыңдау, 

топ 

студенттері

мен 

әңгімелесу 

Асхана мен 

буфеттің 

жұмыстары

мен 

танысу, 

бақылау 

Ажибаева 

А.И. 

Байтекеева 

А.А. 

Солтанқұлов 

Ғ.П. 

медбикелер 

 Асхана 

меңгерушісі 

кураторлар 

 

Әкімшіл

ік кеңес 

Мәлімет 

Тақыр

ып- 

тық 

3W0110101- « 

Тәрбиешінің 

көмекшісі»  

біліктілігі бойынша 

мамандарды 

даярлау сапасы 

Білім сапасын, 

модульдік оқыту 

бойынша оқу 

құжаттарының 

әзірлену жағдайын, 

білім берудің 

талаптарға 

сәйкестігін анықтау 

Студенттер

дің 

сабақтарын

а қатысу, 

оқу 

құжаттары

н қарап, 

талапқа 

сәйкестігін 

анықтау 

Мендгазиева 

М.Т. 

Алимжанова 

А.Б. 

Асубаева 

Г.С. 

Оңғарова 

Б.К. 

Комиссия 

мүшелері 

Әкімшіл

ік кеңес 

Анықта

ма 

Тақыр

ып- 

тық  

Диплом алдындағы 

кәсіптік тәжірибе 

Барлық  пед. 

мамандықтар  

бойынша «Диплом 

алдындағы кәсіптік 

тәжірибе» 

барысында  білім 

алушылардың сабақ 

беру сапалары және 

тәжірибе 

әдіскелерінің 

әдістемелік нұсқау 

беру сапасының 

деңгейін анықтау 

Кәсіптік 

тәжірибе 

базаларын 

дағы 

сабақтарға, 

іс- 

шараларға 

қатысу 

 Асубаева 

Г.С. Бөлім 

меңгерушіле

рі 

Кәсіптік 

тәжірибе 

әдіскерлері 

Пед. 

кеңес 

Анықта

ма 

Әкімші

лік 

«Үйден оқу» 

пәнінен 

сабақтардың  

жүргізілу жағдайы 

«Үйден оқу» пәнінің 

сабақтарды 

жоспарлап өткізу 

сапасы 

тапсырмаларды 

каникул кездерінде 

беру жағдайы 

Сабақтарға 

қатысу, 

проблемал

арды 

анықтау 

Сайын Е.С. 

Алимжанова 

А.Б. 

ПЦК 

Төрағалары 

Координ

а 

циялық - 

пед.кеңе

с 

 

Хабарла

ма 

Ағымд

ық 

Дене тәрбиесінен 

факультатив 

сабақтарының және 

секция 

жұмыстарының  

жүргізілуі 

Дене тәрбиесі 

сабақтарында 

санитарлық-

гигиеналық 

нормалардың 

сақталу деңгейін, 

спорт залының 

тазалығын, спорт 

алаңының тиімді 

Сабақтарға 

қатысу 

Алимжанова 

А.Б.. 

Комиссия 

мүшелері 

Әкімшіл

ік кеңес 

Мәлімет 



қолданылуын, спорт 

киімдерін киюге 

қойылатын 

талаптарды байқау 

Тақыр

ып- 

тық 

«Колледждің үздік 

практиканты» 

байқауының 

нәтижесі 

Мамандар даярлау 

сапасы 

Іс- 

шараларға 

қатысу 

Мендгазиева 

М.Т. 

Алимжанова 

А.Б. 

Асубаева 

Г.С. 

Комиссия 

мүшелері 

Педагог

икалық 

кеңес 

Анықта

ма 

Ағымд

ық 

Сырттай бөлімдегі 

сабақтардың, 

емтихан 

сессиясының,  

бақылау 

жұмыстарының 

және оған пікірлер 

жазылуының 

сапасы 

Сырттай бөлімдегі 

жұмыс оқу 

жоспарының 

орындалуын, 

сапасын анықтау 

Сырттай 

оқу 

бөліміне 

қатысты 

құжаттард

ы  тексеру, 

сабақтарға 

кіру 

Алимжанова 

А.Б. 

Оңғарова 

Б.К. 

Ақбаева Г.Б.  

 

 

Педагог

ика 

лық  

кеңес 

Анықта

ма 

Фронта

льды  

Білім 

алушылардың білім 

жетістіктеріне 

мониторинг  

3 курс білім 

алушыларының 

білім жетістіктерінің  

деңгейін  анықтау 

Сабақтары

на кіру, 

тест 

жұмыстары

н алу 

Мендгазиева 

М.Т. 

Алимжанова 

А.Б. 

Сайын Е.О. 

Бөлім 

меңгерушіле

рі 

Әкімшіл

ік кеңес 

Мәлімет 

 

НАУРЫЗ 

Тақыр

ып- 

тық  

«Мектепке дейінгі 

тәрбие және  

оқыту» мамандығы 

бойынша кадрлар 

дайындау сапасы  

Колледжде  аталған 

мамандық бойынша 

мамандардың 

сапасын, 

поблемаларды 

анықтау 

Сабақтарға 

қатысу 

Мендгазиева 

М.Т. 

Алимжанова 

А.Б. 

Бөлім 

меңгерушіле

рі 

ПЦК  

төрағалары 

Әкімшіл

ік кеңес 

Анықта

ма 

Ағымд

ық 

Топ журналын 

тексеру 

Күнтізбектік –

тақырыптық 

жоспарға 

сәйкестігін, 

қорытынды 

аттестациядағы  

бағалардың 

жинақталу деңгейін  

анықтау  

Журналдар

ды  тексеру 

Алимжанова 

А.Б. 

Оңғарова 

Б.К. 

Ақбаева Б.К. 

Координ

а 

циялық  

- 

пед.кеңе

с 

Мәлімет 

Әкімші

лік 

Тәрбие 

сағаттарының 

мақсат –

міндеттерінің 

дұрыс анықталуы,  

Тәрбие 

сағаттарының  

жоспарлануы, 

мақсат-міндеттері 

мен  

Тәрбие 

сағаттарын

а , 

тәрбиелік 

іс-

 Байтекеева 

А.А.  

Комиссия 

мүшелері 

Әкімшіл

ік кеңес 

мәлімет 



тәрбие 

бағыттарының 

толыққанды жүзеге 

асырылуы 

құндылықтарының  

дұрыс анықталуына, 

жас ерекшеліктеріне 

сәйкестігіне  

мониторинг жүргізу   

шараларға 

қатысу 

Тақыр

ып- 

тық 

«Дарындылар 

Академиясының» 

жұмыс есебі 

Студенттермен 

ұйымдастырылатын 

ғылыми 

жұмыстардың 

сапасын, 

нәтижелілігін 

анықтау 

«Дарынды

лар 

Академияс

ының» 

жұмыс 

жоспары 

бойынша 

құжаттары

мен танысу 

Алимжанова 

А.Б. 

Туралиева 

Г.А. 

Әдістем

елік 

кеңес 

мәлімет 

Тақыр

ып- 

тық 

«Колледждің  үздік 

педагог» 

байқауының 

нәтижесі 

Кәсіби шебер  

педагогтарды 

анықтау және озат 

тәжірибені тарату 

іс – 

шараларға 

қатысу 

Алимжанова 

А.Б. 

Сайын Е.С. 

Бөлім 

меңгерушіле

рі 

Пед.кеңе

с 

Анықта

ма 

Ағымда

ғы  

Жас ұстаздардың 

тьюторлық мектебі 

жұмысының есебі 

Жас ұстаздардың 

кәсіби шеберліктерін 

жетілдіру, 

әдістемелік көмек 

беру және 

тәлімгерлік 

жұмыстарының 

орындалу барысын 

анықтау 

Жоспар 

бойынша іс 

–шараларға 

қатысу, 

құжаттарм

ен танысу, 

талдау 

Алимжанова 

А.Б. 

Сайын Е.С. 

 

Әкімшіл

ік кеңес 

мәлімет 

 

СӘУІР 

Әкімші

лік 

Студенттердің 

білім, білік, 

дағдыларының 

сапасын бақылау. 

Директорлық 

әкімшілік бақылау 

тесттері 

Негізгі оқу 

материалдарын 

меңгеру деңгейін 

анықтау 

Тест, 

бақылау 

жұмыстары

н  алу 

Мендгазиева 

М.Т. 

Алимжанова 

А.Б 

Ақбаева Г.Б. 

Әкімшіл

ік кеңес 

Анықта

ма 

Тақыр

ыптық 

Колледждің жалпы 

әдістемелік 

тақырыбы негізінде 

ұйымдастырылған 

жұмыстардың 

сапасы 

Аction research пен  

Lessоn study 

тәсілдерін 

қолданудың  ғылыми 

– теориялық  

негіздерін зерделеу, 

пайымдау және 

практикада жүзеге 

асыру арқылы оқыту 

мен оқуды жетілдіру 

Аction 

research 

пен  Lessоn 

study 

тәсілдерін 

қолдану 

сабақтарын

а, 

семинарлар

ға қатысу 

Алимжанова 

А.Б. 

Сайын Е.С. 

Бөлім 

меңгерушіле

рі ПЦК  

төрағалары 

 пән 

оқытушылар

ы 

Әкімшіл

ік кеңес 

Мәлімет 

Әкімші

лік 

« Мемлекеттік 

тілде іс қағаздарын 

жүргізу» пәні 

бойынша білім 

алушылардың 

ақпараттық-

« Мемлекеттік тілде 

іс қағаздарын 

жүргізу» пәні 

бойынша білім 

алушылардың 

ақпараттық-

Сабақтарға 

қатысу, 

бақылау 

жұмыстары

н жаздыру 

Алимжанова 

А.Б. 

Сайын Е.С. 

комиссия 

мүшелері 

Әкімшіл

ік кеңес 

Мәлімет 



анықтамалық 

құжаттарды 

құрастыру, 

рәсімдеу 

дағдылары  

анықтамалық 

құжаттарды 

құрастыру, рәсімдеу 

дағдылары деңгейін 

анықтау 

Әкімші

лік 

Курстық    

жұмыстың  қорғалу   

сапасы 

Мамандықтар 

бойынша курстық 

жұмыстарды қорғау  

графиктерінің 

орындалуы және 

қорғау сапасын, 

«Курстық жұмысты  

қорғау туралы» 

Ереже талаптарына   

сәйкестігін анықтау 

Курстық 

жұмыстард

ың 

қорғалуына  

қатысу 

Алимжанова 

А.Б. 

Сайын Е.С. 

комиссия 

мүшелері 

Әкімшіл

ік кеңес 

Мәлімет 

 

МАМЫР 

Әкімші

лік 

Ағымдағы және 

қорытынды 

аттестаттау  

материалдарының 

дайындығын 

тексеру 

Материалдардың оқу 

бағдарламаларының 

мазмұнына, 

дидактиклық 

талаптарға, 

демонстрациялауға  

сәйкестігін анықтау 

Материалд

арға талдау 

жүргізу, 

танысып 

шығу 

Алимжанова 

А.Б 

Ақбаева Г.Б. 

Сайын Е.С. 

ПЦК  

төрағалары, 

 пән 

оқытушылар

ы 

Коор-

пед 

кеңес 

Мәлімет 

Диагнос

ти- 

калық 

Оқу кабинеттерінің 

оқу жылының 

соңындағы 

жағдайы 

«Колледждің үздік 

кабинеті» байқауы 

нәтижесі 

Жөндеу, жұмыс 

орнын дайындау, 

компьютер паркінің 

жаңартылуы, 

әдістемелік, 

дидактикалық 

материалдармен 

қамтамасыз етілуі, 

көгалдандырылу 

жағдайын анықтау 

Байқау, 

рейд 

Меңдгазиева 

М.Т. 

Алимжанова  

А.Б. 

Сайын Е.С. 

Солтанқұлов 

Ғ.П. 

 

Әкімшіл

ік  кеңес 

Мәлімет 

Ағымд

ық 

Оқытушылардың 

аттестаттаудан өту 

туралы өтініштерін 

қабылдау  

Жоспар бойынша Құжаттарм

ен  

сәйкестігін 

анықтау 

Сайын Е.С. 

ПЦК  

төрағалары 

 

Әдістем

елік 

кеңес 

Есеп 

Ескерту Бітіруші топтарға 

шолу түрінде 

бақылау 

Білім деңгейлерінің 

стандартқа 

сәйкестігін, 

қорытынды 

аттестаттауға  

дайындық 

деңгейлерін анықтау 

Сабаққа 

қатысу, 

бақылау, 

тест алу 

Алимжанова  

А.Б. 

Ақбаева Г.Б. 

 

 

Әдістем

елік 

кеңес 

Мәлімет 

Ағымд

ық 

Оқу құжаттары Оқу құжаттарының: 

(топ журналдары, 

үлгерім кітапша 

лары,  жинақ 

ведомостары) 

уақытында 

толтырылуын, 

Топ 

журналдар

ын, үлгерім 

кітапшалар

ын, жинақ 

ведомостар 

ын тексеру, 

Алимжанова  

А.Б. 

Ақбаева Г.Б. 

 

 

 

Пед-

коорд. 

кеңес 

Мәлімет 



тазалығын, 

бағалардың 

жинақтал уын,  

күнтізбелік- 

тақырыптық 

жоспармен 

сәйкестігін анықтау 

сәйкестігін 

қарау 

Тақыр

ып- 

тық  

Жазғы сессия Студенттердің білім 

деңгейін анықтау 
және 
оқытушылардың 

академиялық  

адалдық 

ұстанымдарын 

сақтауын бақылау 

Сабақтарға

, 

емтихандар

ға сынақ 

тапсыруға 

қатысу 

Әкімшілік 

мүшелері 

 

Әкімшіл

ік   

кеңес 

Хабарла

ма 

Шолу Колледж 

кітапханасы 

базасының жаңа 

оқулықтармен 

толықтырылу 

сапасы  

Кітапхана қорының 

толықтырылу 

барысын, 

мамандықтарды 

қамтуын, оқу 

залының 

жұмысының 

ұйымдастырылуын, 

абономенттерге 

білім алушыларға 

қолжетімділігін 

бақылау 

Кітапхана 

қорымен, 

оқу 

залының 

абономенті

н қарап, 

танысу 

Бейсембаева 

Ж.Х. 

Әкімшіл

ік кеңес 

Есеп 

Фронта

льды  

Білім 

алушылардың білім 

жетістіктеріне 

мониторинг  

1 курс білім 

алушыларының 

білім жетістіктерінің  

деңгейін  анықтау 

Сабақтары

на кіру, 

тест 

жұмыстары

н алу 

Мендгазиева 

М.Т. 

Алимжанова 

А.Б. 

Сайын Е.О. 

Бөлім 

меңгерушіле

рі 

Әкімшіл

ік кеңес 

Мәлімет 

 

                                                                                                                  МАУСЫМ 

Әкімші

лік 

Сырттай бөлімдегі 

бақылау 

жұмыстарының 

және оған пікірлер 

жазылуының 

сапасын тексеру 

Сырттай бөлімдегі 

жұмыс оқу 

жоспарының 

орындалуын, 

сапасын анықтау 

Бақылау 

жұмыстар 

ын қарап 

шығу 

Ақбаева Г.Б.  

Комиссия 

мүшелері 

Әкімшіл

ік кеңес 

Анықта

ма 

Әкімші

лік 

Сырттай бөлімде 

сабақ өткізу және 

жаңа технологияны 

қолдану сапасын 

тексеру 

Сырттай бөлімдегі 

сабақтардың 

сапасын анықтау 

Сабақтарға 

қатысу 

Ақбаева Г.Б.  

 

Әкімшіл

ік кеңес 

Анықта

ма 

Ағымд

ық 

Құжаттарды 

тексеру: үлгерім 

кітапшалары, 

емтихан 

ведомстілері, топ 

журналдары 

Құжаттардың 

стандартқа 

сәйкестігі, 

уақытында 

толтырылуы, 

мұрағатқа тапсыруға 

Құжаттард

ы қарап 

шығу 

Алимжанова 

А.Б 

Асубаева 

Г.С. 

Онгарова 

Б.К. 

Коорд.-

пед. 

кеңес 

 



дайындығы Ақбаева Г.Б.  

Әкімші

лік 

Қорытынды 

аттестаттау 

емтихандарының 

жүргізілу барысы, 

бітіруші 

мамандардың 

арнайы пәндерден 

білім сапасы 

Қорытынды 

аттестациялық 

емтихандардың 

жүргізілу сапасын, 

бітіруші 

мамандардың 

арнайы пәндерден 

білім сапасын, 

емтихан 

билеттерінің 

мазмұнының білім 

беру стандартары 

мен білім 

бағдарламаларына 

сәйкестігін  анықтау 

Қорытынд

ы аттесттау 

емтихандар

ына  

қатысу, 

талдау 

Мендгазиева 

М.Т. 

Алимжанова 

А.Б 

Комиссия 

мүшелері 

Әкімшіл

ік кеңес 

Анықта

ма 

Тақыр

ып- 

тық 

Бітіруші 

түлектердің 

жұмыспен 

қамтамасыз етілу 

жағдайы 

Бітіруші түлектердің 

жұмыспен 

қамтамасыз етілу 

деңгейін бақылау 

Құжаттарм

ен танысу 

Асубаева 

Г.С. 

Бітіруші 

топтардың 

кураторлары 

Кәсіптік 

тәжірибе 

кеңесі 

Есеп  

Монито

ринг 

тік  

Оқытушылардың   

кәсіби 

құзыретттілігі  

Оқытушылардың   

кәсіби құзыретттілігі 

деңгейін және 

лауазымдық 

міндеттерін орындау 

сапасын  анықтау 

Өзара 

сабақтарға 

кіру және 

электронд

ы 

платформа

дағы 

педагогика

лық  

қызметіне  

талдау 

жүргізу 

Алимжанова 

А.Б. 

Сайын Е.С. 

Оңғарова 

Б.К. 

Директорды

ң 

орынбасарла

ры, бөлім 

меңгерушіле

рі. 

Әкімшіл

ік кеңес 

Анықта

ма 

Реттеу Еңбек демалысына 

шығу графиктері 

Еңбек келісім 

шарттары 

міндеттерінің 

орындалу барысын 

тексеру 

Бақылау Мендгазиева 

М.Т. 

Қыдырбеков

а Г.Т. 

Әкімшіл

ік кеңес 

мәлімет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



2022-2023  оқу  жылындағы   оқу – әдістемелік  және ғылыми   – әдістемелік    

  жұмыс  жоспары 

 

І. Оқу – әдістемелік  және  ғылыми   – әдістемелік     жұмыс: 

        Қазақстан Республикасы Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті 

білім беру стандарттарына   (ҚР БҒМ 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығымен бекітілген) 

және  «Оқу-әдістемелік  және ғылыми – әдістемелік жұмысты ұйымдастыру   және жүзеге асыру 

қағидаларын бекіту туралы»  2007 жылғы  29 қарашадағы  № 583 бұйрығына ( ҚР БҒМ 

27.07.2015 жылғы №488 бұйрығымен тақырыбы жаңа редакцияда, өзгертулер мен 

толықтыруларымен)  және   колледждің  Жарғысына сәйкес жүргізіледі.  

            Ғылыми әдістемелік жұмыс - педагогтардың кәсіптік құзыретін арттыру және білім беру 

процесінің инновациялық проблемаларын шешу арқылы білім сапасын қамтамасыз етуге  ықпал 

ететін білім беру ұйымдары басшыларының, педагогтардың және құрылымдық бөлімшелердің 

бірлескен қызметінің көп деңгейлі, көп функциялы жүйесі.  

           Оқу-әдістемелік жұмыс - білім беру үдерісін оқытушылық, тәрбиелік және 

дамытушылық мақсаттарға жеткізу үшін психологиялық-педагогикалық, дидактикалық-

әдістемелік және оқу-материалдық объектілермен қамтамасыз ету бойынша білім беру 

ұйымының қызметі. 

 

ІІ. Оқу – әдістемелік  және  ғылыми   – әдістемелік     жұмыстың мақсаты: 

ғылым мен білімді интеграциялау, оқу және тәрбие процесін қамтамасыз ету және 

жетілдіру, оқытудың жаңа технологияларын әзірлеу және енгізу, білім беру ұйымдарында және 

тиісті инфрақұрылымда педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыруды қамтамасыз ету.  

  ІІІ. Оқу – әдістемелік  және  ғылыми   – әдістемелік     жұмыстың  міндеттері: 

-  білім беру бағдарламаларын іске асыруды ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету;  

- білім беру үдерісін қолданыстағы технологияларын, әдістерін, құралдары мен нысандарын 

әзірлеу, енгізу және жетілдіру;  

- білім алушыларды қашықтықтан ұйымдастырылатын республикалық, халықаралық 

байқауларға, пәндік олимпиадаларға қатыстыру, бұл жұмыстарға жетекшілік жасау; 

- үздік, жаңашыл тәжірибені тарату, насихаттау; оқытушылардың мамандықтар мен кәсіптер 

бойынша тақырыптық вебинарлар, конференциялар, байқауларға қатысуын ұйымдастыру; 

- аттестаттаудан өтетін оқытушылардың әдістемелік бағыттағы жұмыстарын үйлестіру; 

- кәсіби құзіреттілікті арттыру мақсатында педагог кадрларды біліктілігін арттыру курстарына 

қатысуын ұйымдастыру; 

- педагогикалық тәлімгерлік жұмыстарын үйлестіріп, басшылық жасау; 

 

ІY. Техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламаларын, орта білімнен кейінгі білім 

беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарындағы оқу-әдістемелік және ғылыми-

әдістемелік жұмыс мынадай бағыттарды қамтиды: 

  1) нормативтік құқықтық құжаттарды, білім беруді басқару органдарының ұсынымдамаларын, 

оқу-бағдарламалық құжаттарды жетілдіру үшін ұсыныстар енгізу; 

      2) оқу үрдісінің инновациялық технологияларын, әдістерін, түрлерін жетілдіру және жаңа 

технологияларды меңгерту, енгізу; 

      3) білім беру бағдарламаларын жүзеге асыруда  ғылыми-ізденіс жұмыстарын әдістемелік 

жағынан қамтамасыз ету; 

     4) ағымдық, аралық бақылаудың қорытындыларын талқылау; білім алушылардың білімнің, 

іскерлігінің дағдысының сапасын талдау және нәтижелерді жақсарту жөніндегі ұсыныстарды 

әзірлеу; 

      5) жас мамандардың кәсіптік шеберлігін көтеру жұмыстарын ұйымдастыру және қолдау 

көрсету, оқу-әдістемелік, ғылыми-әдістемелік материалдар әзірлеу және оқудан тыс іс-шаралар 

өткізу;  

      6) педагогикалық кадрлардың үздіксіз біліктілігін арттыру  жұмысын қамтамасыз ету, білім 

мазмұнын  жаңарту аясындағы жаңа бағдарламаны меңгеру курстарынан өту; 



      7) инновациялық  технологияларды енгізу арқылы педагогтардың шығармашылық 

қабілеттерін арттырып,  жұмыстарын   жинақтап, баспа беттерінде тарату; 

      8) ғылыми-ізденіс жұмыстарын ұйымдастырып, конференция семинарларына, қалалық, 

республикалық байқауларға, педагогикалық оқуларға қатысуды жүзеге асыру; 

      9) колледжішілік апталықтар, онкүндіктер, семинарлар өткізу нәтижесінде жаңашыл 

ұстаздарды анықтау; 

    10) оқу пәндерінің мазмұнын жаңашаландыру, жетілдіру, білім беру бағытын дербес тұлғаға 

бағыттау, білімгер  мен  оқытушы  арасындағы қарым-қатынасты өзгерту әрі нығайту; 

     11) оқытушылардың үздіксіз білімін жетілдіруге  ықпал ету және курстардың уақытылы 

өтулеріне жағдай жасау. 

 

Оқу-әдістемелік басқарма (әдістемелік орталық, кафедра, бөлім, кабинет) - білім беру 

ұйымында оқу-әдістемелік жұмысты жүзеге асыратын құрылымдық бөлімше. 

Оқу-әдістемелік бірлестіктер - әр түрлі деңгейдегі білім беру оқу бағдарламаларын іске асыру 

жөніндегі ұсыныстар мен ұсынымдарды енгізу үшін салалық (мамандық топтары, пәндер) белгісі 

бойынша білім беру үдерісі субъектілерінің бірігуі.  

Құрылымдық бөлімшелер мынадай оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмысты жүзеге 

асырады: 

      1)  бөлімдердің, пәндік және циклдік комиссиялардың  оқу-әдістемелік және ғылыми-

әдістемелік жұмысына басшылық жасау; 

      2) оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмыс бойынша нормативтік-құқықтық 

құжаттарды сараптау және оларға әдістемелік (ғылыми-әдістемелік, ғылыми-техникалық) 

кеңестердің қарауы үшін ұсынымдар беру; 

      3) оқу-тәрбие процесінің, әдістемелік жұмыстың жай-күйін талдау және оларды жетілдіру 

жөніндегі ұсынымдамаларды пысықтау; 

      4) оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік өнімдердің жариялануына және таралуына 

талдау және ұсынымдама жасау. 

№ Жұмыс мазмұны 

 

Орындалу

мерзімі 

Орындауға 

жауаптылар 

1 2022-2023 оқу жылына арналған жылдық жоспарын 

бекіту. 

қыркүйек Сайын Е.С. 

2 2022-2023 оку жылынан колледждің  жалпы 

әдістемелік тақырыбының  3 кезеңі бойынша 

ғылыми-әдістемелік  жұмыс көлемін  анықтау. 

қыркүйек Сайын Е.С. 

Шығармашылық топ 

мүшелері 

 

3 
2022-2023 оқу жылына арналған оқытушылардың  

жеке әдістемелік мәселелерінің өзектілігі мен 

ғылымилығын қарап, бекіту. 

қыркүйек 

Сайын Е.С. 

Бөлім меңгерушілері 

ПЦК жетекшілері  

 

4 Колледж әдіскерінің, ПЦК менгерушілерінің, 

әдістемелік кабинеттің жұмыс жоспарын әзірлеп, 

бекітуге ұсыну. 

қыркүйек Сайын Е.С. 

ПЦК жетекшілері   

5 "Дарындылар академиясы" , «Жас оқытушылардың 

тьютерлік мектебі»  жұмыс жоспарларын бекіту. 

қыркүйек Сайын Е.С. 

Туралиева Г.А. 

 

6 Оқытушылардың сандық және сапалық құрамының 

динамикасын  жасау, НОБД есептерін толтыру 

қыркүйек Сайын Е.С. 

Қыдырбекова Г.Т. 

7 Оқытушылардың кәсіптік және ақпараттық 

қажеттіліктеріне мониторинг жүргізу 

кезінде Сайын Е.С. 

 

  9 Оқу      коррекциялық   жұмыстарды    бекіту. үнемі Сайын Е.С. 

 

10 Оқытушыларды аттестаттаудан өткізу, аттестаттауға 

материалдар дайындау жұмыстарын жүргізу. 

кезінде Сайын Е.С. 

Кемелбекова Ә.Е. 



 

 

Y . КОЛЛЕДЖДІҢ ҒЫЛЫМИ-ӘДІСТЕМЕЛІК ТАҚЫРЫБЫ:  

«Аction research»  пен  «Lessоn study» тәсілдерін  қолдану арқылы кәсіби даму практикасын 

жетілдіру және  тәжірибе алмасу  
 Әдістемелік проблеманың  негізгі кезеңдері: 

1. Аction research пен  Lessоn study тәсілдерін қолданудың  ғылыми – теориялық  негіздерін 

зерделеу, пайымдау және практикада жүзеге асыру арқылы оқыту мен оқуды жетілдіру (2020-

2021 жж.). 

2. Аction research пен  Lessоn study тәсілдерін қолдануды жетілдіру негізінде педагогтердің 

кәсіби дамуы мен білім сапасының нәтижесін теориялық – практикалық жағынан пайымдау 

(2021– 2022 жж.). 

3. Аction research пен  Lessоn study тәсілдерін жұмыстарының  нәтижелілігіне  талдау жүргізу 

және НИМ  педагогтерімен  кері  рефлексия  жасау.     

(2022 – 2023 жж.). 

4. Аction research пен  Lessоn study тәсілдерін жаңа білім мазмұнында қолдану практикасын 

жетілдіру және  қала және республикалық  деңгейінде ТКББ жүйесінің  педагогтерімен тәжірибе 

алмасу (2023-2024 жж). 

5. Аction research пен  Lessоn study тәсілдерін жаңа білім мазмұнында қолдану практикасын 

жетілдіру және  республикалық және халықаралық  деңгейде  педагогтер қауымдастығымен  

тәжірибе алмасу және нәтижесіне мониторинг жүргізу (2024-2025 жж.). 

    Тақырыптың өзектілігі: 

Бүгінгі күні еліміздің білім беру саласы түбегейлі өзгерістерді бастан кешіруде. Жаңарған білім 

мазмұны бойынша жұмыс жасау арқылы білім саласын жаңа бағытта дамыту, білім беру жүйесін 

жаңа экономикалық ортаға бейімдеу, білім алушылардың оқу жетістіктерін арттыру және оқыту 

әдістемесін жетілдіру мақсаты көзделіп отырғаны баршаға аян. Осы орайда әлемдік білім 

жүйесінің озық тәжірибелерін зерделеп, мақсатты түрде қолданудың маңызы өте зор. Бүгінгі 

таңда алдыңғы қатарлы инновациялық жаңа идеялардың тоғысуы арқылы білім беруде бәсекеге 

қабілетті болып отырған білім ордалары Назарбаев Зияткерлік мектептерінде оқыту әдістемесі 

  

11 

Ашық сабақтарды әдістемелік жоғары денгейде 

өткізуге  көмек көрсету 

жыл бойы Сайын Е.С. 

Алимжанова А.Б. 

 12 Студенттермен ғылыми жұмыстарды жүргізу, бағыт 

- бағдар беру. 

жыл бойы Сайын Е.С. 

Туралиева Г.А. 

 

13 Ғылыми - әдістемелік және ғылыми - зерттеу 

семинарларды  ұйымдастыру және өткізу. 

жоспар 

бойынша 

Сайын Е.С. 

 Бөлім меңгерушілері 

14 Педагогикалық тәжірибелерге жинақтау жұмысын   

ұйымдастыру. 

жоспар 

бойынша 

Сайын Е.С. 

 

15 ПЦК  менгерушілерімен шағын әдістемелік 

мәжілістерді өткізу. 

үнемі Сайын Е.С. 

Алимжанова А.Б. 

16 Жас оқытушылардың кәсіби шеберлігін шыңдау,  

тәлімгерлерге көмек көрсету мақсаттарында 

әдістемелік жұмыстарды жалғастыру. 

үнемі Сайын Е.С. 

 

 17 Жас мамандардың сабақтарына қатысып, әдістемелік 

көмектер көрсетіп отыру. 

жыл бойы Сайын Е.С. 

Тәлімгер оқытушылар 

 18 Кабинеттердің оқу - әдістемелік материалдарымен   

қамтамасыз   ету жұмыстарын одан әрі жалғастыру. 

үнемі 

 

Сайын Е.С. 

Бөлім меңгерушілері 

ПЦК жетекшілері  

19 Курстық жұмыстардың ғылыми-әдістемелік жағынан 

талапқа сәйкес жазылуы мен қорғалуын қадағалау, 

талдау, қорғау жұмыстарына қатысып, тиісті ғылыми 

- әдістемелік көмек беру, ұсыныстар беру. 

Курстық 

жұмысты 

қорғау 

ережесіне 

сәйкес 

Алимжанова А.Б. 

Сайын Е.С. 

Арнайы пән 

оқытушылары 

 



мен мұғалімнің кәсіби шеберлігін дамыту бағытында кеңінен қолданылып жүрген тәсілдер - 

Lesson Study/ сабақты зерттеу және Аction research/ іс –әрекетті зерттеу әдістері  болып табылады. 

Бұл педагогикалық әдістер сабақтағы іс-әрекетті ерекше үлгіде зерттеу нәтижесінде педагог 

тәжірибесі саласындағы білімді жетілдіре отырып, білім алушылардың оқу жетістіктерінің 

сапасын арттыруға бағытталатындығымен ерекшеленеді. Педагогтердің  кәсіби қауымдастығын 

құруға мүмкіндік береді және  педагогикалық құрамның кәсіби біліктілік деңгейін арттыруға 

үлкен серпіліс береді. 

 

 

Ғылыми -әдістемелік кеңестің,  оқу –әдістемелік  және  ғылыми –әдістемелік  

жұмыстардың  2022-2023 оқу жылына арналған  жоспарының мазмұны 

I  ҒЫЛЫМИ -ӘДІСТЕМЕЛІК КЕҢЕС Тамыз Сайын Е.С. 

 1.2022-2023 оқу жылының жұмыс оқу жоспарын талдау, 

нормативтік – құжаттарға сәйкес білім ұйымы анықтайтын 

пәндерді, білім алушылардың таңдау пәндерін, 

факультативтерді, бөлінетін пәндерді  анықтау,  талдау, 

бекітуге ұсыну. 

2. Колледжде дайындалатын мамандықтар бойынша (6 

мамандық, 8 біліктілік) білім беру бағдарламасы  

паспортының құрылымын қарап, бекітуге ұсыну 

3.Әдістемелік кабинетінің жұмыс жоспарын талқылау, 

бекітуге ұсыну. 

4.Пәндік циклдік комиссиялардағы әдістемелік жұмыс 

жоспарын талқылау, бекітуге ұсыну. 

5.«Жас оқытушылардың тьютерлік мектебі» және  

«Дарындылар академиясы»  жұмыс жоспарын талқылау, 

бекітуге ұсыну. 

6.Курстық жұмыстардың тақырыптарын талдау, бекітуге 

ұсыну. 

7. Кәсіби құзыретті педагогтар арасынан шығармашылық топ 

мүшелері мен  іс-әрекеттегі әдістемелік  десанттар құрамын 

анықтау.  

8.ТКББ оқу орындарындағы аралас форматта  оқыту бойынша  

әдістемелік ұсынымдармен таныстыру. 

9.Әзірленетін оқу құралдары мен әдістемелік нұсқаулардың 

тізімін және дайын болғандарын басылымға жіберу үшін 

бекіту. 

31.08.2022                                    

№1 

хаттама                                     

 

Сайын Е.С. 

Бөлім 

меңгерушілері 

ПЦК 

жетекшілері   

Туралиева Г.А. 

Кемелбекова 

Ә.Е. 

  

II ӘДІСТЕМЕЛІК  ОҚЫТУ СЕМИНАРЫ Қыркүйек Сайын Е.С. 

 Модульдік білім беру жүйесі бойынша академиялық 

еркіндікті есепке ала отырып оқытудың нәтижесіне 

бағдарланған және бағалау критерийлері анықталған жұмыс 

оқу бағдарламасын әзірлеу  бойынша әдістемелік 

ұсынымдармен таныстыру, көмек беру 

 Бөлім 

меңгерушілері 

ІІІ ПЕДАГОГТАРДЫ  АТТЕСТАТТАУ   Тамыз-

қыркүйек 

Сайын Е.С. 

 Кезекті  аттестаттаудан  өтетін оқытушыларға жаңа 

форматтағы аттесттау ережелерімен таныстыру, біліктіліктің 

сәйкестендіру ерекшеліктерін түсіндіру, педагогтарға 

арналған ҰБТ дайындау, порталға өтініш беру жұмыстарын 

қадағалау, әдістемелік көмек беру,куәліктерін толтыру, 2 

кезеңге қажетті құжаттарын түгендеу, 2018 жылы кезекті 

 Сайын Е.С. 



аттесттаудан өтетін оқытушыларды ескерту 

    ІҮ Қалалық әдістемелік семинар Қараша Сайын Е.С. 

 

 А.Байтұрсынұлының 150 жылдығына арналған «Ахмет 

оқулары» байқауы 

 Сайын Е.С. 

«Қазақ тілі мен 

әдебиеті және 

әдістемелері» 

ПЦК 

кафедрасы 

Ү ӘДІСТЕМЕЛІК  КЕҢЕС Қазан Сайын Е.С. 

 

 1.Педагог қызметкерлердің аттестаттау жұмысының жағдайы, 

нормативтік өзгерістерге түсіндірме жұмыстарын жүргізу 

2.Өзара сабаққа қатысу жұмыстарының мониторингі  

3. Оқу пәндерінің электронды оқу - әдістемелік  кешендерін  

әзірлеу тәжірибелері 

 

4.Курстық жұмыс тақырыптарының ғылымилығы, өзектілігі 

тапсырмаларды уақытында беру,  орындау сапасы.  

5.Библиографиялық дайджест 

 

26.10.2022 

№2 

хаттама 

Сайын Е.С. 

Бөлім 

меңгерушілері 

Директордың 

орынбасарлары  

ПЦК 

төрағалары 

Іс-әрекеттегі 

әдістемелік 

десанттар 

Сайын Е.С. 

Бейсембаева 

Ж.Х. 

ҮІ Жас және жаңадан келген оқытушылардың 

шығармашылық сабақтарының понарамасы 

Қазан -

Қараша  

Алимжанова 

А.Б. 

Сайын Е.С. 

 

 

 

Тақырыбы: 

«Педагогикалық шеберлікке дейінгі алғашқы қадамдар» 

Байқау сабақтары 

Ашық сабақтар 

 

     

    қазан 

  қараша 

Тәлімгерлер 

Жас және 

жаңадан келген 

оқытушылар 

ҮІІ ӘДІСТЕМЕЛІК АПТА 

Тақырыбы: «Мен өз ісімнің шеберімін» 

                        « Я – мастер своего дела» 

                      «I am a master of my art»   

21- 26 

қараша,  

24-29 сәуір                

Алимжанова 

А.Б. 

Сайын Е.С. 

Пән 

оқытушылары 

ҮІІІ ПЕДАГОГТАРДЫ  АТТЕСТАТТАУ   Қараша Сайын Е.С. 

 2018 жылы аттестаттаудан кезекті өтетін және кезектен тыс 

өтетін оқытушылардың тізімін анықтау, аттесттау 

комиссиясының отырысын өткізу, құжаттарын порталға 

тіркеу, ҰБТ дайындау 

 Аттесттаттауда

н өтетін 

оқытушылар 

ІХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫҚ  ОҚЫРМАНДАР  

ОЛИМПИАДАСЫ 

Желтоқса

н 

Алимжанова 

А.Б. 

Сайын Е.С. 

 Тақырыбы : «Кәсіби  кітаптар білімпазы» 

 Мақсаты:  

1.Оқу мәдениетін студенттердің  өзін-өзі кәсіби жетілдіру 

және өзін-өзі тәрбиелеу  дамудың факторы екендігіне 

көздерін жеткізу; 

2. Болашақ маман ретінде оқушыларды  оқырман ретінде 

тәрбиелеу және өздігінен оқу дағдыларын жетілдіру. Шарты: 

1. «Бастауыш білім беру» және  «Мектепке дейінгі тәрбие 

және оқыту» мамандығы бойынша «Қазақ әдебиеті»,  «Орыс 

 Бөлім 

меңгерушілері  

ПЦК 

төрағалары 

Пән 

оқытушылары 

Кітапхана 

меңгерушісі 

 



әдебиеті», «Балалар әдебиеті және мәнерлеп оқу 

практикумы» пәндері бойынша;  

2.«Негізгі білім беру» мамандығы бойынша «Қазақ әдебиеті», 

«Орыс әдебиеті»,  «Үйден оқу», «Шетел әдебиеті» пәндері 

бойынша; оқу –әдістемелік кеңесте бекітілген «Мамандық 

бойынша 100 оқулық» тізбесімен білімдерін сынау 

Х   АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ 

ПРАКТИКАЛЫҚ ОҚУ СЕМИНАРЫ 

 Сайын Е.С. 

Онгарова Б.К. 

1 «Аnimaker» бағдарламасы арқылы түрлі анимациялар  

қолдана отырып прецентация жасау және оны сабақта 

қолдану. 

 

Қаңтар Айтбаев Е.А. 

 

2 Zipgrade бағалау қосымшасының мүмкіндіктері. 

 

Қаңтар Ботабекова 

Р.И. 

 

ХІ ӘДІСТЕМЕЛІК КОУЧИНГ желтоқсан Алимжанова 

А.Б. 

Сайын Е.С. 

 Модуль бойынша оқу сабақ жоспарын жазу ерекшеліктері мен 

талаптары 

 Шығармашылы

қ топ мүшелері 

ХІІ ӘДІСТЕМЕЛІК ОҚЫТУ СЕМИНАРЫ 

Тақырыбы «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі 

білім беру жүйесінің педагогі: еңбек функцияларын 

жетілдіру» 

Желтоқса

н қаңтар 

Сайын Е.С. 

ПЦК 

жетекшілері 

Академиялық 

дербестік 

бойынша 

курстан өткен 

оқытушылар 

ХІІІ Шеберлік мектебі   

1  «Оқыту ресурстары негізінде колледж білім алушыларының  

білім сапасын арттыру мүмкіндіктері» 

Қаңтар Садибекова 

С.С. 

2 «Іс-әрекеттегі тәжірибені зерттеу- оқытушының зерттеушілік 

қабілетін арттыратын жоба» 

Қаңтар Ташиева Э.А. 

ХІY Оқытушылардың біліктілігін арттыру Қыркүйек

-маусым 

Сайын Е.С . 

 

    «Талап» КЕАҚ, Өрлеу, НЗМ, «ПШО»  орталықтары арқылы 

біліктілікті арттыру курстарынан өткізу.  

«Талап», 

Өрлеу,  

НЗМ, 

«ПШО»  

орталықтар

ының 

жоспарына 

сәйкес 

Әдістемелік 

кабинет 

 

  XY ӘДІСТЕМЕЛІК  КЕҢЕС  

 

желтоқсан 

 

Алимжанова 

А.Б. 

Сайын Е.С. 

 Тақырыбы: ЖОБАЛАУ ӘДІСІ ТЕХНОЛОГИЯСЫ  

1.Жобалауды ұйымдастырудың нысындары, типтері мен 

түрлері, жіктелуі және логикасы 

2. Жаңа педагогикалық идеялары жобалау және нәтижесін 

презентациялаудың пракикалық мысалдары 

3. Жобалау әдісі заманауи білім берудің тиімді технологиясы 

28.12.2022 

№3 

хаттама 

Сайын Е.С. 

Алимжанова 

А.Б. 

Айтбаева А.Т. 

Туралиева Г.А. 

Бекұзақова  А 



XYІ Байқаулар   

 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  тәлімгер» 

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 

 

қаңтар  

Алимжанова 

А.Б. 

Сайын Е.С. 

Асубаева Г.С. 

Байтекева А.А. 

Оңғарова Б. К. 

Бөлім  

меңгерушілері 

XYІІ ӘДІСТЕМЕЛІК  КЕҢЕС ақпан Сайын Е.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тақырыбы: «Аction research» пен  «Lessоn study» 

тәсілдерін  қолдану практикасын жетілдіру және  тәжірибе 

алмасу  

Негізгі баяндама презентация: 

1.Тақырыбы: «Lesson Stady – топты 

зерттеу  нысаны  немесе  түйінді  сипаты: креативтілік пен 

ғылыми дәлдік»  

(Креативтілікті оқытудың жаңа тәсілдерін әзірлеу 

мақсатында бірлесе жұмыс істейтін мұғалімдердің 

істерінен көруге болады, ал ғылыми дәлдік жаңа тәсілдің 

тиімділігін көрсететін оқушының оқуы туралы деректер 

жинауды көздейді) 

Қосымша баяндама – презентациялар: 

2.Жалпы тақырып: ПЦК –да  «Lesson Study және    Action 

Research жүргізу  барысы және  нәтижелері  

22.02.2023 

№4 

Сайын Е.С. 

 

Алимжанова 

А.Б. 

 

ПЦК 

төрағалары 

 

XYІІІ  Студенттердің  ғылыми - практикалық конференциясы мамыр Туралиева 

Г.А. 

 

 

  Жалпы тақырыбы: 

«Үздік практика мен стратегиялық дамудың әлемдік 

трендтері» 

 

 

Ғылыми қоғам 

мүшелері 

XІX Педагогтарды  аттестаттау   мамыр Сайын Е.С. 

Кезекті  аттестатаудан  өтетін оқытушылардың өтініштерін 

алу, құжаттарын түгендеу, тізімдерін әзірлеу (2018 жылы 

аттестаттаудан өткен оқытушылар, декреттік демалыстан 

шыққан оқытушылар, кезектен тыс өтетін оқытушылар) 

25 мамырға 

дейін  

 



 

 

Директордың оқу-әдістемелік жұмысы жөніндегі орынбасары:                  Сайын Е.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогикалық идеялар мен   инновациялық  

практикалар форумы 

Тақырыбы: «Колледж білім берудің  инновациялық 

кеңістіктігінде» 

Форумның ашылу салтанаты, кіріспе сөз 

1.Презентациялық баяндама: 

«Колледждің бренд-имиджін қалыптастыру стратегиясы және 

бәсекеге қабілеттілігін арттыру»  

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

құру  және практикалық жағынан пайымдау. 
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 

маусым Меңдіғазиева 

М.Т. 

Алимжанова 

А.Б.  

Сайын Е.С. 

Оңғарова Б.К. 

 

Эксперт 

оқытушылар 

Бөлім мең- і 

Асубаева Г.С. 

 

Меңдіғазиева 

М.Т. 

ХХІ  ӘДІСТЕМЕЛІК КЕҢЕС маусым Сайын Е.С. 

 1.2022-2023 оқу жылындағы әдістемелік жұмыстардың 

қорытындысы. 

2.2022-2023 оқу жылындағы әдістемелік кабинеттің есебі. 

3.2022-2023 оқу жылындағы «Дарындылар  академиясы»,   

«Жас оқытушылардың тьютерлік мектебі» жұмыстарының 

есебі.  

4. Курстық жұмыстардың  сапасы, қорғалу жағдайы 

5.2023-2024 оқу жылына әдістемелік жұмыстарды жоспарлау 

және ұсыныстар беру 

24.06.2023 

№5 

хаттама 

 

Туралиева Г.А. 

ПЦК 

жетекшілері 



 



 

2022-2023 оқу жылындағы оқу- тәрбие жұмыстары бойынша 

 жылдық жоспары 

 

Тәрбие жұмысының  мақсаты: 

 

1. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2019 жылғы 15 сәуірдегі 

№145  бұйрығы негізінде 2019-2024 жылдарға арналған «Рухани жаңғыру» бағдарламасын 

жүзеге асыру аясында тәрбиенің Тұжырымдамалық негіздерін іске асыруды ұйымдастыру; 

 

2.Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 

 2020-2025    жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына сәйкес оқу-тәрбие жүйесі білім  

берудің барлық деңгейлерінде бірыңғай идеологиялық және құндылықтар тәсілдеріне құрылады. 

Тәрбие жұмыстары барлық ынталы тараптар: отбасы, білім беру ұйымдары, қоғамның кең 

ауқымда қатысуымен кешенді түрде жұмыс жүргізу;  

 

 3. Білім мазмұнын жаңарту жағдайында жастарды тәрбиелеудің идеологиясы мен стратегиясын 

анықтау; 

 4. Қазақстан Республикасының азаматтары және патриоттары ретінде қалыптасуы мен өзін-

өздері танытуларына, әлеуметтенуіне, болашақ мамандық иесі болып, кәсіби, интеллектуалды 

және әлеуметтік шығармашылыққа жетуіне оңтайлы жағдай жасау. 

  

5. Болашақ мұғалімнің кәсіби маңызды тұлғалық қасиеттерін, яғни ізгілік, ой, сөз және істің 

бірлігінде өмір сүруге ұмтылу, балаларға сүйіспеншілік, мәңгілік пен уақытшаны, ақиқат пен 

жалғанды ажырату, жағымды ойлау қабілетіне тәрбиелеу; 

  

6. Колледждің оқытушылары және білім алушылары, ұжымы арасында жалпыадамзаттық 

құндылықтарға бағытталған  бірыңғай рухани – адамгершілік кеңістігін қалыптастыру.      

               

                                                    Тәрбие жұмысының  міндеттері: 

 

1. Жаңа демократиялық қоғамда өмір сүруге қабілетті азамат пен патриоттың қалыптасуына; 

тұлғаның саяси, құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін қалыптастыруға; 

жастардың құқықтық санасының өсуіне, оның жастар ортасындағы қатыгездік пен зорлық-

зомбылық көріністеріне қарсы тұруға дайын болуына ықпал ету. 

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

өмірінің нормалары және дәстүрлерімен келісілген моральдық қасиеттері мен мақсаттарын 

қалыптастыруға ықпал ету. 

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

халқының, Қазақстан Республикасында тұратын этностар мен этникалық топтардың мәдениетін 

құрметтеуіне ықпал ету. 

4.Тұлғаны қалыптастыруда ата-аналардың ағарту жұмысын, психологиялық-педагогикалық 

құзыреттіліктерін күшейтуге, бала тәрбиесі үшін олардың жауапкершілігін арттыруға ықпал ету.  

5.Тұлғаның еңбек дағдыларын, экономикалық ойлауы мен кәсіби қалыптасуы мен өзін-өзі іске 

асыруына саналы қарым-қатынас қалыптастыру, экологиялық мәдениетін дамыту, сондай-ақ 

эволюция идеяларын қабылдау қабілетіне және оны күнделікті өмірде басшылыққа алуына 

ықпал ету. 

6.Әрбір тұлғаның зияткерлік мүмкіндіктерін, көшбасшылық қасиеттерін және дарындылығын 

дамытуды қамтамасыз ететін уәждемелік кеңістік қалыптастыру, оның ақпараттық мәдениетін 

қалыптастыруға ықпал ету.  

7.Колледжде  көп мәдениетті орта құруға ықпал ету, жалпы мәдени мінез-құлық дағдыларын 

қалыптастыру, салауатты өмір салты дағдыларын тиімді меңгеру, дене дамуы мен 

психологиялық денсаулықты сақтау, денсаулыққа зиян келтіретін факторларды анықтау 

біліктілігін ойдағыдай қалыптастыру үшін кеңістік орнату. 



8.Жастардың бойында Қазақстанға сырттан енуші этнодіни экстремизм мен түрлі радикалды 

ағымдарға қарсы әрекет ете алатын дағдылар қалыптастыру. 

 

        Оқу орнында оқу тәрбие жұмыстарын ұйымдастырудың нормативті-      құқықтық 

базасы келесі құжаттарға сәйкес жүргізіледі: 

 

1. «Бала құқығы туралы» БҰҰ Конвенциясы; 

2. Қазақстан Республикасының Конституциясы;  

3. «Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы» Қазақстан Республикасының Кодексі. 26 

желтоқсан 2011 жыл;  

4. «Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы» Қазақстан Республикасының 

2002 жылғы 8 тамыздағы Заңы;  

5. «Тұрмыстық зорлық-зомбылық профилактикасы туралы» Қазақстан Республикасының 

2009 жылғы 4 желтоқсандағы № 214-IV Заңы; 

6. «Балаларды денсаулығы мен дамуына зардабын тигізетін ақпараттан қорғау туралы» 

Қазақстан Республикасының 2018 жылғы 02 шілдедегі №169VI Заңы; 

7. «Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңы; 

8. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 27 желтоқсандағы №988 қаулысымен 

бекітілген Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2020-2025 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы; 

9. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2019 жылғы 15 сәуірдегі №145 

бұйрығымен бекітілген «Рухани жаңғыру» бағдарламасын іске асыру жағдайындағы 

Тәрбиенің тұжырымдамалық негіздері.  

10. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы  

1қазандағы №525 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасында өлкетануды 

дамытудың тұжырымдамалық негіздері.  

11. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2020 жылғы 12 маусымдағы 

№248 бұйрығымен бекітілген 2020-2025 жылдарға арналған «Құндылықтарға негізделген 

білім беру» жобасы. 

ТӘРБИЕНІҢ  БАСЫМ  БАҒЫТТАРЫ 

 

Тәрбие жұмысының негізін жалпыадамзаттық құндылықтар (сенім, ақиқат, 

жақсылық, махаббат, және т. б.) және ұлттық құндылықтар – (тәуелсіздік, 

патриотизм, толеранттылық, заңға бағынушылық, этникалық мәдениет, салт-

дәстүр) құрайды. 

     1.Жаңа қазақстандық патриотизм мен азаматтыққа тәрбиелеу, құқықтық тәрбие; 

2.Рухани-танымдық тәрбие; 

3.Ұлттық тәрбие; 

4.Отбасылық тәрбие; 

5.Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие; 

6.Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие; 

7.Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениетті тәрбиелеу; 

8.Дене тәрбиесі, салауатты өмір салтын қалыптастыру. 

 

 

               

 

 

                



     2022-2023 оқу жылы бойынша оқу-тәрбие жұмысының жылдық жоспары       

 

№ Атқарылатын іс-шаралар мерзімі Жауапты 

1 Әкімшілік мүшелерінің қатысуымен мәжіліс өткізу І-ІІжарты 

жылдықтың 

басында 

ДТЖО 

Байтекеева А.А 

2 Жылдық жоспармен таныстыру және бекіту қыркүйек ДТЖО 

3  Топ кураторларын тағайындау;  

 Топ старосталарын тағайындау 

қыркүйек ДТЖО  

Топ кураторлары 

4 1қыркүйек Білім күніне және Қ.Р 

Конституциясына арналған салтанатты жиын, 

тәрбие сағаттар циклі 

қыркүйек ДТЖО 

Смағұлова С.Қ 

Топ кураторлары 

5 Жаңа қабылданған студенттерді колледж ішілік 

тәртіппен таныстыру,бейімделу айлығын 

ұйымдастыру 

қыркүйек ДТЖО 

Топ кураторлары 

6 

 

 

 

 

Колледждегі  зорлық-зомбылықтың алдын алу 

және оған ден қою, білім алушылар арасындағы 

зорлық-зомбылық туралы ақпараттандыру, өмірлік 

дағдыларды қалыптастыру және суицидтің алдын 

алу жөніндегі бағдарламаларды іске асыру 

үнемі Байтекеева А.А. 

Топ кураторлары  

 

 

7 "Тәуекел тобындағы" білім алушыларды ерте 

анықтау және оларға уақтылы көмек көрсету, 

буллингті болдырмау мақсатында колледждің  

психологиялық  қызметін күшейту 

үнемі Мендгазиева М.Т. 

Байтекеева А.А. 

8 - Өмірлік қиын жағдайға тап болған білім 

алушылары бар отбасыларға әлеуметтік-құқықтық 

және психологиялық-педагогикалық қолдау 

көрсету 

үнемі Байтекеева А.А. 

Колледж психологы 

9 - Колледждің тәрбие жұмыстарының жоспарында  

білім алушылардың кибермәдениеті мен 

кибергигиенасы бойынша жұмысты қамтуын 

басшылыққа алу  

үнемі Байтекеева А.А. 

Топ кураторлары 

 

10 Ата-аналарға немесе оларды алмастыратын 

адамдарға құқықтық және консультациялық көмек 

көрсету  жұмыстарын жалғастыру 

Жоспар 

бойынша 

Байтекеева А.А. 

Колледж психологы 

11  Жол ережелері, өмір қауіпсіздігі, әкімшілік 

құқықбұзушылықтың алын алу, колледждің ішкі 

талап –ережелерін, жатақхана, кітапхана 

ережелерін түсіндіруге байланысты топ,  

жиналыстарын өткізу, ата-аналармен кездесу 

қыркүйек Байтекеева А.А. 

 

12 Психологиялық-педагогикалық түзету кабинетінің  

қызметін күшейту 

үнемі Байтекеева А.А. 

Колледж психологы 

13 22 қыркүйек – Қазақстан халықтарының 

Тілдер күніне орай «Тіл- халық қазынасы» 

атты қалалық байқауын ұйымдастыру.  

22 қыркүйек – Қазақстан халықтарының 

Тілдер күні. «Туған тілім-тірлігімнің айғағы»  

мәнерлеп оқу, эссе, поэзия кештерін өткізу. 

қыркүйек Байтекеева А.А. 

Ерден С.Е 

Қазақ тілі мен әдебиеті 

және әдістемелері 

ПЦК,Еңсенова Е. 

14  1 курстар арасында «Таланттар іздейміз»байқауы 

 Мәнерлеп оқу байқауы 

қыркүйек Досмуханбетова М 

Аташова С.Ө-41м 

15  Кураторлар кеңесінің отырысы 

-Баяндама  

-«Студент тұлғасын тәрбиелеудегі куратордың 

қазан Байтекеева А.А 

Ташиева Э.А 

Ағайдар Т.М 



ролі» 

-«Ата-ана мен колледж арасындағы өзара 

ынтымақтастық» 

16 Топ старосталарының кеңесі ай сайын Байтекеева А.А 

17 Отбасы тәрбиесі  

Қарттар күніне арналған «Қарттарын қадірлеген ел 

ардақты» іс –шара өткізу, 

қазан 

 

Студенттер парламенті 

Сұлтанова М.А 

 

 «Кәмелеттік жасқа толмаған қыз балалар арасында  

ерте жүктіліктің  алдын-алу»түсіндіру 

жұмыстарын ұйымдастыру, тәрбие сағаттарын 

өткізу 

қазан  

 

Барлық  топ кураторлары 

 

18 Ұстаздар күні мерекесіне арналған «Ұстаз- ұлық 

емес,ұлы қызмет» салтанатты  

іс-шарасы 

қазан  Байтекеева А.А. 

Картамысова Ж.Б 

Алимпияева З.С 

19 Қазақстандық патриотизм және азаматтық 

тәрбие, құқықтық тәрбие 

тәрбие сағаты 

15қазан Таймұха А 

Түгелбаева А 

«Оқуға құштар колледж» жобасының жүзеге 

асырылуы 

ай сайын  Кітапхана меңгерушісі 

20 Отбасы тәрбиесі  

Колледжде ұлттық және отбасылық 

құндылықтарды дамытуға, балаларды тәрбиелеуде 

отбасының рөлін арттыруға бағытталған 

"Құндылықтарға негізделген білім беру" жобасын 

іске асыру және  "Білім-инновация" лицейлерінің 

тәжірибесі негізінде колледж  бен  ата-аналардың 

өзара іс-қимылының жаңа форматын енгізу 

Жалпы колледжішілік ата-аналар жиналысы 

Жоспар 

бойынша 

 

 

 

 

 

 

қараша 

Директордың    

оқу-тәрбие жұмысы 

жөнінен орынбасары 

Байтекеева А.А 

Байтекеева А.А 

21 Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие  

Білім алушыларға  экологиялық тәрбие беру, 

қоршаған ортаға ұқыпты қарау, қаржылық және 

кәсіпкерлік дағдыларды дарытуды тәрбиелік іс-

шаралар кешені арқылы жүзеге асыру 

үнемі Абуев А.Н 

 

22      Тұмау және ЖРВИ-ң алдын алу шараларына 

байланысты жұмыстар жүргізу 

қараша  Колледж медбикелері 

 

23 «Қызықты көңіл, студенттік өмір»  

 Студенттер күніне арналған іс-шара    

қараша 

 

Дәуренханова Ж.Ж 

Жеңісбек А.Ж 

24 Ұлттық тәрбие  

Мұхтар Әуезовтің туғанына 125 жыл 

«Талантқа тағзым» ғылыми конференция 

қараша Шәріпбек  Ф.С-22б 

Кемелбекова А.Е-41қ 

 Кураторлар кеңесі 

-Баяндама «Заманауи тәрбие құндылықтарының 

өзекті мәселелері» 

Құсманова Г.Б 

қараша Байтекеева А.А 

25 «Әкелер  мектебі», «Аналар мектебін» құру, 

жұмыс жоспарларын жасау 

үнемі ДТЖО 

Кураторлар 

26 Төтенше жағдайларды алдын алу ісәрекеттер 

айлығын өткізу 

қараша ДТЖО 

Кураторлар 

27 Топ кураторларының мәжілісін өткізу ай сайын ДТЖО 



28 Топ старосталарының мәжілісін өткізу ай сайын ДТЖО 

29 Ата-аналардың, жұртшылықтың, үкіметтік емес 

ұйымдардың қатысуымен "Колледж  өмірінің бір 

күні" жобасын іске асыруды  жоспарлау 

жоспар 

бойынша 

ДТЖО 

30 Дінмұхамед Қонаевтың 110 жылдығы 

 дөңгелек үстел 

желтоқсан ДТЖО 

 

31 «Жастар құқық бұзушылыққа және діни 

экстремизмге, терроризмге қарсы» құқық қорғау 

органдары қызметкерлерімен кездесу 

үнемі ДТЖО 

Жастар ұйымы 

Кураторлар  

33 "Ашық жүрек" жобасы бойынша колледжде 

волонтерлер клубы жұмысын жандандыру, 

волонтерлердің өңірлік слеттеріне қатысу 

 қараша ДТЖО 

Жастар ұйымы 

34 Топ старосталарының кеңесі ай сайын ДТЖО 

35 Әзілхан Нұршайықовтың туғанына 100 жыл желтоқсан ДТЖО 

36 Мамандықтар бойынша студенттердің оқу 

құжаттарын тексеру 

семестр 

соңында  

ДТЖО 

37 «Желтоқсан- тәуелсіздіктің ұлы рухы»   

Желтоқсанға қатысушылармен кездесу 

Желтоқсан 

 

ДТЖО  

Мусаханова Қ.Т 

38 Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие, 

құқықтық тәрбие 

«Елімнің бақытын тербеткен тәуелсіздік» 

Салтанатты жиын 

желтоқсан ДТЖО 

 Бекбаева Г.Д      -41б 

Жамалбек  Ж.М -42б  

 

  Кураторлар жиналысы 

Шығармашылық есеп тәжірибе алмасу 

«Кураторлық жұмысты ұйымдастырудағы 

интерактивті әдістер» 

 

 

желтоқсан  

Байтекеева А.А 

 

Мусаханова Қ.Т  

 

39 «Жаңа жылға жаңа табыспен» - жаңа жыл кеші  желтоқсан ДТЖО 

Бекенқызы М-41б.ш 

Молдахмет Э- 42бш            

43 Отбасы тәрбиесі 

Ата-аналармен байланыс жұмыстары. 

Ата-аналар қауымына рухани-адамгершілік ағарту 

жұмыстарын жүргізу бойынша іс-шаралар. Жалпы 

колледжішілік ата-аналар жиналысы 

Үнемі 

 

 

 

қаңтар 

ДТЖО 

кураторлар 

46 Қазақстандық патриотизм және азаматтық 

тәрбие, құқықтық тәрбие 

«Ауған  асуында от кешкендер»Ауған соғысының 

ардагерлерімен кездесу  

ақпан Тулеутаева Ж.Г-22д 

Тұрсынбекова Н.23д  

47 «Әр өлеңі – бір әлем» атты Мұқағали ақынды еске 

алуға арналған әдеби-сазды кеш  

ақпан Еңсенова Е.Т 

 

 

48 

Отбасы тәрбиесі  

01 наурыз  Алғыс айту күніне орай сі-шаралар, 

тәрбие сағаттар ұйымдастыру 

наурыз 

 

 

1курс кураторлары 

 

49 08 наурыз аналар күніне орай «Сыйынар ем ана 

деген тәңірге» атты мерекелік кеш 

наурыз Өмірбаева А.Б-31ш 

Сұлтанова М.А-32ш 

50 

 

«Армысың әз-Наурыз, қазағымның төріне»22 

наурыз мерекесіне орай мерекелік іс-шара 

Наурыз 

 

Құсманова Г.Б-31б 

Алтанова Р.З-121 



51 

 

 

 

Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты 

Денсаулық күніне орай ,Салауатты өмір салты 

дағдыларын табысты қалыптастыру, дене және 

психологиялық денсаулықты сақтау шараларын 

ұйымдастыру 

Сәуір 

 

 

 

МұхамеджановаҰ.Ж 

Дене шынықтыру 

пәнінің оқытушылары 

 

52 Колледжде «Ашық есік күні» - кәсіптік бағдар 

жұмысын ұйымдастыру 

сәуір Мусаханова Қ.Т-31и 

Төлеуова Б.Т-31р 

53 Шығармашылық есеп,  тәжірибе алмасу сәуір Алтанова Р.З 

54 01мамыр  мерекесіне арналған  

"Достықтың тұғыры бейбітшілікте" іс шара 

ұйымдастыру 

мамыр Көпбосынова А.-21и 

Барлық 2 курстар 

 

55 

 

7 мамыр - Отан қорғаушылар күніне арналан  

«Ерлер - жердің қорғаны, елдің тұтқасы» ашық 

тәрбие сағаттар циклін өткізу  

Мамыр 

 

11д,12д,13д,14д,15д. 

56 09 май Ұлы Жеңіс мерекесіне арналған «Жеңістің 

шұғылалы шаттығы» салтанатты іс-шара 

ұйымдастыру  

мамыр Дәуренханова Ж.-32Б 

Қылышбек Ф.Б-33Б 

57 31 мамыр – саяси қуғын-сүргінқұрбандарын еске 

алу күніне арналған іс-шара 

мамыр Смағұлова С.Қ 

Бекенқызы М 

58 

 

 

Қазақстандық патриотизм және азаматтық 

тәрбие, құқықтық тәрбие 

Қ.Р Мемлекеттік рәміздерін насихаттау,түсіндіру 

және қолдану  

маусым 

 

 

Байтекеева А.А 

Топ кураторлары 

59 Бітірушілерге диплом беру салтанатты іс шарасы маусым Байтекеева А.А 

Ахметова И.Т-33ш 

60 2022-2023 оқу жылы  бойынша тәрбие 

жұмыстарының қорытындысы, есептер 

маусым Байтекеева А.А 

Топ кураторлары 

 

№ 

 

Атқарылатын іс-шаралар Мерзімі Жауапты 

1. 1қыркүйек-«Білім күніне» арналған салтанатты 

жиын 

қыркүйек Байтекеева А.А 

2. «Таланттар  іздейміз» өнер байқауы   қазан Досмуханбетова М.  

3 Ұстаздар күні мерекесіне арналған «Ұстазым менің 

ұстазым» салтанатты шара 

     қазан Алимпияева З.С 

Қартамысова Ж.Б 

6 «Студенттер күні» салтанатты кеш 

 

қараша Дәуренханова Ж.Ж 

Жеңісбек А.Ж 

 Желтоқсан оқиғасына қатысушылармен кездесу желтоқсан Мусаханова Қ.Т-41р 

8  «Елімнің бақытын тербеткен тәуелсіздік» -  

салтанатты іс-шара 

желтоқсан Бекбаева Г.Д 

Жамалбек Ж.М 

9 «Жаңа жылға жаңа табыспен» - жаңа жыл кеші желтоқсан Бекенқызы  М.31б.ш 

Молдахмет Э 32бш                

10 «Әлемнің жарығын сыйладың сен маған» 

салтанатты іс-шара . 

    наурыз Өмірбаева А.Б 

Сұлтанова М.А 

11 «Армысың,  әз Наурыз» - қазағымның төріне» наурыз Құсманова Г.Б 

Алтанова Р.З 

13  «Ашық есік күні» - кәсіптік бағдар жұмысының 

есебі 

сәуір Мусаханова Қ.Т-31и 

Төлеуова Б.Т-31р 

14  Шығармашылық есеп,  тәжірибе алмасу Сәуір Алтанова Р.З 



13 «Жігіт сұлтаны» жігіттер сайысы Сәуір Бұршақбаева С.Б-32д 

14 Ұлы  жеңіс мерекесіне арналған салтанатты іс 

шара 

мамыр Дәуренханова Ж.Ж 

Қылышбек Ф.Б 

15 Диплом беру салтанатты  шарасы маусым Ахметова И.Т-33ш 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

Кәсіптік практиканың мақсаты:   

 

-  Кәсіптік практиканы оқытуда студенттерге  оқу – тәрбие жұмыстарын кәсіби деңгейде  

ұйымдастыру, педагогикалық біліктіліктер мен дағдыларын қалыптастыру; 

-студенттердің теориялық білімдерін бекітіп, тереңдету, таңдалған мамандық бойынша 

білім,білік, дағдыларды игеру және  болашақ кәсіби мамандарды заманауи талаптарға сай 

қоғамның белсенді мамандарын дайындау; 

- мектеп және мектепке дейінгі ұйымдардың базасы, жаңартылған білім беру бағдарламасымен, 

оқу – тәрбие  жұмыстарының әдіс – тәсілдерімен, ақпараттық технологиялармен таныстыру. 

  

Кәсіптік практиканың міндеттері: 

- Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының талаптары негізінде    базалық , кәсіби, 

құзіреттіліктерді қалыптастыру;  

-болашақ мамандарға қазіргі заманғы жаңа форматтағы жаңа талаптарды,функционалдық 

сауаттылықты, кәсіби іскерлікті және  ғылыми ойлаудың мәдениетін қалыптастыру. 

- студенттердің мектеп пен  мектепке дейінгі мекеме өміріне беймделуіне, 

педагогика ,психология және жеке пән әдістемелері бойынша алған теориялық білімдерін  

кәсіптік практикада  жүзеге асыру.   

 

 
Кәсіптік практиканың ұйымдастыру жұмыстары 

2022 -2023  оқу жылы 

 

1.БІЛІМ АЛУШЫЛАРМЕН АТҚАРАТЫН ҚЫЗМЕТ 

Өткізілетін Іс-шаралар Мерзімі Жауапты 

Кәсіптік практика түрлеріне байланысты конференциялар 

ұйымдастыру. 

 

   

Жоспар бойынша 

 

Ташиева Э.А. 

Алимбекова Н.Н. 

ПРАКТИКА  ЖЕТЕКШІЛЕРІМЕН АТҚАРАТЫН ҚЫЗМЕТ 

Өткізілетін Іс-шаралар Мерзімі Жауапты 

«Үздік сабақтар мен практика жетекшілері жұмыстарының 

понарамасы» 

           

            мамыр 

  Кунтубай А.А. 

Шәріпбек Ф.С. 

Молдахмет Э.Б. 

Аташова С.У. 

Байсбаев Е.А. 

Кожаканов Ж.М. 

 

Алматы қаласы Бостандық ауданы №152 бөбекжай-

балабақшасында базалық  мекемемен  біріккен  

педагогикалық  семинар ұйымдастыру. 

             наурыз «Жеке пән 

әдістемелері» 

ПЦК 

Практика 

жетекшілері 

ӘЛЕУМЕТТІК СЕРІКТЕСТІКПЕН АТҚАРАТЫН ҚЫЗМЕТ 

Өткізілетін Іс-шаралар Мерзімі Жауапты 

Әлеуметтік серіктестермен бірлесе отырып, үлгі  сабақтар, 

семинар-практикум,дөңгелек үстел т.б. іс-шаралар өткізу 

Жоспар бойынша 

   

Садибекова С.С. 

Ташкеева Ж.Т. 

Копбосынова А.Е. 

КӘСІБИ БАҒДАР БЕРУ БОЙЫНША АТҚАРАТЫН ҚЫЗМЕТ 

Өткізілетін Іс-шаралар Мерзімі Жауапты 

Кәсіби бағдар беру жоспары бойынша қала мектептеріне           ақпан Мышан Ж.Б. 



бөлінген жауапты кураторлар мектеп оқушылары және ата-

аналармен жұмыс жүргізу. 

наурыз 

сәуір 

Тұрсынбекова Н.Б. 

ДУАЛЬДЫ ОҚЫТУ БОЙЫНША АТҚАРАТЫН ҚЫЗМЕТ 

Өткізілетін Іс-шаралар Мерзімі Жауапты 

Техникалық және кәсіптік кәсіптік білім беру 

мамандарын оқытудың    дуальдық оқыту жүйесіне 

әлеуметтік серіктестермен   үш  жақты келісімшарттар  

жасау. 

кыркүйек Топ жетекшілері 

Әлеуметтік серіктестермен бірлесе отырып дөңгелек 

үстел т.б. іс-шаралар өткізу. 

Жоспар бойынша 

    

Практика жетекшілері 

ПЦК төрайымдары 

ТҮЛЕКТЕР БОЙЫНША АТҚАРАТЫН ҚЫЗМЕТ 

Өткізілетін Іс-шаралар Мерзімі Жауапты 

 Түлектерді жұмысқа орналасуы,   оқуға түсуі туралы   

ақпарат жинақталып, мониторинг жасау. 

Ай сайын Мышан Ж.Б. 

 

 

Кәсіптік практиканың 2022 -2023  оқу жылының жылдық   жұмыс жоспары 

№ Мерзімі  Жауапты  

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Қыркүйек 

Кәсіптік практиканың 2022-2023 оқу жылының жұмыс жоспарымен 

таныстыру.Жұмыс  оқу жоспары бойынша жүргізілетін  кәсіптік 

практика түрлері, мақсаты, міндеті, қойылатын талаптар. 

 Мамандықтар бойынша   жұмыс оқу бағдарламаларын, практика жұмыс 

жоспарларын,  ұйымдастырылған оқу қызметі,оқу сабақтарын,  талдау  

сұрақтарын  бекіту. 

Практика жетекшілерін  тарификация  сағаттарымен  таныстыру. 

2022-2023 оқу жылындағы бітіруші түлектердің  жұмысқа  орналасуы  

туралы  мәлімет. 

Әр түрлі. 

Асубаева Г.С. 

Мышан Ж. 

Асубаева Г. 

Топ кураторлары. 

 Асубаева Г.С. 

 

 Қазан   

1. 

 

2 

 

3 

 

  Имидж кездесу: «МАМАНДЫҚҚА АДАЛДЫҚ»  

Ардагер ұстаздармен 

2022-2023 оқу жылында колледж кітапханасына  Алматыкітап 

баспасынан алынған электронды оқулықтарды пайдалану жолдары. 

Педагог мамандарды дайындауда  дуалды білім берудің тиімді жолдары. 

Баяндама 

Асубаева Г.С. 

«Жеке пән 

әдістемелері» ПЦК 

Мусаханова К.Т. 

Бекузакова А.К. 

 Қараша   

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

5 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ ТҮЛЕК -2023» брейн-ринг  

 

 

Практика база қызметкерлерінің қатысуымен «Үздік жетекші», «Үздік 

практикант» байқауын өткізу. 

 

Колледж түлектерімен «ИМИДЖ КЕЗДЕСУ»   

  

Альбом жинақтау «ПЕДАГОГТАР ДИНАСТИЯСЫ»   

Әртүрлі  

 

 

 

 

Асубаева Г.С.  

«Жалпы және кәсіптік 

білім беру» ПЦК 

 «Шетел тілдер және 

оқыту әдістемелері» 

ПЦК 

Кунтубай А.А. 

Практика жетекшілері 

Кылышбек Ф.Б. 

Бекбаева Г.Д. 

Агайдар Т.М. 

Дауренханова Ж.Ж. 

Жеңісбекұлы А 

Керімбекова К.У. 

Алимбекова Н.Н. 

 Желтоқсан  

1 

 

Edupage  цифрлық жүйесін және  оқу өндірістік  практика 

журналдарының толтырылу барысы, сапасы. 

Асубаева Г.С. 

 Даурен Ү 



 

2 

 

 

 

3 

 

4 

 

Мектеп,мектепке дейінгі ұйымдарда және колледжде мүмкіндіктері 

шектеулі балаларды оқытып-үйретудің бір формасы- 

инклюзивті білім беру . Баяндама 

 

Кәсіптік практиканың жүргізілу барысы. 

\Кәсіптік практика базаларынан сауалнама\ 

Әртүрлі 

 

 Избаева Н.Ж. 

 

 

 

Ағайдар Т.М. 

 Қаңтар   

1 

 

 

2 

 

 

3 

2022-2023 оқу жылындағы педагогикалық практиканың жарты жылдық 

қорытындысы. 

 

Edupage  цифрлық жүйесін   және  оқу өндірістік  практика 

журналдарының толтырылу барысы, сапасы. 

 

Мамандықтар бойынша 3-4 курс студенттерін өндірістік дипломалды 

практикаға жіберу. 

Асубаева Г.С. 

 

 

Асубаева Г.С. 

 Даурен Ү 

 

Асубаева Г.С. 

  

 Ақпан  

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

5 

Edupage  цифрлық жүйесін    және  оқу өндірістік  практика 

журналдарының толтырылу барысы, сапасы. 

 

Имидж кездесу: «МАМАНДЫҚҚА АДАЛДЫҚ»  

/Ардагер ұстаздармен/ 

     

Колледж,  мектеп, балабақша арасындағы педагогикалық тәжірибе 

жұмысындағы ынтымақтастық.  

\ Дөңгелек стол\ 

 

Мектеп және мектепке дейінгі ұйымдармен әлеуметтік әріптестікте 

жобалық әдісті енгізу. ЖОБА ҚОРҒАУ. 

Өндірістік дипломалды практиканың жүргізілу барысы , сапасы. 

Асубаева Г.С. 

 Даурен Ү 

Асубаева Г.С. 

«Жалпы және кәсіптік 

білім беру»ПЦК 

Асубаева Г.С. 

Бөлім меңгерушілері 

ПЦК төрайымдары 

                  Бекузакова 

А.К. 

                   Ағайдар 

Т.М. 

 

                                                Наурыз 

 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

«Мамандықтар әлемі және Мен»  

кәсіптік бағдар жұмысы.  

\Мамандыққа жарнама\ 

 Колледжде маман даярлаудағы  кәсіптік  практиканың ролі             

Баяндама 

Edupage  цифрлық жүйесін      және  оқу өндірістік  практика 

журналдарының толтырылу барысы, сапасы. 

«Бүгінгі студент –ертеңгі  маман!»  мемлекеттік диплом 

практикасының қорытынды конференциясы. 

Ауелова М.М. 

Агайдар Т.М. 

Шәріпбек Ф.С. 

Қожақанов Ж.М. 

Мұсақанова Қ.Т. 

Кунтубай А.А. 

Асубаева Г.С. 

Даурен Ү 

Практика жетекшілері 

 Сәуір  

1 

 

2 

 

3 

 

 

 Кәсіптік практика базаларында жоба жұмысын орындауға арналған 

әдістемелік нұсқаулық. Баяндама 

Edupage  цифрлық жүйесін    және  оқу өндірістік  практика 

журналдарының толтырылу барысы, сапасы. 

«Заманауи білім беруді дамытудағы – ТРЕНДТЕР:  ТжКББ мен практика 

базаларының  тәжірибесі»   ғылыми- практикалық конференция   

Жауапты 

 Курмангалиева А.Е. 

Асубаева Г.С. 

 Даурен Ү 

Асубаева Г.С. 

Колледж әкімшілігі 

ПЦК төрайымдары  

 Мамыр  

1 

 

Кәсіптік практиканың жүргізілу барысы. 

              \Студенттер арасында сауалнама\ 

Ауелова М.М. 

Практика жетекшілері 



2 

 

3 

 

4 

«Мамандықтың үздігі» байқау ұйымдастыру.  

(Бітіруші түлектер арасында ) 

Кәсіптік практика базаларындағы -дуальды оқыту жүйесінің жүзеге асу 

жолдары.\Дөңгелек үстел\ 

Алматыкітап баспа қызметкерлерімен кездесу. 

 

Ұйымдастырушы 

Кунтубай А.А. 

Картамысова Ж.Б. 

«Жеке пән 

әдістемелері»ПЦК, 

Практика жетекшілері 

Кәсіптік практика 

базаларының 

басшылары. 

Асубаева Г.С. 

Практика жетекшілері 

 Маусым  

1 

 

2 

 

 

2022-2023 оқу жылындағы педагогикалық практиканың  жылдық 

қорытындысы. 

Практика жетекшілерінің жылдық қорытынды есебі,  Edupage  цифрлық 

жүйесі және    оқу  өндірістік  практика журналдарының толтырылу 

жағдайы. 

Асубаева Г.С. 

 

Асубаева Г.С. 

 Даурен Ү 

Практика жетекшілері 

 Тамыз   

1 

2 

 

 

«Жазғы сауықтыру лагері» бойынша қорытынды конференция өткізу. 

41б,42б,43б,44б,131,41мтоп білім алушыларын «Баланың мектептегі 

алғашқы күні» практикасына жіберу. 

«Практикант портфолисын»  ұйымдастыру. 

 

Жауапты 

Асубаева Г.С. 

Практика жетекшілері 

Жауапты 

Практика жетекшілері 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



2022 -2023  оқу жылына арналған   директордың ақпараттық технологиялар жөнінен 

орынбасарының жұмыс  жоспары 

Мақсаты:  

Колледж қызметін цифрландыру және автоматтандыру; 

Колледждің  оқу үрдісін  «EDUPAGE» цифрлық платформасы арқылы 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 2022-2023  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  Оқытушыларға АКТ пайдаланып сабақ өтуге 

техникалық-әдістемелік көмек беру мақсатында оқу 

семинарларын ұйымдастыру  

Тамыз 

график 

бойынша  

Информатик оқытушылар 

5  «EDUPAGE» цифрлық жүйесінің кітапханасына, 

колледждің цифрлық ресурстарына оқу үрдісіне 

пайдалануға арналған оқу құжаттарын, негізгі және 

балама оқулықтардың электронды нұсқаларын 

жүктеуді жалғастыру. 

Қыркүйек Онгарова 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 

қыркүйек 

Онгарова Б.К. 

Сайын Е.С. 

Бөлім меңгерушілері 

ПЦК меңгерушілері 

 

7  

«ТАЛАП» коммерциялық емес акционерлік 

қоғамының ресми сайтынан  колледжде 

дайындалатын  мамандықтар бойынша бейне 

оқулықтардың, электрондық оқулықтардың және 

қосымша материалдардың бірыңғай каталогымен 

жұмыс жасауды жалғастыру. 

қыркүйек Онгарова Б.К. 

Алимжанова А.Б.  

 

8 

«EDUPAGE» цифрлық жүйесіне барлық мамандықтар 

бойынша жұмыс оқу жоспарларын, сабақ кестелерін, 

оқу журналдарын, оқытушылар мен білім алушылар 

туралы мәліметтерді жүктеу 

қыркүйек Онгарова Б.К. 

Информатик оқытушылар 

9 Оқытушылардың сандық және сапалық құрамының 

динамикасын  жасау, ҰББДҚ (НОБД) есептерін 

толтыру 

қыркүйек Онгарова Б.К. 

Қыдырбекова Г.Т. 

Алимжанова А.Б. 

Ақбаева Г.Б. 

10 Студенттердің сандық  құрамының динамикасын  

жасау, ҰББДҚ (НОБД)  есептерін толтыру 

қыркүйек  Онгарова Б.К. 

кураторлар  
11 Семинар 1 курс студенттеріне «EDUPAGE»   

цифрлық платформасымен жұмыс жасау жолдарын 

үйрету. 

1. 11б, 12б, 13б,14б,15б, 

2. 11ш,12ш,13ш,14ш,15ш,16ш 

3. 11д, 12д, 13д,14д,15д   

4. 11р, 11қ, 11а, 11и,11м 

Қазан 

кесте 

бойынша 

Онгарова Б.К. 

Қылышбек Ф.Б.  

Қылышбекова Н.С. 

Ботабекова Р.И. 

Айтбаев Е.А. 

Омаров Б.О.  



5. 511, 512, 111,12қ 

12 Оқытушыларға арналған оқу семинарлары 

циклын ұйымдастыру  

 Жалпы тақырыбы: «Оқытушылардың IT 

құзыреттіліктерін дамыту және жетілдіру» 

1. «THINGLINK» бағдарламасын  интерактивті 

дидактикалық білімдерді құру құралы ретінде 

қолдану жолдары. 

2. 3д эфектіні пайдаланып презентация жасау 

жолдары. 

  

Қазан -  

қараша 

Онгарова Б.К. 

ПЦК меңгерушілері 

 

 

Қылышбек Ф.Б. 

Омаров Б.О. 

13  Компьютерлік кабинеттердің паспорттарын дайындау қыркүйек Онгарова Б.К. 

Кабинет меңгерушілері 

14 Білім берудің цифрлық платформаларында жұмыс 

жасау ерекшеліктерімен таныстыру  

Қыркүйек 

Жас 

мамандар

дың 

тьюторлы

қ мектебі 

жоспарын

а сәйкес  

Онгарова Б.К.  

15 Оқытушылардың кәсіптік және ақпараттық 

қажеттіліктеріне мониторинг жүргізу 

үнемі Онгарова Б.К. 

Алимжанова А.Б. 

16 Wi-Fi желісін қайта жаңарту, қосымша нүктелерін 

орнату   

қыркүйек Онгарова Б.К. 

Айтбаев Е.А. 

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

Айтбаев Е.А. 

18 Пән оқытушыларының АТ және ғаламдық 

компьютерлік желіні қолдану қажеттілігін сараптау   

қыркүйек Онгарова Б.К. 

Айтбаев Е.А. 

19 Білім беру процесіне цифрлық контенттерді 

қолданудың тиімділігін бақылау 

үнемі Онгарова Б.К. 

Алимжанова А.Б. 

20 Жеке бағдарламалармен жұмыс бойынша 

оқытушыларға, топ жетекшілеріне кеңес беруді 

ұйымдастыру және өткізу    

қыркүйек Онгарова Б.К. 

Айтбаев Е.А. 

21 Оқу үдерісінде компьютерлерді қолдану дағдыларына 

оқытушыларды оқыту   

Жыл 

бойы 

Онгарова Б.К.  

  22 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. 

Бейсенбекова Ж.Х. 

  23 Пәндер бойынша электронды оқулықтар банкін құру 

және цифрлық кітапхана жасақтау 

Тамыз-

қыркүйек  

Онгарова Б.К. 

Пән оқытушылары  
24 Интернетке кіру мүмкіндігі бар барлық 

компьютерлерге Контент-сүзгісін және антивирус 

Қыркүйек 

-қазан 

Онгарова Б.К. 

Айтбаев Е.А. 



бағдарламасын орнату. 

25 Педагогикалық практикаға заманауи  ақпараттық 

және телекоммуникациялық құралдарды, виртуалды 

лабораторияларды қолдану жұмыстарын жолға қою  

Жоспар 

бойынша 

Онгарова Б.К. 

Алимжанова А.Б. 

Асубаева Г.С. 

26 Жаңа цифрлық технологияларды еенгізу жұмыстарын 

жалғастыру (Оқытушы Digital lab;  

Э-портфолио; HANDBOOK) 

Ақпан,сәу

ір 

Онгарова Б.К. 

Айтбаев Е.А. 

27 Колледждің құрылымдық бөлімдерінің жұмысын 

автоматтандыру, барлық бағыттар бойынша 

мәліметтер базасын жасау. 

кезінде Онгарова Б.К.  

28 Колледж сайтының, инстаграмм парақшасының  

мазмұны мен техникалық мүмкіншіліктерін 

жаңғырту, ақпараттық материалдарды дер кезінде 

ұсыну  

Жыл 

бойы 

Онгарова Б.К. 

ПЦК меңгерушілері 

 

29 

Колледж сайтындағы студенттер порталын жетілдіру, 

оны оқу-әдістемелік материалдарымен, оқудағы 

жетістіктер туралы және т.б.әлемдік практика 

талаптарына сай ақпараттармен толықтыру. 

Жыл 

бойы 

Онгарова Б.К. 

Қылышбек Ф.Б. 

30  Студенттерге қызмет көрсету орталығының   

( ЦОС) жұмысын ақпараттандыру  және жетілдіру  

Жыл 

бойы 

Онгарова Б.К. 

Қыдырбекова Г.Т. 

Байтекеева А.А. 

 

31 

Студенттерге арналған кәсіптік бағдар форумдарына  

қатысу. 

Жыл 

бойы 

Онгарова Б.К. 

Асубаева Г.С.  
 

32 

Республикалық және қалалық  кәсіптік бағдар 

форумдарына қатысу. 

Алматы қаласы және Алматы облысы мектептерімен 

кәсіптік бағдар жұмыстарын жүргізу. 

Қараша, 

сәуір 

 

Жоспарға 

сәйкес 

Онгарова Б.К.  

33  «EDUPAGE» платформасы арқылы білім 

алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылауды 

жүргізу 

Желтоқса

н, мамыр. 

Онгарова Б.К. 

Алимжанова А.Б. 

Асубаева Г.С. 

34  Ағымдық және қорытынды аттестаттау емтихандарын 

тапсыруды ұйымдастыру 

Жоспарға 

сәйкес 

Онгарова Б.К. 

Алимжанова А.Б. 

Асубаева Г.С. 

35  «EDUPAGE» платформасының 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.  

36 

  

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 

 

25.05.202

1   

       

 

Мендгазиева М.Т.  

 

 

Алимжанова А.Б. 

 

Онгарова Б.К. 

Информатика пәні 

оқытушылары 

 



меңгерушілерінің презентациялық-демонстрациялық  

есептері) 

ПЦК меңгерушілері 

37  АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ  

ПРАКТИКАЛЫҚ ОҚУ СЕМИНАРЫ 

 
Сайын Е.С. 

Онгарова Б.К. 

  1. «Аnimaker» бағдарламасы арқылы түрлі 

анимациялар  қолдана отырып прецентация 

жасау және оны сабақта қолдану. 

2. Zipgrade бағалау қосымшасының 

мүмкіндіктері. 

3. «Learnis» бағдарламасында Квест ойынын 

ұйымдастыру 

қаңтар Айтбаев Е.А. 

Ботабекова Р.И. 

Қылышбекова Н.С.  

38  БАЙҚАУЛАР МЕН МОНИТОРИНГТЕР Қаңтар, 

сәуір 

Онгарова Б.К. 

Алимжанова А.Б. 

39  Колледждің цифрлық жүйесіне анализ жасау. 

«Оқытушылардың АКТ құзыреттіліктеріне 

мониторинг»  олимпиада 

Қаңтар, 

сәуір 

Онгарова Б.К.  

40  «Үздік электронды оқу әдістемелік кешен» байқауы қаңтар Сайын Е.С. 

 

41 

Педагогикалық идеялар мен   инновациялық  

практикалар форумы 

Тақырыбы: «Колледж білім берудің  инновациялық 

кеңістіктігінде» 

Форумның ашылу салтанаты, кіріспе сөз 

1.Презентациялық баяндама: 

«Колледждің бренд-имиджін қалыптастыру 

стратегиясы және бәсекеге қабілеттілігін арттыру» 

2. Постер сессия: LS  пен AR диалогы:  дискуссиялық  

алаң құру  және практикалық жағынан пайымдау. 
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 

маусым Меңдгазиева М.Т. 

 

Алимжанова А.Б.  

Сайын Е.С. 

Онгарова Б.К. 

Эксперт оқытушылар 

Бөлім мең- і 

Асубаева Г.С. 

 

Меңдгазиева М.Т. 

42  2022-2023 оқу жылындағы  ақпараттық –

технологиялық  жұмыстардың қорытындысы. 

2023-2024 оқу жылына  ақпараттық –технологиялық   

жұмыстарды жоспарлау және ұсыныстар беру 

маусым Онгарова Б.К. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 



ІІ. Оқырмандарға қызмет көрсету жұмысы. 

  Мазмұны Орындалу уақыты жауапты 

1 Кітапхананы жаңа оқу жылына дайындау,  қордағы 

әдебиеттердің дұрыс орналасуын қадағалау, жөндеуден 

кейін тазалық жұмыстарын ұйымдастыру 

  

2 Бірінші курс білім алушыларын кітапханаға тіркеу:– 

абономентте оқырманға қызмет көрсету;(оқырманды 

кітапхананы пайдалану қағидаларымен, қордың 

орналасуымен, анықтама апаратымен таныстыру);– 

оқырман формулярын студенттердің бөлімі, тобы 

бойынша орналастыру;                                  – колледжге 

жаңадан түскен білім алушыларға  кеңес жүргізу. 

Жыл бойы Кітапхана 

меңгерушісі 

3 Жаңадан қабылданған студенттерді кітапхана 

ережесімен таныстыру, оқулықтар тарату. 

Оқу жылы 

басында 

Кітапхана 

меңгерушісі 

4 Жаңадан түскен әдебиеттер туралы студентерді және 

білім берушілерді ақпараттандыру. 

Түсу мөлшері 

бойынша 

Кітапхана 

меңгерушісі 

5 Оқытушыларды бірлесе өткізетін іс-шараға тарту Жыл бойы Кітапхана 

меңгерушісі 

6 Колледжде өтетін барлық көпшілік жұмыстарға, 

шараларға қатысу (кітап көрмелеріне материалдар 

дайындау, мақалаларға шолу, баяндамашыларға керекті 

материалдарын тауып беруге көмектесу) 

Жыл бойы Кітапхана 

меңгерушісі 

ІІІ. Қормен жұмыс жасау  және сақтау жұмыстары 

  Мазмұны Орындалу уақыты жауапты 

1 Жаңа түскен әдебиеттерді ілеспе құжаттар бойынша 

қабылдау, штампельдеу, кітаптарға жіктеу индексін, 

авторлық белгілерін жазу,инвентарь кітабына түсіру, 

жиынтық есеп кітабына жазу 

Түсу мөлшері 

бойынша  

Кітапхана 

меңгерушісі 

2  Кітаптарды бөлімдері (жіктеу индекстері, авторлық 

белгілері) бойынша орналастыру. 

Түсу мөлшері 

бойынша 

Кітапхана 

меңгерушісі 

3  Қітаптарды орналастыру және  қорды сақтау бойынша 

жұмыстар өткізу. 

Жыл бойы Кітапхана 

меңгерушісі 

4 Директормен, бөлім меңгерушілермен, оқытушылармен 

келісе отырып, жаңа оқу жылында қолдануға 

жоспарланып отырған оқулықтарға тапсырыс беру. 

 
Кітапхана 

меңгерушісі 

5 Журналдардың атауы, басылған жылдары, нөмірлері 

бойынша орналастыру, газеттерді тігу.              

Жыл бойы Кітапхана 

меңгерушісі 

6 Жыртылған, мазмұны жағынан ескірген, кітаптардың 

тізімін жасап, есептен шығару. 

Жыл соңында Кітапхана 

меңгерушісі 

7 Оқырмандар жоғалтқан кітаптардың актісін жасап, 

есептен шығару 

Жыл соңында Кітапхана 

меңгерушісі 

8  Альфавиттік, жүйелік каталогтарды үнемі толықтырып 

отыру. 

Жыл бойы  

  



ІV.   Кітапханалық-библиографиялық білімді насихаттау бойынша жұмыстар 

1  Ақпараттық-библиографиялық мәдениетті 

қалыптастыру: бірінші курс студенттері үшін 

«кітапхананы қолдану ережесімен таныстыру» 

Жыл бойы кітапханашы 

2  Қолданушылардың сұранысы бойынша 

анықтамаларды орындау. 

Түсу мөлшері 

бойынша 

кітапханашы 

3  Жаңа кітаптарға шолу. Түсу мөлшері 

бойынша 

кітапханашы 

V.   Қызмет көрсетуді ұйымдастыру,  оқырмандармен жұмыс. 

1 Кітапханаға  түскен жаңа кітаптар, энциклопедиялар, 

журналдар туралы ұсынымдық  және жарнамалық 

әңгімелер. 

Жыл бойы кітапханашы 

2  Кітаптарды беру кезіндегі ұсыныс әңгімелер. Жыл бойы кітапханашы 

3  Оқылған кітаптар туралы жеке әңгімесулер. Жыл бойы кітапханашы 

4  Кітапқа немесе оқулыққа келтірген зиян үшін 

жауапкершілік туралы ескерту. 

Жыл бойы кітапханашы 

5 Кітапхана жұмысының кестесіне сәйкес оқырмандарға 

қызмет көрсету. 

Жыл бойы кітапханашы 

6  Көркем әдебиеттер мен мерзімді басылымдарды 

ұсыну. 

Жыл бойы  кітапханашы 

 

 Оның ішінде:  

1.1 Оқулық, оқу құралы: 41 916 

1.2 Электронды оқулықтар: 400 

1.3 Көркем әдебиет: 4593 

1.4 Басқалары: 1111 

                                                                 Барлығы: 48 020 

VІ. Көпшілік жұмыстар,  іс-шаралар 

 № Іс-шаралар атауы Жауапты Орындау мерзімі 

1 Абай  күніне  «Абай–ұлт биігі» атты кітап 

көрмесі 

Кітапхана меңгерушісі 10-тамыздан  жыл 

соңына дейін 

2 Қазақстан Республикасының Конституциясы  

күніне орай «Ата заңым–ардағым» атты 

тақырыптық көрме. 

Кітапхана меңгерушісі 30-тамыз 

3 Оқытушыларға және білім алушыларға  

арналған жаңадан түскен кітаптарға  көрмелік 

шолу 

Кітапхана меңгерушісі 15.09.22 

4 1-курс топтарының кітапхана секторлары 

үшін «Ашық есік» күні. 

Кітапхана меңгерушісі 16.09.22 

5 Қазақстан халықтарының тілдер күні «Тіл 

мерейі, ел мерейі», тақырыптық кітап көрмесі 

Кітапхана меңгерушісі 15.09.22 

6 Жазушы, драматург Мұхтар Әуезовтың 

туғанына 125 жыл (1897-1961) оқырман 

конференциясы  «Қараш–қараш» повесі 

Кітапхана меңгерушісі 28.09.22 

7 «Ұстаз-ұлы есім».Ұстаздар күніне көрме,  

шолу, мерекелік құттықтау 

Кітапхана меңгерушісі 02.10.22 

8 Кітапхана күні  «Мұқағали-мәңгілік ғұмыр» Кітапхана меңгерушісі 15.10.22 



атты әдеби дебат 

9 15 қараша Қазақстанның ұлттық валютасы 

күні.  «Төл теңгеміздің тарихы»   көрме. 

Кітапхана меңгерушісі 15.11.22 

10 Халықаралық студенттер күніне «Оқу 

көшбасшысы» атты әдеби викторина 

Кітапхана меңгерушісі 17.11.22 

11  Қазақстанның халық жазушысы, қоғам 

қайраткері Ғабиден Мұстафиннің туғанына 

120 жыл (1932-1984) кітап көрмесі 

Кітапхана меңгерушісі 29.11.22 

12 Ескі және ескірген әдебиеттерді жоспарлы 

түрде есептен шығару 

Кітапхана меңгерушісі қараша 

13 16-желтоқсан Қазақстан Республикасының 

Тәуелсіздік күні арналған  « Тәуелсіздік-ел 

тірегі» көрме 

Кітапхана меңгерушісі 16.12.22 

14 «Поэзия! Менімен егіз бе едің?»  

(М.Мақатаев) Поэзия кеші. 

Кітапхана меңгерушісі 01.02.23 

15 1-Наурыз «Алғыс айту күні».  Кітапхана меңгерушісі 01.03.23 

16 «Аналар–асыл жандар»  оқулары (байқау) Кітапхана меңгерушісі 08.03.23 

17 «Ұлыс күні– Наурыз келді!» атты мерекелік 

думанды  кеш 

Кітапхана меңгерушісі 22.03.23 

18  Ұлы отан соғысының ардагері, жазушы 

«Халық қаһарманы» әйгілі партизан Қасым 

Қайсеновтің туғанына 105 жыл.(1918-2006),  

«Жау тылындағы бала»,  оқырман 

конференциясы.  

Кітапхана меңгерушісі 23.04.23 

19  23- сәуір Бүкіл халықтық кітап күні.               

«Кітап–әлемнің жаршысы» Кітапхана сағаты. 

Кітапхана меңгерушісі 23.04.23 

20 Алматы қаласының оқушыларына арналған 

«Ашық есік күні» 

Кітапхана меңгерушісі Колледж жоспары 

бойынша 

21 «Ынтымақ – елдік кепілі».1-мамыр Қазақстан  

халықтарының бірлігі күні Тақырыптық 

көрме 

Кітапхана меңгерушісі 01.05.23 

22 7-мамыр «Отан қорғау – азаматтық парыз» 

кітап көрмесі. 

Кітапхана меңгерушісі 07.05.23 

23 9-мамыр Жеңіс күні. «Ұлы Жеңіс мәңгілік» 

Кітап көрмесі, әңгімелер өткізу. 

Кітапхана меңгерушісі 09.05.23 

24 Тақырыптық көрме, танымдық сабақ «Азалы 

тарихқа – айрықша тағзым». Саяси қуғын-

сүргін құрбандарын еске алу күні  

Кітапхана меңгерушісі 31.05.23 

25 Кітап көрмесі «Зұлмат жылдар жаңғырығы» Кітапхана меңгерушісі 31.05.23 

26 Кітап көрмесі, « Ел рәміздері – ел рухы» Кітапхана меңгерушісі 03.06.23 

27 Кітап қөрмесі  «Тамсандырған Астана!» Кітапхана меңгерушісі 06.07.22 

 

 

                          Кітапхана меңгерушісі                               Ж.Х.Бейсембекова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 

Жас мамандардың тьюторлық мектебінің 
2022-2023 оқу жылына арналған 

ЖҰМЫС  ЖОСПАРЫ 

 

  КОЛЛЕДЖДІҢ ҒЫЛЫМИ-ӘДІСТЕМЕЛІК ТАҚЫРЫБЫ:  

 «Аction research пен  Lessоn study тәсілдерін  қолдану   арқылы кәсіби даму практикасын 

жетілдіру және  тәжірибе алмасу»  

 Әдістемелік проблеманың  негізгі кезеңдері: 

1. Аction research пен  Lessоn study тәсілдерін қолданудың  ғылыми – теориялық  негіздерін 

зерделеу, пайымдау және практикада жүзеге асыру арқылы оқыту мен оқуды жетілдіру (2020-

2021 жж.). 
2. Аction research пен  Lessоn study тәсілдерін қолдануды жетілдіру негізінде педагогтердің кәсіби 

дамуы мен білім сапасының нәтижесін теориялық – практикалық жағынан пайымдау (2021– 2022 

жж.). 

3. Аction research пен  Lessоn study тәсілдерін жұмыстарының  нәтижелілігіне  талдау жүргізу 

және НИМ  педагогтерімен  кері  рефлексия  жасау.     
(2022 – 2023 жж.). 

4. Аction research пен  Lessоn study тәсілдерін жаңа білім мазмұнында қолдану практикасын 

жетілдіру және  қала және республикалық  деңгейінде ТКББ жүйесінің  педагогтерімен тәжірибе 

алмасу (2023-2024 жж). 

5. Аction research пен  Lessоn study тәсілдерін жаңа білім мазмұнында қолдану практикасын 

жетілдіру және  республикалық және халықаралық  деңгейде  педагогтер қауымдастығымен  

тәжірибе алмасу және нәтижесіне мониторинг жүргізу (2024-2025 жж.). 

    Тақырыптың өзектілігі: 
Бүгінгі күні еліміздің білім беру саласы түбегейлі өзгерістерді бастан кешіруде. Жаңарған білім 

мазмұны бойынша жұмыс жасау арқылы білім саласын жаңа бағытта дамыту, білім беру жүйесін 

жаңа экономикалық ортаға бейімдеу, білім алушылардың оқу жетістіктерін арттыру және оқыту 

әдістемесін жетілдіру мақсаты көзделіп отырғаны баршаға аян. Осы орайда әлемдік білім 

жүйесінің озық тәжірибелерін зерделеп, мақсатты түрде қолданудың маңызы өте зор. Бүгінгі 

таңда алдыңғы қатарлы инновациялық жаңа идеялардың тоғысуы арқылы білім беруде бәсекеге 

қабілетті болып отырған білім ордалары Назарбаев Зияткерлік мектептерінде оқыту әдістемесі 

мен мұғалімнің кәсіби шеберлігін дамыту бағытында кеңінен қолданылып жүрген тәсілдер - 

Lesson Study/ сабақты зерттеу және Аction research/ іс –әрекетті зерттеу әдістері  болып табылады. 

Бұл педагогикалық әдістер сабақтағы іс-әрекетті ерекше үлгіде зерттеу нәтижесінде педагог 

тәжірибесі саласындағы білімді жетілдіре отырып, білім алушылардың оқу жетістіктерінің 

сапасын арттыруға бағытталатындығымен ерекшеленеді. Педагогтердің  кәсіби қауымдастығын 

құруға мүмкіндік береді және  педагогикалық құрамның кәсіби біліктілік деңгейін арттыруға 

үлкен серпіліс береді. 
 

Мақсаты:  

Жас маманның педагогикалық қызметке бейімделу кезеңінен қиындықсыз өтуі үшін әдістемелік 

көмек ұйымдастыру, кәсіби құзыреттіліктерін дамыту, өз білімін жетілдіру жұмыстарын 

ұйымдастыруға ықпал ету. 

Міндеттері: 

1. Жас маманның оқытушы статусы туралы түсініктерін қалыптастыру, шығармашылық 

қызметінде өзіндік қолтаңбасын қалыптастыруға үйрету, бағыт беру. 

2. Жас маманның кәсіби қызметінде, оқу-әдістемелік жұмыстарындағы  проблемаларды 

айқындау және оларды шешу. 

 3.Жас мамандарды үнемі өз білімін жетілдіруге, кәсіби өзіндік жетілуге, шығармашылық 

даралығын қалыптастыруға ұмтылыстарын  қалыптастыру..  

4. Білім алушыларға оқыту мен тәрбие беру  процесінде инновациялық әдістер мен 

технологияларды пайдалану ауқымын кеңейту. 



5. Өзіндік сын мен өзіндік бағалау дағдыларын дамыту. 

Қызметі:  

1. Білім берушілік - жас маманның бейімделу және кәсіби жетілу процесі.  

2. Ақпараттық - жас мамандардың нормативтік білім беретін және құқықтық құжаттар туралы 

түсініктерін қалыптастыру. 

3. Кеңес беру–білім беру барысындағы өзекті мәселелерді таба білуге және оны шешу жолдарын 

ойластыра алу қабілетін айқындау.  

Жұмыс жүргізу формасы:  

1. Кеңес беру, әңгімелесу.  

2. Семинарлар, тренингтер.  

3. Білімін көтеру жұмыстары. 

4. Сабағына кіру, өзара сабаққа қатыстыру және сабақты талдау дағдыларын дамыту. 

 

Жас мамандардың тьюторлық мектебінің (әрі қарай ЖМТМ) мүшелерінің құқықтары: 

1. ЖМТМ жұмысын жетілдіру мақсатында ұсыныстар енгізуге; 

2. Келесі оқу жылына жоспар құруға ұсыныстар жасауға; 

3. Жинақтаған тәжірибелерін оқу-әдістемелік семинарлар, конференциялар мен 

жиналыстарда насихаттауға; 

4. Өз ісіне қажетті кеңестерді алуға, ақпараттармен танысуға, әдістемелік көмек алуға; 

5. Оқытушылардың сабағына кіруге (алдын-ала ескерте отырып). 

 

ЖМТМ мүшелері міндетті: 

1. ЖМТМ өткен сабақтарға үнемі қатысуға; 

2. ЖМТМ өткен іс-шараларға үнемі  қатысуға; 

3. Өзінің біліктілігін көтеру мақсатында жүйелі қызмет жасауға. 

 

 

№1 АҚМГПК 2022-2023 оқу жылындағы жас ұстаздардың тізімі 

1 топ 

р/с Оқытушының 

фамилиясы, аты-жөні 

Еңбек 

өтілі 

Оқытатын 

пәні 

Тәлімгері 

1 

Ашым Жібек Фаридқызы 00.00.00. 

биология  Кусайнова Мира Камзаевна 

 

2 

Арманқызы Камила 

00.00.00. шетел тілі Мұхаметжанова Қарлығаш 

Сейіткәрімқызы 

3 Есенбекова Қаракөз 

Сәрсенқызы 

00.00.00. биология Кусайнова Мира Камзаевна 

 

4 Ертас  Әйгерім 

Сәулебайқызы 
00.00.00. шетел тілі Картамысова Жадыра Бериковна 

5 Қанапиянов Жангелді 

Қанатұлы 

00.00.00. Дене тәрбиесі Асыранкулов Ернат 

Абдиразакович 

6 Оралбек Жәудір 

Нурмахмудқызы 

00.00.00. биология Тулеуова Балауса Турехановна 

 

7 Таймұха Анар 

Молдабекқызы 
00.00.00. шетел тілі Күнтубай  Арайлым  Абзалқызы 

8 Устемиров  Бейбит 

Талимович 

00.00.00. Дене тәрбиесі Мухамеджанова 

УлманЖумагазиевна 

9 Алтынбай  Жанболат  

Нұрбекұлы 

00.00.00. Математика Ташкеева Жанар Тлеубековна 

 

10 Әлімбек Қаныша 

Советжанқызы  

01.00.00. Тарих Молдабекова Гаукар Аубакировна 

11 Әзімхан Фариза 

Талғатқызы 

00.00.00. шетел тілі Мұхаметжанова Қарлығаш 

Сейіткәрімқызы 

 



2 топ 

р/с Оқытушының фамилиясы, 

аты-жөні 

Еңбек 

өтілі 

Оқытатын 

пәні 

Тәлімгері 

1 Амантаева Үкілім 

Бақтыбекқызы 

01.00.00. Ағылшын тілі Султанова Мадина 

Аубакировна 

2 Атанова               Молдир 

Шынгысбековна 

01.00.00. Тарих Дәуренханова Жанар 

Жумахановна 

3 Дәурен Үкілім 01.00.00. Ағылшын тілі Дөненбай Саяхат Жүнісқызы 

4 Туралиева Гулбакыт 

Алмасовна 

01.00.00. Биология Садырбекова Акбала 

Тулеукуловна     

 

5 Азамат                     Аружан 

Азаматқызы 

01.00.00. Психология Байсбаев Ердос Абилкаирович 

6 Орынбасар Мейіржан 

Ақылтайұлы 

01.11.16. Дене тәрбиесі Жанарбеков Манарбек 

Базарбекович 

 

3 топ 

р/с Оқытушының фамилиясы, 

аты-жөні 

Еңбек 

өтілі 

Оқытатын 

пәні 

Тәлімгері 

1 Тугелбаева Айтолқын 

Амантайқызы 

02.00.00. Ағылшын тілі Жампеисова Айдана 

Кайратовна 

2 Әлімбекова Назгул 

Нуридинқызы 

02.00.00. Ағылшын тілі Жампеисова Айдана 

Кайратовна 

3 Садыкова Гульназ 

Ихримжановна 

06.01.17. Орыс тілі мен 

әдебиеті 

Сыпырындиева Гулзада 

Кудишовна 

4 Базарбеков Думан Базарбекұлы 03.10.23. Дене тәрбиесі Оңғарбек Айдын Оңғарбекұлы 

5 Жаңабекова Жанар 

Жаңабекқызы 
 07.00.00. 

Педагогика Бекузакова Акбота 

Курмангазиевна 

 

6 

Омаров Батыр Оразкенулы 06.00.00. 

Информатика Молдахмет Эльвира Болатқызы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Жас мамандардың тьюторлық мектебінің жұмыс жоспары 
А

й
ы

  

1 жыл 

 

2 жыл 

 

3 жыл 

Қ
ы

р
к

ү
й

е
к

 

1.Жас оқытушыларды 

колледждің локальды  

актілерімен таныстыру: Жас 

оқытушылар мектебінің 

Ережесі, Тәлімгерлік туралы 

Ереже; Колледж Жарғысы, 

Колледждің әдістемелік 

проблемасы, ішкі тәртіп 

ережелері, ЖМТМ жоспары. 

 

2. Колледждің материалдық-

техникалық базасымен, 

қауіпсіздік ережелерімен 

таныстыру; 

 

3.Практикум: «Білім беру  

процессін оқу-әдістемелік 

құжаттармен қамтамасыз 

ету»  

- пән бойынша жұмыс оқу 

бағдарламасын дайындау 

технологиясы; 

- КТЖ құрастыру 

ерекшеліктері. 

 - сабақтың бірыңғай үш  

дидактикалық мақсатын 

құру ерекшеліктері». 

- теориялық оқу журналын 

жүргізу ережелерімен 

таныстыру. 

4. Байқау сабақтарын 

өткізуге тьюторлық қолдау 

көрсету. 

 

5.Өзара сабаққа қатысудың 

талаптарымен таныстыру, 

сабақтың талдау сұрақтарын 

беру 

 

6.«Жас маманға кеңес» -  

әдістемелік жұмыстарға 

көмек ретінде ұсыныстармен 

таныстыру.  

1.Жас маманға тьюторлық қолдау көрсету: 

- жеке әдістемелік зерттеу тақырыбымен 

жұмыс жүргізу, тақырып таңдап алу 

бойынша көмек ретінде ұсыныстармен 

таныстыру; 

- сабақ жоспарының құрылымы мен сабақ 

типтері туралы кеңес беру; 

- студенттермен ғылыми –зерттеу 

жұмыстарын жүргізу; 

- СМК жаңартылған білім берудегі НИМ 

тәжірибесін тасымалдау порталына тіркелу, 

Ы. Алтынсарин ат. Ұлттық академия 

сайтынан, Кәсіпқор, Өрлеу және 

педагогикалық қауымдастықтың онлайн 

сайттарымен жұмыс жүргізу.    

                                      Сайын Е.С. 

 

2. Оқытушы тәжірибесінен: «Педагогикалық  

шыңдалудың негізгі көзі – оқытушының 

өздігінен  кәсіби дамуы» (өз білімін 

жетілдіру жоспарын құрып жұмыс жасауға 

дағдылану). 

 Алимжанова А.Б. . 

 

3. Білім алушылардың білімін тексеру 

әдістері мен формалары туралы тьюторлық 

кеңес беру: 

- Ағымдық, аралық, қортынды аттестацияны 

алуға қойылатын талаптар; 

- емтихан ведомостары мен сынақ 

кітапшаларын толтыру; 

-Сырттай бөлімге арналған бақылау 

жұмысын әзірлеу 
Ақбаева Г.Б. 

 

4. Өзара сабаққа қатысу және  дәптерін  

жүргізу есебі, әдістемелік кеңестер беру. 

 

5. Ашық сабақтар өткізуге кеңес беру. 
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  Әдістемелік семинар: 

«Оқытудың  деңгейлі 

бағдарламасы: жаңашыл 

тәжірибе және ізденіс»: 

Кезекті 

аттесттаттаудан 

өтетін оқытушылар 

1.Оқыту мен оқудағы жаңа 

тәсілдер; 

                       Габдиев Ж.Н. 

2.Сын тұрғысынан ойлауға 

үйрету; 

                      Садырбекова 

А.Т. 

3.Оқу үшін бағалау және 

оқуды бағалау; 

         Нурдавлетова 

З.Н. 

А
қ

п
а

н
 

  4.Оқытуда АКТ пайдалану; 

                         Жамалбек 

Ж.М. 

 

5.Талантты және дарынды 

балаларды оқыту; 

                         

Сыпырындиева Г.К. 

6.Оқушыларды  жас 

ерекшеліктеріне сәйкес 

оқыту және оқу; 

             Султанова М.А. 

7.Оқытуды басқару және 

көшбасшылық.  
Жанарбеков М.Б. 
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1.«Қазіргі заманғы сабақ 

жоспарын құрастыруға 

қойылатын талаптар»  

Алимжанова А.Б. 

 

2. Оқулықтарды талдау және 

эмпирикалық  пен 

теориялық идеяларды 

зерттеу. 

Сайын Е.С. 

4.Диагностикалық анкета 

(Жас ұстаздардың 

оқытушылық қызметіндегі 

қиыншылықтарын зерделеу) 

Сайын Е.С. 

 

1. «Жаңа педагогикалық технологияларды 

сабаққа енгізу жолдары» (тәлімгерлердің үлгі 

сабақтары, ПЦК жоспарлары бойынша). 

Тәжірибелі ұстаздардың  сабағына 

қатысып, бірге талдау  

                             Бекузакова А.К. 
2. Оқытушы тәжірибесінен «Сабақ үстінде 

кездесетін проблемаларды болдырмау 

жолдары». 

                       Лаханов Қ.Т. 

3. Баяндама «Педагог имиджі кәсіби 

жетістіктің негізі ретінде»   

                                Аташова С.У. 

  

2.Теориялық семинар: 

«Жаңартылған білім 

мазмұны: болашаққа  
бағдар»: 

- спиральды оқыту; 

- пәнді оқытуда 

оқытушының негізге алатын 

негізгі құжаттары 

                          Бегазова 

М.Ж. 

3.Тәжірибе алмасу:  «Білім 

беру мазмұнын 

академиялық еркіндікті 

есепке ала отырып 

жаңарту». 

                    Алимжанова 

А.Б. 
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1. Тәрбие сағаттарын 

әзірлеп, ұйымдастыру және  

кураторларға кеңестер беру; 

Молдахмет Э. Б. 
2.Диагностика (Оқытушылар 

құрамының жұмыс 

жағдайына қанағаттану 

деңгейін анықтау)  
Дәуренханова Ж. Ж. 

1. Мамандықпен сабақтың мақсат-

міндеттерін байланыстыру, кәсіби бағдарлау 

                                Оразымбетова А.К 

.  

2. Дөңгелек үстел: «Жаңа форматтағы 

педагог, педагогтің креативтілігі».  

                              Абуев А.Н. 

 

3. Кәсіби практика жетекшісінің әдістемелік 

портфолиосы 

Тулеуова Б.Т. 

1.Тәжірибе алмасу 

мақсатында талдау 

сабақтарын көрсету: 

«Білім беру процесінде жаңа 

технологияларды тиімді 

пайдалану»  

Асенова Ж.М.. 
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1. Жас мамандардың 

атқарылған жұмыс нәтижесі 

бойынша есептерін тыңдау 

2. Сауалнама алу  

3.2021-2022 оқу жылына 

ұсыныстарын қарастыру 

1.Жас мамандардың атқарылған жұмыс 

нәтижесі бойынша есептерін тыңдау 

2.Сауалнама алу  

3.2021-2022 оқу жылына ұсыныстарын 

қарастыру 

1.Жас мамандардың 

атқарылған жұмыс 

нәтижесі бойынша 

есептерін тыңдау 

2. Сауалнама алу  

3. 2021-2022 оқу жылына 

ұсыныстарын қарастыру 

Жас ұстаздардың ғылыми-әдістемелік, кәсіби қызметінің мониторингін жасау, жұмыс бағытын анықтау 

 

 

 
                       №1 АҚМГПК –дің  ғылыми -әдістемелік кеңес отырысында қаралып, бекітілді  

                        «31»  08  2022ж. 

 

                       Жас мамандардың тьюторлық мектебінің жүргізушісі             Сайын Е.С. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 

2022– 2023оқу  жылына арналған  «Қазақ тілі мен әдебиеті және әдістемелері» пәндік-

циклдік комиссиясының  жұмыс жоспары 

КОЛЛЕДЖДІҢ  ӘДІСТЕМЕЛІК ТАҚЫРЫБЫ:«Action research пен Lesson stady тәсілдерін 

жаңа білім мазмұнында қолдану кәсіби даму мен сапалы нәтиже кепілі ретінде педагогтердің 

дербес практикасын жетілдіру және басқа педагогтермен тәжірибе алмасу»   

 

ПӘНДІК-ЦИКЛДІК КОМИССИЯСЫНЫҢӘДІСТЕМЕЛІК ТАҚЫРЫБЫ:  

«Қазіргі білім беру үрдісіндеAction researchтәсілін қолдану,білім беру мен білім алуда болашақ 

тіл мамандарының құзыреттіліктерін арттыру,сыни тұрғыдан ойлауға үйрету, 

функционалдық сауаттылықтарын дамыту.   

Р

/

С 

                  АТҚАРЫЛАТЫН    ІС  -  ШАРАЛАР  МЕРЗІМІ  ЖАУАПТЫЛАР 

 

І.  ҰЙЫМДАСТЫРУ     ЖҰМЫСТАРЫ 

1 2022 - 2023 оқу жылындағы  оқытушылардың  оқу пәндері   

мен   жүктемесін анықтау  

тамыз Ақбаева Г.Б. 

Еңсенова Е.Т. 

2 Пәндік-циклдік комиссиясының  2022-2023 оқу жылына 

арналған жұмыс жоспарын қарап, бекітуге ұсыну 

тамыз Еңсенова Е.Т. 

3 Қазақ тілі мен әдебиеті пәнін оқытуда қажетті нормативтік-

құқықтық құжаттармен, әдістемелік құралдармен танысу, 

талқылау. 

Тамыз-

қыркүйек 

Ақбаева Г.Б. 

Сайын Е.С. 

Еңсенова Е.Т. 

4 ҚР  Т және КБ ЖММБС және жұмыс оқу бағдарламалары 

негізінде  пцклда оқытатын пәндер бойынша жұмыс оқу 

бағдарламаларын әзірлеу,  құрастыру,   тиісті құзыреттілік 

шеңберінде өзерістер мен ұсыныстар жаңа тақырыптарды 

негіздей отырып енгізу  және  бекітуге ұсыну 

тамыз Ақбаева Г.Б. 

Еңсенова Е.Т. 

Пән оқытушылары  

5.  Жұмыс оқу бағдарламаларының     негізінде базалық модульде 

жоспарларды әзірлеу және бекітуге  ұсыну 

тамыз Мендгазиева М.Т 

Ақбаева Г.Б. 

Еңсенова Е.Т. 

Пән оқытушылары 

6 ПЦК оқытушыларына бөлінген оқу кабинеттерін, 

зертханаларды жаңа оқу жылына дайындау  (материалдық, оқу 

– әдістемелік базасына, құжаттары мен стендтердің талапқа сай 

болуын және олардың санитарлық –гигиеналық нормалар мен 

талаптарға сәйкестігін тексеру) 

Тамыз-

қыркүйек 

Сайынұлы Е. 

Еңсенова Е.Т. 

Кабинет 

меңгерушілері 

7 «ҚР халықтарының тілдері күні»апталығының жоспарын 

дайындау, іс-шараны өткізу, есебін жазу 

қыркүйек Еңсенова Е.Т. 

Пән оқытушылары 

8 ПЦК оқытушыларының кәсіби педагогикалық және 

психологиялық біліктіліктерін  арттыру мақсатында  өзіндік 

білім көтеру жоспарларын құрастыру  

қыркүйек Ақбаева Г.Б. 

Еңсенова Е.Т. 

Пән оқытушылары 

9  Өзара сабаққа қатысуды ұйымдастыру арқылы пцк 

оқытушыларының пәндерін оқыту деңгейлеріне талдау жасау 

Семестр 

сайын 

Еңсенова Е.Т. 

Пән оқытушылары 

1

0 

Кәсіби бағдар жұмыстарының маркетингін  ұйымдастыру Жоспар 

бойынша 

Мендгазиева М.Т. 

Еңсенова Е.Т.. 

Пән оқытушылары 

1

1 

ПЦК  оқытушыларының ашық сабақтарының графигін 

құрастыру 

Жоспар 

бойынша 

Сайынұлы Е. 

Еңсенова Е.Т. 

Пән оқытушылары 

1

2 

«Жаңартылған білім мазмұны бағдарламасы бойынша қазақ 

тілін оқытудың ерекшеліктері, тиімді  тұстары мен 

қиындықтары» 

Жоспар 

бойынша 

  Еңсенова Е.Т. 

Пән оқытушылары 

1

3. 

ПЦК-ғы топ кураторларының тәрбие жоспарларын құрастыру, 

қарау және бекітуге ұсыну 

Тамыз-

қыркүйек 

Байтекеева А.А. 

Еңсенова Е.Т. 



Топ кураторлары 

1

4 

 Оқытушылардың атқарған жұмыстары бойынша есеп беру 

жұмыстарын ұйымдастыру 

Семестр 

сайын 

Еңсенова Е.Т. 

Пән оқытушылары 

1

5 

Әдебиет   апталығы 

Үйірме жетекшілерінің жұмыстары 

Қараша Еңсенова Е.Т.  

Пән оқытушылары 

1

6 

«Сабақта кері байланысты қолданудың тиімділігі » атты 

Назарбаев зияткерлік мектептері тәжірибесі бойынша курстан 

өткен оқытушылармен семинар жұмысын ұйымдастыру, өткізу 

Қаңтар Еңсенова Е.Т.  

Пән оқытушылары 

1

7 

Студенттердің рухани – адамгершілік тәрбиесі  мен патриоттық  

сезімдерін  дамыту сұрақтарын талқылау 

Жыл бойы Еңсенова Е.Т. 

Пән оқытушылары 

1

8 

Күндізгі және сырттай оқу бөлімінде студенттерді оқыту мен 

тәрбиелеудің сапасын  арттыруды қамтамасыз ету бойынша іс – 

шараларды жоспарлап, өткізу   

Жыл бойы  Еңсенова Е.Т. 

Пән оқытушылары 

1

9 

Топ кураторларының тәрбие жұмыстарын тәрбиенің бекітілген  

салаларына сәйкес ұйымдастыру, жүргізу мәселерін бақылау, 

ата-аналармен байланыс орнату, көмек беру 

Жыл бойы Байтекеева А.А.  

Еңсенова Е.Т. 

Топ кураторлары 

2

0 

Оқытушылардың бекітілген қоғамдық  жұмыстарымен 

таныстыру, орындалуын қадағалау 

Жыл бойы Әкімшілік 

 Еңсенова Е.Т. 

 Топ кураторлары 

2

1 

Оқу құжаттарының талапқа сәйкес, уақытында толтырылу 

сапасын қадағалап, тексеріп отыру    

Жоспар 

бойынша 

Алимжанова А.Б. 

Асубаева  Г.С. 

Еңсенова Е.Т. 

Пән оқытушылары 

2

2 

Қазақстан Республикасы Президентінің Жолдауларының, Білім 

және Ғылым министрлігі мен Үкіметінің білім беруге қатысты  

қаулы-қарар, бұйрықтарының тиісті мәселелерінің кезінде 

орындалуын ұйымдастыру және қадағалау 

Жыл бойы Еңсенова Е.Т.  

Пән оқытушылары 

2

3 

Нормативті базалық модульдік оқу жоспарына сәйкес 

оқытушылардың сабақ жоспарларынкүнделікті тексеріп отыру. 

Жыл бойы Ақбаева Г.Б. 

Сайынұлы Е. 

Еңсенова Е.Т. 

Пән оқытушылары 

2

4 

Жаңа әдістемелік, ғылыми педагогикалық және оқу сабақтары 

бойынша беделді әдебиеттермен, баспасөз материалдарымен, 

озық  педагогикалық технологиялармен жүйелі түрде  танысып, 

оқу –тәрбие үдерісінде қолдануын қадағалау. 

Жыл бойы Еңсенова Е.Т. 

Пән оқытушылары 

2

5 

Бақылау рейтингі бойынша оқытушылардың әдістемелік 

жұмыстарының нәтижесін бағалау, мадақтау, талдау . 

Жыл бойы Сайын Е.С. 

Еңсенова Е.Т. 

Пән оқытушылары 

2

6 

ПЦК  оқытушыларының арасында салауатты өмір салтын 

уағыздау, кафедра ішілік спортакиядаларға қатысу, демалыстар 

ұйымдастыру. 

Жыл бойы Еңсенова Е.Т. 

Пән оқытушылары 

2

7 

ПЦК  мүшелерінің әлеуметтік жағдайларын біліп, колледж 

кеңесінде мәлімдеп отыру. 

Жыл бойы Еңсенова Е.Т. 

Пән оқытушылары 

2

8 

Даталы күндерге арналған мерекелік іс-шаралар және ПЦК 

онкүндіктерінде пәндік газеттер ұйымдастыру 

Жоспар 

бойынша 

Пән оқытушылары 

 

ІІ            ОҚУ  –   ӘДІСТЕМЕЛІК  ЖҰМЫСТАР 

1. Жекелеген   оқытушылардың  іс - тәжірибесін жинақтау. 

Пәнді оқыту әдістемесінің тәжірибелерімен бөлісу. 

Жыл бойы Аттестаттаудан 

өтетін оқытушылар 

2 Білім беруді жетілдіру бойынша мемлекеттік бағдарламалар 

аясындағы іс-шараларға қатысу 

Жыл бойы Еңсенова Е.Т. 

Пән оқытушылары 

3 Жаңа  оқу - әдістемелік  әдебиеттер мен құралдарға шолу 

жасау 

Жыл бойы Еңсенова Е.Т. 

Пән оқытушылары 

4  Оқытушыларды республикалық, қалалық және колледж Жоспар Сайын Е.С. 



ішілік байқауларға дайындау және қатысу бойынша Пән оқытушылары 

5 Оқытушылардың  колледждің және  ПЦК-ның  әдістемелік 

тақырыбы аясында оқытушылардың жеке - әдістемелік және 

ғылыми - зерттеу тақырыптарын әзірлеу және тақырыптың 

аясында жұмыс жүргізу  

Жыл бойы  Сайын Е.С. 

Еңсенова Е.Т.  

Пән оқытушылары 

6 Оқытушылардың  жеке – әдістемелік және  ғылыми - зерттеу 

тақырыптары  бойынша әзірлемелер  әзірлеу, баспасөзге 

жариялау, Тжәне КБ саласындағы конференциялар мен 

семинарларға қатысу 

Жыл бойы Сайын Е.С. 

Еңсенова Е.Т. 

Пән оқытушылары 

7 ПЦК оқытушыларының колледжішілік және пәндік-циклдік 

комиссия аралық өзара сабақтарға қатысып, тәжірибе 

алмасуын ұйымдастыру 

Жыл бойы Алимжанова А.Б. 

Сайын Е.С. 

 Еңсенова Е.Т. 

Пән оқытушылары 

8 Студенттердің жұмыс дәптерлерін тексеріп, тиісті ескертулер 

беру 

Жыл бойы Еңсенова Е.Т.  

Пән оқытушылары 

9 Оқу бағдарламаларын, оқулықтарды, оқу – әдістемелік 

құралдарды, плакаттар мен видеоматериалдардыжәне т.б.   

зерделеу және сараптамадан өткізу. 

Жыл бойы Еңсенова Е.Т. 

Пән оқытушылары 

10 Оқытатын пәндер бойынша кешенді оқу-әдістемелік 

қамтамасыз ету материалдарын әзірлеу 

Жоспар 

бойынша 

Сайын Е.С.  

Еңсенова Е.Т. 

Пән оқытушылары 

11 Оқу үдерісін ғылыми - әдістемелік  ұйымдастыру бойынша  

тәжірибелерді ендіру және әдістемелік нұсқаулар әзірлеу 

Жыл бойы  Еңсенова Е.Т. 

Пән оқытушылары 

12 Маман даярлаудың мазмұнына өзгерістер енгізу, аралық 

аттестаттау  өткізуді қамтамасыз ету, жекелеген пәндерден 

студенттердің білімін бағалаудың жалпыға бірдей талаптарын 

жасап шығару, емтихан материалдарын, бақылау жұмыстарын 

сынақтар мен тест тапсырмаларын және т.б. оқу-әдістемелік 

материалдар  әзірлеу.  

Жыл бойы Ақбаева Г.Б. 

Еңсенова Е.Т. 

Пән оқытушылары 

13 Пәндік-циклдік комиссия  шоғырландырылған оқу пәндерін 

оқытудың әдістемесі бойынша  әзірлеме дайындау,  теориялық  

және зертханалық - практикалық сабақтар, бақылау және 

сынақ жұмыстары, кәсіптік практика түрлері,  курстық 

жұмыстар  бойынша қажетті оқу – әдістемелік және бақылау   

материалдарын дайындау 

Жыл бойы Сайын Е.С. 

Еңсенова Е.Т. 

Пән оқытушылары 

 

ІІІОҚЫТУШЫЛАРДЫҢ КӘСІБИ БІЛІКТІЛІГІН  КӨТЕРУ ЖӘНЕ АРНАЙЫ 

ДАЙЫНДЫҚТАН ӨТКІЗУ ЖҰМЫСТАРЫ 

1 Пәндік-циклдік комиссия  оқытушыларының кәсіби 

педагогикалық және психологиялық біліктіліктерін  арттыру 

мақсатында  өзіндік білім көтеру жоспарларының орындалуын 

қадағалау, талдау жүргізу  

Семестр 

сайын 

Сайын Е.С. 

 Еңсенова Е.Т. 

Пән оқытушылары 

2 Оқытушыларды инновациялық педагогикалық жобаларға 

қатыстыру 

Жоспар 

бойынша 

Сайын .Е.С 

Еңсенова Е.Т.  

Пән оқытушылары 

3. Пәндік-циклдік комиссия  оқытатын пәндер бойынша ғылыми 

педагогикалық -психологиялық және техникалық 

жаңалықтармен танысып отыру 

Жыл бойы Еңсенова Е.Т. 

Пән оқытушылары 

4. Республикалық, қалалық білім көтеру институттарының 

жоспарлары бойынша білім көтеру  

Жоспар 

бойынша 

Сайын Е.С. 

Еңсенова Е.Т.  

Пән оқытушылары 

5. Колледждің әдістемелік жоспарына сәйкес аттестаттаудан өту Жоспар 

бойынша 

Сайын Е.С. 

Еңсенова Е.Т. 

Пән оқытушылары 



ІY        ЖАС     ОҚЫТУШЫЛАРМЕН   ЖҰМЫС 

1 Нормативті базалық модульдік  жұмыс оқу бағдарламаларын 

жоспарлауда бағалау критерий  нәтижесіне түзетулер енгізу 

және толықтыру, оқу журналын толтыру жұмыстарын 

ұйымдастыру. 

Оқу 

жылының 

басы 

Ақбаева 

Г.б.Еңсенова Е.Т. 

Тәлімгер 

оқытушылар 

2  Оқытушының өзіндік   білім көтеру жоспарымен жұмыс Жоспар 

бойынша 

 Еңсенова Е.Т. 

Тәлімгер 

оқытушылар 

3 Байқау сабақтары мен ашық сабақтардың сабақ жоспарын 

құруға көмек беру  

Жоспар 

бойынша 

Сайын Е.С. 

Еңсенова Е.Т. 

Тәлімгер 

оқытушылар 

4 Жас ұстаздардың  байқау сабақтары мен ашық сабақтарына 

қатысу, талдау және тиісті ұсыныстар беру 

Жоспар 

бойынша 

Еңсенова Е.Т. 

Барлық  

оқытушылар 

5 Жас ұстаздардың басқа оқытушылардың сабақтарына мақсатты 

түрде қатысып, тәжірибе алмасу жұмыстарын ұйымдастыру 

Жыл бойы Сайын.Е.С. 

ЕңсеноваЕ.Т. 

Тәлімгер 

оқытушылар 

6. Сабақтың тақырыбына қарай құрылымын анықтау және 

оқытушының сабақты жүргізу стилін таңдау әдістерімен 

жұмыс 

Жыл бойы Сайын.Е.С 

Еңсенова Е.Т.  

Тәлімгер 

оқытушылар 

7 Жас ұстаздардың әдістемелік әзірлемелер мен баяндамалар 

дайындауына басшылық жасау 

Жоспар 

бойынша 

Сайын .Е.С. 

Еңсенова Е.Т. 

Тәлімгер 

оқытушылар 

8 Жас  ұстаздардың өзара бір –бірінің сабағына қатысуын 

ұйымдастыру 

Жыл бойы Сайын .Е.С. 

Еңсенова Е.Т.. 

Тәлімгер 

оқытушылар 

9 Жас ұстаздардың инновациялық педагогикалық 

технологияларды зерделету және педагогикалық үдеріске 

ендіру жұмыстарына басшылық жасау 

Жыл бойы Сайын Е.С. 

Еңсенова Е.Т. 

Тәлімгер 

оқытушылар 

1

0 

Жас оқытушылардың оқытудың техникалық құралдарымен 

жұмыс жүргізудің техникалық дағдыларын  жетілдіру    

Жыл бойы  Еңсенова Е.Т.  

Тәлімгер 

оқытушылар 

1

1 

Оқытудың техникалық құралдарын сабақта тиімді қолданудың 

әдістерімен жұмыс 

Жыл бойы Сайын Е.С. 

Еңсенова Е.Т. 

Тәлімгер 

оқытушылар 

 

Y    СТУДЕНТТЕРМЕН ЖҮРГІЗІЛЕТІН САБАҚТАН ТЫС ЖҰМЫСТАР 

1 Студенттермен шығармашылық, интеллектуальдық байқаулар,   

олимпиадалар, тақырыптық кештер мен диспуттар 

ұйымдастыру 

Колледж 

дің 

жоспары 

бойынша 

Байтекеева А.А. 

Сайын.Е.С 

Еңсенова Е.Т. 

Барлық  

оқытушылар 

2 Қалалық  және колледжішілік студенттердің ғылыми 

конференцияларына және  пәндік  олимпиадаларға  дайындау, 

колледжішілік ғылыми рефераттар байқауын ұйымдастыру  

Колледж 

дің 

жоспары 

бойынша 

Сайын.Е.С 

Еңсенова Е.Т. 

Барлық  

оқытушылар 

3 Студенттердің кәсіптік практикаларының қорытынды Колледж Асубаева Г.С. 



 

                                                         ПЦК   ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ 

р

/

с 

     ПЦК   отырысының тақырыптары Жүргізу нысаны Жауаптылар 

Т А М Ы З 

1 2022- 2023оқу жылындағы  оқытушылардың  оқу пәндері   

мен   жүктемесі мен қоғамдық тапсырмаларын бөлу  

ПЦК 

төрайымының   

және пән 

оқытушыларының  

талқылауы 

 Еңсенова Е.Т. 

 ПЦК 

оқытушылары 

2 Кафедраның 2022- 2023оқу жылына арналған жұмыс 

жоспарын қарап, бекітуге ұсыну 

ПЦК 

төрайымының   

және пән 

оқытушыларының  

талқылауы 

 Еңсенова Е.Т. 

 ПЦК 

оқытушылары 

3 ҚР  Тжәне КБ ЖММБС және  нормативті базалық 

модульдік бағдарламаларын әзірлеу, құрастыру, тиісті  

құзыреттілік шеңберінде өзерістер мен ұсыныстар жаңа 

тақырыптарды негіздей отырып енгізу  және  бекітуге 

ұсыну 

ПЦК 

төрайымының   

және пән 

оқытушыларының  

талқылауы 

 Еңсенова Е.Т. 

 ПЦК 

оқытушылары 

4 Нормативті базалық модульдік жұмыс оқу  

бағдарламаларының   негізінде  тақырыптық   

жоспарларды әзірлеу және бекітуге ұсыну 

ПЦК 

төрайымының   

және пән 

оқытушыларының  

талқылауы 

 Еңсенова Е.Т. 

 ПЦК 

оқытушылары 

5 ПЦК  оқытушыларына бөлінген оқу кабинеттерін, ПЦК Баймолдаева С.О 

конференцияларына, практика базаларында өткізетін сабақтары 

мен іс-шараларына дайындау 

дің 

жоспары 

бойынша 

Еңсенова Е.Т. 

Практика 

тәлімгерлері 

4 Кәсіби бағдар жұмыстарын ұйымдастыру және   «Ашық есік» 

күніне қатысу 

Колледж 

дің 

жоспары 

бойынша 

Мендгазиева М.Т. 

Еңсенова Е.Т. 

Барлық  

оқытушылар 

5 Үлгермеуші студенттерге жеке пәндерден және арнай 

пәндерден кеңестер беру, қосымша сабақтар ұйымдастыру 

Жыл бойы  Ақбаева Г.Б. 

 Еңсенова Е.Т. 

6 Қала мен аудан өміріндегі  мерекелерге және қаладағы  мәдени 

орындаға, театрларға,мұражайларға барып, талдау жұмыстарын 

жүргізу 

Жоспар 

бойынша 

Байтекеева А.А.  

 Еңсенова Е.Т. 

Топ кураторлары 

 

7 Колледждің «Аяла» қомқорлық ұйымының жұмысына белсенді 

қатысу 

Жоспар 

бойынша 

Байтекеева А.А.  

Еңсенова Е.Т. 

Топ кураторлары 

8 Колледждегі клубтар мен спорт секцияларының жұмыстарына 

белсене араласу 

Жоспар 

бойынша 

Байтекеева А.А.  

секция жетекшілері   

Топ кураторлары 

9  Студенттермен даталы күндерге, мерекелерге  арналған 

салтанатты кештерді ұйымдастыру, қатысу 

Жыл бойы  Байтекеева А.А.   

Еңсенова Е.Т. 

 

1

0 

Студенттердің шығармашылық жұмыстары мен жобалар 

қорғауына  басшылық жасау 

Жыл бойы  Сайын Е.С. 

Еңсенова Е.Т. 

1

1 

ҚР Конституциясының негізгі принциптерін меңгерту, адам 

бостандықтары, құқықтары  туралы білімдерін жетілдіріп,   

міндеттерін орындауға  ықпал ету. 

Жыл бойы  Байтекеева А.А.  . 

Еңсенова Е.Т. 

 



зертханаларды, коридорларды жаңа оқу жылына 

дайындау  (материалдық, оқу – әдістемелік базасына, 

құжаттары мен стендтердің талапқа сай болуын және 

олардың санитарлық – гигиеналық нормалар мен 

талаптарға сәйкестігін тексеру) 

төрайымының   

және пән 

оқытушыларының  

талқылауы 

кабинет 

меңгерушілері 

6 Кабинет меңгерушілерінің жұмыс жоспарларын  қарап, 

бекітуге ұсыну 

ПЦК 

төрайымының   

және пән 

оқытушыларының  

талқылауы 

Еңсенова Е.Т.  

кабинет 

меңгерушілері 

7 Үйірме және секция жұмыстарының, тәлімгерлердің 

жұмыс жоспарларын қарап, бекітуге ұсыну 

ПЦК 

төрайымының   

және пән 

оқытушыларының  

талқылауы 

Еңсенова Е.Т. 

Үйірме және 

секция 

жетекшілері 

8 Топ кураторларының тәрбие жұмыстарын тәрбиенің 

бекітілген  салаларына сәйкес ұйымдастыру ,жүргізу 

және ата-аналармен байланыс орнату  мәселелері 

Кураторлар есебі Еңсенова Е.Т. 

Топ кураторлары 

 

Қ Ы Р К Ү Й Е К 

1 Оқытушылардың әдістемелік тақырыптары 

бойынша жұмыс жоспарын құруы 

ПЦК төрайымы   

міндеттер мен жұмыс 

бағыттарын талдауы, 

кестесін бекітуі 

Мендгазиева М.Т. 

 Еңсенова Е.Т. 

2 Пәндер бойынша кешенді әдістемелік 

қамтамасыз ету материалдарының 

мазмұнына, әдістемелік тиімділігіне талдау 

жүргізу, түзетулер мен толықтырулар 

енгізу, қағаз және электронды нұсқаларын 

әдістемелік кабинетке өткізу 

ПЦК төрайымы  мен 

пән оқытушыларының  

талқылауы 

 Еңсенова Е.Т. 

ПЦК оқытушылары 

3 М.Әуезоатың 125 жылдығына арналған 

«Жақсы кітап-жан азығы» тақырыбында 

эссе байқауы. 

ПЦК төрайымы   мен 

оқытушылар 

Еңсенова Е.Т. 

Бейсембекова Ж.Х. 

4 Пәндер бойынша қажетті оқулықтармен 

қамтамасыз етілу жағдайы 

ПЦК төрайымы   

міндеттер мен жұмыс 

бағыттарын талдауы, 

кестесін бекітуі 

 Еңсенова Е.Т. 

 ПЦК оқытушылары 

5 Жаңа білімдік технологиялармен 

толықтыру,модульдік кредиттік 

бағдарламамен оқу сабақтарын 

интеграциялау кіріктірілген түрінде өткізу 

ПЦК төрайымы  мен 

пән оқытушыларының  

талқылауы 

Еңсенова Е.Т. 

ПЦК оқытушылары 

6 «Қазақ тілі мемлекеттің тұғырлы тілі» тіл 

мерекесіне арналған қабырға газеттері 

 

 

ПЦК төрайымы  мен 

пән оқытушыларының  

талқылауы 

 

Байтекеева А.А. 

Сайын Е.С. 

 Еңсенова Е.Т. 

ПЦК оқытушылары 

7 Сабақты зерттеу (Lesson Study) топтары 

мұғалімдердің кәсіби біліктілігін 

дамыту.Топ құру , 21қ тобын бекіту. 

ПЦК төрайымы  мен 

пән оқытушыларының  

талқылауы 

Еңсенова Е.Т. 

Пән оқытушылары 

.

8 

Басылымдарға, баспаға ,басылым 

беттерінежариялауға ұсынылатын 

материалдар сапасын талқылау . 

 

ПЦК төрайымы  мен 

пән оқытушыларының  

талқылауы 

 Еңсенова Е.Т. 

 



Қ А З А Н 

1 Аралық аттестациялық қорытындының 

(емтихан,сынақ, бақылау жұмысы,тест 

т.б. ) материалдарын  қарап, бекіту 

ПЦК төрайымы  мен 

пән оқытушыларының  

талқылауы  

 Еңсенова Е.Т. 

 ПЦК оқытушылары 

2 Ашық сабақ. Тақырыбы: Сөзжасам мен сөз 

құрамын оқыту әдістемесі. 

Пәні: Қазақ тілін оқыту әдіістемесі. 

Топ 42бш 

ПЦК төрайымы  мен 

пән оқытушыларының  

талқылауы 

Жапаркулова Н.А. 

 

 

 

3 Пәндер бойынша кешенді 

әдістемелікқамтамасыз ету 

материалдарының мазмұнына , әдістемелік 

тиімділігіне талдау жүргізу, түзетулер мен 

толықтырулар енгізу, қағазжәне 

электронды нұсқаларын әдістемелік 

кабинетке өткізу.  

ПЦК төрайымы  мен 

пән оқытушыларының  

талқылауы 

Еңсенова Е.Т. 

4 3-4курс студенттерінің курстық 

жұмыстарының тақырыптарын қарап, 

бекіту және  студенттерге таратып беру, 

тиісті кеңестер беру 

ПЦК төрайымы  мен 

пән оқытушыларының  

талқылауы 

Еңсенова Е.Т. 

Жапарқұлова Н.А. 

Құсманова Г.Б 

5 Оқытудың техникалық құралдарын 

оқытушының сабақта тиімді қолдану 

жағдайы 

Оқытушылардың 

есептері, талдау және 

жаңа міндеттер қою 

 Еңсенова Е.Т. 

 ПЦК оқытушылары 

6 1-қазан –«Халықаралық қарттар күні».  24-

қазан –«БҰҰ күніне» арналған іс -шаралар 

ұйымдастыру 

Тәрбие сағаттарын, 

кездесулер  

ұымдастыру, таным 

дық газеттер шығару 

ПЦК кураторлары 

7 №11.21.22  дәрісхананың жұмыс 

жоспарларының орындалуын тексеру 

кабинет 

меңгерушілерінің 

есептері, талдау және 

жаңа міндеттер қою 

Кабинет меңгерушілері 

8 Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-

сыныптарына арналған  

«Қазақ тілі» пәнінен жаңартылған 

мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын 

талқылау 

 

ПЦК төрайымы және 

пән оқытушыларының  

талқылауы 

Еңсенова Е.Т. 

Пән оқытушылары 

9 Қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша 

колледжішіліколимпиаданы ұйымдастыру, 

өткізу 

ПЦК төрайымы  мен 

пән оқытушыларының  

талқылауы 

Пән оқытушылары 

 

 Баяндама 

Тақырыбы «Ахмет Байтұрсынов 

еңбектерінің қазақ тілін оқыту 

әдістемесіндегі және қазіргі тіл біліміндегі 

орны»  ,  

ПЦК төрайымы   

міндеттер мен жұмыс 

бағыттарын талдауы 

Жапаркулова Н.А. 

Қ А Р А Ш А  

1 Білім алушылар мен оқытушылардың пән 

бойынша мектепішілік, қалалық, 

республикалық ғылыми жобалар мен 

байқауларға қатысуы; 

ПЦК төрайымы  мен 

пән оқытушыларының  

талқылауы 

Еңсенова Е.Т. 

 ПЦК оқытушылары 

 

2 Білім алушылар мен оқытушылардың пән 

бойынша мектепішілік, қалалық, 

республикалық ғылыми жобалар мен 

байқауларға қатысуы; 

ПЦК төрайымы  мен 

пән оқытушыларының  

талқылауы 

 Еңсенова Е.Т. 

 

 

 

3 Баяндама. Тақырыбы: «Білмалушылардың Оқытушылардың  Еңсенова Е.Т. 



белсенділігін арттыруда Lesson Stadyәдісін 

қолданудың тиімділігі» 

есептері, талдау және 

жаңа міндеттер қою 

 ПЦК оқытушылары 

4 ПЦК оқытушыларының ғылыми-

әдістемелдік материалдарының баспасөзге 

жариялау есебі 

Кәсіптік практика 

әдіскерлерінің есебі, 

талдау және жаңа 

міндеттер қою 

Асубаева  Г.С.   

Еңсенова Е.Т. 

практика әдіскерлері 

 

5 Кәсіптік практика түрлерінің 

ұйымдастырылып, өту деңгейі, сапасы 

ПЦК төрайымы  мен 

пән оқытушыларының  

талқылауы ПЦК 

төрайымы  мен пән 

оқытушыларының  

талқылауы 

Еңсенова Е.Т. 

ПЦК оқытушылары 

6 Әдістемелік апталық. 

Қазіргі қазақ тілі. 

Топ: 31қ  

Үстеу.Үстеудің мағыналық түрлері. 

ПЦК отырысында 

талдау 

Алтанова Р.З. 

 

Ж Е Л Т О Қ С А Н 

1 1  желтоқсан – «Халықаралық  СПИД- пен 

күрес күні», 1-желтоқсан –ҚР бірінші 

ПРЕЗИДЕНТІ күні, 10 - желтоқсан –

«Халықаралық адам құқықтарының күні», 

16-желтоқсан – «ҚР ТӘУЕЛСІЗДІГІ 

күніне»  арналған іс –шаралар 

ұйымдастыру. 

Салтанатты іс –

шаралар, тәрбие сағат 

тарын, кездесулер  

ұымдастыру, таным 

дық газеттер шығару, 

акцияларға, шерулер 

ге  қатысу, ескерткіш 

терге гүл қою 

Еңсенова Е.Т. 

 ПЦК оқытушылары 

2 1  желтоқсан – «Халықаралық  СПИД- пен 

күрес күні», 1-желтоқсан –ҚР бірінші 

ПРЕЗИДЕНТІ күні, 10 - желтоқсан –

«Халықаралық адам құқықтарының күні», 

16-желтоқсан – «ҚР ТӘУЕЛСІЗДІГІ 

күніне»  арналған іс –шаралар 

ұйымдастыру. 

ПЦК төрайымы  мен 

пән оқытушыларының  

талқылауы 

 

Алтанова Р.З. 

3 Баяндама.Тақырыбы: 

«Білімалушылардың  шығармашылық білім 

дағдысын дамытудағы қазақ тілі 

сабақтарындағы тиімді тәсілдер» 

ПЦК төрайымы  мен 

пән оқытушыларының  

талқылауы 

Үйірме жетекшілері 

4 Үйірме жұмыстарының  жүргізілу есебі ПЦК  төрайымының 

талқылауы 

Еңсенова Е.Т. 

 ПЦК оқытушылары 

5 Оқу құжаттарының толтырылу сапасы Оқытушылардың 

есептері 

 ПЦК оқытушылары 

6 Есеп: І семестр бойынша жұмыс есебі ПЦК төрайымы  мен 

пән оқытушыларының  

талқылауы 

 

 

Еңсенова Е.Т. 

Қ А Ң Т А Р 

  

1 Әдістемелік педагогикалық баяндама, 

семинар 

ПЦК төрайымы  мен 

пән оқытушыларының  

талқылауы 

Шәріпбек Ф.С. 

2 Әдістемелік педагогикалық баяндама, 

семинар 

ПЦК төрайымы  мен 

пән оқытушыларының  

Әкімшілік мүшелері 

 Еңсенова Е.Т. 



талқылауы  ПЦК оқытушылары 

3 Пәндер бойынша кешенді әдістемелік 

қамтамасыз ету материалдарының қағаз 

және электронды нұсқаларының көрмесін 

және оқу кабинетінің байқауын  

ұйымдастыру 

Есеп беру, жұмыс 

нәтижелерін талдау 

 Еңсенова Е.Т. 

 ПЦК оқытушылары 

4 ПЦК оқытушыларының қоғамдық 

жұмыстарының есебі 

Есеп беру, жұмыс 

нәтижелерін талдау 

 Еңсенова Е.Т. 

 ПЦК оқытушылары 

5 Өзіндік білім көтеру жоспарларын орындау 

деңгейі 

Кәсіптік практика 

әдіскерлерінің есебі, 

талдау және жаңа 

міндеттер қою 

Асубаева  Г.С.  

Еңсенова Е.Т. 

практика әдіскерлері 

 

А Қ П А Н 

1 Оқытушылардың жаңартылған білім 

мазмұны бағдарламасы аясында қазақ тілі 

мен әдебиеті пәні бойынша колледжішілік, 

қалалық,   республикалық  ғылыми-

конференцияларға қатысуы; 

ПЦК төрайымы және 

пән оқытушыларының  

талқылауы 

ПЦК оқытушылары 

 

2 Оқытушылардың жаңартылған білім 

мазмұны бағдарламасы аясында қазақ тілі 

мен әдебиеті пәні бойынша колледжішілік, 

қалалық,   республикалық  ғылыми-

конференцияларға қатысуы; 

ПЦК төрайымы  мен 

пән оқытушыларының  

талқылауы 

 

Бекбаева Г.Д. 

3 Баяндама. 

Тақырыбы:  «Жазылым дағдысын 

қалыптастыру жолдары» 

ПЦК төрайымы  мен 

пән оқытушыларының  

талқылауы 

 

 Асенова Ж.М. 

4 Ашақ сабақ.  

Пән:  Мемлекеттік тілде із қағаздарын 

жүргізу 

Тақырыбы:  «Мінездеме» 

Топ: 41б 

 

ПЦК төрайымы  мен 

пән оқытушыларының  

талқылауы 

 

Еңсенова Е.Т.. 

 ПЦК оқытушылары 

 

5 Сабақты зерттеу (Lesson Study) 

топтарымұғалімдердің кәсіби 

біліктілігін дамытудың  есебі.  

 

ПЦК төрайымы  мен 

пән оқытушыларының  

талқылауы 

 

Сайын Е.С. 

Еңсенова Е.Т.. 

 ПЦК оқытушылары 

6 Есеп: Курстық жұмыстардың дайындалу 

жағдайының, теориялық негізделуі мен 

практикамен байланыстығы 

жұмыстарының  есебі  

Оқытушылардың 

есептері, талдау және 

жаңа міндеттер қою 

 Еңсенова Е.Т. 

 ПЦК оқытушылары 

7 Оқытудың техникалық құралдарын 

оқытушының сабақта тиімді қолдану 

жағдайы 

Мақсаты: Рухани 

жаңғыру 

бағдарламасы «100 

маңызды оқулық» 

жобасы аясындағы 

студенттердің  кітапқа 

деген 

қызығушылықтарын 

арттыру, үш тілде 

бағдарламалық 

әдебиеттерді оқуға 

қызығушылықтарын  

ояту. 

Бекбаева Г.Д. 

Асенова Ж.М 

Қаржаубаева А.А. 



8 Тақырыбы: «Менің сүйікті кітабым»  

Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында 100 

кітап жобасын жүзеге асыру. 

 

ПЦК төрайымы  мен 

пән оқытушылары 

 

 

Еңсенова Е.Т. 

Н А У Р Ы З 

1 Баяндама: 

Тақырыбы: « 

Латын әліпбиіне көшудің 

 маңыздылығы 

» 

ПЦК төрайымы  мен 

пән оқытушыларының  

талқылауы 

 

Бекенқызы М. 

2 8- наурыз- «Халықаралық әйелдер күні», 

 27-наурыз -«Халықаралық театр 

күніне»арналған іс шаралар 

Салтанатты іс –

шаралар, тәрбие 

сағаттарын  

ұйымдастыру, таным 

дық газеттер 

шығару.Театрға бару. 

Эссе, шығармалар 

жаздыру. 

Байтекеева А.А. 

ПЦК оқытушылары   

3 Кітапханамен байланыс туралы 

(оқулықтардың, әдебиеттердің 

толықтырылуы және пайдаланылуы) 

 Есеп беру, жұмыс 

нәтижелерін талдау 

Хамитова Ж 

ПЦК оқытушылары 

4 «Ашық есік» өткізуге пцк 

оқытушыларына нұсқау, тапсырма беру 

ПЦК төрайымы  мен 

пән оқытушыларының  

талқылауы 

 

 

ПЦК төрайымы  мен пән 

оқытушылары 

 

5 «Ұлылар үндестігі» атты он күндік іс-шара ПЦК төрайымы  мен 

пән оқытушылары 

ПЦК төрайымы  мен пән 

оқытушылары 

6 Басылымдарға, баспаға ,басылым беттеріне 

жариялауға ұсынылатын материалдар 

сапасын талқылау . 

ПЦК төрайымы  мен 

пән оқытушыларының  

талқылауы 

Еңсенова Е.Т. пцк 

оқытушылары 

С Ә У І Р  

1 Оқытушылардың өзіндік білім  дамыту 

тақырыптары бойынша есептері 

ПЦК төрайымы  мен 

пән оқытушыларының  

талқылауы 

 

Мендгазиева М.Т  

Еңсенова Е.Т. 

2 Оқытушылардың өзіндік білім  дамыту 

тақырыптары бойынша есептері 

ПЦК төрайымы  мен 

пән оқытушыларының  

талқылауы 

 

 Құсманова Г.Б. 

3 Баяндама. Тақырыбы:  «Қазақ тілі пәні 

бойынша функционалдық сауаттылығын 

қалыптастыру студенттердің кәсіби 

біліктіліктерін арттыру » 

ПЦК төрайымы  мен 

пән оқытушыларының  

талқылауы 

 

 

 ПЦК оқытушылары 

4 Қорытынды және аралық атттестаттау 

материалдарын талдау және бекітуге ұсыну 

ПЦК төрайымы  мен 

пән оқытушылары. 

Тәжірбие алмасу 

Кемелбекова А.Е. 

5 Әдістемелік апталық.  Мен өз ісімнің 

шеберімін. 

Пән:Қазақ тілі 

 Топ: 11б 

 

 Арнайы пән 

оқытушыларының 

есептері, талдау және 

жаңа міндеттер қою 

Кемелбекова А.Е 

6 Курстық жұмыстарды  қорғауға қатысу «Тіл мамандықтары» 

бөліміндегі тілдерді 

оқыту, білім 

Асенова Ж.М. 

Бекенқызы М 

 

https://articlekz.com/kk/article/23175
https://articlekz.com/kk/article/23175
https://articlekz.com/kk/article/23175
https://articlekz.com/kk/article/23175


алушыларды 

креативті болуға 

бейімдеу. 

 

7 «Тілдер әлемі»  бұрышы. 

 

Студенттердің 

функцияналдық 

сауаттылығы пәнді 

терең түсіну қабілетін 

дамыту, алған 

білімдерін 

аудиториядан тыс 

жерде кез-келген 

жағдайда тиімді 

пайдалана білуге 

бағыттау. 

Шәріпбек Ф.С 

Құсманова Г.Б. 

Жапарқұлова Н.А. 

8 «Студенттердің функцияналдық 

сауаттылығын арттыру- сапалы білім 

кепілі» іс-шара 

ПЦК төрайымы  мен 

пән оқытушыларының  

талқылауы 

 

Еңсенова Е.Т. 

М А М Ы Р 

1 Жарты жылдық , жылдық бақылаулар 

қорытындысы 

ПЦК төрайымы  мен 

пән оқытушыларының  

талқылауы 

 

Мендгазиева М.Т 

 Еңсенова Е.Т. 

3 Жарты жылдық , жылдық бақылаулар 

қорытындысы 

Есеп беру, жұмыс 

нәтижелерін талдау 

 

 ПЦК оқытушылары 

4 Есеп: Өзіндік білім көтеру жоспарларын 

орындау деңгейі 

Кәсіптік практика 

әдіскерлерінің есебі, 

талдау және жаңа 

міндеттер қою 

Асубаева  Г.С.  

Еңсенова Е.Т. 

практика әдіскерлері 

 

5 Кәсіптік практика түрлерінің ұйымдасты 

рылып, өту деңгейі, сапасы 

ПЦК төрайымы  мен 

пән оқытушыларының  

талқылауы 

 

Еңсенова Е.Т. 

6 Сырттай оқу бөліміндегі білім 

алушылардың бақылау жұмыстарының 

орындалу сапасы. 

Топ кураторларының 

есеп беруі, жұмыс 

нәтижелерін талдау 

 Еңсенова Е.Т. 

7  

 

Оқытушының кәсіби 

білімін жетілдірудің ең 

бір тиімді әдісі Lesson 

study. Lesson study-ге   

жоспарлау, оқыту, 

қадағалау, оқыту мен 

оқуды талдау, өз 

қортындыларын 

тұжырымдап , 

құжаттарды бірлесіп 

жүзеге асыратын 

оқытушылар тобын 

ұйымдастыру. 

Эксперт: 

 Құсманова Г.Б. 

Модератор: Алтанова Р.З. 

Зерттеушілер: 

Алтанова Р.З 

Шәріпбек Ф.С 

Оразымбетова Ә.Қ 

Жапарқұлова Н.А. 

Еңсенова Е.Т. 

Минти: 

  Бекбаева Г.Д. 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

М А У С Ы М 



1 Пәндер бойынша кешенді әдістемелік 

қамтамасыз ету материалдарының 

мазмұнына, әдістемелік тиімділігіне 

талдау жүргізу, түзетулер мен 

толықтырулар енгізу, қағаз және 

электронды нұсқаларын әдістемелік 

кабинетке өткізу 

ПЦК төрайымы  мен 

пән оқытушыларының  

талқылауы 

 

Еңсенова Е.Т.  

 ПЦК оқытушылары 

2 Пәндер бойынша кешенді әдістемелік 

қамтамасыз ету материалдарының 

мазмұнына, әдістемелік тиімділігіне 

талдау жүргізу, түзетулер мен 

толықтырулар енгізу, қағаз және 

электронды нұсқаларын әдістемелік 

кабинетке өткізу 

Салтанатты іс –

шаралар, тәрбие 

сағаттарын  

ұымдастыру, таным 

дық газеттер шығару, 

акцияларға,  қатысу 

 Еңсенова Е.Т. 

 ПЦК оқытушылары 

3 1маусым  –«Халықаралық балаларды 

қорғау күні» , 26 маусым-«Халықаралық 

есірткіге қарсы күрес күніне» арналған іс –

шаралар ұйымдастыру.. 

ПЦК төрайымы  мен 

пән оқытушыларының  

талқылауы 

 

 Еңсенова Е.Т. 

 ПЦК оқытушылары 

4 Оқу құжаттарының толтырылу сапасы    Кураторлар есебі Еңсенова Е.Т. 

Топ кураторлары 

5 Топ кураторларының тәрбие жұмыстарын 

тәрбиенін бекітілген  салаларына сәйкес 

ұйымдастыру,жүргізу және ата-аналармен 

байланыс орнату  мәселелері 

Оқытушылардың 

есебі 

Еңсенова Е.Т. 

 ПЦК оқытушылары 

6 Қоғамдық жұмыстардың орындалу 

нәтижесі 

Оқытушылардың 

есептері 

 Еңсенова Е.Т. 

 ПЦК оқытушылары 

7 Есеп: ІІ семестр  бойынша  және оқу 

жылының қорытынды  жұмыс есебі 

ПЦК төрайымы  мен 

пән оқытушыларының  

талқылауы 

 

 Еңсенова Е.Т. 

 ПЦК оқытушылары 

8 Келесі оқу жылындағы жұмыстарды 

жоспарлау және талдау 

ПЦК төрайымы  мен 

пән оқытушыларының  

талқылауы 

 

Еңсенова Е.Т. 

 

 
Әдістемелік жұмыстар 

КОЛЛЕДЖДІҢ  ӘДІСТЕМЕЛІК ТАҚЫРЫБЫ:«Action research пен Lesson stady  тәсілдерін 

жаңа білім мазмұнында қолдану кәсіби даму мен сапалы нәтиже кепілі ретінде педагогтердің 

дербес практикасын жетілдіру және басқа педагогтермен тәжірибе алмасу»   

Мақсаты: Колледждің әдістемелік тақырыбына сай«Қазақ тілі мен әдебиеті және әдістемелері» 

пәндік-циклдік комиссиясының әдістемелік тақырыбы:  

ПӘНДІК-ЦИКЛДІК КОМИССИЯСЫНЫҢӘДІСТЕМЕЛІК ТАҚЫРЫБЫ: «Қазіргі білім 

беру үрдісіндеAction researchтәсілін қолдану, білім беру мен білім алуда болашақ тіл 

мамандарының құзыреттіліктерін арттыру,сыни тұрғыдан ойлауға үйрету, функционалдық 

сауаттылықтарын дамыту»тақырыбын дамыту,зерттеу және оның ғылыми жақтарын , тиімді 

әдістерін сабақта қолдану, жүзеге асыру, талдау, тексеру. 

 

ПЦК оқытушыларының әдістемелік тақырыптары 

1

  

Еңсенова Еркін Төлентайевна Оқу үдерісін ұйымдастыруда жаңартылған білім 

беру негізінде қазақ тілі мен әдебиеті 

сабақтарында тиімді әдіс -тәсілдерді қолдану 

жолдары.   



2 Алтанова Рахат Заурбековна Қазақ тілі сабағында студенттердің білімдерін 

жетілдіру, оқу жетістіктерінің сапасын арттыру 

3 Жапарқұлова Назира Алтымбековна Функционалдық сауаттылықты қалыптастыру 

арқылы ,қазақ тілін оқыту әдістемесі сабағында 

зерттеу жұмыстарын қолдану 

4 Байтекеева Айгүл Аталыковна Жаңа технология негізінде білім алушылардың 

ой-өрісін шыңдау, шығармашылыққа  

баулу 

6 Асенова Жұлдыз Маукеновна Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізудің 

маңызы мен міндеттерін білім алушыларға үйрету 

арқылы қолдану 

7 Кусманова Гульдана Блялхановна Оқу үдерісін ұйымдастыруда жаңартылған білім 

беру мазмұнының тиімді әдістерін таңдау және 

қолдану 

8 Бекбаева Гульвира Дильдабековна Жаңартылған білім мазмұны бойынша білім 

алушылардың шығармашылық қабілеттерін 

дамыту жолдары. 

9 Сайын Ерден Сайнұлы Қазақ тілі мен әдебиетін оқытуда инновациялық 

технологияны қолданудың  тиімді жолдары 

11 Кемелбекова Айгерім Ерлановна Жаңа технология элементтерін пайдалана 

отырып, білім алушыларды  

шығармашылыққа баулу 

12 Шәріпбек Феруза Саниқызы Жаңартылған білім мазмұны негізінде қазақ тілі 

сабағында білім алушылардың  тілдік 

дағдыларын дамытудың тиімділігі  

13 Бекенқызы Мақпал Сабақ барысында білі алушыларға жан-жақты 

білім беру арқылы ізденімпаздық қабілеттерін 

дамыту 

15 Қаржаубаева Ақмарал Аманжоловна Қазақ әдебиеті сабағында білім алушыларға 

көркем шығармаларды оқытудың әдіс- тәсілдерін 

меңгерту 

16 Оразымбетова Ә.Қ Сын тұрғысынан ойлау арқылы студенттердің 

коммуникативтік дағдыларын дамыту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



2022-2023 оқу  жылына арналған  «Жеке пәндер әдістемелері» 

 пәндік-циклдік комиссиясының  жұмыс жоспары 

Р/

С 

              АТҚАРЫЛАТЫН    ІС  -  ШАРАЛАР  МЕРЗІМІ  ЖАУАПТЫЛАР 

 

І.  ҰЙЫМДАСТЫРУ     ЖҰМЫСТАРЫ 

1 2022 – 2023 оқу жылындағы  оқытушылардың  оқу пәндері   

мен   жүктемесін анықтау  

тамыз Алимжанова А.Б 

Ақбаева Г.Б 

Айтбаева А.Т 

2 ПЦК-ның 2022-2023 оқу жылына арналған жұмыс жоспарын 

қарап, бекітуге ұсыну 

тамыз Айтбаева А.Т 

3 Оқыту  мәселелері  бойынша   нормативтік – құқықтық 

құжаттарды зерделеу 

тамыз-

қыркүйек 

 

Ақбаева Г.Б 

Айтбаева А.Т 

4 ҚР  Тжәне КБ ЖММБС және үлгілік оқу бағдарламалары 

негізінде  кафедрада оқытатын пәндер бойынша жұмыс оқу 

бағдарламаларын әзірлеу,  құрастыру,   тиісті құзыреттілік 

шеңберінде өзерістер мен ұсыныстар жаңа тақырыптарды 

негіздей отырып енгізу  және  бекітуге ұсыну 

тамыз Алимжанова А.Б 

Айтбаева А.Т 

Пән оқытушылары  

5. Жұмыс  оқу  бағдарламаларының негізінде күнтізбектік –

тақырыптық   жоспарларды әзірлеу және бекітуге ұсыну 

тамыз Алимжанова А.Б 

Айтбаева А.Т 

 Пән оқытушылары 

6 ПЦК оқытушыларына бөлінген оқу кабинеттерін, 

зертханаларды, коридорларды жаңа оқу жылына дайындау  

(материалдық, оқу – әдістемелік базасына, құжаттары мен 

стендтердің талапқа сай болуын және олардың санитарлық –

гигиеналық нормалар мен талаптарға сәйкестігін тексеру) 

Тамыз-

қыркүйек 

Айтбаева А.Т 

 

Кабинет 

меңгерушілері 

7 Студенттердің жеке жұмыс жұмыстарының 

бағдарламаларын тақырыптарын, әдебиеттері мен 

оқулықтарын және әдістемелік құралдарына  талдау жүргізу 

қыркүйек Айтбаева А.Т 

Пән оқытушылары 

8 ПЦК оқытушыларының кәсіби педагогикалық және 

психологиялық біліктіліктерін  арттыру мақсатында  өзіндік 

білім көтеру жоспарларын құрастыру  

қыркүйек Алимжанова А.Б 

Айтбаева А.Т 

 Пән оқытушылары 

9  Өзара сабаққа қатысуды ұйымдастыру арқылы  ПЦК 

оқытушыларының пәндерін оқыту деңгейлеріне талдау 

жасау 

Жыл бойы Айтбаева А.Т 

 Пән оқытушылары 

10 Кәсіби бағдар жұмыстарының маркетингін  ұйымдастыру Жоспар 

бойынша 

Алимжанова А.Б 

Айтбаева А.Т 

Пән оқытушылары 

11 ПЦК оқытушыларының ашық сабақтарының графигін 

құрастыру 

Жоспар 

бойынша 

Алимжанова А.Б. 

Айтбаева А.Т 

Пән оқытушылары 

12. ПЦК-дағы топ кураторларының тәрбие жоспарларын 

құрастыру, қарау және бекітуге ұсыну 

Тамыз-

қыркүйек 

Байтекеева А.А. 

Айтбаева А.Т 

Топ кураторлары 

13  Оқытушылардың атқарған жұмыстары бойынша есеп беру 

жұмыстарын ұйымдастыру 

Семестр 

сайын 

Айтбаева А.Т 

 Пән оқытушылары 

14 Студенттермен жеке жұмыстар ұйымдастыру, олардың 

орындалуына бақылау орнату 

 

Жыл бойы Айтбаева А.Т 

 Пән оқытушылары 

 

 

 

 

15 Колледждің  бітіруші түлектерімен байланыстар орнату, 

кездесулер ұйымдастыру   

Жыл бойы Асубаева Г.С 

Садибекова С.С. 



Айтбаева А.Т 

 Пән оқытушылары 

 

16 Студенттердің рухани – адамгершілік тәрбиесі  мен 

патриоттық  сезімдерін  дамыту сұрақтарын талқылау 

Жыл бойы Байтекеева А.А 

Айтбаева А.Т 

Пән оқытушылары 

17 Студенттерді оқыту мен тәрбиелеудің сапасын  арттыруды 

қамтамасыз ету бойынша іс – шараларды жоспарлап, өткізу   

Жыл бойы Ақбаева Г.Б 

Айтбаева А.Т 

Пән оқытушылары 

18 Топ кураторларының тәрбие жұмыстарын тәрбиенін 

бекітілген  салаларына сәйкес ұйымдастыру, жүргізу 

мәселерін бақылау, ата-аналармен байланыс орнату, көмек 

беру 

Жыл бойы Байтекева А.А.  

Айтбаева А.Т 

 Топ кураторлары 

19 Оқытушылардың бекітілген қоғамдық  жұмыстарымен 

таныстыру, орындалуын қадағалау 

Жыл бойы Әкімшілік 

Айтбаева А.Т 

 Топ кураторлары 

20 Оқу құжаттарының талапқа сәйкес, уақытында толтырылу 

сапасын қадағалап, тексеріп отыру    

Жоспар 

бойынша 

Алимжанова А.Т 

Айтбаева А.Т 

Пән оқытушылары 

21 Қазақстан Республикасы Президентінің Жолдауларының, 

Білім және Ғылым министрлігі мен Үкіметінің білім беруге 

қатысты  қаулы-қарар, бұйрықтарының тиісті мәселелерінің 

кезінде орындалуын ұйымдастыру және қадағалау 

Жыл бойы Айтбаева А.Т 

 

Пән оқытушылары 

22 Күнтізбек - тақырыптық жоспарға сәйкес оқытушылардың 

сабақ жоспарларын ҚМЖ  күнделікті тексеріп отыру. 

Жыл бойы Айтбаева А.Т 

 Пән оқытушылары 

23 Жаңа әдістемелік, ғылыми педагогикалық және оқу 

сабақтары бойынша беделді әдебиеттермен, баспасөз 

материалдарымен, озық  педагогикалық технологиялармен 

жүйелі түрде  танысып, оқу –тәрбие үдерісінде қолдануын 

қадағалау. 

Жыл бойы Айтбаева А.Т 

 Пән оқытушылары 

24 Бақылау рейтингі бойынша оқытушылардың әдістемелік 

жұмыстарының нәтижесін бағалау, мадақтау, талдау . 

Жыл бойы Алимжанова А.Б. 

Айтбаева А.Т 

Пән оқытушылары 

25 ПЦК оқытушыларының арасында салауатты өмір салтын 

уағыздау, кафедра ішілік спортакиядаларға қатысу, 

демалыстар ұйымдастыру. 

Жыл бойы Айтбаева А.Т 

Пән оқытушылары 

26 ПЦК мүшелердің әлеуметтік жағдайларын біліп, колледж 

кеңесінде мәлімдеп отыру. 

Жыл бойы Айтбаева А.Т 

Пән оқытушылары 

                                  

                                                             ІІ   ОҚУ  –   ӘДІСТЕМЕЛІК  ЖҰМЫСТАР 

1. Жекелеген   оқытушылардың  іс - тәжірибесін жинақтау. 

Пәнді оқыту әдістемесінің тәжірибелерімен бөлісу. 

Жыл бойы Айтбаева А.Т 

Аттестаттаудан 

өтетін оқытушылар 

2 Білім беруді жетілдіру бойынша мемлекеттік 

бағдарламалар аясындағы іс-шараларға қатысу 

Жыл бойы Айтбаева А.Т 

Пән оқытушылары 

3 Жаңа  оқу - әдістемелік  әдебиеттер мен құралдарға шолу 

жасау 

Жыл бойы Айтбаева А.Т 

Пән оқытушылары 

4  ПЦК оқытушыларын халықаралық, республикалық, 

қалалық және колледж ішілік байқауларға , 

конференцияларға дайындау және қатысу 

Жоспар 

бойынша 

Айтбаева А.Т 

Пән оқытушылары 

5 Оқытушылардың  колледждің және  кафедраның  

әдістемелік тақырыбы аясында оқытушылардың жеке - 

әдістемелік және ғылыми - зерттеу тақырыптарын әзірлеу 

және тақырыптың аясында жұмыс жүргізу  

Жыл бойы Айтбаева А.Т 

Пән оқытушылары 



6 Оқытушылардың  жеке – әдістемелік және  ғылыми - 

зерттеу тақырыптары  бойынша әзірлемелер  әзірлеу, 

баспасөзге жариялау, Тжәне КБ саласындағы 

конференциялар мен семинарларға қатысу 

Жыл бойы Алимжанова А.Б. 

Айтбаева А.Т 

Пән оқытушылары 

7 Білім беру процесінде қашықтықтан оқыту технологиясын 

қолдануды жетілдіру бойынша және  «Цифрлық 

Қазақстан» бағдарламасын жүзеге асыру барысында 

басқару мен бақылау жұмыстарды белсендіру.  

Жыл бойы Алимжанова А.Б. 

Айтбаева А.Т 

Пән оқытушылары  

информатика 

пәнінің 

оқытушылармен 

8 ПЦК оқытушыларының колледжішілік және 

кафедрааралық өзара сабақтарға қатысып, тәжірибе 

алмасуын ұйымдастыру 

Жыл бойы Алимжанова А.Б 

Айтбаева А.Т 

Пән оқытушылары 

9 Оқу бағдарламаларын, оқулықтарды, оқу – әдістемелік 

құралдарды, плакаттар мен видеоматериалдарды және т.б.   

зерделеу және сараптамадан өткізу. 

Жыл бойы Айтбаева А.Т 

10 Оқытатын пәндер бойынша кешенді оқу-әдістемелік 

қамтамасыз ету материалдарын әзірлеу 

Жоспар 

бойынша 

Алимжанова А.Б. 

Айтбаева А.Т 

Пән оқытушылары 

11 Оқу үдерісін ғылыми - әдістемелік  ұйымдастыру 

бойынша  тәжірибелерді ендіру және әдістемелік 

нұсқаулар әзірлеу 

Жыл бойы Айтбаева А.Т 

Пән оқытушылары 

12 Маман даярлаудың мазмұнына өзгерістер енгізу, аралық 

аттестаттау  өткізуді қамтамасыз ету, жекелеген пәндерден 

студенттердің білімін бағалаудың жалпыға бірдей 

талаптарын жасап шығару, емтихан материалдарын, 

бақылау жұмыстарын сынақтар мен тест тапсырмаларын 

және т.б. оқу-әдістемелік материалдар  әзірлеу.  

Жыл бойы  Айтбаева А.Т 

 Пән оқытушылары 

13  ПЦК-ға шоғырландырылған оқу пәндерін оқытудың 

әдістемесі бойынша  әзірлеме дайындау,  теориялық  және 

зертханалық - практикалық сабақтар, бақылау және сынақ 

жұмыстары, кәсіптік практика түрлері,  курстық жұмыстар  

бойынша қажетті оқу – әдістемелік және бақылау   

материалдарын дайындау 

Жыл бойы Айтбаева А.Т 

Пән оқытушылары 

 

ІІІ   ОҚЫТУШЫЛАРДЫҢ КӘСІБИ БІЛІКТІЛІГІН  КӨТЕРУ ЖӘНЕ АРНАЙЫ 

ДАЙЫНДЫҚТАН ӨТКІЗУ ЖҰМЫСТАРЫ 

1 ПЦК оқытушыларының кәсіби педагогикалық және 

психологиялық біліктіліктерін  арттыру мақсатында  

өзіндік білім көтеру жоспарларының орындалуын 

қадағалау, талдау жүргізу  

Семестр 

сайын 

 

Айтбаева А.Т 

2 Оқытушыларды инновациялық педагогикалық жобаларға 

қатыстыру 

Жоспар 

бойынша 

Айтбаева А.Т 

 Пән оқытушылары 

3. ПЦК оқытатын пәндер бойынша ғылыми педагогикалық -

психологиялық және техникалық жаңалықтармен танысып 

отыру 

Жыл бойы Айтбаева А.Т 

Пән оқытушылары 

4. Республикалық, қалалық білім көтеру институттарының 

жоспарлары бойынша білім көтеру  

Жоспар 

бойынша 

Айтбаева А.Т 

Пән оқытушылары 

5. Колледждің әдістемелік жоспарына сәйкес аттестаттаудан 

өту 

Жоспар 

бойынша 

Айтбаева А.Т 

Пән оқытушылары 

 

ІY   ЖАС     ОҚЫТУШЫЛАРМЕН   ЖҰМЫС 

1  Жұмыс оқу бағдарламалары мен  күнтізбектік –

тақырыптық жоспарларға түзетулер енгізу оқу журналын 

Оқу 

жылының 

Айтбаева А.Т 

Тәлімгер 



толтыру жұмыстары басы оқытушылар 

2  Оқытушының өзіндік   білім көтеру жоспарымен жұмыс  Айтбаева А.Т 

Тәлімгер 

оқытушылар 

3 Байқау сабақтары мен ашық сабақтардың сабақ жоспарын 

құруға көмек беру  

Жоспар 

бойынша 

Айтбаева А.Т 

Тәлімгер 

оқытушылар 

4 Жас ұстаздардың  байқау сабақтары мен ашық 

сабақтарына қатысу, талдау және тиісті ұсыныстар беру 

Жоспар 

бойынша 

Айтбаева А.Т 

Барлық  

оқытушылар 

5 Жас ұстаздардың басқа оқытушылардың сабақтарына 

мақсатты түрде қатысып, тәжірибе алмасу жұмыстарын 

ұйымдастыру 

Жыл бойы Айтбаева А.Т 

 

Тәлімгер 

оқытушылар 

6. Сабақтың тақырыбына қарай құрылымын анықтау және 

оқытушының сабақты жүргізу стилін таңдау әдістерімен 

жұмыс 

Жыл бойы Айтбаева А.Т 

Тәлімгер 

оқытушылар 

7 Жас  оқытушылардың әдістемелік әзірлемелер мен 

баяндамалар дайындауына басшылық жасау 

Жоспар 

бойынша 

Айтбаева А.Т 

Тәлімгер 

оқытушылар 

8 Жас  оқытушылардың өзара бір –бірінің өзара  сабағына 

қатысуын ұйымдастыру 

Жыл бойы Айтбаева А.Т 

 Тәлімгер 

оқытушылар 

9 Жас оқытушылардың инновациялық педагогикалық 

технологияларды зерделету және педагогикалық үдеріске 

ендіру жұмыстарына басшылық жасау 

Жыл бойы  

Айтбаева А.Т 

Тәлімгер 

оқытушылар 

10 Жас оқытушылардың оқытудың техникалық 

құралдарымен жұмыс жүргізудің техникалық дағдыларын  

жетілдіру    

Жыл бойы Айтбаева А.Т 

 Тәлімгер 

оқытушылар 

11 Оқытудың техникалық құралдарын сабақта тиімді 

қолданудың әдістерімен жұмыс 

Жыл бойы Тәлімгер 

оқытушылар 

                            Y    СТУДЕНТТЕРМЕН ЖҮРГІЗІЛЕТІН САБАҚТАН ТЫС ЖҰМЫСТАР 

1 Студенттермен шығармашылық, интеллектуальдық 

байқаулар,   олимпиадалар, тақырыптық кештер мен 

диспуттар ұйымдастыру 

Колледж 

дің жоспары 

бойынша 

 

Айтбаева А.Т 

Барлық  

оқытушылар 

2 Қалалық  және колледжішілік студенттердің ғылыми 

конференцияларына және  пәндік  олимпиадаларға  

дайындау, колледжішілік ғылыми рефераттар байқауын 

ұйымдастыру  

Колледж 

дің жоспары 

бойынша 

Айтбаева А.Т 

Барлық  

оқытушылар 

3 Республикалық педагогикалық олимпиада, 

фестивальдарға, 

студенттер мен оқытушыларға арналған педагогикалық 

оқулармен жобаларға қатысу 

Өз 

уақытысында 

Айтбаева А.Т 

Барлық  

оқытушылар 

4 Студенттердің кәсіптік практикаларының қорытынды 

конференцияларына, практика базаларында өткізетін 

сабақтары мен іс-шараларына дайындау 

Колледж 

дің жоспары 

бойынша 

Айтбаева А.Т 

Практика  

Жетекшілері 

 

 

5 Кәсіби бағдар жұмыстарын ұйымдастыру және   «Ашық 

есік» күніне қатысу 

Колледж 

дің жоспары 

бойынша 

Алимжанова А.Б 

Айтбаева А.Т 

Барлық  

оқытушылар 



                                     

ПӘНДІК-ЦИКЛДІК КОМИССИЯ (ПЦК) ОТЫРЫСЫНЫҢ  ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ 

р/с        ПЦК  отырыстың тақырыптары     Жүргізу нысаны Жауаптылар 

Қ Ы Р К Ү Й Е К 

1 2022- 2023  оқу жылындағы  оқытушылардың  оқу пәндері   

мен   жүктемесі мен қоғамдық тапсырмаларын бөлу  

ПЦК 

төрайымы  

және пән 

оқытушылар

ының  

талқылауы 

Колледж әкімшілігі 

Айтбаева А.Т 

Барлық 

оқытушылар 

2 Жаңартылған білім мазмұны, модульдік бойынша ПЦК-

ның  жаңа оқу жылына арналған жұмыс жоспарын қарап, 

бекітуге ұсыну 

ПЦК 

төрайымы  

және пән 

оқытушылар

ының  

талқылауы 

 

Айтбаева А.Т 

Барлық 

оқытушылар 

3 ҚР  Тжәне КБ ЖММБС және үлгілік оқу бағдарламалары 

негізінде  кафедрада оқытатын пәндер бойынша жұмыс оқу 

бағдарламаларын әзірлеу,  құрастыру,   тиісті құзыреттілік 

шеңберінде өзгерістер мен ұсыныстар жаңа тақырыптарды 

негіздей отырып енгізу  және  бекітуге ұсыну 

ПЦК 

төрайымы  

және пән 

оқытушылар

ының  

талқылауы 

 

Айтбаева А.Т 

 

Барлық 

оқытушылар 

4 Білім беру   бағдарламаларының (критерий, оқу нәтижесі. 

№553 бұйрықпен жұмыс, WorldSkills, инклюзивті оқыту)  

негізінде күнтізбектік – тақырыптық   жоспарларды,  

Кабинет меңгерушілерінің кабинет жоспарын әзірлеу және 

үйірме  жұмыстарының, тәлімгерлердің жұмыс 

жоспарларын қарап, бекітуге ұсыну 

ПЦК 

төрайымы  

және пән 

оқытушылар

ының  

талқылауы 

Айтбаева А.Т 

 

Барлық 

оқытушылар 

5 ПЦК  оқытушыларына бөлінген оқу кабинеттерін, 

зертханаларды, коридорларды жаңа оқу жылына дайындау  

(материалдық, оқу – әдістемелік базасына, құжаттары мен 

стендтердің талапқа сай болуын және олардың санитарлық 

– гигиеналық нормалар мен талаптарға сәйкестігін тексеру) 

ПЦК  және 

пән 

оқытушылар

ының  

талқылауы 

Айтбаева А.Т 

 

Баймолданова С.О 

кабинет 

меңгерушілері 

6 Үлгермеуші студенттерге жеке пәндерден және арнайы 

пәндерден кеңестер беру, қосымша сабақтар ұйымдастыру 

Жыл бойы  Ақбаева Г.Б.  

Айтбаева А.Т 

7 Қала мен аудан өміріндегі  мерекелерге және қаладағы  

мәдени орындаға, театрларға, мұражайларға барып, талдау 

жұмыстарын жүргізу 

Жоспар 

бойынша 

Байтекеева А.А. 

Айтбаева А.Т 

Топ кураторлары 

 

8 

 

 

Колледждегі үйірмелерге, клубтар мен спорт 

секцияларының жұмыстарына белсене араласу 

Жоспар 

бойынша 

Байтекеева А.А. 

Айтбаева А.Т 

Үйірме, секция 

жетекшілері   

Топ кураторлары 

9  Студенттермен даталы күндерге, мерекелерге  арналған 

салтанатты кештерді ұйымдастыру, қатысу 

Жыл бойы  Байтекеева А.А.  

Айтбаева А.Т 

 

10 Студенттердің шығармашылық жұмыстары мен ғылыми 

жобалар қорғауына  басшылық жасау 

 

Жыл бойы  Айтбаева А.Т 

 

11 Жеке пәндер әдістемелері бойынша қорғалатын курстық 

жұмыстармен жұмыс.  

Жыл бойы  Айтбаева А.Т 

Ғылыми 

жетекшілер 

 



6 Топ кураторларының тәрбие жұмыстарын тәрбиенін 

бекітілген  салаларына сәйкес ұйымдастыру, жүргізу және 

ата-аналармен байланыс орнату  мәселелері 

Кураторлар 

есебі 

Айтбаева А.Т 

 

Топ кураторлары 

7  «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық 

шеберлік орталығында әзірленген жаңаланған бағдарлама 

бойынша ҰМЖ, ОМЖ, ҚМЖ мен модульдк кредиттік 

бағдарламалармен оқу сабақтарын интеграциялау (оқу 

құжаттарымен жұмыс) жұмыстарын жасау 

ПЦК 

төрайымы  

және пән 

оқытушылар

ының  

талқылауы 

Алимжанова А.Б 

Айтбаева А.Т 

Онгарова Б.К 

Барлық  

оқытушылар 

8 Пәндер бойынша қажетті оқулықтармен қамтамасыз етілу 

жағдайы 

 

 

ПЦК 

төрайымы  

және пән 

оқытушылар

ының  

талқылауы 

Колледж 

кітапханасы 

Айтбаева А.Т 

Барлық 

оқытушылар 

9  ПЦК-ның әдістемелік  тақырыбын, мақсатын  жүзеге 

асыру мақсатында «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту» 

мамандығы бойынша LESSON STUDY командасын қайта 

құру  (проблемасы, программасы болу керек) 

 ПЦК  

төрайымы 

мүшелері 

         31 М 

тобы 

Сулейменова Г.Е 

Смагулова С.Қ 

Курмангалиева А.Е 

Ағайдар Т.М 

Аташова С.У 

10 СLIL технологиясымен жұмыс  «Шетел 

тілдері және 

әдістемелері

» ПЦКмен 

біріккен 

жұмыс 

ПЦК төрайымдары 

оқытушылары 

Айтбаева А.Т 

Алимкулова Н.Н 

11 Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту, Бастауыш сыныпта 

оқыту мамандықтары бойынша «WorldSkills Almaty – 

2022» аймақтық чемпионатын 2022 жылдың қыркүйек –

қазан айларында өткізу және республикалық «WorldSkills 

Kazakhstan – 2022» республикалық чемпионатына  

халықаралық «WorldSkills International и EuroSkills» 

чемпионатарына жолдама алу  мақсатында қатысу.  

 

ПЦК   

оқытушылар

ы 

 

Бітіруші топ 

студенттері 

ПЦК  

оқытушылары 

                                                                             Қ А З А Н  

1 Пәндер бойынша кешенді әдістемелік 

қамтамасыз ету материалдарының 

мазмұнына, әдістемелік тиімділігіне 

талдау жүргізу, түзетулер мен 

толықтырулар енгізу, қағаз және 

электронды нұсқаларын әдістемелік 

кабинетке өткізу 

ПЦК төрайымы    және 

пән оқытушыларының  

талқылауы 

 

Айтбаева А.Т 

 

Барлық оқытушылар 

2 ПЦК-ның жас мамандарының  ашық 

сабақтарын өткізу 

  LESSON STUDY  

әдістемесімен жұмыс 

 LS  тобының мүшелері 

және жас мамандар 

 

3  Баяндама: Білім сапасын жақсарту 

мақсатында LESSON STUDY  ЖӘНЕ 

ACTION RESEARCH әдістемелерін 

тиімді қолдану 

 

ПЦК төрайымы    және 

пән оқытушыларының  

тыңдауы,талқылауы, 

тәжірибе алмасуы 

 

ПЦК  төрайымы 

Айтбаева А.Т 

4 3-4 курс студенттерінің курстық 

жұмыстарының тақырыптарын 

жаңартылған білім мазмұнымен 

сәйкестендіріп, бекіту және   тиісті 

ПЦК төрайымы    және 

пән оқытушыларының  

талқылауы 

Алимжанова А.Б 

Айтбаева А.Т 

 

Ғылыми жетекшілер 



кеңестер беру 

5 Оқытудың  техникалық құралдарын 

оқытушының сабақта тиімді қолдану 

жағдайы 

Оқытушылардың 

есептері, талдау және 

жаңа міндеттер қою 

Айтбаева А.Т 

 

Барлық оқытушылар 

 

6  Колледж ардагер ұстаздарымен 

«Мамандыққа адалдық» атты 

шығармашылық кеш  ұйымдастыру 

Тәжірибе алмасу, 

бөлісу 

Асубаева Г.С 

Айтбаева А.Т 

       ПЦК 

Қ А Р А Ш А 

1 Кафедра оқытушыларының ғылыми-

әдістемелік материалдарының баспасөзге 

жариялау есебі  

Оқытушылардың 

есептері, талдау және 

жаңа міндеттер қою 

Айтбаева А.Т 

 

Барлық оқытушылар 

2 Кәсіптік практика түрлерінің 

ұйымдастырылып, өту деңгейі, сапасы 

Кәсіптік практика 

әдіскерлерінің есебі, 

талдау және жаңа 

міндеттер қою 

Асубаева Г.С 

Айтбаева А.Т 

 

практика әдіскерлері 

3 «Мен өз ісімнің шеберімін» атты 

Әдістемелік аптада №187 бөбекжай-

балабақшасымен «Қазіргі мектепке 

дейінгі тәрбиелеу мен оқыту жүйесі» атты 

интеграциялық семинар өткізу 

 

LS  тобының 

мүшелерімен біріккен  

жұмыс 

ПЦК төрайымы  және 

пән оқытушыларының  

талқылауы 

Тәжірибе алмасу 

 кері рефлексия жасау 

МДТ оқытушылары 

Ағайдар Т.М 

LS  тобы 

31 М тобы 

4 Кітапхана-ПЦК арасында Ұлт Ұстазы 

Ахмет Байтұрсыновтың 150 жылдығына 

орай студенттер арасында танымдық іс-

шаралар өткізу.  

Студенттер 

баяндамасы, талдау 

және жаңа міндеттер 

қою 

Кітапхана 

ПЦК оқытушылары 

студенттер 

                                                                         Ж Е Л Т О Қ С А Н 

1 Аралық аттестациялық қорытындының 

(емтихан, сынақ, бақылау жұмысы, тест 

т.б.) материалдарын  қарап, бекіту 

 

ПЦК меңгерушісінің  

және пән 

оқытушыларының  

талқылауы 

Айтбаева А.Т 

 

Барлық оқытушылар 

2 Баяндама:  Технология пәнінен АКТ 

құралдары арқылы  оқытуды тиімді 

ұйымдастыру  

ПЦК төрайымы    және 

пән оқытушыларының  

тыңдауы,талқылауы, 

тәжірибе алмасуы 

 

Мамыкова Г.Т 

3  Электронды платформасымен оқу 

құжаттарының толтырылу сапасы 

ПЦК төрайымы  мен 

оқытушылардың 

талқылауы 

Айтбаева А.Т 

Барлық оқытушылар 

 

 

4 І   семестр бойынша жұмыс есебі Оқытушылардың 

есептері 

Рейтинг бақылау, 

бағалау 

мониторингімен 

жұмыс 

МАРАПАТТАУ (50%) 

 

Айтбаева А.Т 

ПЦК 

 Оқытушылары 

       

 Қ А Ң Т А Р 

1 Пәндер бойынша ЭЛЕКТРОНДЫ кешенді ПЦК төрайымы    және Әкімшілік мүшелері 



әдістемелік қамтамасыз ету 

материалдарының қағаз және электронды 

нұсқаларының көрмесін және оқу 

кабинетінің байқауын  ұйымдастыру 

пән оқытушыларының  

талқылауы 

Айтбаева А.Т 

 

Барлық оқытушылар 

2 Кафедра оқытушыларының қоғамдық 

жұмыстарының есебі 

Есеп беру, жұмыс 

нәтижелерін талдау 

Айтбаева А.Т 

 

Барлық оқытушылар 

3 Өзіндік білім көтеру жоспарларын 

орындау деңгейі 

Оқытушының  кәсіптік дамыту және 

бағалау жоспарымен жұмыс 

Есеп беру, жұмыс 

нәтижелерін талдау 

Айтбаева А.Т 

 

Барлық оқытушылар 

4 Курстық жұмыстарды қорғау – 50 % 

Курстық жұмыстың 6 жазу кезеңінің 3 

кезеңін қорғау 

ПЦК төрайымы    және 

пән оқытушыларының  

талқылауы 

 

Айтбаева А.Т 

Курстық жұмыстың 

ғылыми жетекшілері 

 

 

5  

Колледжішілік «Үздік мұғалім» 

конкрусына дайындық 

Оқу кабинетінің 

материалдарының 

деңгейін анықтау, 

толықтыру, жүйелеу 

Жүлделі орын алу 

Кабинет меңгерушілері 

 

ПЦК оқытушылары 

А К П А Н 

 

1 «Дарындылар Академиясы» 

студенттердің ғылыми конференциясына 

дайындалу 

Тақырыптар мен 

мазмұнын қарап, 

талқылау 

Айтбаева А.Т 

Жауапты  оқытушылар 

2 Баяндама: ACTION RESEARCH 

педагогикалық зерттеу- практикалық 

тәжірибесі негізінде кәсіби өсу мен оқуды 

жалғастырудың тиімді жолы 

ПЦК-ның талдауы 

Тәжірибе  бөлісу, 

алмасу 

Садибекова С.С 

3 Курстық жұмыстардың дайындалу 

жағдайының, теориялық негізделуі мен 

практикамен байланыстығы 

жұмыстарының  есебі  

 ПЦК төрайымы    және 

пән оқытушыларының  

талқылауы 

Айтбаева А.Т 

 

Курстық жұмыстың 

ғылыми жетекшілері 

4 Оқытудың техникалық құралдарын 

оқытушының сабақта тиімді қолдану 

жағдайы 

Оқытушылардың 

есептері, талдау және 

жаңа міндеттер қою 

Айтбаева А.Т 

 

Барлық оқытушылар 

5 ПЦК декадасын студенттерге арналған 

«Қазақстан педагогика ғылымының жаңа 

мүмкіндіктері: тәрбие мен білімдегі жаңа 

серпілістер» атты Халықаралық ғылыми-

практикалық конференция негізінде 

өткізу 

Студенттер мен 

оқытушылардың  

ғылыми, кәсіби, 

шығармашылық 

шыңдалуы, 

Тәжірибе аламсу 

Колледж әкімшілігі 

 

        ПЦК 

Н А У Р Ы З 

1 Колледж ішілік «Үздік мұғалім» 

 

«Үздік әдіскер», «Үздік практикант» атты 

конкурс, байқаулар   ұйымдастыру 

 Кәсіби шығармашылық 

шыңдау 

Тәжірибе алмасу 

бөлісу 

 

Айтбаева А.Т 

Барлық оқытушылар 

 

2 Баяндама: LESSON STUDY  бойынша  
оқытушылардың  үздіксіз кәсіби дамуына 

жетекшілік ету арқылы оқыту мен оқу 

үдерісін дамыту 

ПЦК-ның талдауы 

ПЦК төрайымы    және 

пән оқытушыларының  

тыңдауы,талқылауы, 

Рысбаева Г.Ж 

 

 

 



тәжірибе алмасуы 

Рефлексия 

 

 

 

 

3 Ақпараттық-дистанциялық технология 

бойынша колледж сайтына, 

Республикалық ақпараттық-әдістемелік 

конференцияларға  материалдар беру 

Баспаға шыққан ғылыми  мақалалар  есебі 

ПЦК төрайымы  және 

пән оқытушыларының  

талдауы 

Тәжірибе алмасу 

Есеп   беру, талдау 

 

ПЦК төрайымы 

және оқытушылары 

PR- менеджер 

Ағайдар Т.М 

Колледж програмисі 

4 

 

Кәсіптік практика түрлерінің 

ұйымдастырылып, өту деңгейі, сапасы 

Кәсіптік практика 

әдіскерлерінің есебі, 

талдау және жаңа 

міндеттер қою 

Айтбаева А.Т 

 

практика әдіскерлері 

 

С Ә У І Р 

1 Баяндама: WorldSkills-жастардың кәсіби 

дағдысы және болашағы 

 

ПЦК төрайымы  және 

пән оқытушыларының  

кәсіби, шығармашылық 

шыңдалуы, 

тәжірибе алмасуы 

Оспанова Г.М 

2 Қорытынды және аралық аттестаттау 

материалдарын талдау және бекітуге 

ұсыну 

 ПЦК төрайымы  және 

пән оқытушыларының  

талқылауы 

Айтбаева А.Т 

 

Барлық оқытушылар 

3 «Дарындылар Академиясы» студенттердің 

ғылыми конференциясына  қатысу, 

нәтижесін талдау 

Оқытушылардың 

есептері, талдау және 

жаңа міндеттер қою 

Айтбаева А.Т 

 

Барлық оқытушылар 

4 Курстық жұмыстарды  қорғауға қатысу Арнайы пән 

оқытушыларының 

есептері, талдау және 

жаңа міндеттер қою 

Есеп беру 

Айтбаева А.Т 

 

 

Барлық оқытушылар 

5 Әдістемелік апта. «Мен өз ісімнің 

шеберімін» 

Технология және оқыту әдістемесі пәні 

бойынша ашық сабақ: «Қағаз және 

қатырма қағаз» үлгі жұмыс формасын 

көрсету 

ПЦК төрайымы  және 

пән оқытушыларының  

кәсіби, шығармашы 

лық шыңдалуы, 

тәжірибе алмасуы 

Турарова Б.К 

 

 

32 Б – тобы 

 

 

6 

+ 

Кәсіптік бағыт-бағдар жұмысы бойынша 

«Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту 

мамандығы» бойынша жарнама дайындау, 

видеоролик түсіру. 

  АШЫҚ ЕСІКке  белсенді қатысу 

Кәсіби бағыт- бағдар 

беру жұмысын жүргізу 

Мектепке дейінгі 

тәрбие және оқыту 

мамандығын 

насихаттау 

       ПЦК 

МДТ оқытушылары 

  

                                                                        М А М Ы Р 

1 Бітіруші топтардың студенттерін КТА –ға 

дайындау  (ТЕСТ) 

ПЦК төрайымы    және 

пән оқытушыларының  

талқылауы 

Ақбаева Г.Б 

Айтбаева А.Т 

 

2 Оқу-әдістемелік әзірлеме  жүйесі 

Оқу – әдістемелік көрме қорытындысы 

«Кешенді әдістемелік қамтамсыз ету – 

оқу пәнін оқу-әдістемелік жағынан 

қамтамасыз етуді жүйелеу және сабаққа 

дайындық сапасын жетілдіру құралы»   

ПЦК төрайымы    және 

пән оқытушыларының  

талқылауы 

ПЦК 



3 Өзіндік білім көтеру жоспарларын 

орындау деңгейі 

Есеп беру, жұмыс 

нәтижелерін талдау 

Айтбаева А.Т 

Барлық оқытушылар 

4 Кәсіптік практика түрлерінің 

ұйымдастырылып, өту деңгейі, сапасы 

Кәсіптік практика 

әдіскерлерінің есебі, 

талдау және жаңа 

міндеттер қою 

Асубаева Г.С 

Айтбаева А.Ттб 

практика әдіскерлері 

 

5 Лессон стади бойынша жұмыстарының 

есебі 

Тәжірибе алмасу.  

Шығармашылық 

жұмыстардың деңгейін 

көтеру. Кәсіби 

шеберлікті шыңдау 

ПЦК  LS 

Командасы мүшелері 

                                                                       М А У С Ы М 

1 Баяндама: LESSON STUDY  және 

ACTION RESEARCH  әдісін жаңа білім 

мазмұнында  тиімді қолдану 

Өз тәжірибесімен бөлісу 

ПЦК төрайымы    және 

пән оқытушыларының  

талқылауы 

Смагулова С.К 

2 Пәндер бойынша кешенді әдістемелік 

қамтамасыз ету материалдарының 

мазмұнына, әдістемелік тиімділігіне 

талдау жүргізу, түзетулер мен 

толықтырулар енгізу, қағаз және 

электронды нұсқаларын әдістемелік 

кабинетке өткізу 

ПЦК төрайымы  және 

пән оқытушыларының  

талқылауы 

Айтбаева А.Т 

 

 

Барлық оқытушылар 

3  «Жаңартылған бағдарлама-табысты  

болашақ кепілі» атты оқытушылар 

арасында және бітіруші студенттер 

арасында  ғылыми-практикалық 

конференция, педагогикалық оқуларға 

қатысу. 

«Колледж білім берудің инновациялық 

кеңістігінде» атты инновациялық 

форумда  «Колледж    LESSON STUDY      

тәжірибесінен»  

Оқу-әдістемелік  әзірлемелер көрмесіне  

ауқымды материалдармен постер қабырға 

газеттері, банер тб дайындау 

ПЦК төрайымы  және  

ПЦК барлық мүшелері 

«Мектепке дейінгі 

тәрбие мен оқыту» 

мамандығының түлегі 

Айтбаева А.Т 

 

 

ПЦК-ның LESSON 

STUDY  шығармашылық 

командасы 

Смагулова С.Қ 

Курмангалиева А.Е 

Агайдар Т.М 

 

ACTION RESEARCH 

бойынша 

С.С.Садибекованың есебі 

 

4 Оқу құжаттарының, емтихан 

материалдарының толтырылу сапасы    

 ПЦК төрайымы  

талқылауы 

Айтбаева А.Т 

Барлық оқытушылар 

5 Топ кураторларының тәрбие жұмыстарын 

тәрбиенін бекітілген  салаларына сәйкес 

ұйымдастыру, жүргізу және ата-

аналармен байланыс орнату  мәселелері 

Кураторлар есебі  

Айтбаева А.Т 

Топ кураторлары 

6 Қоғамдық жұмыстардың орындалу 

нәтижесі 

Оқытушылардың есебі Әкімшілік 

Айтбаева А.Т 

Барлық оқытушылар 

7 ІІ семестр  бойынша  және оқу жылының 

қорытынды  жұмыс есебі 

Оқытушылардың 

есептері 

Айтбаева А.Т 

Барлық оқытушылар 

 

 

8 Келесі оқу жылындағы жұмыстарды 

жоспарлау және талдау 

ПЦК төрайымы  және 

пән оқытушыларының  

талқылауы 

нақты жоспар құру 

ПЦК төрайымы  

Айтбаева А.Т 

ПЦК  



 

 

 



 

КОЛЛЕДЖДІҢ  ӘДІСТЕМЕЛІК ТАҚЫРЫБЫ: «Action research пен  Lesson study тәсілдерін жаңа 

білім беру мазмұнында қолдану кәсіби даму мен сапалы нәтиже кепілі ретінде педагогтердің 

дербес практикасын жетілдіру және басқа педагогтармен тәжірибе алмасу»    

ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯ ПӘНДІК ЦИКЛ ӘДІСТЕМЕЛІК ТАҚЫРЫБЫ:  

 «Кәсіби әдістемелік құзыреттіліктің жоғары тенденциясы -жаңартылған білім беру 

идеологиясын дамытуда  инновациялық технологиялардың жетістіктерін оқу-тәрбие үрдісінде 

тиімді қолдану»  

Р/

С 

                  АТҚАРЫЛАТЫН    ІС  -  ШАРАЛАР  МЕРЗІМ

І  

ЖАУАПТЫЛАР 

 

І.  ҰЙЫМДАСТЫРУ     ЖҰМЫСТАРЫ 

1 2022 - 2023 оқу жылындағы  оқытушылардың  оқу пәндері   

мен   жүктемесін анықтау  

тамыз Ақбаева Г.Б. 

Нурдавлетова З.Н. 

2 Пәндік циклдің 2022-2023 оқу жылына арналған жұмыс 

жоспарын қарап, бекітуге ұсыну 

тамыз Нурдавлетова З.Н. 

3 Оқыту  мәселелері  бойынша   нормативтік – құқықтық 

құжаттарды зерделеу 

тамыз-

қыркүйек 

Ақбаева Г.Б. 

Сайнұлы Е 

Нурдавлетова З.Н. 

4 ҚР  Тжәне КБ ЖММБС және жұмыс оқу жоспары негізінде  

пәндік циклда оқытатын пәндер бойынша жұмыс оқу 

бағдарламаларын әзірлеу,  құрастыру,   тиісті құзыреттілік 

шеңберінде өзерістер мен ұсыныстар жаңа тақырыптарды 

негіздей отырып енгізу  және  бекітуге ұсыну 

тамыз Ақбаева Г.Б. 

Нурдавлетова З.Н. 

 

Пән оқытушылары  

5. Жұмыс  оқу  бағдарламаларының негізінде базалық  модульде   

жоспарларды әзірлеу және бекітуге ұсыну 

тамыз Ақбаева Г.Б. 

Нурдавлетова З.Н.  

6 Пәндік цикл  оқытушыларына бөлінген оқу кабинеттерін, 

зертханаларды, коридорларды жаңа оқу жылына дайындау  

(материалдық, оқу – әдістемелік базасына, құжаттары мен 

стендтердің талапқа сай болуын және олардың санитарлық –

гигиеналық нормалар мен талаптарға сәйкестігін тексеру) 

тамыз-

қыркүйек 

Сайнұлы Е. 

Нурдавлетова З.Н. 

Кабинет 

меңгерушілері 

7 Студенттердің жеке жұмыс жұмыстарының бағдарламаларын 

тақырыптарын, әдебиеттері мен оқулықтарын және 

әдістемелік құралдарына  талдау жүргізу 

қыркүйек   

 Пән оқытушылары 

8 Пәндік цикл оқытушыларының кәсіби педагогикалық және 

психологиялық біліктіліктерін  арттыру мақсатында  өзіндік 

білім көтеру жоспарларын құрастыру  

қыркүйек Ақбаева Г.Б. 

Нурдавлетова З.Н. 

Пән оқытушылары 

9  Өзара сабаққа қатысуды ұйымдастыру арқылы пәндік цикл 

оқытушыларының пәндерін оқыту деңгейлеріне талдау жасау 

семестр 

сайын 

Нурдавлетова З.Н. 

 Пән оқытушылары 

10 Кәсіби бағдар жұмыстарының маркетингін  ұйымдастыру жоспар 

бойынша 

Меңдгазиева М.Т. 

Нурдавлетова З.Н.  

11 Пәндік цикл декадасын ұйымдастырып өткізу, материалдарын  

талапқа сай рәсімдеу, әдістемелік кабинетке өткізу  

жоспар 

бойынша 

Ақбаева Г.Б. 

Нурдавлетова З.Н. 

 Пән оқытушылары 

12 Пәндік цикл оқытушыларының ашық сабақтарының графигін 

құрастыру 

жоспар 

бойынша 

Алимжанова А.Б. 

Нурдавлетова З.Н. 

 

13. Пәндік цикл топ кураторларының тәрбие жоспарларын 

құрастыру, қарау және бекітуге ұсыну 

Тамыз-

қыркүйек 

Байтекеева А.А. 

Нурдавлетова З.Н. 

Топ кураторлары 

14  Оқытушылардың атқарған жұмыстары бойынша есеп беру 

жұмыстарын ұйымдастыру 

Семестр 

сайын 

 Пән оқытушылары 

15 Студенттермен жеке жұмыстар ұйымдастыру, олардың 

орындалуына бақылау орнату 

Жыл 

бойы 

Нурдавлетова З.Н. 

 Пән оқытушылары 

16 Колледждің  бітіруші түлектерімен байланыстар орнату, Жыл Асубаева Г.С. 



кездесулер ұйымдастыру бойы Топ кураторлар 

 Пән оқытушылары 

17 Студенттердің рухани – адамгершілік тәрбиесі  мен 

патриоттық  сезімдерін  дамыту сұрақтарын талқылау 

Жыл 

бойы 

Байтекева А.А. 

Пән оқытушылары 

18 Күндізгі және сырттай оқу бөлімінде студенттерді оқыту мен 

тәрбиелеудің сапасын  арттыруды қамтамасыз ету бойынша іс 

– шараларды жоспарлап, өткізу   

Жыл 

бойы 

Ақбаева Г.Б. 

Нурдавлетова З.Н. 

19 Топ кураторларының тәрбие жұмыстарын тәрбиенін 

бекітілген  салаларына сәйкес ұйымдастыру, жүргізу 

мәселерін бақылау, ата-аналармен байланыс орнату.  

Жыл 

бойы 

Байтекева А.А.   

  

Топ кураторлары 

20 Оқытушылардың бекітілген қоғамдық  жұмыстарымен 

таныстыру, орындалуын қадағалау 

Жыл 

бойы 

Әкімшілік 

 Топ кураторлары 

21 Оқу құжаттарының талапқа сәйкес, уақытында толтырылу 

сапасын қадағалап, тексеріп отыру    

Жоспар 

бойынша 

Мендгазиева М.Т. 

Пән оқытушылары 

22 Қазақстан Республикасы Президентінің Жолдауларының, 

Білім және Ғылым министрлігі мен Үкіметінің білім беруге 

қатысты  қаулы-қарар, бұйрықтарының тиісті мәселелерінің 

кезінде орындалуын ұйымдастыру және қадағалау 

Жыл 

бойы 

 Ақбаева Г.Б. 

  

Пән оқытушылары 

23 Нормативті базалық модульдік оқу жоспарына сәйкес 

оқытушылардың сабақ жоспарларын күнделікті тексеріп 

отыру. 

Жыл 

бойы 

Ақбаева Г.Б. 

Сайнұлы Е. 

Пән оқытушылары 

24 Жаңа әдістемелік, ғылыми педагогикалық және оқу сабақтары 

бойынша беделді әдебиеттермен, баспасөз материалдарымен, 

озық  педагогикалық технологиялармен жүйелі түрде  

танысып, оқу –тәрбие үдерісінде қолдануын қадағалау. 

Жыл 

бойы 

Ақбаева Г.Б. 

  

Пән оқытушылары 

25 Бақылау рейтингі бойынша оқытушылардың әдістемелік 

жұмыстарының нәтижесін бағалау, мадақтау, талдау . 

Жыл 

бойы 

Ақбаева Г.Б. 

Нурдавлетова З.Н. 

Пән оқытушылары 

26 Пәндік цикл оқытушыларының арасында салауатты өмір 

салтын уағыздау, ПЦК ішілік спортакиядаларға қатысу, 

демалыстар ұйымдастыру. 

Жыл 

бойы 

Әкімшілік 

 Кәсіподақ 

 Пән оқытушылары 

27 Пәндік цикл оқытушыларының әлеуметтік жағдайларын біліп, 

колледж кеңесінде мәлімдеп отыру. 

Жыл 

бойы 

Нурдавлетова З.Н. 

 Пән оқытушылары 

28 Даталы күндерге арналған мерекелік іс-шаралар және ПЦК  

онкүндіктерінде пәндік газеттер ұйымдастыру 

Жоспар 

бойынша 

Пән оқытушылары 

                                     ІІ            ОҚУ  –   ӘДІСТЕМЕЛІК  ЖҰМЫСТАР 

1. Жекелеген   оқытушылардың  іс – тәжірибесін жинақтау. 

Пәнді оқыту әдістемесінің тәжірибелерімен бөлісу. 

Жыл 

бойы 

Аттестаттаудан 

өтетін оқытушылар 

2 Білім беруді жетілдіру бойынша мемлекеттік бағдарламалар 

аясындағы іс-шараларға қатысу 

Жыл 

бойы 

 Нурдавлетова З.Н. 

 Пән оқытушылары 

3 Жаңа  оқу – әдістемелік  әдебиеттер мен құралдарға шолу 

жасау 

жыл бойы  Нурдавлетова З.Н. 

 Пән оқытушылары 

4  Оқытушыларды республикалық, қалалық және колледж 

ішілік байқауларға дайындау және қатысу 

жоспар 

бойынша 

Сайнұлы Е. 

 Пән оқытушылары 

5 Оқытушылардың  колледждің және  пәндік циклдің   

әдістемелік тақырыбы аясында оқытушылардың жеке – 

әдістемелік және ғылыми – зерттеу тақырыптарын әзірлеу 

және тақырыптың аясында жұмыс жүргізу  

Жыл 

бойы 

Ақбаева Г.Б. 

Нурдавлетова З.Н. 

Пән оқытушылары 

6 Оқытушылардың  жеке – әдістемелік және  ғылыми – зерттеу 

тақырыптары  бойынша әзірлемелер  әзірлеу, баспасөзге 

жариялау, Тжәне КБ саласындағы конференциялар мен 

семинарларға қатысу 

Жыл 

бойы 

Сайнұлы Е. 

 Нурдавлетова З.Н. 

  

Пән оқытушылары 

7 Пәндік цикл  оқытушыларының колледжішілік және пәндік 

цикл аралық  өзара сабақтарға қатысып, тәжірибе алмасуын 

Жыл 

бойы 

Ақбаева Г.Б. 

Сайынұлы Е. 



ұйымдастыру Нурдавлетова З.Н. 

 Пән оқытушылары 

8 Студенттердің жұмыс дәптерлерін тексеріп, тиісті ескертулер 

беру 

Жыл 

бойы 

Ақбаева Г.Б. 

Пән оқытушылары 

9 Оқу бағдарламаларын, оқулықтарды, оқу – әдістемелік 

құралдарды, плакаттар мен видеоматериалдарды және т.б.   

зерделеу және сараптамадан өткізу. 

Жыл 

бойы 

Сайнұлы Е. 

Нурдавлетова З.Н. 

 Пән оқытушылары 

10 Оқытатын пәндер бойынша кешенді оқу-әдістемелік 

қамтамасыз ету материалдарын әзірлеу 

Жоспар 

бойынша 

Ақбаева Г.Б. 

 Нурдавлетова З.Н. 

 Пән оқытушылары 

11 Оқу үдерісін ғылыми – әдістемелік  ұйымдастыру бойынша  

тәжірибелерді ендіру және әдістемелік нұсқаулар әзірлеу 

Жыл 

бойы 

 Сайнұлы Е 

 Пән оқытушылары 

12 Маман даярлаудың мазмұнына өзгерістер енгізу, аралық 

аттестаттау  өткізуді қамтамасыз ету, жекелеген пәндерден 

студенттердің білімін бағалаудың жалпыға бірдей талаптарын 

жасап шығару, емтихан материалдарын, бақылау жұмыстарын 

сынақтар мен тест тапсырмаларын және т.б. оқу-әдістемелік 

материалдар  әзірлеу.  

Жыл 

бойы 

Ақбаева Г.Б. 

Нурдавлетова З.Н. 

 Пән оқытушылары 

13  Пәндік циклға  шоғырландырылған оқу пәндерін оқытудың 

әдістемесі бойынша  әзірлеме дайындау,  теориялық  және 

зертханалық – практикалық сабақтар, бақылау және сынақ 

жұмыстары, кәсіптік практика түрлері,  курстық жұмыстар  

бойынша қажетті оқу – әдістемелік және бақылау   

материалдарын дайындау 

Жыл 

бойы 

Ақбаева Г.Б. 

 

Нурдавлетова З.Н. 

 

 Пән оқытушылары 

ІІІ   ОҚЫТУШЫЛАРДЫҢ КӘСІБИ БІЛІКТІЛІГІН  КӨТЕРУ ЖӘНЕ АРНАЙЫ 

ДАЙЫНДЫҚТАН ӨТКІЗУ ЖҰМЫСТАРЫ 

1 Пәндік цикл  оқытушыларының кәсіби педагогикалық және 

психологиялық біліктіліктерін  арттыру мақсатында  өзіндік 

білім көтеру жоспарларының орындалуын қадағалау, талдау 

жүргізу  

Семестр 

сайын 

Ақбаева Г.Б. 

Нурдавлетова З.Н. 

 Пән оқытушылары 

2 Оқытушыларды инновациялық педагогикалық жобаларға 

қатыстыру 

Жоспар 

бойынша 

Ақбаева Г.Б. 

 Пән оқытушылары 

3. Пәндік циклда  оқытатын пәндер бойынша ғылыми 

педагогикалық –психологиялық және техникалық 

жаңалықтармен танысып отыру 

Жыл 

бойы 

Нурдавлетова З.Н. 

Пән оқытушылары 

4. Республикалық, қалалық білім көтеру институттарының 

жоспарлары бойынша білім көтеру  

Жоспар 

бойынша 

Ақбаева Г.Б. 

Нурдавлетова З.Н. 

Пән оқытушылары 

5. Колледждің әдістемелік жоспарына сәйкес аттестаттаудан өту Жоспар 

бойынша 

Ақбаева Г.Б. 

Нурдавлетова З.Н. 

Пән оқытушылары 

ІY        ЖАС     ОҚЫТУШЫЛАРМЕН   ЖҰМЫС 

1  Нормативті базалық модульдік жұмыс оқу бағдарламаларын 

жоспарлауда бағалау критерий нәтижесіне  түзетулер енгізу 

және толықтыру, оқу журналын толтыру жұмыстарын 

ұйымдастыру 

Оқу 

жылының 

басы 

Ақбаева Г.Б. 

Тәлімгер оқытушылар 

2  Оқытушының өзіндік   білім көтеру жоспарымен жұмыс  Сайнұлы Е. 

 Нурдавлетова З.Н.  

Тәлімгер оқытушылар 

3 Байқау сабақтары мен ашық сабақтардың сабақ жоспарын 

құруға көмек беру  

Жоспар 

бойынша 

Сайнұлы Е 

Нурдавлетова З.Н.  

Тәлімгер оқытушылар 

4 Жас ұстаздардың  байқау сабақтары мен ашық сабақтарына 

қатысу, талдау және тиісті ұсыныстар беру 

Жоспар 

бойынша 

 Сайнұлы Е 

 Нурдавлетова З.Н.  



Барлық оқытушылар 

5 Жас ұстаздардың басқа оқытушылардың сабақтарына 

мақсатты түрде қатысып, тәжірибе алмасу жұмыстарын 

ұйымдастыру 

Жыл 

бойы 

Сайнұлы Е. 

Нурдавлетова З.Н.  

Тәлімгер оқытушылар 

6. Сабақтың тақырыбына қарай құрылымын анықтау және 

оқытушының сабақты жүргізу стилін таңдау әдістерімен 

жұмыс 

Жыл 

бойы 

Сайнұлы Е 

Нурдавлетова З.Н.  

Тәлімгер оқытушылар 

7 Жас ұстаздардың әдістемелік әзірлемелер мен баяндамалар 

дайындауына басшылық жасау 

Жоспар 

бойынша 

Ақбаева Г.Б. 

Нурдавлетова З.Н.  

Тәлімгер оқытушылар 

8 Жас  ұстаздардың өзара бір –бірінің сабағына қатысуын 

ұйымдастыру 

Жыл 

бойы 

Ақбаева Г.Б. 

Нурдавлетова З.Н. 

Тәлімгер оқытушылар 

9 Жас ұстаздардың инновациялық педагогикалық 

технологияларды зерделету және педагогикалық үдеріске 

ендіру жұмыстарына басшылық жасау 

Жыл 

бойы 

 Сайнұлы Е 

 Нурдавлетова З.Н. 

 Тәлімгер 

оқытушылар 

10 Жас оқытушылардың оқытудың техникалық құралдарымен 

жұмыс жүргізудің техникалық дағдыларын  жетілдіру    

Жыл 

бойы 

Сайнұлы Е 

Нурдавлетова З.Н 

Тәлімгер оқытушылар 

11 Оқытудың техникалық құралдарын сабақта тиімді 

қолданудың әдістерімен жұмыс 

Жыл 

бойы 

Ақбаева Г.Б. 

Нурдавлетова З.Н 

Тәлімгер оқытушылар 

               Y    СТУДЕНТТЕРМЕН ЖҮРГІЗІЛЕТІН САБАҚТАН ТЫС ЖҰМЫСТАР 

1 Студенттермен шығармашылық, интеллектуальдық 

байқаулар,   олимпиадалар, тақырыптық кештер мен 

диспуттар ұйымдастыру 

Колледж 

дің 

жоспары 

бойынша 

Байтекева А.А. 

Сайнұлы Е 

Нурдавлетова З.Н. 

Пән  оқытушылар 

2 Қалалық  және колледжішілік студенттердің ғылыми 

конференцияларына және  пәндік  олимпиадаларға  

дайындау, колледжішілік ғылыми рефераттар байқауын 

ұйымдастыру. World Skills – қалалық, республикалық 

аймақтың олимпиадаға студенттерді қатыстыру 

Колледж 

дің 

жоспары 

бойынша 

Сайнұлы Е 

Нурдавлетова З.Н. 

Барлық  

оқытушылар 

3 Студенттердің кәсіптік практикаларының қорытынды 

конференцияларына, практика базаларында өткізетін 

сабақтары мен іс-шараларына дайындау 

Колледж 

дің 

жоспары 

бойынша 

 Асубаева Г.С. 

Практика 

тәлімгерлері 

4 Кәсіби бағдар жұмыстарын ұйымдастыру және   «Ашық 

есік» күніне қатысу 

Колледж 

жоспары 

бойынша 

Мендгазиева М.Т 

Нурдавлетова З.Н. 

Пән  оқытушылар 

5 Үлгермеуші студенттерге жеке пәндерден және арнай 

пәндерден кеңестер беру, қосымша сабақтар ұйымдастыру 

Жыл бойы  Ақбаева Г.Б. 

Нурдавлетова З.Н. 

6 Қала мен аудан өміріндегі  мерекелерге және қаладағы  

мәдени орындаға, театрларға, мұражайларға барып, талдау 

жұмыстарын жүргізу 

Жоспар 

бойынша 

Байтекеева А.А. 

Нурдавлетова З.Н. 

Топ кураторлары 

8 Колледждің «Аяла» қомқорлық ұйымының жұмысына 

белсенді қатысу 

Жоспар 

бойынша 

Байтекеева А.А. 

Топ кураторлары 

9 Колледждегі үйірмелерге, клубтар мен спорт 

секцияларының жұмыстарына белсене араласу 

Жоспар 

бойынша 

Байтекеева А.А. 

Топ жетекшілер 

Топ кураторлары 

10  Студенттермен даталы күндерге, мерекелерге  арналған 

салтанатты кештерді ұйымдастыру, қатысу 

Жыл бойы  Байтекеева А.А.  

Нурдавлетова З.Н. 

11 Студенттердің шығармашылық жұмыстары мен жобалар 

қорғауына  басшылық жасау 

Жыл бойы  Сайнұлы Е  

Нурдавлетова З.Н. 



                

ПӘНДІК ЦИКЛ ОТЫРЫСЫНЫҢ  ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ 

р/с Пәндік цикл   отырысының    

тақырыптары 

Жүргізу нысаны Жауаптылар 

Т А М Ы З 

1 2022- 2023 оқу жылындағы  

оқытушылардың  оқу пәндері   мен   

жүктемесі мен қоғамдық тапсырмаларын 

бөлу  

Пәндік цикл төрайымы  

және пән 

оқытушыларының  

талқылауы 

Нурдавлетова З.Н. 

 

Барлық оқытушылар 

2 Пәндік циклдің  2022-2023 оқу жылына 

арналған жұмыс жоспарын қарап, бекітуге 

ұсыну 

 Пәндік цикл төрайымы  

және пән 

оқытушыларының  

талқылауы 

Нурдавлетова З.Н. 

 

Барлық оқытушылар 

3 ҚР  Тжәне КБ ЖММБС және нормативті 

базалық модульдік жұмыс оқу жоспары  

негізінде   пәндік цикл бойынша оқытатын  

жұмыс оқу бағдарламаларын әзірлеу,  

құрастыру,   тиісті құзыреттілік шеңберінде 

өзерістер мен ұсыныстар жаңа 

тақырыптарды негіздей отырып енгізу  және  

бекітуге ұсыну 

Пәндік цикл төрайымы 

және пән 

оқытушыларының  

талқылауы 

Нурдавлетова З.Н. 

 

 

Барлық оқытушылар 

4 Нормативті базалық модульдік жұмыс  оқу  

бағдарламаларының негізінде тақырыптық   

жоспарларды әзірлеу және бекітуге ұсыну 

Пәндік цикл төрайымы 

және пән 

оқытушыларының  

талқылауы 

Нурдавлетова З.Н. 

 

Барлық оқытушылар 

5 Пәндік цикл бойынша оқытушыларға 

бөлінген оқу кабинеттерін, зертханаларды, 

коридорларды жаңа оқу жылына дайындау  

(материалдық, оқу – әдістемелік базасына, 

құжаттары мен стендтердің талапқа сай 

болуын және олардың санитарлық – 

гигиеналық нормалар мен талаптарға 

сәйкестігін тексеру) 

 Пәндік цикл төрайымы  

және пән 

оқытушыларының  

талқылауы 

Алимжанова А.Б. 

Нурдавлетова З.Н. 

 Баймолданова С.О. 

 медбике 

кабинет 

меңгерушілері 

6 Кабинет меңгерушілерінің жұмыс 

жоспарларын  қарап, бекітуге ұсыну 

Пәндік цикл төрайымы 

және пән 

оқытушыларының  

талқылауы 

Нурдавлетова З.Н. 

кабинет 

меңгерушілері 

7 Үйірме және секция жұмыстарының, 

тәлімгерлердің жұмыс жоспарларын қарап, 

бекітуге ұсыну 

 Пәндік цикл төрайымы  

және пән 

оқытушыларының  

талқылауы (февраль) 

Нурдавлетова З.Н. 

Үйірме және секция 

жетекшілері 

8 Топ кураторларының тәрбие жұмыстарын 

тәрбиенін бекітілген  салаларына сәйкес 

ұйымдастыру, жүргізу және ата-аналармен 

байланыс орнату  мәселелері 

 

Кураторлар есебі 

 

Нурдавлетова З.Н. 

 

Топ кураторлары 

Қ Ы Р К Ү Й Е К 

1 Баяндама: «Кәсіптік білім беруде құзіретті 

маман даярлаудың инновациялық жолдары» 

Пәндік цикл  отырысында 

тыңдалады 

Оқытушы-  

Тұрсынбекова Н.Б. 

 

2 Пәндер бойынша қажетті оқулықтармен 

қамтамасыз етілу жағдайы 

Пәндік циклдік комиссия  

оқытушыларының  

Нурдавлетова З.Н. 

Пән  оқытушылар 

12 ҚР Конституциясының негізгі принциптерін меңгерту, адам 

бостандықтары, құқықтары  туралы білімдерін жетілдіріп,   

міндеттерін орындауға  ықпал ету. 

Жыл бойы  Байтекеева А.А.  

Нурдавлетова З.Н. 

Топ кураторлары 



талқылауы 

4 1-қыркүйек «Білім күні» Салтанатты іс –шаралар, 

тәрбие сағаттарын, 

кездесулер  ұымдастыру, 

танымдық газеттер 

шығару,  

 Топ кураторлары 

Пән  оқытушылар 

5. Жаңа білімдік технологиялармен 

толықтыру, модульдік кредиттік 

бағдарламамен  оқу сабақтарын 

интиграциялы (кіріктірлген) түрінде өткізу.     

 Пәндік цикл төрайымы  

және пән 

оқытушыларының  

талқылауы 

Нурдавлетова З.Н. 

 

Барлық оқытушылар  

6 Баспаға, басылым беттеріне жариялауға 

ұсынылатын материялдар сапасын талқылау 

 Пәндік цикл төрайымы  

және пән 

оқытушыларының  

талқылауы 

Нурдавлетова З.Н. 

 

Барлық оқытушылар 

7. Жаңа қабылданған, кезекті декрет 

демалысынан келген  оқытушылардың өзара 

сабаққа қатысуы, сапасы.   

Пәндік цикл төрайымы  

және пән 

оқытушыларының  

талқылауы, ұсыныстары 

ПЦК төрайымы-

Нурдавлетова З.Н. 

Тәлімгер жетекшілер 

 

8 Тәлімгер тағайындау, жұмыс жоспарын 

бекіту 

 Пәндік цикл төрайымы  

және пән 

оқытушыларының  

талқылауы 

ПЦК төрайымы-

Нурдавлетова З.Н. 

Тәлімгер жетекшілер 

 

9 Сабақты зерттеу оқытушылардың кәсіби 

біліктілігін дамыту (Action research пен  

Lesson study) тәсілдерін оқыту үрдісінде 

пайдалану.  

Жаңартылған білім беру 

мазмұнына топтық жұмыс 

түрлерін ұйымдастыру, 

өткізу.  

Нурдавлетова З.Н. 

Жетекшілер- Ташиева 

Э.А., Бекұзақова А.Қ., 

Избаева Н.Ж., 

Байсбаев Е.А., 

Зерттелушілер- 

Ауелова М.М.  

Керимбекова Қ.У. 

                                                                      

Қ А З А Н 

 

1 Баяндама: «Жаңартылған білім мазмұны 

бойынша оқытудың тиімді жолдары»  

Рухани – адамгершілік 

тәрбиесі. 

  

Оқытушы-  

Керимбекова Қ.У. 

2 Аралық атттестациялық қорытындының 

(емтихан, сынақ, бақылау жұмысы, тест т.б. ) 

материалдарын  қарап, бекіту 

 Пәндік цикл төрайымы  

және пән 

оқытушыларының  

талқылауы 

Нурдавлетова З.Н. 

 

Барлық оқытушылар 

3 Пәндер бойынша кешенді әдістемелік 

қамтамасыз ету материалдарының 

мазмұнына, әдістемелік тиімділігіне талдау 

жүргізу, түзетулер мен толықтырулар енгізу   

 

 Пәндік цикл төрайымы  

және пән 

оқытушыларының  

талқылауы 

Нурдавлетова З.Н. 

 

Барлық оқытушылар 

4 ПЦК жас мамандарға тәжірибелік біліктілік, 

іскерлік, дағдыларын меңгерту, 

қалыптастыру    

 Пәндік цикл бойынша 

ашық сабақ. Тәжірибе 

бөлісу. 

Оқытушы -  

Избаева Н.Ж. 

5 3-4 курс студенттерінің курстық 

жұмыстарының тақырыптарын қарап, бекіту 

және  студенттерге таратып беру, тиісті 

кеңестер беру 

 Пәндік цикл төрайымы  

және пән 

оқытушыларының  

талқылауы 

Нурдавлетова З.Н. 

 

Пән оқытушылар 

6 Оқытудың техникалық құралдарын 

оқытушының сабақта тиімді қолдану 

Оқытушылардың есептері, 

талдау және жаңа 

Нурдавлетова З.Н. 

Барлық оқытушылар 



жағдайы міндеттер қою 

7 1-қазан –«Халықаралық қарттар күні».  24-

қазан –«БҰҰ күніне» арналған іс –шаралар 

ұйымдастыру 

Тәрбие сағаттарын, 

кездесулер  ұымдастыру, 

танымдық газеттер 

шығару 

Топ кураторлары 

Барлық оқытушылар 

9  Жас мамандарды пән бойынша теориялық 

білімін практикада байланыстыру және 

ақпараттық технологияны қолдануда 

жаңартылған білім беру мазмұны бағыты 

бойынша әдістемелік көмек көрсету     

Байқау сабағын пәндік- 

цикл төрайымы   және пән 

оқытушыларының  

талқылауы 

Тәлімгер оқытушылар  

  

Қ А Р А Ш А 

1 Баяндама:  «Білім сапасын және 

білімалушылардың белсенділігін арттыруда 

Lesson staduy әдісіні қолданудың тиімділігі» 

Пәндік цикл  отырысында 

тыңдалады 

Оқытушы - 

Ауелова М.М. 

2 Пәндік цикл  оқытушыларының ғылыми-

әдістемелдік материалдарының баспасөзге 

жариялау есебі  

Оқытушылардың есептері, 

талдау және жаңа 

міндеттер қою 

Нурдавлетова З.Н. 

 

Барлық оқытушылар 

3 Кәсіптік практика түрлерінің 

ұйымдастырылып, өту деңгейі, сапасы 

Кәсіптік практика 

әдіскерлерінің есебі, 

талдау және жаңа 

міндеттер қою 

Тәжірибе әдіскері 

  

практика әдіскерлері 

4 Аралық  атттестаттау материалдарын талдау 

және бекітуге ұсыну 

 Пәндік цикл төрайымы  

және пән 

оқытушыларының  

талқылауы 

Нурдавлетова З.Н. 

 

Барлық оқытушылар 

5 20  қараша  – «Темекі шегуді тоқтату  

күніне»  арналған іс – шаралар 

ұйымдастыру 

Тәрбие сағаттарын,  

ұйымдастыру, танымдық 

газеттер шығару, 

мұражайға бару 

Байтекева А.А. 

Барлық оқытушылар 

Топ кураторлары 

6 Педагогикалық зерттеу жұмысын 

ұйымдастыру   

курстық жұмыс туралы 

есебін тыңдау, пікір, 

ұсыныстармен 

толықтырулар  

Бекұзақова А.Қ. 

Ташиева Э.А. 

  

7  Әдістемелік  апталық «Мен, өз ісімнің 

шеберімін»  

Жаңартылған білім беру 

мазмұны. Тәжірибе бөлісу 

 Оқытушы- Байсбаев 

Е.А. 

Ж Е Л Т О Қ С А Н 

1 Баяндама: «Жаңартылған білім беру 

бағдарламасы аясында педагогтің кәсіби 

құзіреттілігін арттыру»  

Пәндік цикл отырысында 

тыңдалады 

Оқытушы- 

Мышан Ж.Б. 

  

2 1-желтоқсан –ҚР бірінші ПРЕЗИДЕНТІ 

күні,  1  желтоқсан – «Халықаралық  СПИД- 

пен күрес күні», , 10 – желтоқсан –

«Халықаралық адам құқықтарының күні», 

16-желтоқсан – «ҚР ТӘУЕЛСІЗДІГІ күніне»  

арналған іс –шаралар ұйымдастыру. 

Салтанатты іс –шаралар, 

тәрбие сағаттарын, 

кездесулер  ұымдастыру, 

танымдық газеттер 

шығару, акцияларға,   

қатысу, ескерткіштерге 

гүл қою 

Нурдавлетова З.Н. 

 

Топ кураторлары 

 

Барлық оқытушылар 

3 Топ журналын, сынақ кітапшаларды 

толтыру жұмыстарын ұйымдастыру 

жағдайы 

Пәндік цикл төрайымы  

және пән 

оқытушыларының  

талқылауы 

Нурдавлетова З.Н. 

Барлық оқытушылар 

4 І –семестр бойынша жұмыс есебі Оқытушылардың есептері Нурдавлетова З.Н. 

Қ А Ң Т А Р 

1. Әдістемелік педагогикалық баяндама 

семинар 

Педагогикалық оқылым. 

Шеберлік мектебі. Action 

Оқытушы – Ташиева 

Э.А. 



research пен  Lesson study 

2 Пәндер бойынша кешенді әдістемелік 

қамтамасыз ету материалдарының қағаз 

және электронды нұсқаларының көрмесін 

және оқу кабинетінің байқауын  

ұйымдастыру 

Пәндік цикл төрайымы  

және пән 

оқытушыларының  

талқылауы 

Әкімшілік мүшелері 

 

Барлық оқытушылар 

3 Пәндік цикл  оқытушыларының қоғамдық 

жұмыстарының есебі 

Есеп беру, жұмыс 

нәтижелерін талдау 

Нурдавлетова З.Н. 

Барлық оқытушылар 

4 Өзіндік білім көтеру жоспарларын орындау 

деңгейі 

Есеп беру, жұмыс 

нәтижелерін талдау 

Нурдавлетова З.Н. 

Барлық оқытушылар 

5 Кәсіптік практика түрлерінің 

ұйымдастырылып өту деңгейі, сапасы 

Кәсіптік практика 

әдіскерлерінің есебі, 

талдау және жаңа 

міндеттер қою 

Нурдавлетова З.Н. 

 практика әдіскерлері 

А К П А Н- 

1. «Дарындылар Академиясы» студенттердің 

ғылыми конференциясын ұйымдастыру. 

World Skills- студенттерді олимпиадаға 

дайындау 

Тақырыптар мен 

мазмұнын қарап, талқылау 

Бекұзақова А.Қ. 

Жауапты  

оқытушылар 

2. Курстық жұмыстардың дайындалу 

жағдайының, теориялық негізделуі мен 

практикамен байланыстығы жұмыстарының  

есебі  

Пәндік цикл төрайымы  

және пән 

оқытушыларының  

талқылауы 

 

Нурдавлетова З.Н. 

Барлық оқытушылар 

3. Оқытудың техникалық құралдарын 

оқытушының сабақта тиімді қолдану 

жағдайы 

Оқытушылардың есептері, 

талдау және жаңа 

міндеттер қою 

Нурдавлетова З.Н. 

Барлық оқытушылар 

4 Сабақты зерттеу оқытушылардың кәсіби 

біліктілігін дамыту (Action research пен  

Lesson study) тәсілдерін оқыту үрдісінде 

пайдалану.  

Топ құрамының есебіне 

талдау 

Жетекші мамандар- 

Ташиева Э.А. 

Бекұзақова А. 

Байсбаев Е.А. 

Избаева Н.Ж. 

Зерттелушілер- 

Ауелова М.М., 

Керимбекова Қ.У. 

Н А У Р Ы З 

1 Баяндама: «Колледж студенттерінің кәсіби 

құзіреттілік сапаларын қалыптастырудың 

педагогикалық негіздері» 

 

ПЦК отырысында 

тыңдалады 

 Психолог- 

Азаматқызы А 

2 8-наурыз-– «Халықаралық әйелдер күні», 

27- наурыз -– «Халықаралық театр күніне» 

арналған іс –шаралар ұйымдастыру. 

Салтанатты іс –шаралар, 

тәрбие сағаттарын, 

кездесулер  ұымдастыру, 

танымдық газеттер шығару, 

театрларға бару талдау, 

шығарма, эссе жаздыру  

Байтекева А.А. 

 

Барлық оқытушылар 

 

Топ кураторлары 

3 Дәрісхана жоспары бойынша жүргізілген іс-

шаралардың орындалуы, нәтижесін талдау, 

жаңа міндеттер қою  

меңгерушілерінің есебін тыңдау  

Пәндік цикл төрайымы  

және пән оқытушыларының  

талқылауы, ұсыныс, 

пікірлері 

Д/Х меңгерушілері 

№ 15, 4 

 

  

4 Әдістемелік ғылыми кәсіби шеберлікті 

дамыту. Басылым беттеріне мақалалар 

жариялау жұмыс түрлеріне есеп.  (кафедра 

оқытушылары). 

Пәндік цикл төрайымы  

және пән оқытушыларының  

талқылауы, ұсыныс, 

пікірлері 

Нурдавлетова З.Н. 

 

Барлық оқытушылар 

5  Әдістемелік  апталық «Мен, өз ісімнің World Skills кәсіби Оқытушы-  



шеберімін»  мамандарға әдістемелік 

ұсыным. Тәжірибе бөлісу 

Бекұзақова А.Қ.  

С Ә У І Р 

1 Баяндама: «Педагогтың  тәрбиелік 

қызметінде Аction research зерттеу әдісін  

қолдану ерекшеліктері»  

Пәндік цикл 

отырысында тыңдалу 

 Оқытушы- 

Жаңабекова Ж.Ж.  

 

2 Қорытынды және аралық аттестаттау 

материалдарын талдау және бекітуге ұсыну 

Пәндік цикл төрайымы  

және пән оқытушыларының  

талқылауы 

Нурдавлетова З.Н 

 

Барлық оқытушылар 

3 Жазғы мемлекеттік емтихандар сұрақтарын 

талдау, бекіту 

Пәндік цикл төрайымы  

және пән оқытушыларының  

талқылауы 

 

Нурдавлетова З.Н. 

4 «Дарындылар Академиясы» студенттердің 

ғылыми конференциясына  қатысу, 

нәтижесін талдау 

Оқытушылардың есептері, 

талдау және жаңа міндеттер 

қою 

  

Пән оқытушылар 

5 Педагогика пәнінің оқытушысы тәлімгерлер  

есебінің қорытынды нәтижесін талдау.    

Пәндік цикл  отырысында 

тыңдалады 

Байсбаев Е.А. 

Бекұзақова А.Қ. 

6  

Курстық жұмыстарды  қорғауға қатысу 

 Арнайы пән оқытушы-ң  

есептері, талдау және жаңа 

міндеттер қою 

Нурдавлетова З.Н. 

Ташиева Э.А. 

Бекұзақова А.Қ. 

Ауелова М.М. 

7  7-сәуір- «Халықаралық денсаулық күні»,    

18- сәуір- «Халықаралық ескерткіштер мен 

тарихи орындар күні»,  22-сәуір - 

«Халықаралық Жер планетасының күніне» 

арналған іс –шаралар ұйымдастыру.. 

Салтанатты іс –шаралар, 

тәрбие сағаттарын  

ұйымдастыру, танымдық 

газеттер шығару, 

акцияларға  қатысу, 

ескерткіштерге гүл қою 

 

Топ кураторлары 

 

Барлық оқытушылар 

8 Жаңартылған оқулықтардағы өзгерістер-

оқыту тәсілдерінің ерекшеліктері. 

Жаңартылған білім мазмұны 

оқулықтарының авторларымен кездесу 

Ғылыми-практикалық 

семинар. Жоспарлау, 

талдау, бекіту. 

Нурдавлетова З.Н. 

Пән оқытушылары 

9 World Skills-жобасына мамандарды кәсіби 

іскерлікке, біліктілікке, баулу даярлау  

конкурстық тапсырманы 

орындау және біліктілік, 

білім және практикалық 

тәжірибе негізінде кәсіби 

қызметтің міндеттерін 

шешу 

Жетекшілер- 

Бекұзақова А.Қ., 

Ауелова М.М. 

М А М Ы Р 

1 Баяндама: «Жаңартылған білім беру 

идеологиясын дамытуда инновациялық 

технологияларды психология пәнін оқытуда 

қолдану» 

Пәндік цикл 

отырысында тыңдалу 

Оқытушы- 

 Избаева Н.Ж 

2 Өзіндік білім көтеру жоспарларын орындау 

деңгейі 

Есеп беру, жұмыс 

нәтижелерін талдау 

Нурдавлетова З.Н. 

Барлық оқытушылар 

2 Кәсіптік практика түрлерінің 

ұйымдастырылып, өту деңгейі, сапасы 

Кәсіптік практика 

әдіскерлерінің есебі, талдау 

және жаңа міндеттер қою 

практика әдіскерлері 

 

3 Сырттай оқу бөліміндегі білім алушылардың 

бақылау жұмыстарының орындалу сапасы 

Пән оқытушыларының 

есебі, талдау және жаңа 

міндеттер қою 

Нурдавлетова З.Н. 

Пән оқытушылары 

4 Пән оқытушылардың білім алушылардың 

үлгерімі мен оқу бағдарламасын  орындауы  

Есеп беру, жұмыс 

нәтижесін талдау 

Нурдавлетова З.Н. 

Барлық оқытушылар 

5 1-мамыр – «Қазақстан халықтарының бірлігі 

күні», 7-мамыр –«ҚР  Отан қорғаушылары  

Салтанатты іс –шаралар, 

тәрбие сағаттарын  

 

Нурдавлетова З.Н. 



күні»,  9- мамыр -  «Жеңіс күніне» арналған іс 

–шаралар ұйымдастыру. 

ұымдастыру, таным дық 

газеттер шығару, 

акцияларға, шерулерге  

қатысу, ескерткіш терге гүл 

қою,ардагер лермен кездесу  

Топ кураторлар 

Барлық оқытушылар 

6 Пәндік циклға  шоғырландырылған оқу 

пәндерін және оқытудың әдістемесі бойынша  

курстық жұмыстардың    материалдарын 

дайындау 

Пән оқытушыларының 

курстық жұмыс бойынша  

тапсырмалар беру, 

нәтижесін талдау 

 

Пән оқытушылары 

7 Үздік партфолио. ПЦК оқытушыларының 

Рейтингі 

Оқытушылардың 

шығармашылық жұмыс 

қорытындысы 

ПжП ПЦК 

оқытушылары 

                                                                    М А У С Ы М 

1 Пәндер бойынша кешенді әдістемелік 

қамтамасыз ету материалдарының 

мазмұнына, әдістемелік тиімділігіне талдау 

жүргізу, түзетулер мен толықтырулар енгізу, 

қағаз және электронды нұсқаларын 

әдістемелік кабинетке өткізу 

Пәндік цикл төрайымы  

және пән оқытушыларының  

талқылауы 

 

Нурдавлетова З.Н. 

 

Барлық оқытушылар 

2 Оқу құжаттарының толтырылу сапасы    Пәндік цикл төрайымы  

және пән оқытушыларының  

талқылауы. 

Нурдавлетова З.Н. 

 

Барлық оқытушылар 

3 Топ кураторларының тәрбие жұмыстарын 

тәрбиенін бекітілген  салаларына сәйкес 

ұйымдастыру, жүргізу және ата-аналармен 

байланыс орнату  мәселелері 

 

Кураторлар есебі 

Топ кураторлары- 

Ауелова М.М. 

 

4 Қоғамдық жұмыстардың орындалу нәтижесі Оқытушылардың есебі Нурдавлетова З.Н. 

Барлық оқытушылар 

5  -1-маусым - –«Халықаралық балаларды 

қорғау күні» , 26-маусым-«Халықаралық 

есірткіге қарсы күрес күніне» арналған іс –

шаралар ұйымдастыру.. 

Салтанатты іс –шаралар, 

тәрбие сағаттарын ұйым-у, 

танымдық газеттер шығару, 

акцияларға,  қатысу 

 

Топ кураторлары 

 

Барлық оқытушылар 

6 Мемлекеттік емтихан қорытындысының 

орындалу сапасын талдау    

Оқытушылардың есебі Нурдавлетова З.Н. 

Барлық оқытушылар 

7 І І семестр  бойынша  және оқу жылының 

қорытынды  жұмыс есебі 

Оқытушылардың есептері  Нурдавлетова З.Н. 

Барлық оқытушылар 

8 Келесі оқу жылындағы жұмыстарды 

жоспарлау және талдау 

ПЦК  төрайымы  және пән 

оқытушыларының  талдауы   

Нурдавлетова З.Н. 

Барлық оқытушылар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Педагогика және  психология» пәндік –циклдік  оқытушыларының байқау және ашық 

сабақтарды өткізу  кестесі   

 

2022-2023 оқу жылы 

 

№ Жүргізілетін жұмыс жоспары Айы,  күні, жылы, 

уақыты, орны 

Оқытушының  

Аты- жөні тегі 

 Байқау  сабақтар 

1. Т:  

Пән:  

Топ: 

Қазан 

 

сағат:  

Жанабекова Ж.Н.   

Ашық  сабақтар 

1. Т: 

Пән:  

Топ:  

Қазан 

 

сағат  

Азамат А.А. 

Колледж бойынша әдістемелік апталық «Мен өз ісімнің шеберімін» ашық сабақ. 

1. 

 

Т: 

Топ: 

Пән: 

 

Қараша 

 

Байсбаев Е.А.  

2. Т: 

Топ:  

Пән:  

 

Наурыз 

 

Бекұзақова А.Қ. 

Пәндік циклдік  бойынша үлгілік ашық сабақ. 

1. Т:  

Пән:  

топ:  

 

 

Қазан 

 

 

Избаева Н.Ж. 

Action research пен  Lesson study 

1. Педагогикалық оқылым  Қаңтар  Ташиева Э.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 

2022-2023 оқу  жылына арналған «Жалпы және кәсіптік білім беру» 

ПЦКсының  жұмыс жоспары 
КОЛЛЕДЖДІҢ  ӘДІСТЕМЕЛІК ТАҚЫРЫБЫ «Action research пен Lesson study тәсілдерін 

жаңа білім мазмұнында қолдану кәсіби даму мен сапалы нәтиже кепілі ретінде педагогтердің 

дербес практикасын жетілдіру және басқа педагогтермен тәжірибе алмасу» 

ПЦКНЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК ТАҚЫРЫБЫ: Заманауи білім беру ортасындағы педагогтің цифрлық 

құзіреттілігі . Цифрлық дағдыларға үйрету:глобальды талаптар мен озық практикалар. 

Р/

С 

АТҚАРЫЛАТЫН ІС-ШАРАЛАР  МЕРЗІМІ  ЖАУАПТЫЛАР 

 

І.  ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖҰМЫСТАРЫ 

1 2022-2023 оқу жылындағы  оқытушылардың  оқу пәндері   

мен   жүктемесін анықтау  

тамыз Акбаева Г.Б. 

Капасова А.А. 

2 ПЦКның 2022-2023 оқу жылына арналған жұмыс жоспарын 

қарап, бекітуге ұсыну 

тамыз Капасова А.А. 

3 Оқыту  мәселелері  бойынша нормативтік –құқықтық 

құжаттарды зерделеу 

Тамыз-

қыркүйек 

Акбаева Г.Б. 

Сайын Е.С 

Капасова А.А. 

4 ҚР  Тжәне КБ ЖММБС және үлгілік оқу бағдарламалары 

негізінде  ПЦКда оқытатын пәндер бойынша жұмыс оқу 

бағдарламаларын әзірлеу, құрастыру,   тиісті құзыреттілік 

шеңберінде өзерістер мен ұсыныстар жаңа тақырыптарды 

негіздей отырып енгізу және  бекітуге ұсыну 

тамыз Акбаева Г.Б. 

Капасова А.А. 

Пән оқытушылары  

5. Жұмыс оқу бағдарламаларының негізінде күнтізбектік –

тақырыптық жоспарларды әзірлеу және бекітуге ұсыну 

тамыз Акбаева Г.Б. 

Сайын Е.С. 

Капасова А.А. 

 Пән оқытушылары 

6 ПЦК оқытушыларына бөлінген оқу кабинеттерін, 

зертханаларды, коридорларды жаңа оқу жылына дайындау  

(материалдық, оқу – әдістемелік базасына, құжаттары мен 

стендтердің талапқа сай болуын жәнеолардың санитарлық –

гигиеналық нормалар мен талаптарға сәйкестігін тексеру) 

Тамыз-

қыркүйек 

Акбаева Г.Б. 

Нурымбетова М. 

Кабинет 

меңгерушілері 

7 Студенттердің жеке жұмыс жұмыстарының 

бағдарламаларын тақырыптарын, әдебиеттері мен 

оқулықтарын және әдістемелік құралдарына  талдау жүргізу 

қыркүйек Капасова А.А. 

 Пән оқытушылары 

8 ПЦК оқытушыларының кәсіби педагогикалық және 

психологиялық біліктіліктерін  арттыру мақсатында  өзіндік 

білім көтеру жоспарларын құрастыру  

қыркүйек Сайын Е.С 

Капасова А.А. 

 Пән оқытушылары 

9  Өзара сабаққа қатысуды ұйымдастыру арқылы ПЦК 

оқытушыларының пәндерін оқыту деңгейлеріне талдау 

жасау 

Семестр 

сайын 

КапасоваА.А. 

 Пән оқытушылары 

10 Кәсіби бағдар жұмыстарының маркетингін  ұйымдастыру Жоспар 

бойынша 

Алимжанова А.б. 

Капасова А.А. 

 Пән оқытушылары 

11 ПЦК декадасын ұйымдастырып өткізу, материалдарын  

талапқа сай рәсімдеу, әдістемелік кабинетке өткізу 

Жоспар 

бойынша 

Сайын Е.С 

Капасова А.А. 

 Пән оқытушылары 

12 ПЦК оқытушыларының ашық сабақтарының графигін 

құрастыру 

Жоспар 

бойынша 

Әлімжанова Ә.Б 

Сайын Е.С. 

Капасова А.А. 

 Пән оқытушылары 

13. ПЦКдағы топ кураторларының тәрбие жоспарларын 

құрастыру, қарау және бекітуге ұсыну 

Тамыз-

қыркүйек 

Байтекеева А.А. 

Капасова А.А.. 



Топ кураторлары 

14  Оқытушылардың атқарған жұмыстары бойынша есеп беру 

жұмыстарын ұйымдастыру 

Семестр 

сайын 

Капасова А.А. 

 Пән оқытушылары 

15 Студенттермен жеке жұмыстар ұйымдастыру, олардың 

орындалуына бақылау орнату 

Жыл бойы Капасова А.А. 

 Пән оқытушылары 

16 Колледждің  бітіруші түлектерімен байланыстар орнату, 

кездесулер ұйымдастыру 

Жыл бойы Асубаева Г.С. 

Капасова А.А. 

 Пән оқытушылары 

17 Студенттердің рухани – адамгершілік тәрбиесі  мен 

патриоттық  сезімдерін  дамыту сұрақтарын талқылау 

Жыл бойы Капасова А.А. 

 Пән оқытушылары 

18 Күндізгі және сырттай оқу бөлімінде студенттерді оқыту мен 

тәрбиелеудің сапасын  арттыруды қамтамасыз ету бойынша 

іс –шараларды жоспарлап, өткізу 

Жыл бойы Капасова А.А. 

 Пән оқытушылары 

19 Топ кураторларының тәрбие жұмыстарын тәрбиенің 

бекітілген  салаларына сәйкес ұйымдастыру,жүргізу 

мәселерін бақылау, ата-аналармен байланыс орнату, көмек 

беру 

Жыл бойы Байтекева А.А. 

Капасова А.А. 

Топ кураторлары 

20 Оқытушылардың бекітілген қоғамдық  жұмыстарымен 

таныстыру, орындалуын қадағалау 

Жыл бойы Әкімшілік 

Капасова А.А. 

Топ кураторлары 

21 Оқу құжаттарының талапқа сәйкес, уақытында толтырылу 

сапасын қадағалап, тексеріп отыру    

Жоспар 

бойынша 

Алимжанова А.Б. 

Капасова А.А. 

 Пән оқытушылары 

22 Қазақстан Республикасы Президентінің Жолдауларының, 

Білім және Ғылым министрлігі мен Үкіметінің білім беруге 

қатысты  қаулы-қарар,бұйрықтарының тиісті мәселелерінің 

кезінде орындалуын ұйымдастыру және қадағалау 

Жыл бойы Капасова А.А. 

 Пән оқытушылары 

23 Күнтізбек -тақырыптық жоспарға сәйкес оқытушылардың 

сабақ жоспарларын күнделікті тексеріп отыру. 

Жыл бойы Капасова А.А. 

 Пән оқытушылары 

24 Жаңа әдістемелік, ғылыми педагогикалық және оқу 

сабақтары бойынша беделді әдебиеттермен, баспасөз 

материалдарымен,озық  педагогикалық технологиялармен 

жүйелі түрде  танысып, оқу –тәрбие үдерісінде қолдануын 

қадағалау. 

Жыл бойы Капасова А.А. 

 Пән оқытушылары 

25 Бақылау рейтингі бойынша оқытушылардың әдістемелік 

жұмыстарының нәтижесін бағалау, мадақтау, талдау . 

Жыл бойы Әлімжанова Ә.Б. 

Капасова А.А. 

 Пән оқытушылары 

26 ПЦК оқытушыларының арасында салауатты өмір салтын 

уағыздау, ПЦК ішілік спортакиядаларға қатысу, демалыстар 

ұйымдастыру. 

Жыл бойы Капасова А.А. 

 Пән оқытушылары 

27 ПЦК мүшелердің әлеуметтік жағдайларын біліп,колледж 

кеңесінде мәлімдеп отыру. 

Жыл бойы Капасова А.А. 

 Пән оқытушылары 

28 Даталы күндерге арналған мерекелік іс-шаралар және ПЦК 

онкүндіктерінде пәндік газеттер ұйымдастыру 

Жоспар 

бойынша 

Пән оқытушылары 

                                      ІІ            ОҚУ –ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҰМЫСТАР 

1. Жекелеген   оқытушылардың  іс - тәжірибесін жинақтау. 

Пәнді оқыту әдістемесінің тәжірибелерімен бөлісу. 

Жыл бойы Аттестаттаудан өтетін 

оқытушылар 

2 Білім беруді жетілдіру бойынша мемлекеттік бағдарламалар 

аясындағы іс-шараларға қатысу 

Жыл бойы Капасова А.А. 

 Пән оқытушылары 

3 Жаңа  оқу - әдістемелік  әдебиеттер мен құралдарға шолу 

жасау 

Жыл бойы Капасова А.А. 

 Пән оқытушылары 

4  Оқытушыларды республикалық, қалалық және колледж 

ішілік байқауларға дайындау және қатысу 

Жоспар 

бойынша 

Сайын Е.С. 

Капасова А.А. 

 Пән оқытушылары 



5 Оқытушылардың  колледждің және  ПЦКның  әдістемелік 

тақырыбы аясында оқытушылардың жеке - әдістемелік және 

ғылыми - зерттеу тақырыптарын әзірлеу және тақырыптың 

аясында жұмыс жүргізу 

Жыл бойы Әлімжанова Ә.Б. 

Капасова А.А. 

 Пән оқытушылары 

6 Оқытушылардың  жеке – әдістемелік және  ғылыми - зерттеу 

тақырыптары  бойынша әзірлемелер  әзірлеу, баспасөзге 

жариялау, Тжәне КБ саласындағы конференциялар мен 

семинарларға қатысу 

Жыл бойы Әлімжанова Ә.Б. 

Сайын Е.С. 

Капасова А.А. 

 Пән оқытушылары 

7 ПЦК оқытушыларының колледжішілік және ПЦКаралық 

өзара сабақтарға қатысып, тәжірибе алмасуын ұйымдастыру 

Жыл бойы Әлімжанова Ә.Б. 

Сайын Е.С. 

Капасова А.А. 

 Пән оқытушылары 

8 Студенттердің жұмыс дәптерлерін тексеріп, тиісті 

ескертулер беру 

Жыл бойы Капасова А.А. 

 Пән оқытушылары 

9 Оқу бағдарламаларын, оқулықтарды, оқу – әдістемелік 

құралдарды, плакаттар мен видеоматериалдарды және т.б.   

зерделеу және сараптамадан өткізу. 

Жыл бойы Капасова А.А. 

 Пән оқытушылары 

10 Оқытатын пәндер бойынша кешенді оқу-әдістемелік 

қамтамасыз ету материалдарын әзірлеу 

Жоспар 

бойынша 

Әлімжанова Ә.Б. 

Капасова А.А. 

 Пән оқытушылары 

11 Оқу үдерісін ғылыми - әдістемелік  ұйымдастыру бойынша  

тәжірибелерді ендіру және әдістемелік нұсқаулар әзірлеу 

Жыл бойы Капасова А.А. 

 Пән оқытушылары 

12 Маман даярлаудың мазмұнына өзгерістер енгізу, аралық 

аттестаттау  өткізуді қамтамасыз ету, жекелеген пәндерден 

студенттердің білімін бағалаудың жалпыға бірдей 

талаптарын жасап шығару, емтихан материалдарын, бақылау 

жұмыстарын сынақтар мен тест тапсырмаларын және т.б. 

оқу-әдістемелік материалдар  әзірлеу.  

Жыл бойы Капасова А.А. 

 Пән оқытушылары 

13 ПЦКға шоғырландырылған оқу пәндерін оқытудың 

әдістемесі бойынша  әзірлеме дайындау,  теориялық  және 

зертханалық - практикалық сабақтар, бақылау және сынақ 

жұмыстары, кәсіптік практика түрлері,  курстық жұмыстар  

бойынша қажетті оқу – әдістемелік және бақылау   

материалдарын дайындау 

Жыл бойы Капасова А.А. 

 Пән оқытушылары 

 ІІІ ОҚЫТУШЫЛАРДЫҢ КӘСІБИ БІЛІКТІЛІГІН  КӨТЕРУ ЖӘНЕ АРНАЙЫ 

ДАЙЫНДЫҚТАН ӨТКІЗУ ЖҰМЫСТАРЫ 

 

1 

 

 

ПЦК оқытушыларының кәсіби педагогикалық және 

психологиялық біліктіліктерін  арттыру мақсатында  өзіндік 

білім көтеру жоспарларының орындалуын қадағалау, талдау 

жүргізу  

 

 

Семестр 

сайын 

Сайын Е.С. 

Капасова А.А. 

 Пән оқытушылары 

2 Оқытушыларды  инновациялық   педагогикалық  жобаларға 

қатыстыру 

Жоспар 

бойынша 

Әлімжанова Ә.Б. 

Капасова А.А. 

 Пән оқытушылары 

3 ПЦКда  оқытатын  пәндер  бойынша  ғылыми педагогикалық 

– психологиялық  және  техникалық   жаңалықтармен  

танысып  отыру 

Жыл бойы Капасова А.А. 

 Пән оқытушылары 

4 Республикалық, қалалық білім көтеру институттарының 

жоспарлары бойынша білім көтеру  

Жоспар 

бойынша 

Әлімжанова Ә.Б. 

Капасова А.А. 

 Пән оқытушылары 

5 Колледждің әдістемелік жоспарына сәйкес аттестаттаудан 

өту 

Жоспар 

бойынша 

Әлімжанова Ә.Б. 

Капасова А.А. 

 Пән оқытушылары 



ІY   ЖАС ОҚЫТУШЫЛАРМЕН ЖҰМЫС 

1 Жұмыс оқу бағдарламаларымен күнтізбектік –тақырыптық 

жоспарларға түзетулер енгізу оқу журналын толтыру 

жұмыстары 

Оқу 

жылының 

басы 

Капасова  А.А. 

Тәлімгер оқытушылар 

2  Оқытушының өзіндік   білім көтеру жоспарымен жұмыс  Капасова А.А. 

Тәлімгер оқытушылар 

3 Байқау сабақтары мен ашық сабақтардың сабақ жоспарын 

құруға көмек беру  

Жоспар 

бойынша 

Капасова А.А. 

Тәлімгер оқытушылар 

4 Жас ұстаздардың  байқау сабақтары мен ашық сабақтарына 

қатысу, талдау және тиісті ұсыныстар беру 

Жоспар 

бойынша 

Капасова А.А. 

Барлық  оқытушылар 

5 Жас ұстаздардың басқа оқытушылардың сабақтарына 

мақсатты түрде қатысып, тәжірибе алмасу жұмыстарын 

ұйымдастыру 

Жыл бойы Капасова А.А. 

Тәлімгер оқытушылар 

6. Сабақтың тақырыбына қарай құрылымын анықтау және 

оқытушының сабақты жүргізу стилін таңдау әдістерімен 

жұмыс 

Жыл бойы Капасова А.А. 

Тәлімгер оқытушылар 

7 Жас ұстаздардың әдістемелік әзірлемелер мен баяндамалар 

дайындауына басшылық жасау 

Жоспар 

бойынша 

Капасова А.А. 

Тәлімгер оқытушылар 

8 Жас  ұстаздардың өзара бір –бірінің сабағына қатысуын 

ұйымдастыру 

Жыл бойы Капасова А.А. 

Тәлімгер оқытушылар 

9 Жас ұстаздардың инновациялық педагогикалық 

технологияларды зерделету және педагогикалық үдеріске 

ендіру жұмыстарына басшылық жасау 

Жыл бойы Капасова А.А.. 

Тәлімгер оқытушылар 

10 Жас оқытушылардың оқытудың техникалық құралдарымен 

жұмыс жүргізудің техникалық дағдыларын  жетілдіру    

Жыл бойы Капасова А.А. 

Тәлімгер оқытушылар 

11 Оқытудың техникалық құралдарын сабақта тиімді 

қолданудың әдістерімен жұмыс 

Жыл бойы Капасова А.А. 

Тәлімгер оқытушылар 

Y    СТУДЕНТТЕРМЕН ЖҮРГІЗІЛЕТІН САБАҚТАН ТЫС ЖҰМЫСТАР 

1 Студенттермен шығармашылық, интеллектуальдық 

байқаулар,   олимпиадалар, тақырыптық кештер мен 

диспуттар ұйымдастыру 

Колледж 

дің 

жоспары 

бойынша 

Капасова А.А. 

Барлық  оқытушылар 

2 Қалалық  және колледжішілік студенттердің ғылыми 

конференцияларына және  пәндік  олимпиадаларға  

дайындау, колледж ішілік ғылыми рефераттар байқауын 

ұйымдастыру  

Колледж 

дің 

жоспары 

бойынша 

Сайын Е.С. 

Капасова А.А. 

Барлық  оқытушылар 

3 Студенттердің кәсіптік практикаларының қорытынды 

конференцияларына, практика базаларында өткізетін 

сабақтары мен іс-шараларына дайындау 

Колледж 

дің 

жоспары 

бойынша 

Асубаева Г. С. 

Капасова А.А.. 

Практика тәлімгерлері 

4 Кәсіби бағдар жұмыстарын ұйымдастыру және   «Ашық 

есік» күніне қатысу 

Колледж 

дің 

жоспары 

бойынша 

Алимжанова А.Б. 

Капасова А.А. 

Барлық  оқытушылар 

5 Үлгермеуші студенттерге жеке пәндерден және арнай 

пәндерден кеңестер беру, қосымша сабақтар ұйымдастыру 

Жыл бойы  Алимжанова А.Б.  

Капасова А.А. 

6 Бітіруші топтардың студенттерін ҰТ тестеріне дайындау  Колледжді

ң кестесі 

бойынша  

Алимжанова  

Капасова А.А. 

7 Қала мен аудан өміріндегі  мерекелерге және қаладағы  

мәдени орындаға, театрларға,мұражайларға барып, талдау 

жұмыстарын жүргізу 

Жоспар 

бойынша 

Байтекеева А.А. 

Капасова А.А. 

Топ кураторлары 

 

8 Колледждің «Аяла» қомқорлық ұйымының жұмысына Жоспар Байтекеева А.А. 



ПЦК ЖҰМЫСЖОСПАРЫ 

р/с ПЦК  отырыстың тақырыптары Жүргізу нысаны Жауаптылар 

ТАМЫЗ 

1 2022-2023 оқу жылындағы  оқытушылардың  

оқу пәндері   мен   жүктемесі мен қоғамдық 

тапсырмаларын бөлу 

ПЦК меңгерушісінің  

және пән 

оқытушыларының  

талқылауы 

Капасова А.А. 

Барлық оқытушылар 

2 ПЦКның 2022-2023 оқу жылына арналған 

жұмыс жоспарын қарап, бекітуге ұсыну 

ПЦК меңгерушісінің  

және пән 

оқытушыларының  

талқылауы 

Капасова А.А. 

Барлық оқытушылар 

3 ҚР  Тжәне КБ ЖММБС және үлгілік оқу 

бағдарламалары негізінде  ПЦКда оқытатын 

пәндер бойынша жұмыс оқу 

бағдарламаларын әзірлеу, құрастыру,   тиісті 

құзыреттілік шеңберінде өзерістер мен 

ұсыныстар жаңа тақырыптарды негіздей 

отырып енгізу  және  бекітуге ұсыну 

ПЦК меңгерушісінің  

және пән 

оқытушыларының  

талқылауы 

Капасова А.А. 

Барлық оқытушылар 

4 Жұмыс  оқу  бағдарламаларының негізінде 

күнтізбектік –тақырыптық   жоспарларды 

әзірлеу және бекітуге ұсыну 

ПЦК меңгерушісінің  

және пән 

оқытушыларының  

талқылауы 

Капасова А.А. 

Барлық оқытушылар 

5 ПЦК оқытушыларына бөлінген оқу 

кабинеттерін, зертханаларды, коридорларды 

жаңа оқу жылына дайындау  (материалдық, 

оқу – әдістемелік базасына, құжаттары мен 

стендтердің талапқа сай болуын және 

олардың санитарлық – гигиеналық нормалар 

мен талаптарға сәйкестігін тексеру) 

ПЦК меңгерушісінің  

және пән 

оқытушыларының  

талқылауы 

Әлімжанова Ә.Б. 

Капасова А.А. 

 

кабинет меңгерушілері 

6 Кабинет меңгерушілерінің жұмыс 

жоспарларын  қарап, бекітуге ұсыну 

ПЦК меңгерушісінің  

және пән 

оқытушыларының  

талқылауы 

Капасова А.А. 

кабинет меңгерушілері 

7 Үйірме жұмыстарының, тәлімгерлердің 

жұмыс жоспарларын қарап, бекітуге ұсыну 

ПЦК меңгерушісінің  

және пән 

оқытушыларының  

талқылауы 

Капасова А.А. 

Үйірме жетекшілері 

8 Топ кураторларының тәрбие жұмыстарын 

тәрбиенін бекітілген  салаларына сәйкес 

Кураторлар есебі Капасова А.А. 

Топ кураторлары 

белсенді қатысу бойынша Капасова А.А. 

Топ кураторлары 

9 Колледждегі үйірмелерге, клубтар мен спорт 

секцияларының жұмыстарына белсене араласу 

Жоспар 

бойынша 

Байтекеева А.А. 

Капасова А.А. 

Үйірме, секция 

жетекшілері   

Топ кураторлары 

10  Студенттермен даталы күндерге, мерекелерге  арналған 

салтанатты кештерді ұйымдастыру, қатысу 

Жыл бойы  Байтекеева А.А.  

Капасова А.А. 

11 Студенттердің шығармашылық жұмыстары мен жобалар 

қорғауына  басшылық жасау 

Жыл бойы  Сайын Е.С. 

Капасова А.А. 

12 ҚР Конституциясының негізгі принциптерін меңгерту, адам 

бостандықтары, құқықтарытуралы білімдерін жетілдіріп,   

міндеттерін орындауға  ықпал ету. 

Жыл бойы  Байтекеева А.А.  

Капасова А.А. 



ұйымдастыру,жүргізу және ата-аналармен 

байланыс орнату  мәселелері 

Қ Ы Р К Ү Й Е К 

2 Пәндер бойынша қажетті оқулықтармен 

қамтамасыз етілу жағдайы 

ПЦК меңгерушісінің  

және пән 

оқытушыларының  

талқылауы 

Капасова А.А. 

Барлық оқытушылар 

 ПЦКның 2022-2023 оқу жылына арналған 

жұмыс жоспарын қарап, бекітуге ұсыну 

ПЦК меңгерушісінің  

және пән 

оқытушыларының  

талқылауы 

Капасова А.А. 

Барлық оқытушылар 

3 1-қыркүйек «Білім күні», 8-қыркүйек 

«Халықаралық сауаттылық»  күніне 

арналған іс-шаралар ұйымдастыру 

Салтанатты іс –

шаралар, тәрбие 

сағаттарын, 

кездесулер  

ұйымдастыру, таным 

дық газеттер шығару,  

Капасова А.А. Барлық 

оқытушылар 

 ПЦК оқытушыларын әр-түрлі марапаттарға 

ұсыну. 

ПЦК меңгерушісінің  

және пән 

оқытушыларының  

талқылауы 

Капасова А.А. Барлық 

оқытушылар 

5 Әр пән бойынша журналдың толтырылуын  

қадағалау. 

Үйірмелердің ұйымдастырылуы 

ПЦКішілік  аралық тест алу 

(математика,физика) 

 

ПЦК меңгерушісінің  

және пән 

оқытушыларының  

талқылауы 

Мұсаханова Қ. Т. 

Ташкеева Ж.Т. 

Молдахмет Э.Б. 

Оспанова Г.А. 

  

Қ А З А Н 

1 Аралық атттестациялық қорытындының 

(емтихан, сынақ, бақылау жұмысы, тест 

т.б.) материалдарын  қарап, бекіту 

ПЦК меңгерушісінің  

және пән 

оқытушыларының 

талқылауы 

Капасова А.А. 

 Барлық оқытушылар 

2 Пәндер бойынша кешенді әдістемелік 

қамтамасыз ету материалдарының 

мазмұнына, әдістемелік тиімділігіне талдау 

жүргізу, түзетулер мен толықтырулар 

енгізу, қағаз және электронды нұсқаларын 

әдістемелік кабинетке өткізу 

ПЦК меңгерушісінің  

және пән 

оқытушыларының 

талқылауы 

Капасова А.А 

Барлық оқытушылар 

3 «Өзін –өзі тану»  рухани – адамгершілік Міндеттер мен жұмыс 

бағыттарын талдау 

Капасова А.А. 

Барлық оқытушылар 

4 Баяндама 

Тақырыбы: LS жұмыстарымен танысу 

ПЦК меңгерушісінің  

және пән 

оқытушыларының 

талқылауы 

Капасова А.А. 

Барлық оқытушылар 

5 3 – 4 курс студенттерінің курстық 

жұмыстарының тақырыптарын қарап, 

бекіту және  студенттерге таратып беру, 

тиісті кеңестер беру 

ПЦК меңгерушісінің  

және пән 

оқытушыларының 

талқылауы 

Капасова А.А. 

Барлық оқытушылар 

6 Оқытудың техникалық құралдарын 

оқытушының сабақта тиімді қолдану 

жағдайы 

Оқытушылардың 

есептері, талдау және 

жаңа міндеттер қою 

Капасова А.А. 

Барлық оқытушылар 

 ПЦКішілік  аралық тест алу 

(химия,биология) 

 

Міндеттер мен жұмыс 

бағыттарын талдау 

Буршакбаева С.Б. 

Карипбаева Р.О. 

Жамалбек Ж.М. 



Садырбекова А.Т. 

Толеуова Б.Т. 

Туралиева Г. 

Оралбек К.С. 

 

 

Байқау сабақтары  ПЦК меңгерушісінің  

және пән 

оқытушыларының 

талқылауы 

Оралбек Ж.М. 

Букенова Н.Т. 

Есенбекова К.С. 

Ашым Ж.Ф. 

Омаров Б.О. 

    

Қ А Р А Ш А 

2 Оқытудың техникалық құралдарын 

оқытушының сабақта тиімді қолдану 

жағдайы 

Оқытушылардың 

есептері, талдау және 

жаңа міндеттер қою 

 

Барлық оқытушылар 

. 

3 Кәсіптік практика түрлерінің 

ұйымдастырылып, өту деңгейі, сапасы 

Кәсіптік практика 

әдіскерлерінің есебі, 

талдау және жаңа 

міндеттер қою 

Капасова А.А. 

практика әдіскерлері 

 

 ПЦКішілік  аралық тест алу (география) 

 

Пән оқытушылар Абуев А.Н. 

5 Есеп:Ақпараттық технологияны пәндік 

сабақтарда пайдалану туралы есебі 

Жұмыс нәтижелерін 

талдау 

Кылышбекова Н.С. 

 Ашық сабақ. Әдістемелік апта.    

Тақырыбы  2(11А) топ элементтері 

ПЦК меңгерушісінің  

және пән 

оқытушыларының 

талқылауы 

Карипбаева Р.О. 

6 ПЦК оқытушыларының оқу журналдарын  

жүргізуін тексерілу қорытындысы  

 

ПЦК меңгерушісінің  

және пән 

оқытушыларының 

талқылауы 

Оспанова Г. А.  

7 Колледж ішілік ашық сабақ: ПЦК меңгерушісінің  

және пән 

оқытушыларының 

талқылауы 

Туралиева Г.А. 

Садыкова Г.И. 

Ботабекова Р.И. 

Кылышбекова Н.С. 

8 МОДО ПЦК меңгерушісінің  

және пән 

оқытушыларының 

талқылауы 

пән оқытушылары 

Ж Е Л Т О Қ С А Н 

1 Бітіруші топтардың студенттерін  байқау 

тестерінен өткізу, нәтижесін талдау  

ПЦК меңгерушісінің  

және пән 

оқытушыларының 

талқылауы 

Алимжанова А.Б. 

Капасова А.А. 

2 Баяндама: 

Тақырыбы:«Математиканы оқыту арқылы 

студенттерді шығармашылыққа баулу».                              

ПЦК меңгерушісінің  

және пән 

оқытушыларының 

талқылауы 

Мусаханова К.Т. 

4 10 - желтоқсан –«Халықаралық адам 

құқықтарының күні», 16-желтоқсан – «ҚР 

ТӘУЕЛСІЗДІГІ күніне»  арналған іс –

шаралар ұйымдастыру. 

Салтанатты іс –

шаралар, тәрбие сағат 

тарын, кездесулер  

ұымдастыру, таным 

дық газеттер шығару, 

акцияларға, шерулер 

ге  қатысу, ескерткіш 

Капасова А.А. 

Барлық оқытушылар 



терге гүл қою 

5 Есеп: Оқытушылардың өз білімін көтеру 

және проблемалары бойынша есебі 

ПЦК меңгерушісінің  

және пән 

оқытушыларының 

талқылауы 

Капасова А.А. 

Барлық оқытушылар 

6 Оқу құжаттарының толтырылу сапасы ПЦК меңгерушісінің  

талқылауы 

Капасова А.А. 

Барлық оқытушылар 

7 Есеп: Iсеместр бойынша жұмыс есебі Оқытушылардың 

есептері 

Капасова А.А. 

Барлық оқытушылар 

Қ А Ң Т А Р 

2 Пәндер бойынша кешенді әдістемелік 

қамтамасыз ету материалдарының қағаз 

және электронды нұсқаларының көрмесін 

және оқу кабинетінің байқауын  

ұйымдастыру 

ПЦК меңгерушісінің  

және пән 

оқытушыларының 

талқылауы 

Әкімшілік мүшелері 

Капасова А.А. 

Барлық оқытушылар 

3 Есеп:Математика, физика, химия 

кабинетерінің  меңгерушілерінің есебі 

Жұмыс нәтижелерін 

талдау 

Оспанова Г. А. 

Жамалбек Ж.М. 

Молдахмет Э.Б. 

4 Өзіндік білім көтеру жоспарларын орындау 

деңгейі 

Есеп беру, жұмыс 

нәтижелерін талдау 

Капасова А.А. 

Барлық оқытушылар 

5 Кәсіптік практика түрлерінің 

ұйымдастырылып, өту деңгейі, сапасы 

Кәсіптік практика 

әдіскерлерінің  

Капасова А.А. 

практика әдіскерлері 

 

6 Баяндама: 

Тақырыбы:«Жаңа иновациалық 

технологияларды қолдану арқылы 

географияны оқытудың сапасын 

жетілдіру». 

 

ПЦК меңгерушісінің  

және пән 

оқытушыларының 

талқылауы 

Абуев А.Н. 

 

 

8 Оқу - әдістемелік көрме: «Кешенді 

әдістемелік қамтамсыз ету – оқу пәнін оқу-

әдістемелік жағынан қамтамасыз етуді 

жүйелеу және сабаққа дайындық сапасын 

жетілдіру құралы» 

КӘҚ 

материалдарының 

деңгейін анықтау, 

толықтыру, жүйелеу 

Капасова А.А. 

Барлық оқытушылар 

9 Химия  кабинетінің жоспарының    

 орындалуы 

Жұмыс нәтижелерін 

талдау 

Жамалбек Ж.М. 

10 Кабинет байқауы. Жұмыс нәтижелерін 

талдау 

Сайын Е.С 

Капасова А.А. 

11 Есеп:Оқытушының өз әдістемелік 

тақырыбы бойынша есебі 

Жұмыс нәтижелерін 

талдау 

Қапасова А. А. 

12 Ғылыми-әдістемелік басылымдарға 

жариялау есебі. 

Әр жұмысты, 

мақаланы қарастыру, 

талқылау.   

Капасова А.А. 

Кенжеева Г.К. 

Июнусова М.Н. 

    

А Қ П А Н 

1 Есеп:ПЦК оқытушыларының ғылыми 

әдістемелік материалдарының баспасөзге 

жариялау есебі 

Оқытушылардың 

есептері, талдау және 

жаңа міндеттер қою 

Капасова А.А. 

Барлық оқытушылар 

2 «Дарындылар Академиясы» студенттердің 

ғылыми конференциясына дайындалу 

Тақырыптар мен 

мазмұнын қарап, 

талқылау 

Капасова А.А. 

Туралиева Г.А. 

Жауапты оқытушылар 

3 Бітіруші топтардың студенттерін КТА  

тестеріне дайындық деңгейін талдау 

ПЦК меңгерушісінің  

және пән 

Мендгазиева М.Т.  

Капасова А.А. 



оқытушыларының 

талқылауы 

4 Баяндама: 

Тақырыбы:«Биология сабағында жаңа 

технологияларды пайдалану арқылы 

оқушылардың пәнге деген 

қызығушылықтарын арттыру» 

 

 

ПЦК меңгерушісінің  

және пән 

оқытушыларының 

талқылауы 

Кусайнова М.Х. 

5 Баяндама: 

Тақырыбы: «Использование современных 

педагогических технологий на уроках 

русского языка и литературы. 

ПЦК меңгерушісінің  

және пән 

оқытушыларының  

талқылауы 

Июнусова М.Н.  

6 Оқытудың техникалық құралдарын 

оқытушының сабақта тиімді қолдану 

жағдайы 

Оқытушылардың 

есептері, талдау және 

жаңа міндеттер қою 

Капасова А.А. 

Барлық оқытушылар 

7 Кафедра онкүндігі. Жұмыс нәтижелерін 

талдау 

Капасова А.А. 

ПЦК оқытушылары 

 

8 

Ардагер ұстаздармен кездесуі. 

Кенжеева Г.К. 

Июнусова М.Н. 

ПЦК меңгерушісінің  

және пән 

оқытушыларының  

талқылауы 

Сыпырындиева Г.К. 

Кусайнова М.Х 

Садырбекова Г.К. 

 

  
Н А У Р Ы З 

1 Курстық жұмыстың жазылуы мен сапасы, 

тақырыптарының өзектілігі туралы есеп  

ПЦК меңгерушісінің  

және пән 

оқытушыларының 

талқылауы 

Капасова А.А. 

ПЦК оқытушылары 

 Бітіруші топтардың студенттерін  ҰКТ 

тестерін өткізу, нәтижесін  талдау, 

проблемаларды анықтап, жаңа міндеттер 

қою 

ПЦК меңгерушісінің  

және пән 

оқытушыларының 

талқылауы 

Сайын Е.С. 

Капасова А.А. 

2 Баяндама: 

Тақырыбы:«Математика сабақтарында 

қашықтықтан оқытуда кейс 

технеологиясын пайдаланудың 

артықшылықтары ». 

 

ПЦК меңгерушісінің  

және пән 

оқытушыларының 

талқылауы 

Молдахмет Э.Б. 

3 8-наурыз-– «Халықаралық әйелдер күні», 

27- наурыз -– «Халықаралық театр күніне» 

арналған іс –шаралар ұйымдастыру. 

Салтанатты іс –

шаралар, тәрбие 

сағаттарын,кездесулер  

ұымдастыру, таным 

дық газеттер шығару, 

театрларға бару 

талдау, шығарма, эссе 

жаздыру  

Капасова А.А. 

Барлық оқытушылар 

4 Есеп: Информатика кабинеті 

меңгерушісінің есебі 

 

Жұмыс нәтижесін 

талдау 

Мусаханова К.Т.  

5 Математиканы оқыту әдістемесі, 

география, анатомия пәндерінің жүргізілу 

сапасын  білімін тексеру нәтижесі 

 

ПЦК меңгерушісінің  

және пән 

оқытушыларының 

талқылауы 

Кусаинова М. К. 

6 Әдістемелік  апта. Колледж ішілік ашық ПЦК меңгерушісінің  Капасова А.А. 



сабақ 

 

және пән 

оқытушыларының 

талқылауы 

С Ә У І Р 

1 Бітіруші топтардың студенттерін  КТА 

тестерін өткізу, нәтижесін  талдау, 

проблемаларды анықтап, жаңа міндеттер 

қою 

ПЦК меңгерушісінің  

және пән 

оқытушыларының 

талқылауы 

Алимжанова А.Б.  

Капасова А.А 

2 Баяндама: 

Тақырыбы: «Химия сабағында 

жаңартылған білім мазмұны бойынша әдіс-

тәсілдерді тиімді қолдану»  

 

ПЦК меңгерушісінің  

және пән 

оқытушыларының 

талқылауы 

Жамалбек Ж.М. 

3 Қорытынды және аралық атттестаттау 

материалдарын талдау және бекітуге ұсыну 

ПЦК меңгерушісінің  

және пән 

оқытушыларының 

талқылауы 

Капасова А.А. 

Барлық оқытушылар 

4 «Дарындылар Академиясы» студенттердің 

ғылыми конференциясына  қатысу, 

нәтижесін талдау 

Оқытушылардың 

есептері, талдау және 

жаңа міндеттер қою 

Капасова А.А. 

Барлық оқытушылар 

5 Курстық жұмыстарды қорғауға қатысу  Анайы пән 

оқытушыларының 

есептері, талдау және 

жаңа міндеттер қою 

Капасова А.А 

Барлық оқытушылар 

6 Өзара  сабаққа  қатысу  дәптерінің 

жүргізілу барысын  талдау 

 

Оқытушылардың 

есептері, талдау 

Капасова А.А. 

Барлық оқытушылар 

8  7-сәуір- «Халықаралық денсаулық күні»,  

12 сәуір -«Халықаралық космонавтика 

күні»,  18- сәуір- «Халықаралық 

ескерткіштер мен тарихи орындар күні», 

22-сәуір - «Халықаралық Жер 

планетасының күніне» арналған іс –

шаралар ұйымдастыру. 

Салтанатты іс –

шаралар, тәрбие 

сағаттарын  

ұымдастыру, таным 

дық газеттер шығару, 

акцияларға  қатысу, 

ескерткіштерге гүл 

қою. 

Капасова А.А. 

Топ кураторлары 

М А М Ы Р 

1 Бітіруші топтардың студенттерін  ҰКТ–ға 

дайындау  тестінен   дайындық деңгейін 

талдау 

ПЦК меңгерушісінің  

және пән 

оқытушыларының 

талқылауы 

 

Капасова А.А. 

2 Баяндама: 

Тақырыбы:«Физика сабақтарында жаңа 

инновациялық технологияларды қолдану». 

 

ПЦК меңгерушісінің  

және пән 

оқытушыларының 

талқылауы 

Оспанова Г.А. 

 

 

 

 

 

3 Өзіндік білім көтеру жоспарларын орындау 

деңгейі 

Есеп беру, жұмыс 

нәтижелерін талдау 

Капасова А.А. 

Барлық оқытушылар 

4 Кәсіптік практика түрлерінің 

ұйымдастырылып, өту деңгейі, сапасы 

Кәсіптік практика 

әдіскерлерінің 

есебі,талдау және жаңа 

міндеттер қою 

Капасова А.А. 

практика әдіскерлері 

 

5 9- мамыр -  «Ерлікке тағзым» арналған іс –

шаралар ұйымдастыру. 

Салтанатты іс –

шаралар, тәрбие 

Топ кураторлары 



сағаттарын  

ұымдастыру, таным 

дық газеттер шығару, 

акцияларға, шерулерге  

қатысу, ескерткіш 

терге гүл қою,ардагер 

лермен кездесу  

6 Есеп: Химия пәні бойынша дидактикалық 

материалдардың электронды түрлері, 

сонымен қатар лекция – презентациялар 

және семинар –презентациялар 

қолданылуы, лабороториялық жұмыстар 

туралы есебі 

Жұмыс нәтижесін 

талдау 

Жамалбек Ж.М. 

 

7 Есеп: Курстық жұмыстардың дайындалу 

жағдайының теориялық негізделуі мен 

практикамен байланыстығы 

жұмыстарының есебі 

ПЦК меңгерушісінің  

және пән 

оқытушыларының 

талқылауы 

Капасова А.А. 

Барлық оқытушылар 

                                                                      М А У С Ы М 

1 Пәндер бойынша кешенді әдістемелік 

қамтамасыз ету материалдарының 

мазмұнына, әдістемелік тиімділігіне талдау 

жүргізу, түзетулер мен толықтырулар 

енгізу, қағаз және электронды нұсқаларын 

әдістемелік кабинетке өткізу 

ПЦК меңгерушісінің  

және пән 

оқытушыларының 

талқылауы 

Капасова А.А. 

Барлық оқытушылар 

2 Оқу құжаттарының толтырылу сапасы ПЦК меңгерушісінің  

талқылауы 

Капасова А.А. 

Барлық оқытушылар 

3 Топ кураторларының тәрбие жұмыстарын 

тәрбиенін бекітілген  салаларына сәйкес 

ұйымдастыру,жүргізу және ата-аналармен 

байланыс орнату  мәселелері 

Кураторлар есебі Капасова А.А. 

Топ кураторлары 

4 Қоғамдық жұмыстардың орындалу 

нәтижесі 

Оқытушылардың 

есебі 

Әкімшілік 

Капасова А.А. 

Барлық оқытушылар 

5 -1-маусым - –«Халықаралық балаларды 

қорғау күні» , 26-маусым-«Халықаралық 

есірткіге қарсы күрес күніне» арналған іс –

шаралар ұйымдастыру.. 

Салтанатты іс –

шаралар, тәрбие 

сағаттарын  

ұымдастыру, таным 

дық газеттер шығару, 

акцияларға,  қатысу 

Топ кураторлары 

    

7 Есеп:ІІ семестр  бойынша  және оқу 

жылының қорытынды  жұмыс есебі 

Оқытушылардың 

есептері 

Капасова А.А. 

Барлық оқытушылар 

8 Келесі оқу жылындағы жұмыстарды 

жоспарлау және талдау 

ПЦК меңгерушісінің  

және пән 

оқытушыларының 

талқылауы 

Капасова А.А. 

Барлық оқытушылар 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 КОЛЛЕДЖДІҢ  ӘДІСТЕМЕЛІК ТАҚЫРЫБЫ: «Action research пен  Lesson study тәсілдерін 

жаңа білім беру мазмұнында қолдану кәсіби даму мен сапалы нәтиже кепілі ретінде 

педагогтердің дербес практикасын жетілдіру және басқа педагогтармен тәжірибе алмасу»   

«Шетел тілдері және оқыту әдістемелері»ПӘНДІК ЦИКЛ ӘДІСТЕМЕЛІК ТАҚЫРЫБЫ: 

«Lesson study тәсілі мен Action Research- оқытушының кәсіби даму моделі!» 

 

Р/

С 

                  АТҚАРЫЛАТЫН    ІС  -  ШАРАЛАР  МЕРЗІМ

І  

ЖАУАПТЫЛАР 

 

І.  ҰЙЫМДАСТЫРУ     ЖҰМЫСТАРЫ 

1 2022 - 2023 оқу жылындағы  оқытушылардың  оқу пәндері   

мен   жүктемесін анықтау  

тамыз Акбаева Г.Б. 

Алимпияева З.С 

2 Пәндік циклдің 2022-2023 оқу жылына арналған жұмыс 

жоспарын қарап, бекітуге ұсыну 

тамыз Алимпияева З.С 

3 Оқыту  мәселелері  бойынша   нормативтік – құқықтық 

құжаттарды зерделеу 

тамыз-

қыркүйек 

Акбаева Г.Б. 

Сайынұлы Е 

Алимпияева З.С 

4 ҚР  Тжәне КБ ЖММБС және үлгілік оқу бағдарламалары 

негізінде  пәндік циклда оқытатын пәндер бойынша жұмыс 

оқу бағдарламаларын әзірлеу,  құрастыру,   тиісті құзыреттілік 

шеңберінде өзерістер мен ұсыныстар жаңа тақырыптарды 

негіздей отырып енгізу  және  бекітуге ұсыну 

тамыз Акбаева Г.Б. 

Алимпияева З.С  

Пән оқытушылары  

5. Жұмыс  оқу  бағдарламаларының негізінде күнтізбектік –

тақырыптық   жоспарларды әзірлеу және бекітуге ұсыну 

тамыз Акбаева Г.Б. 

Алимпияева З.С 

6 Пәндік цикл  оқытушыларына бөлінген оқу кабинеттерін, 

зертханаларды, коридорларды жаңа оқу жылына дайындау  

(материалдық, оқу – әдістемелік базасына, құжаттары мен 

стендтердің талапқа сай болуын және олардың санитарлық –

гигиеналық нормалар мен талаптарға сәйкестігін тексеру) 

тамыз-

қыркүйек 

Сайынұлы Е. 

Алимпияева З.С 

Кабинет 

меңгерушілері 

7 Студенттердің жеке жұмыс жұмыстарының бағдарламаларын 

тақырыптарын, әдебиеттері мен оқулықтарын және 

әдістемелік құралдарына  талдау жүргізу 

қыркүйек   

 Пән оқытушылары 

8 Пәндік цикл оқытушыларының кәсіби педагогикалық және 

психологиялық біліктіліктерін  арттыру мақсатында  өзіндік 

білім көтеру жоспарларын құрастыру  

қыркүйек Акбаева Г.Б. 

Алимпияева З.С  

Пән оқытушылары 

9  Өзара сабаққа қатысуды ұйымдастыру арқылы пәндік цикл 

оқытушыларының пәндерін оқыту деңгейлеріне талдау жасау 

семестр 

сайын 

Алимпияева З.С  

Пән оқытушылары 

10 Кәсіби бағдар жұмыстарының маркетингін  ұйымдастыру жоспар 

бойынша 

Меңдгазиева М.Т. 

Алимпияева З.С 

 Пән оқытушылары 

11 Пәндік цикл оқытушыларының ашық сабақтарының графигін 

құрастыру 

жоспар 

бойынша 

Акбаева Г.Б. 

Алимпияева З.С  

 

12 Пәндік цикл топ кураторларының тәрбие жоспарларын 

құрастыру, қарау және бекітуге ұсыну 

Тамыз-

қыркүйек 

Байтекеева А.А. 

Алимпияева З.С  

Топ кураторлары 

13.  Оқытушылардың атқарған жұмыстары бойынша есеп беру 

жұмыстарын ұйымдастыру 

Семестр 

сайын 

 Пән оқытушылары 

14 Студенттермен жеке жұмыстар ұйымдастыру, олардың 

орындалуына бақылау орнату 

Жыл 

бойы 

Алимпияева З.С  

Пән оқытушылары 

15 Колледждің  бітіруші түлектерімен байланыстар орнату, 

кездесулер ұйымдастыру 

Жыл 

бойы 

Асубаева Г.С. 

Топ кураторлар 

 Пән оқытушылары 

16 Студенттердің рухани – адамгершілік тәрбиесі  мен 

патриоттық  сезімдерін  дамыту сұрақтарын талқылау 

Жыл 

бойы 

Байтекева А.А. 

Пән оқытушылары 



17 Студенттерді оқыту мен тәрбиелеудің сапасын  арттыруды 

қамтамасыз ету бойынша іс – шараларды жоспарлап, өткізу   

Жыл 

бойы 

Акбаева Г.Б. 

Алимпияева З.С 

18 Топ кураторларының тәрбие жұмыстарын тәрбиенін 

бекітілген  салаларына сәйкес ұйымдастыру, жүргізу 

мәселерін бақылау, ата-аналармен байланыс орнату.  

Жыл 

бойы 

Байтекева А.А.   

  

Топ кураторлары 

19 Оқытушылардың бекітілген қоғамдық  жұмыстарымен 

таныстыру, орындалуын қадағалау 

Жыл 

бойы 

Әкімшілік 

 Топ кураторлары 

20 Оқу құжаттарының талапқа сәйкес, уақытында толтырылу 

сапасын қадағалап, тексеріп отыру    

Жоспар 

бойынша 

Мендгазиева М.Т. 

Пән оқытушылары 

21 Қазақстан Республикасы Президентінің Жолдауларының, 

Білім және Ғылым министрлігі мен Үкіметінің білім беруге 

қатысты  қаулы-қарар, бұйрықтарының тиісті мәселелерінің 

кезінде орындалуын ұйымдастыру және қадағалау 

Жыл 

бойы 

 Акбаева Г.Б. 

  

Пән оқытушылары 

22 Күнтізбек – тақырыптық жоспарға сәйкес оқытушылардың 

сабақ жоспарларын күнделікті тексеріп отыру. 

Жыл 

бойы 

Акбаева Г.Б. 

Сайынұлы Е. 

Пән оқытушылары 

23 Жаңа әдістемелік, ғылыми педагогикалық және оқу сабақтары 

бойынша беделді әдебиеттермен, баспасөз материалдарымен, 

озық  педагогикалық технологиялармен жүйелі түрде  

танысып, оқу –тәрбие үдерісінде қолдануын қадағалау. 

Жыл 

бойы 

Акбаева Г.Б. 

  

Пән оқытушылары 

24 Бақылау рейтингі бойынша оқытушылардың әдістемелік 

жұмыстарының нәтижесін бағалау, мадақтау, талдау . 

Жыл 

бойы 

Акбаева Г.Б. 

  Алимпияева З.С  

Пән оқытушылары 

25 Пәндік цикл оқытушыларының арасында салауатты өмір 

салтын уағыздау, кафедра ішілік спортакиядаларға қатысу, 

демалыстар ұйымдастыру. 

Жыл 

бойы 

Әкімшілік 

 Кәсіподақ 

 Пән оқытушылары 

26 Пәндік цикл оқытушыларының әлеуметтік жағдайларын біліп, 

колледж кеңесінде мәлімдеп отыру. 

Жыл 

бойы 

Алимпияева З.С  

Пән оқытушылары 

27 Даталы күндерге арналған мерекелік іс-шаралар және кафедра 

онкүндіктерінде пәндік газеттер ұйымдастыру 

Жоспар 

бойынша 

Пән оқытушылары 

28    

                                     ІІ            ОҚУ  –   ӘДІСТЕМЕЛІК  ЖҰМЫСТАР 

1. Жекелеген   оқытушылардың  іс – тәжірибесін жинақтау. 

Пәнді оқыту әдістемесінің тәжірибелерімен бөлісу. 

Жыл 

бойы 

Аттестаттаудан 

өтетін оқытушылар 

2 Білім беруді жетілдіру бойынша мемлекеттік бағдарламалар 

аясындағы іс-шараларға қатысу 

Жыл 

бойы 

  Алимпияева З.С . 

 Пән оқытушылары 

3 Жаңа  оқу – әдістемелік  әдебиеттер мен құралдарға шолу 

жасау 

жыл бойы   Алимпияева З.С 

 Пән оқытушылары 

 

4  Оқытушыларды республикалық, қалалық және колледж 

ішілік байқауларға дайындау және қатысу 

жоспар 

бойынша 

Сайынұлы Е. 

 Пән оқытушылары 

5 Оқытушылардың  колледждің және  пәндік циклдің   

әдістемелік тақырыбы аясында оқытушылардың жеке – 

әдістемелік және ғылыми – зерттеу тақырыптарын әзірлеу 

және тақырыптың аясында жұмыс жүргізу  

Жыл 

бойы 

Акбаева Г.Б. 

Алимпияева З.С  

Пән оқытушылары 

6 Оқытушылардың  жеке – әдістемелік және  ғылыми – зерттеу 

тақырыптары  бойынша әзірлемелер  әзірлеу, баспасөзге 

жариялау, Тжәне КБ саласындағы конференциялар мен 

семинарларға қатысу 

Жыл 

бойы 

Сайынұлы Е. 

  

Алимпияева З.С  

  

Пән оқытушылары 

7 Пәндік цикл  оқытушыларының колледжішілік және пәндік 

цикл аралық  өзара сабақтарға қатысып, тәжірибе алмасуын 

ұйымдастыру 

Жыл 

бойы 

Акбаева Г.Б. 

Сайынұлы Е. 

Алимпияева З.С  

Пән оқытушылары 



8 Студенттердің жұмыс дәптерлерін тексеріп, тиісті ескертулер 

беру 

Жыл 

бойы 

Акбаева Г.Б. 

Пән оқытушылары 

9 Оқу бағдарламаларын, оқулықтарды, оқу – әдістемелік 

құралдарды, плакаттар мен видеоматериалдарды және т.б.   

зерделеу және сараптамадан өткізу. 

Жыл 

бойы 

Сайынұлы Е. 

Алимпияева З.С  

Пән оқытушылары 

10 Оқытатын пәндер бойынша кешенді оқу-әдістемелік 

қамтамасыз ету материалдарын әзірлеу 

Жоспар 

бойынша 

Акбаева Г.Б. 

  Алимпияева З.С  

Пән оқытушылары 

11 Оқу үдерісін ғылыми – әдістемелік  ұйымдастыру бойынша  

тәжірибелерді ендіру және әдістемелік нұсқаулар әзірлеу 

Жыл 

бойы 

 Сайынұлы Е 

 Пән оқытушылары 

12 Маман даярлаудың мазмұнына өзгерістер енгізу, аралық 

аттестаттау  өткізуді қамтамасыз ету, жекелеген пәндерден 

студенттердің білімін бағалаудың жалпыға бірдей талаптарын 

жасап шығару, емтихан материалдарын, бақылау жұмыстарын 

сынақтар мен тест тапсырмаларын және т.б. оқу-әдістемелік 

материалдар  әзірлеу.  

Жыл 

бойы 

Акбаева Г.Б. 

Алимпияева З.С  

Пән оқытушылары 

13  Пәндік циклға  шоғырландырылған оқу пәндерін оқытудың 

әдістемесі бойынша  әзірлеме дайындау,  теориялық  және 

зертханалық – практикалық сабақтар, бақылау және сынақ 

жұмыстары, кәсіптік практика түрлері,  курстық жұмыстар  

бойынша қажетті оқу – әдістемелік және бақылау   

материалдарын дайындау 

Жыл 

бойы 

Акбаева Г.Б. 

 

Алимпияева З.С  

 Пән оқытушылары 

ІІІ   ОҚЫТУШЫЛАРДЫҢ КӘСІБИ БІЛІКТІЛІГІН  КӨТЕРУ ЖӘНЕ АРНАЙЫ 

ДАЙЫНДЫҚТАН ӨТКІЗУ ЖҰМЫСТАРЫ 

1 Пәндік цикл  оқытушыларының кәсіби педагогикалық және 

психологиялық біліктіліктерін  арттыру мақсатында  өзіндік 

білім көтеру жоспарларының орындалуын қадағалау, талдау 

жүргізу  

Семестр 

сайын 

Акбаева Г.Б. 

Алимпияева З.С  

Пән оқытушылары 

2 Оқытушыларды инновациялық педагогикалық жобаларға 

қатыстыру 

Жоспар 

бойынша 

Акбаева Г.Б. 

 Пән оқытушылары 

3. Пәндік циклда  оқытатын пәндер бойынша ғылыми 

педагогикалық –психологиялық және техникалық 

жаңалықтармен танысып отыру 

Жыл 

бойы 

Алимпияева З.С  

Пән оқытушылары 

4. Республикалық, қалалық білім көтеру институттарының 

жоспарлары бойынша білім көтеру  

Жоспар 

бойынша 

Акбаева Г.Б. 

Алимпияева З.С  

Пән оқытушылары 

5. Колледждің әдістемелік жоспарына сәйкес аттестаттаудан өту Жоспар 

бойынша 

Акбаева Г.Б. 

Алимпияева З.С  

Пән оқытушылары 

ІY        ЖАС     ОҚЫТУШЫЛАРМЕН   ЖҰМЫС 

1  Жұмыс оқу бағдарламалары мен  күнтізбектік –тақырыптық 

жоспарларға түзетулер енгізу оқу журналын толтыру 

жұмыстары 

Оқу 

жылының 

басы 

Акбаева Г.Б. 

Тәлімгер оқытушылар 

2  Оқытушының өзіндік   білім көтеру жоспарымен жұмыс  Сайынұлы Е. 

  Алимпияева З.С 

Тәлімгер оқытушылар 

3 Байқау сабақтары мен ашық сабақтардың сабақ жоспарын 

құруға көмек беру  

Жоспар 

бойынша 

Сайынұлы Е 

Алимпияева З.С 

Тәлімгер оқытушылар 

4 Жас ұстаздардың  байқау сабақтары мен ашық сабақтарына 

қатысу, талдау және тиісті ұсыныстар беру 

Жоспар 

бойынша 

 Сайынұлы Е 

 Алимпияева З.С 

Барлық оқытушылар 

5 Жас ұстаздардың басқа оқытушылардың сабақтарына 

мақсатты түрде қатысып, тәжірибе алмасу жұмыстарын 

Жыл 

бойы 

Сайынұлы Е. 

Алимпияева З.С 



ұйымдастыру Тәлімгер оқытушылар 

6. Сабақтың тақырыбына қарай құрылымын анықтау және 

оқытушының сабақты жүргізу стилін таңдау әдістерімен 

жұмыс 

Жыл 

бойы 

Сайынұлы Е 

Алимпияева З.С 

Тәлімгер оқытушылар 

7 Жас ұстаздардың әдістемелік әзірлемелер мен баяндамалар 

дайындауына басшылық жасау 

Жоспар 

бойынша 

Акбаева Г.Б. 

Алимпияева З.С 

Тәлімгер оқытушылар 

8 Жас  ұстаздардың өзара бір –бірінің сабағына қатысуын 

ұйымдастыру 

Жыл 

бойы 

Акбаева Г.Б. 

Алимпияева З.С 

Тәлімгер оқытушылар 

9 Жас ұстаздардың инновациялық педагогикалық 

технологияларды зерделету және педагогикалық үдеріске 

ендіру жұмыстарына басшылық жасау 

Жыл 

бойы 

 Сайынұлы Е 

 Алимпияева З.С 

 Тәлімгер 

оқытушылар 

10 Жас оқытушылардың оқытудың техникалық құралдарымен 

жұмыс жүргізудің техникалық дағдыларын  жетілдіру    

Жыл 

бойы 

Сайынұлы Е 

Алимпияева З.С 

Тәлімгер оқытушылар 

11 Оқытудың техникалық құралдарын сабақта тиімді 

қолданудың әдістерімен жұмыс 

Жыл 

бойы 

Акбаева Г.Б. 

Алимпияева З.С 

Тәлімгер оқытушылар 

               Y    СТУДЕНТТЕРМЕН ЖҮРГІЗІЛЕТІН САБАҚТАН ТЫС ЖҰМЫСТАР 

1 Студенттермен шығармашылық, интеллектуальдық 

байқаулар,   олимпиадалар, тақырыптық кештер мен 

диспуттар ұйымдастыру 

Колледж 

дің 

жоспары 

бойынша 

Байтекева А.А. 

Сайынұлы Е 

Алимпияева З.С  

Пән  оқытушылар 

2 Қалалық  және колледжішілік студенттердің ғылыми 

конференцияларына және  пәндік  олимпиадаларға  

дайындау, колледжішілік ғылыми жобалар ұйымдастыру  

Колледж 

дің 

жоспары 

бойынша 

Сайынұлы Е 

Алимпияева З.С 

Барлық  

оқытушылар 

3 Студенттердің кәсіптік практикаларының қорытынды 

конференцияларына, практика базаларында өткізетін 

сабақтары мен іс-шараларына дайындау 

Колледж 

дің 

жоспары 

бойынша 

 Асубаева Г.С. 

Практика 

тәлімгерлері 

4 Кәсіби бағдар жұмыстарын ұйымдастыру және   «Ашық 

есік» күніне қатысу 

Колледж 

дің 

жоспары 

бойынша 

Мендгазиева М.Т 

Алимпияева З.С  

Пән  оқытушылар 

5 Үлгермеуші студенттерге жеке пәндерден және арнай 

пәндерден кеңестер беру, қосымша сабақтар ұйымдастыру 

Жыл бойы  Акбаева Г.Б. 

Алимпияева З.С 

6 Қала мен аудан өміріндегі  мерекелерге және қаладағы  

мәдени орындаға, театрларға, мұражайларға барып, талдау 

жұмыстарын жүргізу 

Жоспар 

бойынша 

Байтекеева А.А. 

Алимпияева З.С  

Топ кураторлары 

8 Колледждің «Аяла» қомқорлық ұйымының жұмысына 

белсенді қатысу 

Жоспар 

бойынша 

Байтекеева А.А. 

Топ кураторлары 

9 Колледждегі үйірмелерге, клубтар мен спорт 

секцияларының жұмыстарына белсене араласу 

Жоспар 

бойынша 

Байтекеева А.А. 

Топ жетекшілер 

Топ кураторлары 

10  Студенттермен даталы күндерге, мерекелерге  арналған 

салтанатты кештерді ұйымдастыру, қатысу 

Жыл бойы  Байтекеева А.А.  

Алимпияева З.С 

11 Студенттердің шығармашылық жұмыстары мен жобалар 

қорғауына  басшылық жасау 

Жыл бойы  Сайынұлы Е  

Алимпияева З.С 

12 ҚР Конституциясының негізгі принциптерін меңгерту, адам 

бостандықтары, құқықтары  туралы білімдерін жетілдіріп,   

міндеттерін орындауға  ықпал ету. 

Жыл бойы  Байтекеева А.А.  

Алимпияева З.С  

Топ кураторлары 



                  

ПӘНДІК ЦИКЛ ОТЫРЫСЫНЫҢ  ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ 

р/с Пәндік цикл   отырысының    

тақырыптары 

Жүргізу нысаны Жауаптылар 

Т А М Ы З 

1 2022- 2023 оқу жылындағы  

оқытушылардың  оқу пәндері   мен   

жүктемесі мен қоғамдық тапсырмаларын 

бөлу  

Пәндік цикл төрайымы  және 

пән оқытушыларының  

талқылауы 

Алимпияева З.С  

Барлық оқытушылар 

2 Пәндік циклдің  2022-2023 оқу жылына 

арналған жұмыс жоспарын қарап, 

бекітуге ұсыну 

 Пәндік цикл төрайымы  

және пән оқытушыларының  

талқылауы 

Алимпияева З.С  

Барлық оқытушылар 

3 ҚР  Тжәне КБ ЖММБС және үлгілік оқу 

бағдарламалары негізінде   пәндік цикл 

бойынша оқытатын  жұмыс оқу 

бағдарламаларын әзірлеу,  құрастыру,   

тиісті құзыреттілік шеңберінде өзерістер 

мен ұсыныстар жаңа тақырыптарды 

негіздей отырып енгізу  және  бекітуге 

ұсыну 

Пәндік цикл төрайымы және 

пән оқытушыларының  

талқылауы 

Алимпияева З.С  

 

Барлық оқытушылар 

4 Жұмыс  оқу  бағдарламаларының 

негізінде күнтізбектік – тақырыптық   

жоспарларды әзірлеу және бекітуге 

ұсыну 

Пәндік цикл төрайымы және 

пән оқытушыларының  

талқылауы 

Алимпияева З.С  

Барлық оқытушылар 

5 Пәндік цикл бойынша оқытушыларға 

бөлінген оқу кабинеттерін, 

зертханаларды, коридорларды жаңа оқу 

жылына дайындау  (материалдық, оқу – 

әдістемелік базасына, құжаттары мен 

стендтердің талапқа сай болуын және 

олардың санитарлық – гигиеналық 

нормалар мен талаптарға сәйкестігін 

тексеру) 

 Пәндік цикл төрайымы  

және пән оқытушыларының  

талқылауы 

Акбаева Г.Б. 

Алимпияева З.С 

Баймолданова С.О. 

 медбике 

кабинет 

меңгерушілері 

6 Кабинет меңгерушілерінің жұмыс 

жоспарларын  қарап, бекітуге ұсыну 

Пәндік цикл төрайымы және 

пән оқытушыларының  

талқылауы 

Алимпияева З.С 

кабинет 

меңгерушілері 

7 1-қыркүйек «Білім күні», Қазақстан 

Республикасы халықтарының тілдері күні  

күніне арналған іс-шаралар 

ұйымдастыру.  

Салтанатты іс –шаралар, 

тәрбие сағаттарын, 

кездесулер  ұымдастыру, 

таным дық газеттер шығару 

Алимпияева З.С. 

Барлық оқытушылар 

8 Үйірме және секция жұмыстарының, 

тәлімгерлердің жұмыс жоспарларын 

қарап, бекітуге ұсыну 

 Пәндік цикл төрайымы  

және пән оқытушыларының  

талқылауы (февраль) 

Байтекеева А.А. 

Алимпияева З.С 

Үйірме және секция 

жетекшілері 

9 Топ кураторларының тәрбие 

жұмыстарын тәрбиенін бекітілген  

салаларына сәйкес ұйымдастыру, жүргізу 

және ата-аналармен байланыс орнату  

мәселелері 

 

Кураторлар есебі 

Байтекеева А.А. 

 

Алимпияева З.С  

Топ кураторлары 

Қ Ы Р К Ү Й Е К 

1 Пәндер бойынша кешенді әдістемелік 

қамтамасыз ету материалдарының 

мазмұнына, әдістемелік тиімділігіне 

талдау жүргізу, түзетулер мен 

ПЦК төрайымы  мен пән 

оқытушыларының  

талқылауы 

Алимпияева З.С. 

 

Барлық оқытушылар 



толықтырулар енгізу, қағаз және 

электронды нұсқаларын әдістемелік 

кабинетке өткізу 

2 Баяндама: «Ways to increase students’ 

interest in English lessons through new 

methods» 

Пәндік цикл  отырысында 

тыңдалады 

Оқытушы-  

 Жампеисова А.К. 

4 Пәндер бойынша қажетті оқулықтармен 

қамтамасыз етілу жағдайы 

Пәндік цикл төрайымы және 

пән оқытушыларының  

талқылауы 

Алимпияева З.С 

Пән  оқытушылар 

5. Жаңа білімдік технологиялармен 

толықтыру, модульдік кредиттік 

бағдарламамен  оқу сабақтарын 

интиграциялы (кіріктірлген) түрінде 

өткізу.     

 Пәндік цикл төрайымы  

және пән оқытушыларының  

талқылауы 

Алимпияева З.С  

Барлық оқытушылар  

6 Баспаға, басылым беттеріне жариялауға 

ұсынылатын материялдар сапасын 

талқылау 

 Пәндік цикл төрайымы  

және пән оқытушыларының  

талқылауы 

Алимпияева З.С  

Барлық оқытушылар 

7 Тәлімгер тағайындау, жұмыс жоспарын 

бекіту 

 Пәндік цикл төрайымы  

және пән оқытушыларының  

талқылауы 

Алимпияева З.С  

8  Жас мамандарды пән бойынша 

теориялық білімін практикада 

байланыстыру және ақпараттық 

технологияны қолдануда жаңартылған 

білім беру мазмұны бағыты бойынша 

әдістемелік көмек көрсету     

Байқау сабағын пәндік- цикл 

төрайымы   және пән 

оқытушыларының  

талқылауы 

Тәлімгер оқытушылар  

  

9 Курстық жұмыс тақырыптарын қарап, 

бекіту және  студенттерге таратып беру, 

тиісті кеңестер беру 

ПЦК төрайымы  мен пән 

оқытушыларының  

талқылауы 

Акбаева Г.Б. 

Алимпияева З.С. 

10 Сабақты зерттеу оқытушылардың кәсіби 

біліктілігін дамыту (Action research пен  

Lesson study) тәсілдерін оқыту үрдісінде 

пайдалану.  

Жаңартылған білім беру 

мазмұнына топтық жұмыс 

түрлерін ұйымдастыру  

Алимпияева З.С  

Барлық оқытушылар 

  

11 1-қазан –«Халықаралық қарттар күні».  

24-қазан –«БҰҰ күніне» арналған іс –

шаралар ұйымдастыру 

Тәрбие сағаттарын, 

кездесулер  ұымдастыру, 

танымдық газеттер шығару 

Топ кураторлары 

Барлық оқытушылар 

                                                                     Қ А З А Н  

 

1 Баяндама: «Білім берудегі психологиялық 

қызметтің негізгі міндетрері мен 

аспектілері »  

«Өзін –өзі тану»  рухани – 

адамгершілік тәрбиесі. 

Міндеттер мен жұмыс 

бағыттарын талдау 

Оқытушы-  

Картамысова Ж.Б. 

2 Аралық атттестациялық қорытындының 

(емтихан, сынақ, бақылау жұмысы, тест 

т.б. ) материалдарын  қарап, бекіту 

 Пәндік цикл төрайымы  

және пән оқытушыларының  

талқылауы 

Алимпияева З.С  

Барлық оқытушылар 

3 Пәндер бойынша кешенді әдістемелік 

қамтамасыз ету материалдарының 

мазмұнына, әдістемелік тиімділігіне 

талдау жүргізу, түзетулер мен 

толықтырулар енгізу, қағаз және 

электронды нұсқаларын әдістемелік 

кабинетке өткізу 

 Пәндік цикл төрайымы  

және пән оқытушыларының  

талқылауы 

Алимпияева З.С  

Барлық оқытушылар 

4 ПЦК жас мамандарға тәжірибелік 

біліктілік, іскерлік, дағдыларын меңгерту, 

 Пәндік цикл бойынша ашық 

сабақ. Тәжірибе бөлісу. 

Алимпияева З.С  

 



қалыптастыру    

    

5 Байқау сабақтары: 

Тақырыбы: «Cultures and traits around the 

world» 22 «Ш»  25.10.22ж. 

Тақырыбы: «Келер шақ. Жоспар кұру»  

22«Ш»  25.10.22ж 

Тақырыбы: «Virtual reality. Prediction. 

Future tenses» 11 «Р» топ 25.10.22ж. 

Тақырыбы: «Transport/ Topical 

vocabulary. Prepositio» 13 «Ш» топ 

28.10.22ж. 

ПЦК төрайымы және пән 

оқытушыларының  

талқылауы 

 

Ертас А. 

 

Таймұха А. 

 

Арманқызы К. 

 

 

Әзімхан Ф. Т. 

6 Оқытудың техникалық құралдарын 

оқытушының сабақта тиімді қолдану 

жағдайы 

Оқытушылардың есептері, 

талдау және жаңа міндеттер 

қою 

Алимпияева З.С. 

Барлық оқытушылар 

7 20  қараша  – «Темекі шегуді тоқтату  

күніне»  арналған іс – шаралар 

ұйымдастыру 

Тәрбие сағаттарын,  

ұйымдастыру, танымдық 

газеттер шығару, мұражайға 

бару 

Байтекева А.А. 

Барлық оқытушылар 

Топ кураторлары 

9 Әр түрлі мәселелер  Алимпияева З.С. 

 

Қ А Р А Ш А 

1 Баяндама:  «The use of Technology to 

Enhance speaking skills»       

 

Пәндік цикл  отырысында 

тыңдалады 

Оқытушы - 

Ертас А. 

2 Пәндік цикл  оқытушыларының ғылыми-

әдістемелдік материалдарының 

баспасөзге жариялау есебі  

Оқытушылардың есептері, 

талдау және жаңа міндеттер 

қою 

Алимпияева З.С  

Барлық оқытушылар 

3 Кәсіптік практика түрлерінің 

ұйымдастырылып, өту деңгейі, сапасы 

Кәсіптік практика 

әдіскерлерінің есебі, талдау 

және жаңа міндеттер қою 

Тәжірибе әдіскері 

  

практика әдіскерлері 

4 Аралық  атттестаттау материалдарын 

талдау және бекітуге ұсыну 

 Пәндік цикл төрайымы  

және пән оқытушыларының  

талқылауы 

Алимпияева З.С  

Барлық оқытушылар 

5 20  қараша  – «Темекі шегуді тоқтату  

күніне»  арналған іс – шаралар 

ұйымдастыру 

Тәрбие сағаттарын,  

ұйымдастыру, танымдық 

газеттер шығару, мұражайға 

бару 

Байтекева А.А. 

Барлық оқытушылар 

Топ кураторлары 

6 Жаңа қабылданған оқытушылардың 

өзара сабаққа қатысуы, сапасы.   

Пәндік цикл төрайымы  және 

пән оқытушыларының  

талқылауы, ұсыныстары 

Даурен Ү. 

Амантаева Ү. 

Ахметова И.Т. 

Түгелбаева А. А. 

7 Педагогикалық зерттеу жұмысын 

ұйымдастыру   

курстық жұмыс туралы 

есебін тыңдау, пікір, 

ұсыныстармен толықтырулар  

Мұхаметжанова Қ.С. 

Бегазова М.Ж. 

Картамысова Ж.Б. 

Даурен Ү. 

8 Әдістемелік  апталық «Мен өз ісімнің 

шеберімін» Тәжірибе алмасу. Clil in the 

classroom 

 Пән аралық кіріктірілген 

сабақ.  

 Оқытушы- 

Әбдрашова А.М. 

Ахметова И.Т: 

9 Ашық сабақтар: 

Тақырыбы: «A film review. Prepositional 

phrases» 14 «Ш» 07.11.22ж. 

Тақырыбы: «Modal verbs»  32«Б»  

11.11.22ж 

ПЦК төрайымы және пән 

оқытушыларының  

талқылауы 

 

Түгелбаева А.А. 

 

 

Амантаева А. 



Тақырыбы: «Used to. Vocabulary: Phrasal 

verbs» 31 «Ш» топ 11.11.22ж. 

 

Даурен Ү. 

 

 

10 1-желтоқсан –ҚР бірінші ПРЕЗИДЕНТІ 

күні,  1  желтоқсан – «Халықаралық  

СПИД- пен күрес күні», , 10 – желтоқсан 

–«Халықаралық адам құқықтарының 

күні», 16-желтоқсан – «ҚР 

ТӘУЕЛСІЗДІГІ күніне»  арналған іс –

шаралар ұйымдастыру. 

Салтанатты іс –шаралар, 

тәрбие сағаттарын, 

кездесулер  ұымдастыру, 

таным дық газеттер шығару, 

акцияларға, шерулер ге  

қатысу, ескерткіш терге гүл 

қою 

 

Алимпияева З.С  

Топ кураторлары 

 

Барлық оқытушылар 

Ж Е Л Т О Қ С А Н 

1 Баяндама: «Ағылшын тілі бойынша 

функционалдық сауаттылықты дамыту » 

Пәндік цикл отырысында 

тыңдалады 

Даурен Ү. 

  

2 Топ журналын, сынақ кітапшаларды 

толтыру жұмыстарын ұйымдастыру 

жағдайы 

Пәндік цикл төрайымы  және 

пән оқытушыларының  

талқылауы 

Алимпияева З.С 

Барлық оқытушылар 

3 І –семестр бойынша жұмыс есебі Оқытушылардың есептері Алимпияева З.С 

Барлық оқытушылар 

4  Әр түрлі мәселелер  Алимпияева З.С. 

 

Қ А Ң Т А Р 

1. Баяндама. «Using internet resources in 

English lessons» 

Сырттай оқу бөлімі 

отырысында тыңдалады. 

Оқытушы  

Арманқызы К. 

2 Пәндер бойынша кешенді әдістемелік 

қамтамасыз ету материалдарының қағаз 

және электронды нұсқаларының көрмесін 

және оқу кабинетінің байқауын  

ұйымдастыру 

Пәндік цикл төрайымы  және 

пән оқытушыларының  

талқылауы 

Әкімшілік мүшелері 

 

Барлық оқытушылар 

3 Пәндік цикл  оқытушыларының 

қоғамдық жұмыстарының есебі 

Есеп беру, жұмыс 

нәтижелерін талдау 

Алимпияева З.С 

Барлық оқытушылар 

4 Өзіндік білім көтеру жоспарларын 

орындау деңгейі 

Есеп беру, жұмыс 

нәтижелерін талдау 

Алимпияева З.С 

Барлық оқытушылар 

5 Кәсіптік практика түрлерінің 

ұйымдастырылып өту деңгейі, сапасы 

Кәсіптік практика 

әдіскерлерінің есебі, талдау 

және жаңа міндеттер қою 

Алимпияева З.С 

практика әдіскерлері 

6 Колледж бойынша өтетін оқытушылар 

арасындағы «Үздік педагог» байқауы 

Пәндік-цикл отырысында 

талқылау, ұсыныс, бекіту. 

Дөненбай С.Ж. 

А К П А Н- 

1. «Дарындылар Академиясы» 

студенттердің ғылыми конференциясын 

ұйымдастыру. 

Тақырыптар мен мазмұнын 

қарап, талқылау 

Султанова М.А. 

Жауапты  

оқытушылар 

3. Курстық жұмыстардың дайындалу 

жағдайының, теориялық негізделуі мен 

практикамен байланыстығы 

жұмыстарының  есебі  

Пәндік цикл төрайымы  және 

пән оқытушыларының  

талқылауы 

 

Алимпияева З.С 

Барлық оқытушылар 

4. Оқытудың техникалық құралдарын 

оқытушының сабақта тиімді қолдану 

жағдайы 

Оқытушылардың есептері, 

талдау және жаңа міндеттер 

қою 

Алимпияева З.С 

Барлық оқытушылар 

5 Сабақты зерттеу оқытушылардың кәсіби 

біліктілігін дамыту (Action research пен  

Lesson study) тәсілдерін оқыту үрдісінде 

пайдалану.  

Топ құрамының есебіне 

талдау 

Жетекші мамандар- 

Султанова М.А. 

Мұхаметжанова Қ.С. 

Қартамысова Ж.Б 

Ахметова И.Т. 



6 8-наурыз-– «Халықаралық әйелдер күні», 

22- наурыз – Ұлыстың ұлы күніне орай 

іс-шаралар, 27- наурыз -– «Халықаралық 

театр күніне» арналған іс –шаралар 

ұйымдастыру. 

Салтанатты іс –шаралар, 

тәрбие сағаттарын, 

кездесулер  ұымдастыру, 

танымдық газеттер шығару, 

театрларға бару талдау, 

шығарма, эссе жаздыру  

Байтекева А.А. 

 

Барлық оқытушылар 

 

Топ кураторлары 

Н А У Р Ы З 

1 Баяндама: «Improving practice through 

lesson study» 

 

Пәндік цикл отырысында 

тыңдалады 

Ахметова И.А. 

2 Дәрісхана жоспары бойынша жүргізілген 

іс-шаралардың орындалуы, нәтижесін 

талдау, жаңа міндеттер қою  

меңгерушілерінің есебін тыңдау  

Пәндік цикл төрайымы  және 

пән оқытушыларының  

талқылауы, ұсыныс, пікірлері 

Д/Х меңгерушілері 

№ 6, 7, 8, 9.  

 

  

3 Әдістемелік ғылыми кәсіби шеберлікті 

дамыту. Басылым беттеріне мақалалар 

жариялау жұмыс түрлеріне есеп.  

(кафедра оқытушылары). 

Пәндік цикл төрайымы  және 

пән оқытушыларының  

талқылауы, ұсыныс, пікірлері 

Алимпияева З.С  

Түгелбаева А.А. 

Барлық оқытушылар 

4 ПЦК-ң  кезекті он күндік практикалық 

семинар сабақтар 

Ғылыми-практикалық 

семинар, конференциялар 

ұйымдастыруды жоспарлау 

Алимпияева З.С 

5  7-сәуір- «Халықаралық денсаулық күні»,    

18- сәуір- «Халықаралық ескерткіштер 

мен тарихи орындар күні»,  22-сәуір - 

«Халықаралық Жер планетасының 

күніне» арналған іс –шаралар 

ұйымдастыру.. 

Салтанатты іс –шаралар, 

тәрбие сағаттарын  

ұйымдастыру, танымдық 

газеттер шығару, акцияларға  

қатысу, ескерткіштерге гүл 

қою 

 

Топ кураторлары 

 

Барлық оқытушылар 

С Ә У І Р 

2 Баяндама: «Development of 

communication skills through didactic 

games in the English lesson»  

Пәндік цикл 

отырысында тыңдалу 

Түгелбаева А.А. 

 

3 Қорытынды және аралық аттестаттау 

материалдарын талдау және бекітуге 

ұсыну 

Пәндік цикл төрайымы  және 

пән оқытушыларының  

талқылауы 

Алимпияева З.С  

Барлық оқытушылар 

4 Жазғы мемлекеттік емтихандар 

сұрақтарын талдау, бекіту 

Пәндік цикл төрайымы  және 

пән оқытушыларының  

талқылауы 

 

Алимпияева З.С 

5 «Дарындылар Академиясы» 

студенттердің ғылыми конференциясына  

қатысу, нәтижесін талдау 

Оқытушылардың есептері, 

талдау және жаңа міндеттер 

қою 

 Султанова М.А. 

Пән оқытушылар 

6  

Курстық жұмыстарды  қорғауға қатысу 

 Арнайы пән оқытушы-ң  

есептері, талдау және жаңа 

міндеттер қою 

Алимпияева З.С  

Мұхаметжанова Қ.С. 

Бегазова М.Ж. 

Даурен Ү. 

 

7  Әдістемелік  апталық «Мен өз ісімнің 

шеберімін»  

Пән аралық кіріктірген сабақ. 

Тәжірибе бөлісу 

Султанова  М.А. 

Өмірбаева А.Б. 

8 Жаңартылған оқулықтардағы өзгерістер-

оқыту тәсілдерінің ерекшеліктері. 

Жаңартылған білім мазмұны 

оқулықтарының авторларымен кездесу 

Ғылыми-практикалық 

семинар. Жоспарлау, талдау, 

бекіту. 

Алимпияева З.С  

Пән оқытушылары 

9 1-мамыр – «Қазақстан халықтарының 

бірлігі күні», 7-мамыр –«ҚР  Отан 

Салтанатты іс –шаралар, 

тәрбие сағаттарын  

 

Алимпияева З.С  



қорғаушылары  күні»,  9- мамыр -  

«Жеңіс күніне» арналған іс –шаралар 

ұйымдастыру. 

ұымдастыру, таным дық 

газеттер шығару, акцияларға, 

шерулерге  қатысу, ескерткіш 

терге гүл қою,ардагер лермен 

кездесу  

Топ кураторлар 

Барлық оқытушылар 

М А М Ы Р 

2 Баяндама: «Жаңа технологияларды шет 

тілін оқыту үрдісінде қолданудың 

тиімділігі » 

Пәндік цикл  отырысында 

тыңдалады 

 Әбдрашова А.М. 

3 Өзіндік білім көтеру жоспарларын 

орындау деңгейі 

Есеп беру, жұмыс нәтижелерін 

талдау 

Алимпияева З.С. 

Барлық оқытушылар 

4 Кәсіптік практика түрлерінің 

ұйымдастырылып, өту деңгейі, сапасы 

Кәсіптік практика 

әдіскерлерінің есебі, талдау 

және жаңа міндеттер қою 

 

практика әдіскерлері 

 

5 Пән оқытушылардың білім алушылардың 

үлгерімі мен оқу бағдарламасын  

орындауы  

Есеп беру, жұмыс нәтижесін 

талдау 

Алимпияева З.С 

Барлық оқытушылар 

6 Пәндік циклға  шоғырландырылған оқу 

пәндерін және оқытудың әдістемесі 

бойынша  курстық жұмыстардың    

материалдарын дайындау 

Пән оқытушыларының 

курстық жұмыс бойынша  

тапсырмалар беру, нәтижесін 

талдау 

 

Пән оқытушылары 

7 Үздік партфолио. ПЦК оқытушыларының 

Рейтингі 

Оқытушылардың 

шығармашылық жұмыс 

қорытындысы. Есебін тыңдау 

ПЦК оқытушылары 

8 -1-маусым - –«Халықаралық балаларды 

қорғау күні» , 26-маусым-«Халықаралық 

есірткіге қарсы күрес күніне» арналған іс –

шаралар ұйымдастыру.. 

Салтанатты іс –шаралар, 

тәрбие сағаттарын ұйым-у, 

танымдық газеттер шығару, 

акцияларға,  қатысу 

 

Топ кураторлары 

 

Барлық оқытушылар 

                                                                    М А У С Ы М 

1 Пәндер бойынша кешенді әдістемелік 

қамтамасыз ету материалдарының 

мазмұнына, әдістемелік тиімділігіне 

талдау жүргізу, түзетулер мен 

толықтырулар енгізу, қағаз және 

электронды нұсқаларын әдістемелік 

кабинетке өткізу 

Пәндік цикл төрайымы  және 

пән оқытушыларының  

талқылауы 

 

Алимпияева З.С 

Барлық оқытушылар 

2 Оқу құжаттарының толтырылу сапасы    Пәндік цикл төрайымы  және 

пән оқытушыларының  

талқылауы. 

Алимпияева З.С  

Барлық оқытушылар 

3 Топ кураторларының тәрбие жұмыстарын 

тәрбиенін бекітілген  салаларына сәйкес 

ұйымдастыру, жүргізу және ата-аналармен 

байланыс орнату  мәселелері 

 

Кураторлар есебі 

Топ кураторлары- 

 

4 Қоғамдық жұмыстардың орындалу 

нәтижесі 

Оқытушылардың есебі Алимпияева З.С  

Барлық оқытушылар 

5  Мемлекеттік емтихан қорытындысының 

орындалу сапасын талдау    

Оқытушылардың есебі Алимпияева З.С  

Барлық оқытушылар 

6 І І семестр  бойынша  және оқу жылының 

қорытынды  жұмыс есебі 

Оқытушылардың есептері  Алимпияева З.С  

Барлық оқытушылар 

7 Келесі оқу жылындағы жұмыстарды 

жоспарлау және талдау 

ПЦК  төрайымы  және пән 

оқытушыларының  талдауы   

Алимпияева З.С  

Барлық оқытушылар 

 

 

 



Әдістемелік жұмыстар 

Колледждің әдістемелік тақырыбы: «Білім беру үдерісін жетілдіруге инновациялық 

технологияларды қолдану және жаңашыл маман даярлаудың сапасын арттыру факторы 

ретінде практикалық оқытудың рөлін күшейту». 

 Мақсаты: Колледждің әдістемелік тақырыбына сай, «Шетел тілдері және оқыту әдістемелері» 

пәндік-циклдік комиссиясының әдістемелік тақырыбы:  «Шетел тілін оқытуда құзыреттілікті 

технологиялық әдістермен дамытужәне практикалық оқытудың тиімділігін арттыру » 

тақырыбын дамыту, зерттеу және оның ғылыми жақтарын , тиімді әдістерін сабақта қолдану, 

жүзеге асыр, талдау, тексеру. 

                       ПЦК оқытушыларының әдістемелік тақырыптары 

1

  

Бегазова Мадина Жандаровна Creativity for everyone: Implemtation of XXI century 

skills development into the practice of Collage  

2 Меңдгазиева Магишат 

Таскалиевна 

Action research бойынша сабақ барысында 

жоспарлау, іс – әрекет жасау, іс – әрекет нәтижелері 

туралы фактілерді жинау 

3 Алимпияева Замира Сембаевна Жаңа технологиялар арқылы кәсіби даму мен 

зерттеу қабілеттілігін жетілдіру жолдары  

4 Жампеисова Айжана Кайратовна Action research – as a strategy of increasing the 

efficiency of the own activity of a modern teacher 

5 Өмірбаева Айнұр Байсынқызы Action research  - бируақытта арекет ету  және 

зерттеу жүргізу арқылы трасформациялық 

өзгерістерді зерттеу 

6 Султанова  Мадина Аубакировна Нәтижеге бағытталған білім берудегі педагогикалық 

технологияларды тиімді пайдалану 

7 Арманқызы Камила Оқытудың жаңа технологиялары негізінде жеке 

басты қалыптастыруда ерекше білім беруге 

қажеттілігі бар студентті оқытып т әрбиелеу 

8 Турганова Гүлшат 

Амангельдиевна 

Жаңартылған білім мазмұны аясында ағылшын тілі 

сабағында әдіс-тәсәлдерді түрлендіру 

9 Дөненбай Саяхат  Жүнісқызы Жаңа ақпараттық технология жағдайында білім 

алушылардың өзіндік жұмысын ұйымдасатыру 

10 Күнтубай Арайлым Абзалқызы Action research as a tool of professional development of 

teachers of foreign languages 

11 Қартамысова Жадыра Бериковна Lesson Study – мұғалімдер тәжірибесі саласындағы 

білім жетілдіруге бағытталған ынтымақтастық 

педагогикалық тәсіл 

12 Ертас Айгерім The use of Technology to Enhance students English 

speaking skills 



13 Даурен Үкілім Жаңа технология әдістерінің тиімді жолдарын 

қарастыра отырып, сабақты зерттеу арқылы кәсіби 

шеберлікті арттыру 

14 Әзімхан Фариза Талғатқызы Жаңа технологияларды қолдана отырып, білім 

алушылардың ағылшын тілінде сөйлеу қабілеттерін 

қалыптастыру 

15 Таймұха А.М. Колледжде білім алушылардың сөйлеу дағдыларын 

қалыптастыру мақсатында тиімді әдістерді қолдану 

16 Мысыкеева А. The role of new digital technology in teaching English 

17 Мұхаметжанова Қ. Білім алушылардың шет тіліне қызығушылығы мен 

білім сапасын арттыруда Lesson Study – сабақты 

зерттеу әдісін қолдану 

18 Алимбекова Н. Н.  Importance of Action Research in teaching and learning 

process 

19 Амантаева Ү.Б. Lesson study тәсілі арқылы кәсіби даму мен 

зерттеуді жетілдіру жолдары 

20 Түгелбаева А.А Lesson Study – интербелсенді оқыту әдісін сабақ 

барысында қолдану 

21 Ахметова И.Т. Музыка через океан оөыту ідісіндегі музыкалық 

атқаратын рөлі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

2022-2023 оқу  жылына арналған «Тарих, әлеуметтік және экономикалық 

пәндер» ПЦКсының  жұмыс жоспары 

Р/

С 

АТҚАРЫЛАТЫН ІС-ШАРАЛАР  МЕРЗІМІ  ЖАУАПТЫЛАР 

 

І.  ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖҰМЫСТАРЫ 

1 2022-2023 оқу жылындағы  оқытушылардың  оқу пәндері   

мен   жүктемесін анықтау  

тамыз Акбаева Г.Б. 

Бижанов Н.И. 

2 ПЦКның 2022-2023 оқу жылына арналған жұмыс жоспарын 

қарап, бекітуге ұсыну 

тамыз Бижанов Н.И. 

3 Оқыту  мәселелері  бойынша нормативтік –құқықтық 

құжаттарды зерделеу 

Тамыз-

қыркүйек 

Акбаева Г.Б. 

Сайын Е.С 

Бижанов Н.И. 

4 ҚР  Тжәне КБ ЖММБС және үлгілік оқу бағдарламалары 

негізінде  ПЦКда оқытатын пәндер бойынша жұмыс оқу 

бағдарламаларын әзірлеу, құрастыру,   тиісті құзыреттілік 

шеңберінде өзерістер мен ұсыныстар жаңа тақырыптарды 

негіздей отырып енгізу және  бекітуге ұсыну 

тамыз Акбаева Г.Б. 

Бижанов Н.И. 

Пән оқытушылары  

5. Жұмыс оқу бағдарламаларының негізінде күнтізбектік –

тақырыптық жоспарларды әзірлеу және бекітуге ұсыну 

тамыз Акбаева Г.Б. 

Сайын Е.С. 

Бижанов Н.И. 

Пән оқытушылары 

6 ПЦК оқытушыларына бөлінген оқу кабинеттерін, 

зертханаларды, коридорларды жаңа оқу жылына дайындау  

(материалдық, оқу – әдістемелік базасына, құжаттары мен 

стендтердің талапқа сай болуын жәнеолардың санитарлық –

гигиеналық нормалар мен талаптарға сәйкестігін тексеру) 

Тамыз-

қыркүйек 

Акбаева Г.Б. 

Нурымбетова М. 

Кабинет 

меңгерушілері 

7 Студенттердің жеке жұмыс жұмыстарының 

бағдарламаларын тақырыптарын, әдебиеттері мен 

оқулықтарын және әдістемелік құралдарына  талдау жүргізу 

қыркүйек Бижанов Н.И. 

Пән оқытушылары 

8 ПЦК оқытушыларының кәсіби педагогикалық және 

психологиялық біліктіліктерін  арттыру мақсатында  өзіндік 

білім көтеру жоспарларын құрастыру  

қыркүйек Сайын Е.С 

Бижанов Н.И. 

Пән оқытушылары 

9  Өзара сабаққа қатысуды ұйымдастыру арқылы ПЦК 

оқытушыларының пәндерін оқыту деңгейлеріне талдау 

жасау 

Семестр 

сайын 

Бижанов Н.И.  

Пән оқытушылары 

10 Кәсіби бағдар жұмыстарының маркетингін  ұйымдастыру Жоспар 

бойынша 

Алимжанова А.б. 

Бижанов Н.И.  

Пән оқытушылары 

11 ПЦК декадасын ұйымдастырып өткізу, материалдарын  

талапқа сай рәсімдеу, әдістемелік кабинетке өткізу 

Жоспар 

бойынша 

Сайын Е.С 

Бижанов Н.И.  

Пән оқытушылары 

12 ПЦК оқытушыларының ашық сабақтарының графигін 

құрастыру 

Жоспар 

бойынша 

Әлімжанова Ә.Б 

Сайын Е.С. 

Бижанов Н.И.  

Пән оқытушылары 

13. ПЦКдағы топ кураторларының тәрбие жоспарларын 

құрастыру, қарау және бекітуге ұсыну 

Тамыз-

қыркүйек 

Байтекеева А.А. 

Бижанов Н.И. 

Топ кураторлары 

14  Оқытушылардың атқарған жұмыстары бойынша есеп беру 

жұмыстарын ұйымдастыру 

Семестр 

сайын 

Бижанов Н.И.  

 Пән оқытушылары 

15 Студенттермен жеке жұмыстар ұйымдастыру, олардың 

орындалуына бақылау орнату 

Жыл бойы Бижанов Н.И.  

Пән оқытушылары 



16 Студенттердің рухани – адамгершілік тәрбиесі  мен 

патриоттық  сезімдерін  дамыту сұрақтарын талқылау 

Жыл бойы Бижанов Н.И.  

Пән оқытушылары 

17 Күндізгі және сырттай оқу бөлімінде студенттерді оқыту мен 

тәрбиелеудің сапасын  арттыруды қамтамасыз ету бойынша 

іс –шараларды жоспарлап, өткізу 

Жыл бойы Бижанов Н.И.  

 Пән оқытушылары 

18 Топ кураторларының тәрбие жұмыстарын тәрбиенің 

бекітілген  салаларына сәйкес ұйымдастыру,жүргізу 

мәселерін бақылау, ата-аналармен байланыс орнату, көмек 

беру 

Жыл бойы Байтекева А.А.  

Бижанов Н.И. 

Топ кураторлары 

19 Оқытушылардың бекітілген қоғамдық  жұмыстарымен 

таныстыру, орындалуын қадағалау 

Жыл бойы Әкімшілік 

Бижанов Н.И. 

Топ кураторлары 

20 Оқу құжаттарының талапқа сәйкес, уақытында толтырылу 

сапасын қадағалап, тексеріп отыру    

Жоспар 

бойынша 

Алимжанова А.Б. 

Бижанов Н.И.  

Пән оқытушылары 

21 Қазақстан Республикасы Президентінің Жолдауларының, 

Білім және Ғылым министрлігі мен Үкіметінің білім беруге 

қатысты  қаулы-қарар,бұйрықтарының тиісті мәселелерінің 

кезінде орындалуын ұйымдастыру және қадағалау 

Жыл бойы Бижанов Н.И.  

Пән оқытушылары 

22 Күнтізбек -тақырыптық жоспарға сәйкес оқытушылардың 

сабақ жоспарларын күнделікті тексеріп отыру. 

Жыл бойы Бижанов Н.И.  

Пән оқытушылары 

23 Жаңа әдістемелік, ғылыми педагогикалық және оқу 

сабақтары бойынша беделді әдебиеттермен, баспасөз 

материалдарымен,озық  педагогикалық технологиялармен 

жүйелі түрде  танысып, оқу –тәрбие үдерісінде қолдануын 

қадағалау. 

Жыл бойы Бижанов Н.И.  

Пән оқытушылары 

24 Бақылау рейтингі бойынша оқытушылардың әдістемелік 

жұмыстарының нәтижесін бағалау, мадақтау, талдау. 

Жыл бойы Әлімжанова Ә.Б. 

Бижанов Н.И.  

Пән оқытушылары 

25 ПЦК оқытушыларының арасында салауатты өмір салтын 

уағыздау, ПЦК ішілік спартакиядаларға қатысу, демалыстар 

ұйымдастыру. 

Жыл бойы Бижанов Н.И.  

Пән оқытушылары 

27 ПЦК мүшелердің әлеуметтік жағдайларын біліп,колледж 

кеңесінде мәлімдеп отыру. 

Жыл бойы Бижанов Н.И.  

Пән оқытушылары 

28 Даталы күндерге арналған мерекелік іс-шаралар және ПЦК 

онкүндіктерінде пәндік газеттер ұйымдастыру 

Жоспар 

бойынша 

Пән оқытушылары 

 
 Жыл бойы Аттестаттаудан 

өтетін оқытушылар 

1 Білім беруді жетілдіру бойынша мемлекеттік бағдарламалар 

аясындағы іс-шараларға қатысу 

Жыл бойы Бижанов Н.И.  

Пән оқытушылары 

2 Жаңа  оқу - әдістемелік  әдебиеттер мен құралдарға шолу 

жасау 

Жыл бойы Бижанов Н.И.  

Пән оқытушылары 

3  Оқытушыларды республикалық, қалалық және колледж 

ішілік байқауларға дайындау және қатысу 

Жоспар 

бойынша 

Сайын Е.С. 

Бижанов Н.И.  

Пән оқытушылары 

4 Оқытушылардың  колледждің және  ПЦКның  әдістемелік 

тақырыбы аясында оқытушылардың жеке - әдістемелік және 

ғылыми - зерттеу тақырыптарын әзірлеу және тақырыптың 

аясында жұмыс жүргізу 

Жыл бойы Әлімжанова Ә.Б. 

Бижанов Н.И.  

Пән оқытушылары 

5 Оқытушылардың  жеке – әдістемелік және  ғылыми - зерттеу 

тақырыптары  бойынша әзірлемелер  әзірлеу, баспасөзге 

жариялау, Тжәне КБ саласындағы конференциялар мен 

семинарларға қатысу 

Жыл бойы Әлімжанова Ә.Б. 

Сайын Е.С. 

Бижанов Н.И.  

Пән оқытушылары 

6 ПЦК оқытушыларының колледжішілік және ПЦКаралық Жыл бойы Әлімжанова Ә.Б. 



 

ПЦК ЖҰМЫСЖОСПАРЫ 

р/с ПЦК  отырыстың тақырыптары Жүргізу нысаны Жауаптылар 

ТАМЫЗ 

1 2022-2023 оқу жылындағы  

оқытушылардың  оқу пәндері   мен   

жүктемесі мен қоғамдық тапсырмаларын 

бөлу 

ПЦК меңгерушісінің  және 

пән оқытушыларының  

талқылауы 

Бижанов Н.И.  

Барлық 

оқытушылар 

2 ПЦКның 2022-2023 оқу жылына арналған 

жұмыс жоспарын қарап, бекітуге ұсыну 

ПЦК меңгерушісінің  және 

пән оқытушыларының  

талқылауы 

Бижанов Н.И.  

Барлық 

оқытушылар 

3 ҚР  Тжәне КБ ЖММБС және үлгілік оқу 

бағдарламалары негізінде  ПЦКда 

оқытатын пәндер бойынша жұмыс оқу 

бағдарламаларын әзірлеу, құрастыру,   

тиісті құзыреттілік шеңберінде өзерістер 

ПЦК меңгерушісінің  және 

пән оқытушыларының  

талқылауы 

Бижанов Н.И.  

Барлық 

оқытушылар 

өзара сабақтарға қатысып, тәжірибе алмасуын ұйымдастыру Сайын Е.С. 

Бижанов Н.И.  

Пән оқытушылары 

7 Студенттердің жұмыс дәптерлерін тексеріп, тиісті 

ескертулер беру 

Жыл бойы Бижанов Н.И.  

Пән оқытушылары 

8 Оқу бағдарламаларын, оқулықтарды, оқу – әдістемелік 

құралдарды, плакаттар мен видеоматериалдарды және т.б.   

зерделеу және сараптамадан өткізу. 

Жыл бойы Бижанов Н.И.  

Пән оқытушылары 

9 Оқытатын пәндер бойынша кешенді оқу-әдістемелік 

қамтамасыз ету материалдарын әзірлеу 

Жоспар 

бойынша 

Әлімжанова Ә.Б. 

Бижанов Н.И.  

Пән оқытушылары 

10 Оқу үдерісін ғылыми - әдістемелік  ұйымдастыру бойынша  

тәжірибелерді ендіру және әдістемелік нұсқаулар әзірлеу 

Жыл бойы Бижанов Н.И. 

Пән оқытушылары 

11 ПЦК оқытушыларының кәсіби педагогикалық және 

психологиялық біліктіліктерін  арттыру мақсатында  өзіндік 

білім көтеру жоспарларының орындалуын қадағалау, талдау 

жүргізу   

 

Семестр 

сайын 

Сайын Е.С. 

Бижанов Н.И.  

Пән оқытушылары 

12 Оқытушыларды  инновациялық   педагогикалық  жобаларға 

қатыстыру 

Жоспар 

бойынша 

Әлімжанова Ә.Б. 

Бижанов Н.И.  

Пән оқытушылары 

13 ПЦКда  оқытатын  пәндер  бойынша  ғылыми педагогикалық 

– психологиялық  және  техникалық   жаңалықтармен  

танысып  отыру 

Жыл бойы Бижанов Н.И.  

Пән оқытушылары 

ІY   ЖАС ОҚЫТУШЫЛАРМЕН ЖҰМЫС  Жоспар бойынша Әлімжанова Ә.Б. 

Капасова А.А. 

 Пән оқытушылары 

2 Жұмыс оқу бағдарламаларымен күнтізбектік –тақырыптық 

жоспарларға түзетулер енгізу оқу журналын толтыру 

жұмыстары 

 
Бижанов Н.И.  

Пән оқытушылары 

3  Оқытушының өзіндік   білім көтеру жоспарымен жұмыс Оқу 

жылының 

басы 

Бижанов Н.И. 

Тәлімгер 

оқытушылар 

4 Байқау сабақтары мен ашық сабақтардың сабақ жоспарын 

құруға көмек беру  

 
Бижанов Н.И. 

Тәлімгер 

оқытушылар 

5 Жас ұстаздардың  байқау сабақтары мен ашық сабақтарына 

қатысу, талдау және тиісті ұсыныстар беру 

Жоспар 

бойынша 

Тәлімгер 

оқытушылар 



мен ұсыныстар жаңа тақырыптарды 

негіздей отырып енгізу  және  бекітуге 

ұсыну 

4 Жұмыс  оқу  бағдарламаларының негізінде 

күнтізбектік –тақырыптық   жоспарларды 

әзірлеу және бекітуге ұсыну 

ПЦК меңгерушісінің  және 

пән оқытушыларының  

талқылауы 

Бижанов Н.И.  

Барлық 

оқытушылар 

5 ПЦК оқытушыларына бөлінген оқу 

кабинеттерін, зертханаларды, 

коридорларды жаңа оқу жылына дайындау  

(материалдық, оқу – әдістемелік базасына, 

құжаттары мен стендтердің талапқа сай 

болуын және олардың санитарлық – 

гигиеналық нормалар мен талаптарға 

сәйкестігін тексеру) 

ПЦК меңгерушісінің  және 

пән оқытушыларының  

талқылауы 

Әлімжанова Ә.Б. 

Бижанов Н.И.  

кабинет 

меңгерушілері 

6 Кабинет меңгерушілерінің жұмыс 

жоспарларын  қарап, бекітуге ұсыну 

ПЦК меңгерушісінің  және 

пән оқытушыларының  

талқылауы 

Бижанов Н.И. 

кабинет 

меңгерушілері 

7 Үйірме жұмыстарының, тәлімгерлердің 

жұмыс жоспарларын қарап, бекітуге ұсыну 

ПЦК меңгерушісінің  және 

пән оқытушыларының  

талқылауы 

Бижанов Н.И.  

Үйірме 

жетекшілері 

8 Топ кураторларының тәрбие жұмыстарын 

тәрбиенін бекітілген  салаларына сәйкес 

ұйымдастыру,жүргізу және ата-аналармен 

байланыс орнату  мәселелері 

Кураторлар есебі Бижанов Н.И.  

Топ кураторлары 

Қ Ы Р К Ү Й Е К 

2 Пәндер бойынша қажетті оқулықтармен 

қамтамасыз етілу жағдайы 

ПЦК меңгерушісінің  және 

пән оқытушыларының  

талқылауы 

Бижанов Н.И.  

Барлық 

оқытушылар 

 ПЦКның 2022-2023 оқу жылына арналған 

жұмыс жоспарын қарап, бекітуге ұсыну 

ПЦК меңгерушісінің  және 

пән оқытушыларының  

талқылауы 

Бижанов Н.И.  

Барлық 

оқытушылар 

3 1-қыркүйек «Білім күні», 8-қыркүйек 

«Халықаралық сауаттылық»  күніне 

арналған іс-шаралар ұйымдастыру 

Салтанатты іс –шаралар, 

тәрбие сағаттарын, 

кездесулер  ұйымдастыру, 

таным дық газеттер шығару,  

Бижанов Н.И.  

Барлық 

оқытушылар 

 ПЦК оқытушыларын әр-түрлі марапаттарға 

ұсыну. 

ПЦК меңгерушісінің  және 

пән оқытушыларының  

талқылауы 

Бижанов Н.И.  

Барлық 

оқытушылар 

                                                                     Қ А З А Н  

1 Аралық атттестациялық қорытындының 

(емтихан, сынақ, бақылау жұмысы, тест 

т.б.) материалдарын  қарап, бекіту 

ПЦК меңгерушісінің  және 

пән оқытушыларының 

талқылауы 

Бижанов Н.И.  

Барлық 

оқытушылар 

2 Пәндер бойынша кешенді әдістемелік 

қамтамасыз ету материалдарының 

мазмұнына, әдістемелік тиімділігіне талдау 

жүргізу, түзетулер мен толықтырулар 

енгізу, қағаз және электронды нұсқаларын 

әдістемелік кабинетке өткізу 

ПЦК меңгерушісінің  және 

пән оқытушыларының 

талқылауы 

Бижанов Н.И.  

Барлық 

оқытушылар 

3 Оқытудың техникалық құралдарын 

оқытушының сабақта тиімді қолдану 

жағдайы 

Оқытушылардың есептері, 

талдау және жаңа міндеттер 

қою 

Бижанов Н.И.  

Барлық 

оқытушылар 

 

 

Байқау сабақтары ПЦК меңгерушісінің  және 

пән оқытушыларының 

талқылауы 

Әлімбек Қ.С. 



Қ А Р А Ш А 

1 Оқытудың техникалық құралдарын 

оқытушының сабақта тиімді қолдану 

жағдайы 

Оқытушылардың есептері, 

талдау және жаңа міндеттер 

қою 

 

Барлық 

оқытушылар 

 

2 Есеп: Ақпараттық технологияны пәндік 

сабақтарда пайдалану туралы есебі 

Жұмыс нәтижелерін талдау Турсынгожин Д.Қ. 

3 Ашық сабақ. Әдістемелік апта.    

Тақырыбы 

ПЦК меңгерушісінің  және 

пән оқытушыларының 

талқылауы 

Молдабекова Г.А.  

4 ПЦК оқытушыларының оқу журналдарын  

жүргізуін тексерілу қорытындысы  

 

ПЦК меңгерушісінің  және 

пән оқытушыларының 

талқылауы 

Молдабекова Р.М. 

5 Колледж ішілік ашық сабақ: ПЦК меңгерушісінің  және 

пән оқытушыларының 

талқылауы 

Атанова М.Ш. 

 

                                                                     Ж Е Л Т О Қ С А Н 

1 10 - желтоқсан –«Халықаралық адам 

құқықтарының күні», 16-желтоқсан – «ҚР 

ТӘУЕЛСІЗДІГІ күніне»  арналған ПЦК он 

күндігі іс –шараларын ұйымдастыру. 

Салтанатты іс –шаралар, 

тәрбие сағат тарын, 

кездесулер  ұымдастыру, 

таным дық газеттер шығару, 

акцияларға, шерулер ге  

қатысу, ескерткіш терге гүл 

қою 

Бижанов Н.И.  

Барлық 

оқытушылар 

2 Есеп: Оқытушылардың өз білімін көтеру 

және проблемалары бойынша есебі 

ПЦК меңгерушісінің  және 

пән оқытушыларының 

талқылауы 

Бижанов Н.И.  

Барлық 

оқытушылар 

3 Оқу құжаттарының толтырылу сапасы ПЦК меңгерушісінің  

талқылауы 

Бижанов Н.И.  

Барлық 

оқытушылар 

4 Есеп: I-семестр бойынша жұмыс есебі Оқытушылардың есептері Бижанов Н.И.  

Барлық 

оқытушылар 

Қ А Ң Т А Р 

1 Пәндер бойынша кешенді әдістемелік 

қамтамасыз ету материалдарының қағаз 

және электронды нұсқаларының көрмесін 

және оқу кабинетінің байқауын  

ұйымдастыру 

ПЦК меңгерушісінің  және 

пән оқытушыларының 

талқылауы 

Әкімшілік 

мүшелері 

Бижанов Н.И.  

Барлық 

оқытушылар 

2 Өзіндік білім көтеру жоспарларын орындау 

деңгейі 

Есеп беру, жұмыс 

нәтижелерін талдау 

Бижанов Н.И.  

Барлық 

оқытушылар 

3 Кабинет жоспарының    

 орындалуы 

Жұмыс нәтижелерін талдау Дауренханова Ж.Ж.  

4 Кабинет байқауы. Жұмыс нәтижелерін талдау Сайын Е.С 

Бижанов Н.И. 

5 Ғылыми-әдістемелік басылымдарға 

жариялау есебі. 

Әр жұмысты, мақаланы 

қарастыру, талқылау.   

Бижанов Н.И.   

    

А Қ П А Н 

1 Есеп:ПЦК оқытушыларының ғылыми 

әдістемелік материалдарының баспасөзге 

Оқытушылардың есептері, 

талдау және жаңа міндеттер 

Бижанов Н.И.  

Барлық 



жариялау есебі қою оқытушылар 

2 Оқытудың техникалық құралдарын 

оқытушының сабақта тиімді қолдану 

жағдайы 

Оқытушылардың есептері, 

талдау және жаңа міндеттер 

қою 

Бижанов Н.И.  

Барлық 

оқытушылар 

Н А У Р Ы З 

1 Кабинеті меңгерушісінің есебі 

 

Жұмыс нәтижесін талдау Атанова М.Ш. 

2 Әдістемелік  апта. Колледж ішілік ашық 

сабақ 

 

ПЦК меңгерушісінің  және 

пән оқытушыларының 

талқылауы 

Бижанов Н.И. 

 

С Ә У І Р 

1 Қорытынды және аралық атттестаттау 

материалдарын талдау және бекітуге ұсыну 

ПЦК меңгерушісінің  және 

пән оқытушыларының 

талқылауы 

Бижанов Н.И.  

Барлық 

оқытушылар 

2 «Дарындылар Академиясы» студенттердің 

ғылыми конференциясына  қатысу, 

нәтижесін талдау 

Оқытушылардың есептері, 

талдау және жаңа міндеттер 

қою 

Бижанов Н.И.  

Барлық 

оқытушылар 

3 Өзара  сабаққа  қатысу  дәптерінің 

жүргізілу барысын  талдау 

 

Оқытушылардың есептері, 

талдау 

Бижанов Н.И.  

Барлық 

оқытушылар 

М А М Ы Р 

1 Өзіндік білім көтеру жоспарларын орындау 

деңгейі 

Есеп беру, жұмыс 

нәтижелерін талдау 

Бижанов Н.И. 

Барлық 

оқытушылар 

2 9- мамыр -  «Ерлікке тағзым» арналған іс –

шаралар ұйымдастыру. 

Салтанатты іс –шаралар, 

тәрбие сағаттарын  

ұымдастыру, таным дық 

газеттер шығару, 

акцияларға, шерулерге  

қатысу, ескерткіш терге гүл 

қою,ардагер лермен кездесу  

Топ кураторлары 

М А У С Ы М 

1 Пәндер бойынша кешенді әдістемелік 

қамтамасыз ету материалдарының 

мазмұнына, әдістемелік тиімділігіне талдау 

жүргізу, түзетулер мен толықтырулар 

енгізу, қағаз және электронды нұсқаларын 

әдістемелік кабинетке өткізу 

ПЦК меңгерушісінің  және 

пән оқытушыларының 

талқылауы 

Бижанов Н.И.  

Барлық 

оқытушылар 

2 Оқу құжаттарының толтырылу сапасы ПЦК меңгерушісінің  

талқылауы 

Бижанов Н.И.  

Барлық 

оқытушылар 

3 Топ кураторларының тәрбие жұмыстарын 

тәрбиенін бекітілген  салаларына сәйкес 

ұйымдастыру,жүргізу және ата-аналармен 

байланыс орнату  мәселелері 

Кураторлар есебі Бижанов Н.И.  

Топ кураторлары 

4 Қоғамдық жұмыстардың орындалу 

нәтижесі 

Оқытушылардың есебі Әкімшілік 

Бижанов Н.И.  

Барлық 

оқытушылар 

5 -1-маусым - –«Халықаралық балаларды 

қорғау күні» , 26-маусым-«Халықаралық 

есірткіге қарсы күрес күніне» арналған іс –

шаралар ұйымдастыру.. 

Салтанатты іс –шаралар, 

тәрбие сағаттарын  

ұымдастыру, таным дық 

газеттер шығару, 

Топ кураторлары 



акцияларға,  қатысу 

    

7 Есеп:ІІ семестр  бойынша  және оқу 

жылының қорытынды  жұмыс есебі 

Оқытушылардың есептері Бижанов Н.И.  

Барлық 

оқытушылар 

8 Келесі оқу жылындағы жұмыстарды 

жоспарлау және талдау 

ПЦК меңгерушісінің  және 

пән оқытушыларының 

талқылауы 

Бижанов Н.И.  

Барлық 

оқытушылар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



КОЛЛЕДЖДІҢ  ӘДІСТЕМЕЛІК ТАҚЫРЫБЫ:«Action research пен  Lesson study тәсілдерін 

жаңа білім беру мазмұнында қолдану кәсіби даму мен сапалы нәтиже кепілі ретінде 

педагогтердің дербес практикасын жетілдіру және басқа педагогтармен тәжірибе алмасу» 

   

ДЕНЕ ТӘРБИЕСІ ЖӘНЕ АЛҒАШҚЫ ӘСКЕРИ ДАЙЫНДЫҚ ТЕХНОЛОГИЯСЫ ПӘНДІК 

ЦИКЛ КОМИССИЯ ОҚЫТУШЫЛАРЫНЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК ТАҚЫРЫБЫ: 

Дене тәрбиесі маман даярлауда ғылыми –зерттеу жұмыстары арқылы кәсіби сапаларды 

қалыптастыру 

 

Р/

С 

                  АТҚАРЫЛАТЫН    ІС  -  ШАРАЛАР  МЕРЗІМ

І  

ЖАУАПТЫЛАР 

 

І.  ҰЙЫМДАСТЫРУ     ЖҰМЫСТАРЫ 

1 2022 - 2023 оқу жылындағы  оқытушылардың  оқу пәндері   

мен   жүктемесін анықтау  

тамыз Алимжанова А.Б. 

МухамеджановаУ.Ж. 

2 Пәндік циклдің 2022-2023 оқу жылына арналған жұмыс 

жоспарын қарап, бекітуге ұсыну 

тамыз Мухамеджанова 

У.Ж. 

3 Оқыту  мәселелері  бойынша   нормативтік – құқықтық 

құжаттарды зерделеу 

тамыз-

қыркүйек 

Алимжанова А.Б. 

Сайнұлы Е 

Мухамеджанова 

У.Ж. 

4 ҚР  Тжәне КБ ЖММБС және үлгілік оқу жоспары негізінде  

пәндік циклда оқытатын пәндер бойынша  модуль бойынша 

жұмыс оқу бағдарламаларын әзірлеу,  құрастыру,   тиісті 

құзыреттілік шеңберінде өзерістер мен ұсыныстар жаңа 

тақырыптарды негіздей отырып енгізу  және  бекітуге ұсыну 

тамыз Алимжанова А.Б. 

Мухамеджанова 

У.Ж. 

 

ПЦК оқытушылары  

5. Жұмыс  оқу  бағдарламаларының негізінде жұмыс оқу 

бағдарламасын .күнтізбектік –тақырыптық   жоспарларды 

әзірлеу және бекітуге ұсыну 

тамыз Алимжанова А.Б. 

Мухамеджанова 

У.Ж. 

6 Пәндік цикл  оқытушыларына бөлінген оқу 

кабинеттерін,спорт залдарды, коридорларды жаңа оқу 

жылына дайындау  (материалдық, оқу – әдістемелік базасына, 

құжаттары мен стендтердің талапқа сай болуын және олардың 

санитарлық –гигиеналық нормалар мен талаптарға сәйкестігін 

тексеру) 

тамыз-

қыркүйек 

Сайнұлы Е. 

Мухамеджанова 

У.Ж. 

Кабинет 

меңгерушілері 

7 Студенттердің жеке жұмыс жұмыстарының бағдарламаларын 

тақырыптарын, әдебиеттері мен оқулықтарын және 

әдістемелік құралдарына  талдау жүргізу 

қыркүйек  

 ПЦК оқытушылары 

8 Пәндік цикл оқытушыларының кәсіби педагогикалық және 

дене тәрбиесінен біліктіліктерін  арттыру мақсатында  өзіндік 

білім көтеру жоспарларын құрастыру  

қыркүйек Сайынұлы Е. 

Мухамеджанова 

У.Ж. 

 ПЦК оқытушылары 

9  Өзара сабаққа қатысуды ұйымдастыру арқылы пәндік цикл 

оқытушыларының пәндерін оқыту деңгейлеріне талдау 

жүргәзу 

семестр 

сайын 

Мухамеджанова 

У.Ж. 

 ПЦК оқытушылары 

10 Кәсіби бағдар жұмыстарының маркетингін  ұйымдастыру жоспар 

бойынша 

Меңдгазиева М.Т. 

Мухамеджанова 

У.Ж. 

 ПЦК оқытушылары 

11 Пәндік цикл декадасын ұйымдастырып өткізу, материалдарын  

талапқа сай рәсімдеу, әдістемелік кабинетке өткізу  

жоспар 

бойынша 

Алимжанова А.Б. 

Мухамеджанова 

У.Ж. 

 ПЦК оқытушылары 

12 Пәндік цикл оқытушыларының ашық сабақтарының графигін жоспар Алимжанова А.Б. 



құрастыру бойынша Мухамеджанова 

У.Ж. 

 

13. Пәндік цикл топ кураторларының тәрбие жоспарларын 

құрастыру, қарау және бекітуге ұсыну 

Тамыз-

қыркүйек 

Байтекеева А.А. 

Мухамеджанова 

У.Ж. 

Топ кураторлары 

14  Оқытушылардың атқарған жұмыстары бойынша есеп беру 

жұмыстарын ұйымдастыру 

Семестр 

сайын 

 ПЦК оқытушылары 

15 Студенттермен жеке жұмыстар ұйымдастыру, олардың 

орындалуына бақылау орнату 

Жыл 

бойы 

Мухамеджанова 

У.Ж. 

 ПЦК оқытушылары 

16 Колледждің  бітіруші түлектерімен байланыстар орнату, 

кездесулер ұйымдастыру 

Жыл 

бойы 

Асубаева Г.С. 

Топ кураторлары 

 Пән оқытушылары 

17 Студенттердің рухани – адамгершілік тәрбиесі  мен 

патриоттық  сезімдерін  дамыту сұрақтарын талқылау 

Жыл 

бойы 

Байтекева А.А. 

ПЦК оқытушылары 

18 Күндізгі және сырттай оқу бөлімінде студенттерді оқыту мен 

тәрбиелеудің сапасын  арттыруды қамтамасыз ету бойынша іс 

– шараларды жоспарлап, өткізу   

Жыл 

бойы 

Ақбаева Г.Б. 

Мухамеджанова 

У.Ж. 

19 Топ кураторларының тәрбие жұмыстарын тәрбиенін 

бекітілген  салаларына сәйкес ұйымдастыру, жүргізу 

мәселерін бақылау, ата-аналармен байланыс орнату.  

Жыл 

бойы 

Байтекева А.А.  

 

Топ кураторлары 

20 Оқытушылардың бекітілген қоғамдық  жұмыстарымен 

таныстыру, орындалуын қадағалау 

Жыл 

бойы 

Әкімшілік 

 Топ кураторлары 

21 Оқу құжаттарының талапқа сәйкес, уақытында толтырылу 

сапасын қадағалап, тексеріп отыру    

Жоспар 

бойынша 

Мендгазиева М.Т. 

ПЦК оқытушылары 

22 Қазақстан Республикасы Президентінің Жолдауларының, 

Білім және Ғылым министрлігі мен Үкіметінің білім беруге 

қатысты  қаулы-қарар, бұйрықтарының тиісті мәселелерінің 

кезінде орындалуын ұйымдастыру және қадағалау 

Жыл 

бойы 

 Алимжанова А.Б. 

 

ПЦК оқытушылары 

23 Күнтізбек – тақырыптық жоспарға сәйкес оқытушылардың 

сабақ жоспарларын күнделікті тексеріп отыру. 

Жыл 

бойы 

Алимжанова А.Б. 

Сайнұлы Е. 

Мухамеджанова 

У.Ж. 

ПЦК оқытушылары 

24 Жаңа әдістемелік, ғылыми педагогикалық және оқу сабақтары 

бойынша негізгі әдебиеттермен, баспасөз материалдарымен, 

озық  педагогикалық технологиялармен жүйелі түрде  

танысып, оқу –тәрбие үдерісінде қолдануын қадағалау. 

Жыл 

бойы 

Алимжанова А.Б. 

 Мухамеджанова 

У.Ж. 

ПЦК оқытушылары 

25 Бақылау рейтингі бойынша оқытушылардың әдістемелік 

жұмыстарының нәтижесін бағалау, мадақтау, талдау . 

Жыл 

бойы 

Алимжанова А.Б. 

Мухамеджанова 

У.Ж. 

 ПЦК оқытушылары 

26 Пәндік цикл оқытушыларының арасында салауатты өмір 

салтын уағыздау, колледж ішілік спортакиадаларға қатысу, 

демалыстар ұйымдастыру. 

Жыл 

бойы 

 

 Кәсіподақ ұйымы 

ПЦК 

оқытушылары 

27 Пәндік цикл оқытушыларының әлеуметтік жағдайларын біліп, 

колледж кеңесінде мәлімдеп отыру. 

Жыл 

бойы 

 

Мухамеджанова 

У.Ж. 

 

 ПЦКоқытушылары 



28 Даталы күндерге арналған мерекелік іс-шараларға қатысу. Жоспар 

бойынша 

ПЦК оқытушылары 

                                     ІІ            ОҚУ  –   ӘДІСТЕМЕЛІК  ЖҰМЫСТАР 

1. Жекелеген   оқытушылардың  іс – тәжірибесін жинақтау. 

Пәнді оқыту әдістемесінің тәжірибелерімен бөлісу. 

Жыл 

бойы 

Аттестаттаудан 

өтетін оқытушылар 

2 Білім беруді жетілдіру бойынша мемлекеттік бағдарламалар 

аясындағы іс-шараларға қатысу 

Жыл 

бойы 

  Мухамеджанова 

У.Ж. 

 ПЦК оқытушылары 

3 Жаңа  оқу – әдістемелік  әдебиеттер мен құралдарға шолу 

жасау 

жыл бойы   Мухамеджанова 

У.Ж. 

 ПЦК оқытушылары 

4  Оқытушыларды республикалық, қалалық және колледж 

ішілік байқауларға дайындау және қатысу 

жоспар 

бойынша 

Сайнұлы Е. 

Пән оқытушылары 

5 Оқытушылардың  колледждің және  пәндік циклдің   

әдістемелік тақырыбы аясында оқытушылардың жеке – 

әдістемелік және ғылыми – зерттеу тақырыптарын әзірлеу 

және тақырыптың аясында жұмыс жүргізу  

Жыл 

бойы 

Алимжанова А.Б. 

Мухамеджанова 

У.Ж. 

ПЦК оқытушылары 

6 Оқытушылардың  жеке – әдістемелік және  ғылыми – зерттеу 

тақырыптары  бойынша әзірлемелер  әзірлеу, баспасөзге 

жариялау, Тжәне КБ саласындағы конференциялар мен 

семинарларға қатысу 

Жыл 

бойы 

Сайнұлы Е. 

Мухамеджанова 

У.Ж. 

ПЦК оқытушылары 

7 Пәндік цикл  оқытушыларының колледжішілік және пәндік 

цикл аралық  өзара сабақтарға қатысып, тәжірибе алмасуын 

ұйымдастыру 

Жыл 

бойы 

Алимжанова А.Б. 

Сайынұлы Е 

 Пән оқытушылары 

Мухамеджанова 

У.Ж. 

8 Студенттердің  пәндерден жұмыс дәптерлерін тексеріп, тиісті 

ескертулер беру 

Жыл 

бойы 

Алимжанова А.Б. 

Мухамеджанова 

У.Ж. 

ПЦК оқытушылары 

9 Оқу бағдарламаларын, оқулықтарды, оқу – әдістемелік 

құралдарды, плакаттар мен видеоматериалдардыжәне т.б.   

зерделеу және сараптамадан өткізу. 

Жыл 

бойы 

Сайнұлы Е. 

Мухамеджанова 

У.Ж. 

 Пән оқытушылары 

10 Оқытатын пәндер бойынша кешенді оқу-әдістемелік 

қамтамасыз ету материалдарын әзірлеу 

Жоспар 

бойынша 

Мухамеджанова 

У.Ж. 

Пән оқытушылары 

11 Оқу үдерісін ғылыми – әдістемелік  ұйымдастыру бойынша  

тәжірибелерді ендіру және әдістемелік нұсқаулар әзірлеу 

Жыл 

бойы 

 Сайнұлы Е 

 Пән оқытушылары 

12 Маман даярлаудың мазмұнына өзгерістер енгізу, аралық 

аттестаттау  өткізуді қамтамасыз ету, жекелеген пәндерден 

студенттердің білімін бағалаудың жалпыға бірдей талаптарын 

жасап шығару, емтихан материалдарын, бақылау жұмыстарын 

сынақтар мен тест тапсырмаларын және т.б. оқу-әдістемелік 

материалдар  әзірлеу.  

Жыл 

бойы 

Алимжанова А.Б. 

Мухамеджанова 

У.Ж. 

 ПЦК оқытушылары 

13 Пәндік циклға  шоғырландырылған оқу пәндерін оқытудың 

әдістемесі бойынша  әзірлеме дайындау,  теориялық  және 

зертханалық – практикалық сабақтар, бақылау және сынақ 

жұмыстары, кәсіптік практика түрлері,  курстық жұмыстар  

бойынша қажетті оқу – әдістемелік және бақылау   

материалдарын дайындау 

Жыл 

бойы 

Алимжанова А.Б. 

Мухамеджанова 

У.Ж. 

 

 ПЦК оқытушылары 

ІІІ ОҚЫТУШЫЛАРДЫҢ КӘСІБИ БІЛІКТІЛІГІН  КӨТЕРУ ЖӘНЕ АРНАЙЫ 

ДАЙЫНДЫҚТАН ӨТКІЗУ ЖҰМЫСТАРЫ 

1 Пәндік цикл  оқытушыларының кәсіби педагогикалық және Семестр Алимжанова А.Б. 



дене тәрбиесі біліктіліктерін  арттыру мақсатында  өзіндік 

білім көтеру жоспарларының орындалуын қадағалау, талдау 

жүргізу  

сайын Мухамеджанова 

У.Ж. 

 ПЦК оқытушылары 

2 Оқытушыларды инновациялық педагогикалық жобаларға 

қатыстыру 

Жоспар 

бойынша 

Алимжанова А.Б. 

ПЦК оқытушылары 

3. Пәндік циклда  оқытатын пәндер бойынша ғылыми 

педагогикалық,дене тәрбиесінен және кәсіптік  техникалық 

жаңалықтармен танысып отыру 

Жыл 

бойы 

Мухамеджанова 

У.Ж. 

ПЦК оқытушылары 

4. Республикалық, қалалық білім көтеру институттарының 

жоспарлары бойынша білім көтеру  

Жоспар 

бойынша 

Алимжанова А.Б. 

Мухамеджанова 

У.Ж. 

ПЦК оқытушылары 

5. Колледждің әдістемелік жоспарына сәйкес аттестаттаудан өту Жоспар 

бойынша 

Алимжанова А.Б. 

Мухамеджанова 

У.Ж. 

ПЦК оқытушылары 

ІY        ЖАС ОҚЫТУШЫЛАРМЕН ЖҰМЫС 

1 Жұмысоқубағдарламаларымен күнтізбектік –тақырыптық 

жоспарларға түзетулер енгізу оқу журналын толтыру 

жұмыстары 

Оқу 

жылының 

басы 

Алимжанова А.Б. 

Тәлімгер оқытушылар 

2  Оқытушының өзіндік   білім көтеру жоспарын дайындау.  Сайнұлы 

Е.Мухамеджанова 

У.Ж. 

 ПЦК оқытушылары 

Тәлімгер оқытушылар 

3 Байқау сабақтары мен ашық сабақтардың сабақ жоспарын 

құруға көмек беру және бекіту 

Жоспар 

бойынша 

Сайнұлы Е 

Мухамеджанова У.Ж 

Тәлімгер оқытушылар 

4 Жас мамандардың  байқау сабақтары мен ашық сабақтарына 

қатысу, талдау және тиісті ұсыныстар беру 

Жоспар 

бойынша 

 Сайнұлы Е 

 Мухамеджанова У.Ж  

Барлықоқытушылар 

5 Жас мамандарды басқа оқытушылардың сабақтарына 

мақсатты түрде қатысып, тәжірибе алмасу жұмыстарын 

ұйымдастыру 

Жыл 

бойы 

Сайнұлы Е. 

 Мухамеджанова У.Ж 

Тәлімгер оқытушылар 

6. Сабақтың тақырыбына қарай құрылымын анықтау және 

оқытушының сабақты жүргізу стилін таңдау әдістерімен 

жұмыс 

Жыл 

бойы 

Сайнұлы Е 

Мухамеджанова У.Ж 

Тәлімгер оқытушылар 

7 Жас мамандардың әдістемелік әзірлемелер мен баяндамалар 

дайындауына басшылық жасау 

Жоспар 

бойынша 

Алимжанова А.Б. 

 Мухамеджанова У.Ж 

Тәлімгер оқытушылар 

8 Жас  ұстаздардың өзара бір –бірінің сабағына қатысуын 

ұйымдастыру 

Жыл 

бойы 

Алимжанова А.Б. 

Мухамеджанова У.Ж 

Тәлімгер оқытушылар 

9 Жас ұстаздардың инновациялық педагогикалық 

технологияларды зерделету және педагогикалық үдеріске 

ендіру жұмыстарына басшылық жасау 

Жыл 

бойы 

 Сайнұлы Е 

  Мухамеджанова У.Ж 

Тәлімгер оқытушылар 

10 Жас оқытушылардың оқытудың техникалық құралдарымен 

жұмыс жүргізудің техникалық дағдыларын  жетілдіру    

Жыл 

бойы 

Сайнұлы Е 

Тәлімгер оқытушы 

Мухамеджанова 

У.Жлар 

11 Оқытудың техникалық құралдарын сабақта тиімді 

қолданудың әдістерімен жұмыс 

Жыл 

бойы 

Алимжанова А.Б. 

Мухамеджанова У.Ж 

Тәлімгер оқытушылар 

               Y    СТУДЕНТТЕРМЕН ЖҮРГІЗІЛЕТІН САБАҚТАН ТЫС ЖҰМЫСТАР 



 

ПӘНДІК ЦИКЛ ОТЫРЫСЫНЫҢ  ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ 

р/с Пәндік цикл   отырысының    

тақырыптары 

Жүргізу нысаны Жауаптылар 

Т А М Ы З 

1 2022- 2023 оқу жылындағы  

оқытушылардың  оқу пәндері   мен   

жүктемесі мен қоғамдық тапсырмаларын 

бөлу  

Пәндік цикл төрайымы  және 

пән оқытушыларының  

талқылауы 

Мухамеджанова У.Ж 

ПЦК оқытушылары 

2 Пәндік циклдің  2022-2023оқу жылына 

арналған жұмыс жоспарын қарап, 

бекітуге ұсыну 

 Пәндік цикл төрайымы  

және пән оқытушыларының  

талқылауы 

Мухамеджанова У.Ж 

ПЦК оқытушылары 

3 ҚР  Тжәне КБ ЖММБС және үлгілік оқу 

бағдарламалары негізінде   пәндік цикл 

бойынша оқытатын жұмыс оқу 

Пәндік цикл төрайымы және 

пән оқытушыларының  

талқылауы 

Мухамеджанова У.Ж 

ПЦК оқытушылары 

1 Студенттермен шығармашылық, 

интеллектуальдықчемпионатына,байқаулар,WorldSkillsчемп

ионатын   олимпиадалар, тақырыптық кештер мен диспуттар 

ұйымдастыру 

Колледж 

дің 

жоспары 

бойынша 

Байтекева А.А. 

Сайнұлы Е 

Мухамеджанова У.Ж 

ПЦК  оқытушылар 

2 Қалалық  және колледжішілік студенттердің ғылыми 

конференцияларына жәнеWorldSkillsчемпионатына,  пәндік  

олимпиадаларға  дайындау, колледжішілік ғылыми 

рефераттар байқауын ұйымдастыру  

Колледж 

дің 

жоспары 

бойынша 

Сайнұлы Е 

Мухамеджанова У.Ж 

ПЦК  оқытушылары 

3 Студенттердің кәсіптік практикаларының қорытынды 

конференцияларына, практика базаларында өткізетін 

сабақтары мен іс-шараларына дайындау 

Колледж 

дің 

жоспары 

бойынша 

 Асубаева Г.С. 

Практика әдіскерлері 

4 Кәсіби бағдар жұмыстарын ұйымдастыру және   «Ашық 

есік» күніне қатысу 

Колледж 

дің 

жоспары 

бойынша 

Мендгазиева М.Т 

Мухамеджанова У.Ж 

 

ПЦК  оқытушылары 

5 Үлгермеуші студенттерге жеке пәндерден және арнайы 

пәндерден кеңестер беру, қосымша сабақтар ұйымдастыру 

Жыл бойы  Алимжанова А.Б. 

Мухамеджанова 

У.Ж. 

6 Қала мен аудан өміріндегі  мерекелерге және қаладағы  

мәдени орындаға, театрларға,мұражайларға барып, талдау 

жұмыстарын жүргізу 

Жоспар 

бойынша 

Байтекеева А.А. 

Мухамеджанова У.Ж 

 

Топ кураторлары 

8 Колледждің «Аяла» қомқорлық ұйымының жұмысына 

белсенді қатысу 

Жоспар 

бойынша 

Байтекеева А.А. 

Топ кураторлары 

9 Колледждегі үйірмелерге, клубтар мен спорт 

секцияларының жұмыстарына белсене араласу 

Жоспар 

бойынша 

Байтекеева А.А. 

Топ жетекшілер 

Топ кураторлары 

10  Студенттермен даталы күндерге, мерекелерге  арналған 

салтанатты кештерді ұйымдастыру, қатысу 

Жыл бойы  Байтекеева А.А.  

Мухамеджанова У.Ж 

 

11 Студенттердің шығармашылық жұмыстары мен жобалар 

қорғауына  басшылық жасау 

Жыл бойы  Сайнұлы Е 

Мухамеджанова У.Ж 

 

12 ҚР Конституциясының негізгі принциптерін меңгерту, адам 

бостандықтары, құқықтары  туралы білімдерін жетілдіріп,   

міндеттерін орындауға  ықпал ету. 

Жыл бойы  Байтекеева А.А.  

Мухамеджанова У.Ж 

 

Топ кураторлары 



бағдарламаларын әзірлеу,  құрастыру,   

тиісті құзыреттілік шеңберінде өзерістер 

мен ұсыныстар жаңа тақырыптарды 

негіздей отырып енгізу  және  бекітуге 

ұсыну 

4 Жұмыс  оқу  бағдарламаларды модульдік 

жүйеде  күнтізбектік – тақырыптық   

жоспармен бірге әзірлеу әзірлеу және 

бекітуге ұсыну 

Пәндік цикл төрайымы және 

пән оқытушыларының  

талқылауы 

Мухамеджанова У.Ж 

ПЦК оқытушылары 

5 Пәндік цикл бойынша оқытушыларға 

бөлінген оқу кабинеттерін, спорт зал 

,шешінетін орындарды,зертханаларды, 

коридорларды жаңа оқу жылына 

дайындау  (материалдық, оқу – 

әдістемелік базасына, құжаттары мен 

стендтердің талапқа сай болуын және 

олардың санитарлық – гигиеналық 

нормалар мен талаптарға сәйкестігін 

тексеру) 

 Пәндік цикл төрайымы  

және пән оқытушыларының  

талқылауы 

Алимжанова А.Б. 

Мухамеджанова У.Ж 

 

 Баймолданова С.О. 

 медбике 

кабинет 

меңгерушілері 

6 Кабинет меңгерушілерінің жұмыс 

жоспарларын  қарап, бекітуге ұсыну 

Пәндік цикл төрайымы және 

пән оқытушыларының  

талқылауы 

Мухамеджанова У.Ж 

кабинет 

меңгерушілері 

7 Спорттық секция жұмыстарының, 

тәлімгерлердің жұмыс жоспарларын 

қарап, бекітуге ұсыну 

 Пәндік цикл төрайымы  

және пән оқытушыларының  

талқылауы (февраль) 

Мухамеджанова У.Ж 

 Секция жетекшілері 

8 Топ кураторларының тәрбие 

жұмыстарын тәрбие бағыттары бойынша 

бекітілген  салаларына сәйкес 

ұйымдастыру,жүргізу және ата-

аналармен байланыс орнату  мәселелері 

 

Кураторлар есебі 

Мухамеджанова У.Ж 

 

Топ кураторлары 

Қ Ы Р К Ү Й Е К 

1 Баяндама:«Lesson Staydy- Мұғалім 

тәжірибесі саласында білімді жетілдіру, іс 

әрекеттерді зерттеу жұмысының үлгісі» 

Пәндік цикл  отырысында 

тыңдалады 

Оқытушы- 

Мухамеджанова У.Ж 

 

2 Пәндер бойынша қажетті оқулықтармен 

қамтамасыз етілу жағдайы 

Пәндік цикл төрайымы және 

пән оқытушыларының  

талқылауы 

Мухамеджанова У.Ж 

 

Пән  оқытушылар 

4 1-қыркүйек «Білім күні» Салтанатты іс –шаралар, 

тәрбие сағаттарын, 

кездесулер  ұымдастыру, 

танымдық газеттер шығару,  

Топ кураторлары 

Пән  оқытушылар 

5. Жаңа білімдік технологиялармен 

толықтыру, модульдік кредиттік 

бағдарламамен  оқу сабақтарын 

интиграциялы (кіріктірлген) түрінде 

өткізу.     

 Пәндік цикл төрайымы  

және пән оқытушыларының  

талқылауы 

Мухамеджанова У.Ж 

 

 

Барлық оқытушылары 

6 Баспаға, басылым беттеріне жариялауға 

ұсынылатын материялдар сапасын 

талқылау 

 Пәндік цикл төрайымы  

және пән оқытушыларының  

талқылауы 

Мухамеджанова У.Ж 

 

 

Барлық оқытушылары 

7 Тәлімгер тағайындау, жұмыс жоспарын 

бекіту 

 Пәндік цикл төрайымы  

және пән оқытушыларының  

Мухамеджанова У.Ж. 

 



талқылауы 

8 Сабақты зерттеу оқытушылардың кәсіби 

біліктілігін дамыту (Action research пен  

Lesson study) тәсілдерін оқыту үрдісінде 

пайдалану.  

Жаңартылған білім беру 

мазмұнына топтық жұмыс 

түрлерін ұйымдастыру  

Мухамеджанова У,Ж, 

Оңғарбек 

А,О,Жанарбеков 

М,Б,Қожақанов, 

Асыранкулов Е,А, 

Ж.М.БақытМ.Б. 

Тулеутаева Ж.Г.  

Саулебаев 

Ә.Т..Маметтурдиев 

М,Қ. 

                                                                     Қ А З А Н  

 

1 Баяндама: «Дене тәрбиесі және спорт» 

мамандарын даярлауда ғылыми зерттеу 

жұмыстарын үйымдастырудың  тиімді 

жолдары. 

Міндеттер мен жұмыс 

бағыттарын талдау 

Оқытушы-  

Жанарбеков М.Б  

2 Аралық атттестациялық қорытындының 

(емтихан, сынақ, бақылау жұмысы, тест 

т.б. ) материалдарын  қарап, бекіту 

 Пәндік цикл төрайымы  

және пән оқытушыларының  

талқылауы 

Мухамеджанова У.Ж. 

Барлық оқытушылар 

3 Пәндер бойынша кешенді әдістемелік 

қамтамасыз ету материалдарының 

мазмұнына, әдістемелік тиімділігіне 

талдау жүргізу, түзетулер мен 

толықтырулар енгізу, қағаз және 

электронды нұсқаларын әдістемелік 

кабинетке өткізу 

 Пәндік цикл төрайымы  

және пән оқытушыларының  

талқылауы 

Мухамеджанова У.Ж. 

 

 

Барлық оқытушылар 

4 ПЦК жас мамандарға тәжірибелік 

біліктілік, іскерлік, дағдыларын меңгерту, 

қалыптастыру   

 Пәндік цикл бойынша ашық 

сабақ. Тәжірибе бөлісу. 

Оқытушы – 

Жанарбеков 

М.Б.,Оңғарбек А.О., 

 

5 3-4 курс студенттерінің курстық 

жұмыстарының тақырыптарын қарап, 

бекіту және  студенттерге таратып беру, 

тиісті кеңестер беру 

 Пәндік цикл төрайымы  

және пән оқытушыларының  

талқылауы 

Мухамеджанова У,Ж. 

 

Пән оқытушылары 

6 Оқытудың техникалық құралдарын 

оқытушының сабақта тиімді қолдану 

жағдайын тексеру,бағалау 

Оқытушылардың есептері, 

талдау және жаңа міндеттер 

қою 

Мухамеджанова У.Ж 

 

ПЦК оқытушылары 

7 1-қазан –«Халықаралық қарттар күні».  24-

қазан –«БҰҰ күніне» арналған іс –шаралар 

ұйымдастыру 

Тәрбие сағаттарын, 

кездесулер  ұымдастыру, 

танымдық газеттер шығару 

ПЦК оқытушылары 

Топ кураторлары 

9  Жас мамандарды пән бойынша теориялық 

білімін практикада байланыстыру және 

ақпараттық технологияны қолдануда 

жаңартылған білім беру мазмұны бағыты 

бойынша әдістемелік көмек көрсету  

Байқау сабағын пәндік- цикл 

төрайымы   және пән 

оқытушыларының  

талқылауы 

Тәлімгер оқытушылар  

 

Қ А Р А Ш А 

1 Баяндама:  «Сабақты жоспарлауда 

басшылыққа алатын қағидаттар» 

Пәндік цикл  отырысында 

тыңдалады 

Оқытушы – 

Қожақанова Ж.М 

2 Пәндік цикл  оқытушыларының ғылыми-

әдістемелдік материалдарының 

баспасөзге жариялау есебі 

Оқытушылардың есептері, 

талдау және жаңа міндеттер 

қою 

Мухамеджанова У.Ж 

Барлық оқытушылар 

3 Кәсіптік практика түрлерінің Кәсіптік практика Тәжірибе әдіскері 



ұйымдастырылып, өту деңгейі, сапасы әдіскерлерінің есебі, талдау 

және жаңа міндеттер қою 

 

практика әдіскерлері 

4 Аралық  атттестаттау материалдарын 

талдау және бекітуге ұсыну 

 Пәндік цикл төрайымы  

және пән оқытушыларының  

талқылауы 

Мухамеджанова У.Ж 

Барлық оқытушылар 

5 20  қараша  – «Темекі шегуді тоқтату  

күніне»  арналған іс – шаралар 

ұйымдастыру 

Тәрбие сағаттарын,  

ұйымдастыру, танымдық 

газеттер шығару, мұражайға 

бару 

Байтекева А.А. 

ПЦК оқытушылары 

Топ кураторлары 

6 Жаңа қабылданған оқытушылардың 

өзара сабаққа қатысуы, сапасы.   

Пәндік цикл төрайымы  және 

пән оқытушыларының  

талқылауы, ұсыныстары 

Базарбеков 

Д.Б.,Гулназ 

И,Жанкелді 

Жанатұлы 

7 Педагогикалық зерттеу 

жұмысынұйымдастыру  

курстық жұмыс туралы 

есебін тыңдау, пікір, 

ұсыныстармен толықтырулар  

Мухамеджанова 

У,Ж,Оңғарбек 

А,О,Жанарбеков 

Асыранкулов Е,А, _-

Қожақанов Ж.М. 

Тулеутаева Ж.Г.  

Саулебаев 

Ә.Т..Маметтурдиев М 

8 Әдістемелік  апталық «Мен өз ісімнің 

шеберімін» Тәжірибе алмасу. 

Пән аралық кіріктірілген 

сабақ.  

 Оқытушы- 

Жеңісбекұлы А.Ж 

Ж Е Л Т О Қ С А Н 

1 Баяндама: «Оқу үдерісін реттеудегі 

қалыптастырушы бағалау және оның 

шарттары» 

Пәндік цикл отырысында 

тыңдалады 

Оқытушы Орынбасар 

М.А 

2 1-желтоқсан –ҚР бірінші ПРЕЗИДЕНТІ 

күні,  1  желтоқсан – «Халықаралық  

СПИД- пен күрес күні», , 10 – желтоқсан 

–«Халықаралық адам құқықтарының 

күні», 16-желтоқсан – «ҚР 

ТӘУЕЛСІЗДІГІ күніне»  арналған іс –

шаралар ұйымдастыру. 

Салтанатты іс –шаралар, 

тәрбие сағаттарын, 

кездесулер  ұымдастыру, 

таным дық газеттер шығару, 

акцияларға, шерулер ге  

қатысу, ескерткіш терге гүл 

қою 

Мухамеджанова У,Ж, 

Оңғарбек 

А,О,Жанарбеков 

М,Б,Қожақанов,Асыра

нкулов Е,А, 

Ж.М.БақытМ.Б.Тулеу

таева Ж.Г.  Саулебаев 

Ә.Т..Маметтурдиев 

М,Қ. 

Топ кураторлары 

ПЦК оқытушылары 

3 Топ журналын, сынақ кітапшаларды 

толтыру жұмыстарын ұйымдастыру 

жағдайы 

Пәндік цикл төрайымы  және 

пән оқытушыларының  

талқылауы 

Мухамеджанова У,Ж, 

ПЦК оқытушылары 

4 І –семестр бойынша жұмыс есебі Оқытушылардың есептері Мухамеджанова У,Ж, 

ПЦК оқытушылары 

Қ А Ң Т А Р 

1. Баяндама. «Дене шынықтыру сабағында 

ақпарат және технология дағдыларын 

қалыптастырудағы тиімді жолдары» 

Сырттай оқу бөлімі 

отырысында тыңдалады. 

Оқытушы – 

Жеңісбекұлы А.Ж  

2 Пәндер бойынша кешенді әдістемелік 

қамтамасыз ету материалдарының қағаз 

және электронды нұсқаларының көрмесін 

және оқу кабинетінің байқауын  

ұйымдастыру 

Пәндік цикл төрайымы  және 

пән оқытушыларының  

талқылауы 

Әкімшілік мүшелері 

 

ПЦК оқытушылары 

3 Пәндік цикл  оқытушыларының Есеп беру, жұмыс Мухамеджанова У,Ж, 



қоғамдық жұмыстарының есебі нәтижелерін талдау  

Барлық оқытушылар 

4 Өзіндік білім көтеру жоспарларын 

орындау деңгейі 

Есеп беру, жұмыс 

нәтижелерін талдау 

Мухамеджанова У,Ж, 

ПЦК оқытушылары 

 

5 Кәсіптік практика түрлерінің 

ұйымдастырылып өту деңгейі, сапасы 

Кәсіптік практика 

әдіскерлерінің есебі, талдау 

және жаңа міндеттер қою 

Мухамеджанова У,Ж, 

 

 практика әдіскерлері 

6 Колледж бойынша өтетін оқытушылар 

арасындағы «Үздік педагог» байқауы 

Пәндік-цикл отырысында 

талқылау, ұсыныс, бекіту. 

 

 Үйірме жұмысы   

А К П А Н- 

1. «Дарындылар Академиясы» 

студенттердің ғылыми конференциясын 

ұйымдастыру. 

Тақырыптар мен мазмұнын 

қарап, талқылау 

Қожақанов Ж.М.  

ПЦК оқытушылары 

3. Курстық жұмыстардың дайындалу 

жағдайының, теориялық негізделуі мен 

практикамен байланыстығы 

жұмыстарының  есебі  

Пәндік цикл төрайымы  және 

пән оқытушыларының  

талқылауы 

 

Мухамеджанова У,Ж, 

ПЦК оқытушылары 

 

4. Оқытудың техникалық құралдарын 

оқытушының сабақта тиімді қолдану 

жағдайы 

Оқытушылардың есептері, 

талдау және жаңа міндеттер 

қою 

Мухамеджанова У,Ж, 

ПЦК оқытушылары 

 

5 Сабақты зерттеу оқытушылардың кәсіби 

біліктілігін дамыту (Action research пен  

Lesson study) тәсілдерін оқыту үрдісінде 

пайдалану.  

Топ құрамының есебіне 

талдау 

Жетекші мамандар-  

Жанарбеков М.Б. 

Қожақанов Ж.М. 

Асыранкулов Е.А. 

Тулетаева Ж.Г. 

6 WorldSkills чемпинатын ұйымдастыру 

семинар 

Практикалық семинар сабақ 

тәжірибелік жұмыс түрлерін 

ұйымдастыруды жоспарлау 

Мухамеджанова У.Ж. 

7 ПЦК-ң  кезекті он күндік ғылыми 

практикалық семинар өткізу 

Ғылыми-практикалық 

семинар, конференциялар 

ұйымдастыруды жоспарлау 

Мухамеджанова У.Ж. 

Пән оқытушылары 

Н А У Р Ы З 

1 Баяндама: «Рухани- адамгершілік 

 құндылықтарды дене тәрбиесі арқылы 

тәрбиелеу " 

Жылдық куратор отырысында 

тыңдалады 

Оқытушы  

Асыранкулов Е.А 

2 8-наурыз-– «Халықаралық әйелдер күні», 

27- наурыз -– «Халықаралық театр 

күніне» арналған іс –шаралар 

ұйымдастыру. 

Салтанатты іс –шаралар, 

тәрбие сағаттарын,кездесулер  

ұымдастыру, танымдық 

газеттер шығару, театрларға 

бару талдау, шығарма, эссе 

жаздыру  

Байтекева А.А. 

 

ПЦК оқытушылары 

 

Топ кураторлары 

3 Дәрісхана,спорт зал жоспары бойынша 

жүргізілген іс-шаралардың орындалуы, 

нәтижесін талдау, жаңа міндеттер қою  

меңгерушілерінің есебін тыңдау  

Пәндік цикл төрайымыжәне 

пән оқытушыларының  

талқылауы, ұсыныс, пікірлері 

Д/Х меңгерушілері 

№ 24,26, 1-2 спорт 

зал.  

 

 

4 Әдістемелік ғылыми кәсіби шеберлікті 

дамыту. Басылым беттеріне мақалалар 

жариялау жұмыс түрлеріне есеп.  

(кафедра оқытушылары). 

Пәндік цикл төрайымыжәне 

пән оқытушыларының  

талқылауы, ұсыныс, пікірлері 

Мухамеджанова 

У.Ж. 

ПЦК оқытушылары 

 

 



 

С Ә У І Р 

2 Баяндама:«Кәсіптік техникалық оқу 

орындарында ҚР халқының дене 

шынықтыру дайындығының 

Президенттік тест және нормативтерді 

тапсыру ережелерінің іске асыру 

жолдары» 

Пәндік цикл 

отырысында тыңдалу 

Оқытушы Тулетаева 

Ж.Г  

 

3 Қорытынды және аралық аттестаттау 

материалдарын талдау және бекітуге 

ұсыну 

Пәндік цикл төрайымы  және 

пән оқытушыларының  

талқылауы 

Мухамеджанова 

У.Ж. 

ПЦК оқытушылары 

4 Жазғы мемлекеттік емтихандар 

сұрақтарын талдау, бекіту 

Пәндік цикл төрайымы  және 

пән оқытушыларының  

талқылауы 

Мухамеджанова 

У.Ж. 

ПЦК оқытушылары 

5 «Дарындылар Академиясы» 

студенттердің ғылыми конференциясына  

қатысу, нәтижесін талдау 

Оқытушылардың есептері, 

талдау және жаңа міндеттер 

қою 

 

Пән оқытушылар 

6 Дене тәрбиесі пәнінің оқытушысы 

тәлімгерлер  есебінің қорытынды 

нәтижесін талдау.  

Пәндік цикл  отырысында 

тыңдалады 

Оңғарбек А,О. 

Асыранкулов Е.А. 

7  

Курстық жұмыстарды  қорғауға қатысу 

 Арнайы пән оқытушы-ң  

есептері, талдау және жаңа 

міндеттер қою 

Мухамеджанова 

У.Ж. 

ПЦК оқытушылары 

8  7-сәуір- «Халықаралық денсаулық күні»,    

18- сәуір- «Халықаралық ескерткіштер 

мен тарихи орындар күні», 22-сәуір - 

«Халықаралық Жер планетасының 

күніне» арналған іс –шаралар 

ұйымдастыру.. 

Салтанатты іс –шаралар, 

тәрбие сағаттарын  

ұйымдастыру, танымдық 

газеттер шығару, акцияларға  

қатысу, ескерткіштерге гүл 

қою 

 

Топ кураторлары 

 

ПЦК оқытушылары 

9 Әдістемелік  апталық «Мен өз ісімнің 

шеберімін»  

Пән аралық кіріктірген сабақ. 

Тәжірибе бөлісу 

Жанарбеков М.Б. 

10 Жаңартылған оқулықтардағы өзгерістер-

оқыту тәсілдерінің ерекшеліктері. 

Жаңартылған білім мазмұны 

оқулықтарының авторларымен кездесу 

Ғылыми-практикалық 

семинар. Жоспарлау, талдау, 

бекіту. 

Мухамеджанова 

У.Ж. 

ПЦК оқытушылары 

 

М А М Ы Р 

2 Баяндама: ««Алғашқы әскери дайындық 

сабағында» «Мәңгілік Ел» жалпыұлттық 

идеясының құндылықтарына тәрбиелеу» 

Пәндік цикл  отырысында 

тыңдалады 

Оқытушы Есіркепов 

М.О  

3 Өзіндік білім көтеру жоспарларын 

орындау деңгейі 

Есеп беру, жұмыс нәтижелерін 

талдау 

Мухамеджанова 

У.Ж. 

ПЦК оқытушылары 

4 Кәсіптік практика түрлерінің 

ұйымдастырылып, өту деңгейі, сапасы 

Кәсіптік практика 

әдіскерлерінің есебі, талдау 

және жаңа міндеттер қою 

 

практика әдіскерлері 

 

5 Сырттай оқу бөліміндегі білім 

алушылардың бақылау жұмыстарының 

орындалу сапасы 

Пән оқытушыларының есебі, 

талдау және жаңа міндеттер 

қою 

Мухамеджанова 

У.Ж. 

ПЦК оқытушылары 

 

6 Пән оқытушылардың білім алушылардың 

үлгерімі мен оқу бағдарламасын  

орындауы  

Есеп беру, жұмыс нәтижесін 

талдау 

Мухамеджанова 

У.Ж. 

ПЦК оқытушылары 

7 1-мамыр – «Қазақстан халықтарының Салтанатты іс –шаралар, Мухамеджанова 



бірлігі күні»,7-мамыр –«ҚР  Отан 

қорғаушылары  күні»,  9- мамыр -  «Жеңіс 

күніне» арналған іс –шаралар 

ұйымдастыру. 

тәрбие сағаттарын  

ұымдастыру, таным дық 

газеттер шығару, акцияларға, 

шерулерге  қатысу, ескерткіш 

терге гүл қою,ардагер лермен 

кездесу  

У.Ж. 

Лаханов 

Қ.Т..Есіркепов М.У. 

ПЦК 

оқытушылары,топ 

кураторлары 

8 Пәндік циклға  шоғырландырылған оқу 

пәндерін және оқытудың әдістемесі 

бойынша  курстық жұмыстардың    

материалдарын дайындау 

Пән оқытушыларының 

курстық жұмыс бойынша  

тапсырмалар беру, нәтижесін 

талдау 

 

Пән оқытушылары 

9 Үздік партфолио. ПЦК оқытушыларының 

Рейтингі 

Оқытушылардың 

шығармашылық жұмыс 

қорытындысы 

 ПЦК оқытушылары 

  Есебін тыңдау   

                                                                    М А У С Ы М 

1 Пәндер бойынша кешенді әдістемелік 

қамтамасыз ету материалдарының 

мазмұнына, әдістемелік тиімділігіне 

талдау жүргізу, түзетулер мен 

толықтырулар енгізу, қағаз және 

электронды нұсқаларын әдістемелік 

кабинетке өткізу 

Пәндік цикл төрайымы  және 

пән оқытушыларының  

талқылауы 

 

Мухамеджанова 

У.Ж. 

ПЦК оқытушылары 

 

2 Оқу құжаттарының толтырылу сапасы    Пәндік цикл төрайымы  және 

пән оқытушыларының  

талқылауы. 

Мухамеджанова 

У.Ж. 

ПЦК оқытушылары 

3 Топ кураторларының тәрбие жұмыстарын 

тәрбиенін бекітілген  салаларына сәйкес 

ұйымдастыру,жүргізу және ата-аналармен 

байланыс орнату  мәселелері 

 

Кураторлар есебі 

Топ кураторлары- 

Жеңісбекұлы А. 

 

4 Қоғамдық жұмыстардың орындалу 

нәтижесі 

Оқытушылардың есебі Мухамеджанова 

У.Ж. 

ПЦК оқытушылары 

5 -1-маусым - –«Халықаралық балаларды 

қорғау күні» , 26-маусым-«Халықаралық 

есірткіге қарсы күрес күніне» арналған іс –

шаралар ұйымдастыру.. 

Салтанатты іс –шаралар, 

тәрбие сағаттарын ұйым-у, 

танымдық газеттер шығару, 

акцияларға,  қатысу 

 

Топ кураторлары 

 

6 Мемлекеттік емтиханқорытындысының 

орындалу сапасын талдау  

Оқытушылардың есебі Мухамеджанова 

У.Ж. 

ПЦК оқытушылары 

7 І І семестр  бойынша  және оқу жылының 

қорытынды  жұмыс есебі 

Оқытушылардың есептері Мухамеджанова 

У.Ж. 

ПЦК оқытушылары 

8 Келесі оқу жылындағы жұмыстарды 

жоспарлау және талдау 

ПЦК  төрайымы  және пән 

оқытушыларының  талдауы  

Мухамеджанова 

У.Ж. 

ПЦК оқытушылары 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Өткізілетін байқау сабақтары 

р/c Оқытушының  

аты-жөні 

Пән Күні,айы,жылы Өткізілетін байқау сабақ тақырыптары  

1 Устемиров Б.Т Дене тәрбиесі Қазан  

23д 

Спорт ойындары бойынша алғаш 

өткен жарыстар мен біріншіліктер 

2 Сәулебаев Ә.Т Дене тәрбиесі Қараша 

 

Спорттық ойындар ойыншылардың 

алаңдағы қозғалысы  

3 Қанапиянов  Ж.Ж Дене тәрбиесі Қазан 

24д 

Допты тоқтатыу және пас беру әдістері 

4 Базарбеков Д.Б Дене тәрбиесі Желтоқсан  

15 Ш 

Волейболдық тұрыс допты жоғарыдан 

және төменнен беру 

5 Әмірбекова Г.И Мектепке дейінгі 

ұйымдарда дене 

тәрбиесін 

ұйымдастыру 

бойынша 

нұсқаушы 

23д           Мектепке дейінгі тәрбие мен 

оқытудың үлгілік оқу бағдарламасына 

талдау. 

Өткізілетін ашық сабақтары 

1 Маметурдиев Ә.Т  Дене тәрбиесі Қазан Спорттық ойындар ойынның 

шабуылдағы техникасы 

2 Тулетаева Ж.Г  Қозғалмалы 

ойындар және оны 

оқыту әдістемесі  

Қазан  

32д 

      Жеңіл атлетика сабағында 

қозғалмалы ойындар 

3 Орынбасар М.А Дене тәрбиесі Наурыз 

12 д 

Спорттық ойындар  

Футбол допты алып жүру және 

әріптеске пас беру 

4 Жаманбалин Қ.Ж Дене тәрбиесі қараша 

13 д 

 Спорттық ойындар  

Қол добы.Допты алып жүру әдісі  

Мен өз ісімнің щеберімін  

1 Жеңісбекұлы А.Ж Коньки және оны 

оқыту әдістемесі  

Қараша Коньки спортында қолданылатын  

қимыл қозғалыс ойындарының 

маңызы ,әдіс тәсілдері.Ойынның 

элементі,қолданылуы. 

2 Жанарбеков М.Б Жеңіл атлетика 

және оны оқыту 

әдістемесі 

Сәуір Жеңіл атлетика  

Лақтыру әдістерінің негіздері оқыту 

әдістемесі. Әдіс- тәсілдерге жалпы 

сипаттама. 

 

  



 
 

 

 



2022-2023 оқу жылына арналған психологиялық қызметтің жылдық жұмыс 

жоспары 

Мақсаты:  

- білім алушыларды психологиялық қолдау, психикалық денсаулықтарын 

сақтау; 

- студенттің жеке тұлғасы мен интеллектуалды дамуын қамтамасыз ету; 

- өзара көмек көрсету, мейірімділік, толеранттылық, жауапкершілік 

принциптерін қалыптастыру үшін, белсенді әлеуметтік өзара әрекеттесуге 

қабілеттіліктерін қалыптастыру үшін жағдайлар жасау, стресске 

тұрақтылықты және психикалық қорғалғандықтарын көтеру. 

Міндеттері:  

1. білім алушылардың психикалық жағдайына және тұлғаның жеке 

ерекшеліктеріне психодиагностика жүргізу;  

2. түзету жұмысын ұйымдастыру; 

3. психопрофилактикалық жұмыс жүргізу; 

4. эмоционалды еріктік көңіл-күйін бақылау; 

5. психологиялық ағарту жұмыстарын жүргізу; 

6. психологиялық кеңес беру. 

 
№ Жұмыс мазмұны Жүргізілет

ін мерзімі 

Қолданыла

тын 

әдістемелер 

түрі 

Жауапты 

1 2 3 4 5 

1. Психодиагностика 

1.  Педагогикалық  ұжымды 2022-2023 оқу 

жылының жоспарымен таныстыру 

Қыркүйек  Міндеттерін 

жүктеу, 

таныстыру 

Колледж 

психологы 

2.  I курс білім алушылары туралы мәліметтер 

жинақтап, психологиялық картасын толтыру. 

Қыркүйек  Сауалнама  Колледж 

психологы 

3.  Жаңа қабылданған білім алушылармен 

сұхбаттасу 

Қыркүйек  Семинар-

тренинг 

Колледж 

психологы 

4.  Білім алушылар және олардың ата-аналарымен 

жұмыс 

Жыл бойы, 

қажетіне 

қарай 

Сауалнама, 

сұхбаттасу 

Колледж 

психологы, 

дир.тәр.ісі 

жөн.орынбасары 

5.  

1 курсқа қабылданған білім алушыларды 

«Студенттің колледжге бейімделу деңгейі» 

(Н.В.Деркач) 

Қыркүйек, 

қазан 

Анкета 

сауаланама 

тәсілін 

қолдану 

Колледж 

психологы, топ 

жетекшілері 

6.  I курс білім алушыларының темперамент типін 

анықтау 

Қазан Сауалнама  Колледж 

психологы 

7.  Білім алушылардың интеллектуалдық деңгейін 

анықтау 

Қазан  Тренинг, 

жаттығу 

Колледж 

психологы 

8.  Ата-аналар жиналысына қатысу, «I курс білім 

алушыларының жаңа өмір жағдайларына 

бейімделуі», «Психикалық денсаулық» 

тақырыбында кеңес беру». 

Қазан  Сауалнама, 

жеке кеңес 

Колледж 

психологы, 

дир.тәр.ісі 

жөн.орынбасары 



9.   Топ ішіндегі қарым-қатынасты анықтау (тест, 

сауалнама) 

Қазан  Сауалнама  Колледж 

психологы 

10.  Сабаққа себепсіз 2-3 күннен артық сабаққа 

қатыспай жүрген білім алушыларды анықтау, 

акт жасау 

Жыл бойы Құжаттарды 

жинау 

Колледж 

психологы 

11.  Тәртіп бұзушылыққа бейім, ерекше назар 

аударатын білім алушыларды анықтау 

Жыл бойы Сауалнама 

анықтама 

Колледж 

психологы, топ 

кураторлары 

12.  Жетім және ата-ана қамқорлығынсыз қалған, 

көпбалалы отбасылар және тұрмыстары төмен 

отбасынан шыққан білім алушылардың тұрғын 

үй жағдайын тексеру  

Жыл бойы 

Жылына 2 

рет: 

қыркүйек, 

ақпан 

айлары 

Сауалнама  Колледж 

психологы 

13.  Білім алушылардың дінге көзқарасы қандай?  Қараша  Сауалнама  Колледж 

психологы 

14.  Мүмкіндігі шектеулі білім алушылармен жұмыс Қараша  Сұхбат, 

әңгімелесу 

Колледж 

психологы, 

дир.тәр.ісі 

жөн.орынбасары 

15.  Студенттердің мамандыққа икемділігін зерттеу: 

«Мамандықтағы менің бейнем» 

Қараша  Тренинг, 

жаттығулар 

Колледж 

психологы 

16.  1-3 курс білім алушылары арасында «Тәуекел 

топты» анықтау үшін кешенді тестілеуді өткізу: 

«Психикалық күйдің өзіндік бағасы» тест 

(Айзенк бойынша 40-сұрақ) 

Желтоқсан  Сауалнама, 

сұқбат  

Колледж 

психологы 

17.  Қиын балалармен, берекесіз отбасылармен 

жұмыс жасау 

Жыл бойы Тренинг, 

жаттығулар, 

сұқбат 

Колледж 

психологы 

18.  Жас мамандардың ой өрістерін, өмірге деген 

көзқарастарын, колледж ұжымына бейімделуін 

қалыптастыру 

Жыл бойы Тренинг, 

нұсқаулар, 

тест, слайд 

көрсету 

Колледж 

психологы 

19.  «Педофилия дегеніміз не?»  Ақпан  Сауалнама  Колледж 

психологы 

20.  Жасөспірімдердің ішімдік пен нашақорлық, 

АҚТҚ, ЖҚТБ (СПИД) туралы хабардарлығын 

және қатынас деңгейін анықтау 

Қаңтар  Сауалнама  Колледж 

психологы 

21.  Эмоционалды күйзелісті, қобалжуды және 

агрессияны төмендетуге арналған 

жаттығулармен ойындар топтамасы 

Сәуір  Тренинг, 

нұсқаулар 

Колледж 

психологы 

2. Дамытушылық және түзетушілік жұмыс 

1.  Мұғалімдер мен ата-аналардың психологиялық 

білімін жетілдіру мақсатында түрлі іс-шаралар 

ұйымдастыру 

Наурыз  Тренинг, 

жаттығулар, 

дәріс 

Колледж 

психологы 

2.  Сенім поштасына түскен хаттарды тіркеу және 

жауап беру 

Қажетіне 

қарай 

 Колледж 

психологы 

3.  Таным процестерінде ақаулық бар және оқуға 

даярлығы төмен студенттермен жеке түзете –

дамыту жұмыстарын жүргізу 

қаңтар Сұқбат, 

кеңес 

Колледж 

психологы 

4.  Балаларда өзіне сенімділік және сенім сезімін 

қалыптастыруға бағытталған жаттығулар 

сәуір Жаттығулар, 

дөңгелек 

Колледж 

психологы 



жұмыстар жүргізу үстел 

5.  Даму мүмкіндігі шектеулі балалармен жеке 

жұмыс 

Жыл бойы Әңгімелесу, 

кеңес 

Колледж 

психологы 

6.  Семинар-тренинг «Мен өмірді 

таңдаймын» 

Ақпан  Тренинг  Колледж 

психологы 

7.  «Қыз әдептілігімен әдемі, инабаттылығымен 

сәнді» (I-II-III-IV курс) 

Наурыз  Дөңгелек 

үстел 

Колледж 

психологы, 

дир.тәр.ісі 

жөн.орынбасары 

8.  Студенттердің девиантты мінез-құлқын түзетуге 

арналған тренинг  

Наурыз Тренинг Колледж 

психологы 

9.  «Мен таңдаған мамандық» Сәуір Семинар-

тренинг 

(дөңгелек 

үстел) 

Колледж 

психологы 

3. Психологиялық профилактика және ағартушылық жұмыс 

1.  «Топ жетекші мен студент қарым-

қатынасындағы үйлесімділікті орнату» 

Қыркүйек- 

Қазан  

Сұхбат Колледж 

психологы 

2.  «Өзіңді қабылдаймын» топта жағымды қарым-

қатынас құру 

Қазан  Тренинг  Колледж 

психологы 

3.  Педагогтарға арналған «Эмоциялық күйіп 

кетудің алдын алу» вебинарын өткізу 

Қазан  Онлайн 

вебинар 

Колледж 

психологы 

4.  Жасөспірімдер арасындағы суицид немесе өз-

өзіне қол жұмсаудың алдын алу мақсатында 

дәрістер, тренинг жаттығулар 

Жыл бойы Тренинг, 

жаттығулар 

Колледж 

психологы 

5.  Құқықбұзушылықтың алдын алу Желтоқсан  Сауалнама  Колледж 

психологы 

6.  Қиын жағдайға ұшыраған білім алушылармен 

жеке психологиялық кеңестер, әңгімелесулер 

ұйымдастыру және жеке жұмыс жүргізу 

Жыл бойы Сұхбат Колледж 

психологы 

7.  «Педофилия дегеніміз не?» психологиялық 

сағат 

Ақпан Сауалнама, 

дөңгелек 

үстел 

Колледж 

психологы 

8.  Пән мұғалімдеррінің сабақтарына қатысып, 

педагогикалық-психологиялық тұрғыда ақпарат 

беру 

Қазан-

қараша 

Кеңес Колледж 

психологы 

9.  Педагогикалық кеңес, топ жетекшілер 

жұмыстарына, құқықбұзушылықтың алдын алу 

іс-шараларына қатысу 

Жыл бойы Мәлімет Колледж 

психологы 

10.  «Мен жарқын өмір сүремін» тренинг Мамыр Тренинг Колледж 

психологы 

4. Психологиялық кеңес 

1.  Коллледж әкімшілігін, пән оқытушыларын, топ 

жетекшілері мен өндірістік оқыту шеберлерін 

психодиагностикалық зерттеу нәтижелерімен 

таныстырып, бағыт беріп отыру 

Жыл бойы Жеке кеңес Колледж 

психологы 

2.  Педагогтар сұранысы бойынша психологиялық 

қызмет көрсету 

Жыл бойы Сауалнамала

р, кеңестер 

Колледж 

психологы 

3.  Жеке сұраныс бойынша жұмыстар жүргізу Қажетіне 

қарай 

Тест, 

сауалнама, 

тренингтер 

Колледж 

психологы 

4.  «Кыздар арасында сырласу» психологиялық Жыл бойы Әңгімелесу, Колледж 



кеңес кеңес беру психологы 

5.  «Тәуекел топтағы» білім алушыларға жеке кеңес 

беру  

Қажетіне 

қарай 

Кеңес, 

сауалнама 

Колледж 

психологы 

6.  Колледж оқу барысында білім алушылардың 

өздерінің оқулық-кәсіптік іс-әрекеттерін 

ұйымдастыру бойынша: Ерікті қалай 

тәрбиелеуге болады? Өз эмоцияларын қалай 

басқаруға болады? 

Жыл бойы Кеңес, 

сауалнама 

Колледж 

психологы 

7.  Жетім және ата-ананың қамқорлығынсыз қалған 

және арнайы топ білім алушыларына 

психологиялық көмек көрсету 

Жыл бойы Сауалнама, 

жеке кеңес 

Колледж 

психологы 

8.  Кітапханамен, қала колледждерімен тығыз 

байланыста болып, іс-тәжірибе алмасу 

Жыл бойы Іс-тәжірибе 

алмасу 

Колледж 

психологы 

5. Әлеуметтік – сараптамалық қызмет. Психологиялық білімді көтеру 

1.  I жарты жылдық бойынша есеп беру, келесі оқу 

жылына іс-әрекетті жоспарлау 

Жоспарға 

сәйкес 

Мәлімет  Колледж 

психологы 

2. Сабақтар мен тәрбие іс-шараларына қатысу Жоспарға 

сәйкес  

Мәлімет  Колледж 

психологы 

3. Жыл бойына атқарылған жұмыстарға 

аналитикалық есеп жасау 

Мамыр Мәлімет  Колледж 

психологы 

4. Мониторинг бойынша нәтижелер шығару маусым Қорытынды  Колледж 

психологы 

 

 

 
 

 


