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Педагогикалық кеңестің отырысында  

қаралды және мақұлданды 

2022 жылдың  «31» тамыздағы №1  хаттама  

     

 
 

 

 

Қызылода қаласы 

 2022 ж. 



 

МАЗМҰНЫ 

 

1 Колледж туралы қысқаша анықтама  

2 Колледж миссиясы  

3 Колледж құрылымы  

4 Колледждің білім беру қызметінің негізгі стратегиялық бағыттары  

5 Ұйымдастырушылық шаралар.  

6 Колледждің басқарушылық құрамы, құрылымдық бөлімшелері 

отырыстарының циклограммасы. 

 

7 Колледжішілік бақылау жоспары  

8 Педагогикалық кеңестің жұмыс жоспары  

9 Әкімшілік кеңес жоспары.  

10 Директордың оқу  жұмысы  жөніндегі орынбасарының жылдық 

жұмыс жоспары 

 

 

11 Өндірістік практиканы ұйымдастыру жұмыстарының  жылдық 

жоспары 

 

 

12 Тәрбие жұмысының жылдық жоспары   

13 Оқу-әдістемелік жұмысы жоспары  

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

 

22 

 

Әдістемелік кеңестің жылдық жоспары 

Жас оқытушылар мектебінің жұмыс  жоспары 

 Педагог-психологтың жұмыс жоспары 

Әлеуметтік педагогтың жылдық жоспары 

Кітапхана жұмысының жылдық жоспары 

Медбике жұмысының жылдық жоспары 

 «Техникалық мамандықтар пәндері» бірлестігінің жылдық жоспары 

«Педагогикалық мамандықтар пәндер» бірлестігінің жылдық 

жоспары 

«Қызмет көрсету,құқық және өнер мамандықтар»  пәндері 

бірлестігінің жылдық жоспары 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

«Болашақ университетінің» жоғары колледжі тарихы 

Қазіргі таңда экономикамыздың дамуының негізгі принциптері, 

өндіріс орындарының заман талабына сай, жаңа технологиялармен 

жабдықталуы, өндірістің қарыштап дамуы және отандық өнімдердің 

бәсекеге қабілетті дайындалып, нарықтағы сұранысқа ие болуы.  

Инновациялық даму үшін техникалық кадр, орта кәсіптік маман дайындау 

стратегиясы маңызды. Дегенмен елімізде өндіріс орындары орта кәсіптік 

білімді жұмыс күшіне зәру, техникалық кадрларға мұқтаж. Сондықтан 

кадрлар дайындау жүйесін реформалау арқылы еліміздің экономикалық 

қуатын арттыруға болады. Осы орайда, Республика көлеміндегі оқу 

орындарының бірі ретінде өзіндік орны бар «Болашақ университеті» 

жанынан құрылған «Болашақ» жоғары колледжінің тарихы 2001 жылы, 28 

тамызда құрылды. 2001 жылы "Болашақ" университеті жанындағы 

"Экономика және сервис" (АА сериясы №0000073 мемлекеттік 

лицензиясы) колледжі болып құрылды, 2010 жылдың 10 қыркүйегінен 

бастап "Болашақ" университетінің колледжі атауына өзгертілді. 2010 

жылдың 10 қаңтарында «Экономика және сервис» колледжі "Болашақ" 

университеті колледжі мекемесі болып аталды. Жоғары колледж статусын 

иеленуіне байланысты мемлекеттік лицензия мен оған қосымшалар 

жаңартылды. (23.05.2019ж №19011394) Аккредиттеудің тәуелсіз 

Қазақстандық орталығының 2020 жылы 28 ақпан күнгі шешімі бойынша 5 

жылға аккредиттелді. Осы уақытқа дейін, колледжді Л.В. Спасова, 

А.Ә.Еңсепов, С.Ө. Бештембекова, Ш.А.Досжанова, Б.Ж.Паридинова, 

Г.С.Досжанова, Г.Ж.Снасапова басқарды,қазргі   уақытта 

В.А.Жубаниязова басқаруда. 

Колледждің басты мақсаты, өз саласындағы біліктілігі жоғары, 

бәсекеге қабілетті мамандарды дайындап, Сыр өңірін креативті, мобильді 

мамандармен қамтамасыз ету және қала мен облыстың әлеуметтік – 

экономикалық тұрғыда өркендеуіне үлес қосу.  

Қазіргі таңда, «Болашақ университеті» жоғары колледжі – Сырдың 

бойында, қаламыздың көркін әсем ғимаратымен келтіріп, сол жағалауынан 

орын алған оқу орны. 

Колледжде педагогикалық, техникалық, экономикалық, құқық, 

қызмет көрсету, өнер салалары бойынша 35 мамандық, 57 біліктілік негізінде 

мамандар даярлануда. Колледжде 1161 білім алушы білім алуда. Оның 

ішінде: мемлекеттік тапсырыс негізінде – 404, ақылы негізде – 757 білім 

алушы бар. 

Колледждің материалдық-техникалық базасы қазіргі заманғы 

талапқа сай, инновациялық үлгіде жабдықталған. Жалпы аумағы 11 гектарды 



 

құрайтын замануи технологиялармен жасақталған 14 қабаттық 21000 ш.м бас 

оқу корпусы, соңғы үлгімен жасақталған 298 орындық жатақхана, (444 

орындық жатақхана құрылысы басталып, алдағы уақытта пайдалануға 

беріледі.) 2160 ш.м спорт сауықтыру кешені (су бассейні, минифутбол, 

волейбол, баскетбол, гимнастика, бокс, күрес, ауыр атлетика залдары бар), 

500 орындық атриум залы, қысқы бақтар, миллионға жуық электрондық және 

оқу залымен жасақталған бай қоры бар кітапхана, (150 орындық, бір оқу 

залы, 1 абономент, бір электронды зал, 20 орындық Коворкинг орталығы 

қызмет көрсетеді. Кітапхана «Рабис»  республикалық автоматтандырылған 

кітапхананың ақпараттық жүйесі бағдарламасымен жұмыс жүргізіледі.) 200 

орындық асхана, білім беру бағдарламалары бойынша кәсіптендірілген 

зертханалық базалар және жылыжай орналасқан.   

Колледж штатында – 62 оқытушы: олардың ішінде ғылым магистрі - 

18, жоғары санат – 5, І санат – 5, ІІ санат – 4, Педагог зерттеуші – 3, педагог 

сарапшы – 4, педагог модератор – 4 оқытушылар дәріс береді. 

Оқытушылардың шығармашылық әлеуетін дамыту, кәсіби деңгейін көтеру, 

колледж жұмыстарының барлық жүйесін тұтастандырудағы маңызды құрал, 

оқу-әдістемелік жұмыстардың дұрыс ұйымдастырылуы. Сондықтан, 

колледжде оқытушылардың шығармашылық қызметін, ғылыми 

мүмкіндіктерін арттыруға жағдай жасалған және әрбір пән оқытушысының 

біліктілігін,  кәсіби шеберлігін жан-жақты арттыруға бағытталған. Осы 

орайда Халықаралық, республикалық, облыстық басылымдарда, сайттарда 

озат оқытушылардың әдістемелік құралдары, мақалалары жиі жарияланып 

отырады. Оқу орнының оқу-әдістемелік, ғылыми, шығармашылық 

жұмыстарының басты мақсаттарының бірі – ең үздік педагогикалық іс-

тәжірибелерді, инновациялық технологияларды насихаттау, біртұтас 

әдістемелік ақпараттық кеңістік жасау. Жұмыс берушілердің нақты кәсіби 

дағдыларды дамытуға деген қажеттілігін анықтау үшін облыстық білім 

басқармасы кәсіпкерлік палатасымен бірлесіп, жастар арасындағы жұмысшы 

мамандығының беделін арттыру мақсатында түрлі олимпиадалар, ғылыми 

конференциялар, сайыстар сонымен қатар, «WorldSkills Kazakhstan» 

чемпионаты ұйымдастырылады.  

Колледжде жастар тәрбиесіне бағытталған келесі клубтар, үйірмелер, 

секциялар жұмыс жасайды: «Кербез» би ансамблі; «Үкілі үміт» қыздар 

клубы; «Фемида» заң клубы;«Жас қамқоршылар» еріктілер қозғалысы; 

«Руханият» шығармашыл жастар клубы; «Қыл қалам» жас суретшілер клубы; 

Пәндік үйірмелер; «Қазақша күрес» секциясы; «Үстел теннисі» секциясы; 

«Волейбол» секциясы; Колледж құрылғалы «Жол картасы», «Жұмыспен 

қамту 2020», «Нәтижелі жұмыспен қамту және кәсіпкерлікті дамыту», 



 

«Еңбек» нәтижелі жұмыспен қамту  мемлекеттік бағдарламалары негізінде 

мыңнан астам шәкірт білім  алып шықты.  

 35  мамандықтар бойынша мемлекеттік стандарт талаптарына сай 

пәндерді оқыту мен оқу-әдістемелік және бағдарламалық-әдістемелік  

тұрғыда  қамтамасыз етуді 3 пәндік циклдік комиссия жұмыс атқарады. Олар:  

«Педагогикалық мамандықтар» ПЦК, «Қызмет көрсету, құқық және өнер 

мамандықтары» ПЦК, «Техникалық мамандықтар» ПЦК . 

Құрылғанына 20 жыл толған «Болашақ» университетінің жоғары 

колледжі қоғам алдындағы әлеуметтік жауапкершілігін абыроймен атқаруда. 

Өскелең ұрпақты білім және рухани құндылықтар арқылы тәрбиелеу 

қашанда ақиқатқа жету болып табылады. «Болашақ» атауы өзіне болашағы 

кемел, жарқын жолға бастайтын, білімге бас иетін, адамгершілік тәрбие 

беретін қасиетті орын деген қастерлі ұғымдарды біріктіреді. Қысқа уақытта 

Сыр өңіріндегі бәсекеге қабілетті білім, береклеі бірлік пен ынтымақ ырыс-

несібенің орталығына айналып үлгерген білім ордасыныңі болашағы 

жасампаз, келешегі бұдан да жарқын. 

 

КОЛЛЕДЖДІҢ МИССИЯСЫ 

 

Заманауи Қазақстанның  өндірістік, әлеуметтік-экономикалық  

әлеуетін арттыруға құзіретті, бәсекеге қабілетті, мобильді нәтижелі жұмыс 

жасай  алатын маман даярлау. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ ШАРАЛАР 
 

№ Күн тәртібіндегі қарастырылатын 

сұрақтар 

Уақыты Жауапты орындаушы 

1 – отырыс 

1.  Білім күніне арналған сынып 

сағаттары 

01.09.2022 жыл ДТЖЖО К.А. Календарова  

2.  Топ жетекшілерінің тәрбие жұмысы 

жоспарларын, пәндер бойынша жұмыс 

оқу бағдарламаларын тексеру, бекіту 

03.09.2022 жыл ДОЖЖО Г.А.Утеулиева 

ДТЖЖО К.А. Календарова  

ПЦК жетекшілері 

Ж.Ж.Тажикова, 

Қ.Б.Мырзашова, 

Г.Б.Ешжанова 

3.  Оқу, факультативтік сабақтар 

кестелерін, секция, клубтар, үйірме 

жұмыстарының кестелерін, өзара 

сабақтар, қосымша сабақтар 

кестелерін бекіту 

01.09.2022 жыл ДОЖЖО Г.А.Утеулиева 

ДТЖЖО К.А. Календарова  

ПЦК жетекшілері 

Ж.Ж.Тажикова, 

Қ.Б.Мырзашова, 

Г.Б.Ешжанова 

4.  Студенттердің практикдан өту 

кестелерін жасақтау, бекіту 

01.09.2022 жыл ДОЖЖО Г.А.Утеулиева 

ДОӨЖЖО Г.С.Досманбетова 

5.  Оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру, 

тарификацияны, жүктемені бекіту 

01.09.2022 жыл ДОЖЖО Г.А.Утеулиева 

ДОӨЖЖО Г.С.Досманбетова 

6.  Оқу процесінің кестесін жасақтау, 

бекіту 

31.08.2022 жыл ДОЖЖО Г.А.Утеулиева 

ДОӨЖЖО Г.С.Досманбетова 

7.  2022-2023 оқу жылына арналған 

колледждің жұмыс жоспарын бекіту 

01.09.2022 жыл ДОЖЖО Г.А.Утеулиева 

8.  Статикалық, жылдық есептеді тапсыру Статистикалық 

басқарма, 

облыстық білім 

басқармасы 

тағайындаған 

мерзім 

ДОЖЖО Г.А.Утеулиева 

ДТЖЖО К.А. Календарова 

ДОӨЖЖО Г.С.Досманбетова 

бөлім меңгерушісі   

 

 

 

 

 

 



КОЛЛЕДЖДІҢ БАСҚАРУШЫЛЫҚ ҚҰРАМЫ, ҚҰРЫЛЫМДЫҚ БӨЛІМШЕЛЕРІ ОТЫРЫСТАРЫНЫҢ 

ЦИКЛОГРАММАСЫ  

 

№ Жұмыс 

бағыты 

Колледждің 

басқарушыл

ық құрамы, 

құрылымдық 

бөлімшелері 

атауы 

Нормативтік – құқықтық акт,  

ереже 

Отырыстард

ы өткізу 

кезеңділігі 

Жауапты 

жетекші 

Айы  Айдың аптасы 

(1 апта әр айдың бірінші 

дүйсенбісінен басталады) 

1 апта 2 апта 3 апта 4 

апта 

1 Басқару 

органы 

Педагогикалық 

кеңес 

Техникалық және Өндірістік, 

орта білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдарының педагогтік 

кеңесінің жұмысын 

ұйымдастырудың үлгілік 

қағидаларын бекіту туралы 

Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрлігінің 2007 

жылғы 24 қазандағы N 506 

Бұйрығы 

Екі айда 1 

реттен кем 

емес 

Г.А.Утеулиева      

 

+ 

2 Оқу-

әдістемелік 

кеңес 

Оқу-әдістемелік және ғылыми-

әдістемелік жұмысты 

ұйымдастыру және жүзеге асыру 

қағидаларын бекіту туралы 

Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрінің 2007 

жылғы 29 қарашадағы N 583 

Бұйрығы. 

Екі айда 1 

реттен кем 

емес 

Г.А.Утеулиева    

+ 

  

3 Жұмыс 

кеңесші 

органдары 

Әкімшілік 

кеңес 

Ереже, 

31.08.2022 жыл 

Айына 1 рет Г.А.Утеулиева Ай 

сайы

н 

 

+ 

   

Директор 

жанындағы 

кеңес 

Ереже, 

31.08.2022 жыл 

Айына 1 рет Г.А.Утеулиева Ай 

сайы

н 

  +  



 

4 Оқу-

әдістемелі

к жұмыс 

ПЦК 

отырыстары 

Ереже, 

31.08.2022 жыл 

Айына 1 рет ПЦК 

жетекшілері 

Ай 

сайы

н 

 

+ 

   

5 Жас маман 

мектебі 

Ереже, 

31.08.2022 жыл 

Айына 1 рет  Ай 

сайы

н 

   

+ 

 

6 Аттестаттау 

комиссиясы 

Педагогтерге біліктілік санаттарын беру (растау) қағидаларын бекіту 

туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 

жылғы 11 мамырдағы № 192 бұйрығы. 

    

 

7 Студенттердің 

ғылыми 

қоғамы 

Ереже, 

31.08.2022 жыл 

Айына 1 рет  Ай сайын   

+ 

  

КОЛЛЕДЖІШІЛІК БАҚЫЛАУ ЖОСПАРЫ 

 

Колледжішілік бақылаудың мақсаты: білім беру үрдісінің даму тенденцияларын талдау және болжау 

арқылы білім беру саласындағы ҚР заңнамасы шеңберінде колледж қызметін жетілдіру және білім беру сапасын 

арттыру.  

Колледжішілік бақылаудың міндеттері: 

- колледждің оқу-тәрбие үрдісінің жай-күйі туралы ақпаратты жинау және өңдеу; 

- барлық басқарушылық шешімдерді іске асыру бойынша кері байланысты қамтамасыз ету; 

- оқытушылардың жұмыс тәжірибесін зерделеу; 

- колледждің педагогикалық қызметкерлеріне оқу-тәрбие жұмысында әдістемелік көмек көрсету; 

- пәндер бойынша ҚР МЖМБС, ОЖЖ, ОЖБ, КТЖ талаптарының орындалуын тексеру; 

- оқытушылардың оқу-тәрбие жұмысының мазмұнына, нысандары мен әдістеріне қойылатын талаптарды 

сақтауын, пәндерді оқыту сапасын жүйелі бақылау; 

- білім алушылардың білімді меңгеру үрдісін, олардың даму деңгейін, өз бетінше білім алу әдістерін меңгеруін  

кезең-кезеңмен бақылау; 

- барлық жұмыс жоспарлардың орындалуын және қабылданатын басқарушылық шешімдерді тұрақты тексеру.  

 



 

№ Бақылау мазмұны Бақылау мақсаты Бақылау 

объектісі 

Бақылау 

нысаны мен 

әдістері 

Бақылау түрі Бақылау 

мерзімі 

Бақылауға 

жауапты- лар 

Қайда 

қарастыры- 

лады/ 

талқыланады 

 

 

Бақылау 

нәтижелерін 

жалпылау/ 

қортындылау 

нысаны 

 ТАМЫЗ 

Оқү-тәрбие үрдісін үйымдастыру жағдайын бақылау 

1. Колледждің 

дәстүрлі оқыту 

жағдайында жаңа 

оку жылына 

дайындығы 

Колледждің 

материалдық - 

техникалық 

базасының, 

ұйымдастырушылық 

жағдайының 

санитарлық- 

эпидемиологиялық 

талаптарға сәйкестігін 

бағалау 

 

 

 

 

Оқу 

ғимараты, 

колледж 

аумағы 

Оқу 

кабинеттерін, 

кұжаттама 

қарау 

Ағымдағы 26-28 

тамыз 

Директордың 

орынбасарлар

ы 

Педагогикалық 

кеңестің 1 -

отырысы 

Ақпарат 

2. Оқу топтарының 

тізімін жасақтау 

«Білім» туралы ҚР 

Заңын, колледжге 

қабылдау ережесінің 

сақталуын тексеру 

Студент- 

тердің жеке 

істері 

Құжаттарға 

шолу, талдау 

Ағымдағы 29 тамыз Директордың 

орынбасары, 

бөлім 

меңгерушілері 

Педагогика- 

лық кеңестің 1 -

отырысы 

Оқуға кабылдау 

туралы бұйрық 

3. Оқу үрдісінің 

графигіне және 1 

курс топтарының 

оқу жоспарын 

талдау 

Оку үрдісінің графигі, 

оқу жоспарының ҚР 

МЖМБС талаптарына 

сәйкестігі 

Оқу 

үрдісінің 

графигі, 

оқу 

жоспарлар

ы 

Құжаттар- 

ды талдау 

Тақырыптық 26-27 тамыз Директордың 

ОЖЖ 

орынбасары 

Педагогика- 

лық кеңестің 1 -

отырысы 

Педагогикалық 

кеңестің 1- 

отырысының 

хаттамасы 

4. Сабақ кестесін 

жасактау 

Санитариялық- 

эпидемиологиялык 

талаптар мен оқу 

жұмыс жоспарының 

талаптарына сәйкестігі 

Сабақ 

кестесі 

Сабақ 

кестесін 

талдау 

Тақырыптық 29 тамыз Директордың 

ОЖЖ 

орынбасары 

Әкімшілік 

кеңес отырысы 

Ақпарат 

5. Кадрлармен 

қамтамасыз сту 

Педагогикалық 

кадрлардың сапалық 

кұрамына, 

жүктемесіне талдау 

Оқытушы -

лар 

жүктемесі 

Окытушы- 

лар 

жүктемесі 

талдау 

Такырыптық 29 тамыз Директордың 

ОЖЖ 

орынбасары 

Әкімшілік 

кеңес отырысы 

Акпарат 

МЖМБС талаптарының орындалуын бакылау 



 

6. Оқытушылардың 

пән бойынша оқу 

жұмыс 

бағдарламалары 

мен күнтізбелік 

тақырыптық 

жоспарлары 

Пән бойынша ЖОБ, 

КТП жасау сапасын 

аныктау. 

ЖОБ, КТП ЖОБ, КТП 

тексеру 

Тақырып- тық 29 тамыз Директордың 

ОЖЖ 

орынбасары, 

әдіскер, цикл 

жетекшілері 

Әкімшілік 

кеңес отырысы 

Ақпарат 

ҚЫРКҮЙЕК 

МІЕК Педагогикалық кадрлардың жұмысын бақылау 

7. Педагогикалық 

қызметкерлердің 

біліктілігін 

арттыру 

Біліктілігін арттыруы 

қажет окытушылардың 

тізімін анықтап, 

өзгерістер енгізу 

Өндірістік 

дайындық 

деңгейі 

Педагогтарм

ен 

әңгімелесу 

Алдын ала қыркүйек Әдіскер Әдістемелік 

кеңес отырыс 

Біліктілік 

арттыру 

жоспары 

8. Педагогикалық 

кызметксрлердін 

аттестациясы 

Аттестациядан өтуі 

қажет окытушылардың 

тізімін анықтап, 

өзгерістер енгізу 

Оқытушыл

ардың 

біліктілік 

деңгейі 

Педагогтарм

ен 

әңгімелесу 

Алдын ала қыркүйек Әдіскер Әдістемелік 

кеңес отырыс 

Педагогтардың 

аттестациядан 

өту жоспары 

Оқу құжаттарын жүргізуді бақылау 

9. Студенттердің 

жеке істерімен 

жұмыс 

Жаңа оқу жылының 

басында студенттер 

кұрамын тексеру. 

Жеке істердің 

дұрыстолтырылуын 

бағалау 

Студенттер

дің жеке іс 

парақтары 

Жеке істерді 

тексеру 

Тақырыптық қыркүйек Директордың 

ОЖ жұмысы 

орынбасары 

Әкімшілік 

кеңес отырысы 

Ақпарат 

Оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастыру жағдайын бақылаү 

10. Студнттерді 

оқулыктармен, оқу 

құралдарымен 

қамтамасыз ету 

«Білім» туралы ҚР 

Заңын орындау. Жаңа 

оқу жылына кітапхана 

қорының 

оқулыктармен 

камтамасыз етілуін 

талдау 

Кітапхана 

қоры 

Оқулықтар 

сатып 

алынғаны 

туралы есеп, 

актілер 

Шолу қыркүйек Кітапханашы Әкімшілік 

кеңес отырысы 

Акпарат 



 

11. Оку бөлімінің 

оқытушылар, 

студенттер 

құрамының 

козғалысын есепке 

алу жұмысы 

НОБД толтырылуын 

тексеру 

Бұйрықтар, 

студенттер 

мен 

оқытушы 

лардың 

жеке істері, 

жұмыска 

тұруы 

туралы 

бұйрықтар

ы 

 

 

Бұйрықтар 

ды, жеке 

істердегі 

қажетті 

кұжаттарды, 

НОБД 

тексеру 

Қорытын- ды Қыркүйек 

айы 

Директордың 

ОЖЖ 

орынбасары 

Әкімшілік 

кеңес отырысы 

Акпарат 

12. Медициналық 

тексеріс 

Оқытушылардың 

жұмысқа рұқсат алуын 

талдау 

Оқытушы 

лардың 

медицинал

ық кітапша- 

лары 

Медициналы

қ 

кітапшалард

ы тексеру 

Шолу қыркүйек Медициналық 

қызметкер 

Әкімшілік 

кеңес отырысы 

Ақпарат 

Тәрбие үрдісін бақылау 

13. 1 курс 

студенттерінің 

бейімделуі 

1 курс студенттерінің 

колледжге бейімделу 

жағдайын зерттеу 

I курс 

студенттері 

Сауалнама 

өткізу 

Такырыптық Қыркүйек 

айы 

Директордың 

ТЖЖ 

орынбасары, 

педагог- 

психолог 

Педагогикалық 

кеңес отырысы 

Сауалнама 

корытындысы 

ҚАЗАН 

МЖМБС талаптарының орындалуы және пәндерді окыту жағдайын бақылау  

14. Жаңа оқу жылында 

келген 

оқытушылардың 

жұмысы 

Окытушының кәсіби 

деңгейін бағалау, 

сабақта қолданатын 

әдістері мен тәсілдерін 

анықтау, әдістемелік 

көмек беру 

Окытушыл

ар 

Сабактарға 

қатысу, 

құжаттарын 

тексеру 

Жеке Қазан айы Әдіскер Әкімшілік 

кеңес отырысы 

Анықтама 

Оку құжаттарын жүргізуді бақылау 



 

15. «Арнайы пән» 

бірлестігі 

оқытушыларының 

қызметі 

Оку матсриалдарының 

МЖМБС мен ЖОЖ 

талаптарына 

сәйкестігін 

камтамасыз ету 

 

Теориялық 

сабақтарды 

есепке алу 

журналдар

ы мен КТП 

Құжаттарды 

зерттеу 

Жаппай Қазан айы Директордың 

ОЖЖ 

орынбасары, 

әдіскер, бөлім 

меңгерушілері 

Әкімшілік 

кеңес отырысы 

Аныктама 

«Кәсіптік пәндер» 

бірлестігі 

оқытушыларының 

қызметі 

Оку матсриалдарының 

МЖМБС мен ЖОЖ 

талаптарына 

сәйкестігін 

камтамасыз ету 

Теория- 

лық 

сабақтар- 

ды есепке 

алу журнал- 

дары мен 

КТП 

Құжаттарды 

зерттеу 

Жаппай Қазан айы Директордың 

ОЖЖ 

орынбасары, 

әдіскер, бөлім 

меңгерушілері 

Әкімшілік 

кеңес отырысы 

Аныктама 

«Жалпы білім 

беру» бірлестігі 

оқытушыларының 

қызметі 

Оку матсриалдарының 

МЖМБС мен ЖОЖ 

талаптарына 

сәйкестігін 

камтамасыз ету 

Теориялық 

сабақтарды 

есепке алу 

журналдар

ы мен КТП 

Құжаттарды 

зерттеу 

Жаппай Қазан айы Директордың 

ОЖЖ 

орынбасары, 

әдіскер, бөлім 

меңгерушілері 

Әкімшілік 

кеңес отырысы 

Аныктама 

Практиканы ұйымдастыруды бақылау 

16. Барлық практика 

түрлері бойынша 

оқу-жоспарлау 

құжаттарының 

дайындығы 

Практиканың үлгілік 

оку жоспарларының 

талаптарына 

сәйкестігін тексеру 

Практика 

кестесі, 

жоспарлары

журналдар

ы 

Практика 

кестесі, 

жоспарлары, 

журналдарын 

тексеру 

 

Такырыптық Қазан айы Директордың 

ОӨЖ 

жөніндегі 

орынбасары 

Әкімшілік 

кеңес отырысы 

Аныктама 

Төтенше жағдай кезінде ұйымдастырылатын қорғанысты бақылау 



 

17. ТЖ кезіндегі 

оқытушылар мен 

студенттердің іс- 

әрекеттері 

ТЖ кезінде 

окытушылар мен 

студенттердің өмірін 

корғау дағдыларын 

меңгеруін, 

колледждегі 

санитарлық 

талаптардың 

сақталуын тексеру 

 

 

 

ТЖ 

кезіндегі 

өмірді 

қорғау 

дағдылары 

Сабактарға 

қатысу, 

оқытушылар

мен, 

студенттерме

н әңгімелесу 

Такырыптық Қазан АӘД пән 

оқытушысы 

Әкімшілік 

кеңес отырысы 

Анықтама, 
бұйрық 

Педагогикалық кадрлардың жұмысын бақылау 

18. Видео сабақтардың 

сапасы 

Окытушылардың 

жасақтаған видео 

сабактарының сапасын 

бағалау 

Оқытушыла

рдың сабак 

жоспарлары 

Сабак 

жоспарларын

ың мазмұнын 

талдау 

Такырыптық Қазан айы Директордың 

ОЖЖ 

орынбасары, 

әдіскср, цикл 

жетекшілері 

 

 

 

 

Әкімшілік 

кеңес отырысы 

Анықтама 

Оқу-әдістемелік жұмысты бақылау 

19. Пәндердің оқу- 

әдістемелік 

қамтамасыз етілуі 

Пәндердің оқу- 

әдістемелік 

қамтамасыз етілу 

сапасының жағдайы 

мен деңгейін бағалау 

 

 

 

 

Оқытушыла

рдың оқу-

әдістемелік 

жұмысы 

 

 

 

 

 

Оку- 

әдістемелік 

жұмыстың 

деңгейін 

талдау 

 

 

 

 

Такырыптық Қазан айы Әдіскср Педагогикалык 

кеңес отырысы 

Анықтама 

Тәрбие жұмысын бақылау 

20. Ата анасының 

қамқорлығынсыз 

қалған студенттер 

туралы 

мәліметгерді 

талдау 

Мәліметтерді 

жинактау негізінде 

алғашқы талдауды 

ұйымдастыру 

 

 

Студенттер 

құрамы 

 

 

 

Құжагтарды 

талдау 

 

 

 

Жеке 

 

 

 

 

 Қазан 

 

 

 

 

 

Директордыц 

ТЖ орынбасар 

 

 

 

  

Әкімшілік 

кеңес 

Отырысы 

 

 

 

Анықтама 

 

 

 

 21. Оқушылардың 

сабақтарға 

қатысуын 

мониторингілеу 

Топтардағы сабакқа 

қатысуды талдау 

арқылы жүйелі 

сабақтан қалатын 

студенттерді анықтау 

Топ кура- 

торлары- 

ның есебі, 

күнделікті 

бақылау 

Ессптерді 

тексеру, 

әкімшілік 

есептерімен 

салыстыру 

Такырыптық Қазан айы Директордың 

ТЖ 

орынбасары, 

бөлім 

меңгерушілері 

Әкімшілік 

кеңес отырысы 

Аныктама 

ҚАРАША 

МЖМБС талаптарының орындалуы және пәндерді оқыту жағдайын бақылау 



 

22. 
«Арнайы пәндер» 

бірлестігінің  

жылдық 

жоспарының 

орындалуы 

Оқытушылар 

жұмысын талдау 

Оқытушыла
р 

Оқу сабақ- 

тарына 

катысу, 

құжатарды 

тексеру 

Жеке Қараша айы Директордың 

ОЖЖ 

орынбасары, 

әдіскер 

Әкімшілік 

кеңес отырысы 

Анықтама 

Оқу құжаттарын жүргізуді бақылау 

23. «Кәсіптік пәндер» 

бірлестігінің  

жылдық 

жоспарының 

орындалуы 

Бағдарлама 

мазмұнының МЖМБС 

және ЖОЖ-ы 

талаптарына 

сәйкестігін талдау 

КТЖ, 

теориялық 

сабақтарды 

есепке алу 

журналдар

ы 

Құжаттарды 

зерттеу 

Жаппай қараша Директордың 

ОЖЖ 

орынбасары, 

эдіскер 

Әкімшілік 

кеңес отырысы 

Анықтама 

Оқу-әдістемелік жұмысты бақылау 

24. Мамандықтардың 

оқу- әдістемелік 

қамтылуы 

Мамандықтардың оку-

әдістемелік қамтылу 

деңгейін 

бағалау 

Оқу- 

әдістемелік 

кешендер 

Оку- 

әдістемелік 

кешен 
мазмұнын 
талдау 

Такырыптық қараша Әдіскер Педагогикалық 

кеңес отырысы 

Анықтама 

Педагогикалық кадрлардың жұмысын бақылау 

25. Сабақты 

жоспарлаудың 

сапасы 

Оқытушылардың 

сабак жоспарларын 

кұру сапасын бағалау 

Оқытушыла

рдың сабақ 

жоспарлары 

Сабақ 

жоспарларын

ың мазмұны 

мен 

құрылымын 

талдау 

Тақырыптық қараша Әдіскер Әдістемелік 

кеңес отырысы 

Анықтама 

Тәрбие жұмысын бақылау 
/ 26. Суицидтік 

көріністердің 

алдын-алу 

бойынша жұмыс 

Суицидтік көріністерді 

алдын- алу бойыпша 

жүргізілетін тәрбиелік 

жұмысты талдау 

Студент тер 

құрамы 

Алдын-алу 

бойынша 

жүргізілген 

шараларды 

талдау 

Қорытынды қараша Дирсктордың 

ТЖ 

орынбасары, 

педагог- 

психолог 

 

 

 

Әкімшілік 

кеңес отырысы 

Анықтама 

ЖЕЛТОҚСАН 



 

МЖМБС талаптарының орындалуы және пәндерді оқыту жағдайын бақылау 

27. «Жалпы білімдік 

пәндер» бірлестігі 

жоспарының 

орындалуы 

 

 

Оқытушылар 

жұмысын талдау 

Оқытушыла

р 

Оқу 

сабақтарына 

қатысу, 

құжаттарды 

тексеру 

Жеке Желтоқсан Директордың 

ОЖЖ 

орынбасары, 

әдіскер 

Әкімшілік 

кеңес отырысы 

Анықтама 

Оқу құжаттарын жүргізуді бақылау 

28. «Жалпы білімдік 

пәндер» бірлестігі 

жылдық 

жоспарының 

орындалуы 

 

 

Бағдарлама 

мазмұнының МЖМБС 

және ЖОЖ-ы 

талаптарына 

сәйкестігін талдау 

 

 

КТП, 

теориялық 

сабақтарды 

есепке 

алу 

журналдар

ы 

 

Құжаттарды 

зерттеу 

Жаппай қараша Директордың 

ОЖЖ 

орынбасары, 

әдіскер 

Әкімшілік 

кеңес отырысы 

Анықтама 

 Оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастыру жағдайын бақылау 

29. Ағымдағы 

бакылауға 

мониторинг 

жүргізу 

Ағымдағы бақылау 

бойынша бағалардың 

уақытылы қойылуын, 

объективтілігін 

тексеру 

Оқытушы -

лардың 

жұмысы 

Теориялық 

сабақтар-ды 

есепке алу 

журнал- 

дары мен 

ағымдағы 

бакылау 

ведомосте- 

рін тексеру 

 

 

 

Такырыптық желтоқсан Директор- дың 

ОЖЖ 

орынбасары, 

Директордың 

ОЖ жұмысы 

орынбасары 

Әкімшілік 

кеңес отырысы 

Анықтама 

30. Аралық аттестация 

кестесі 

Қысқы сессия 

кестесіне сай 

емтихандардың 

өткізілуін бағалау 

Оқытушыл

ар қызметі 

Тест 

материалдар

ы 

Жеке Қаңтар Директордың 

ОЖЖ 

орынбасары, 

Директордың 

ОЖ жұмысы 

орынбасары 

Әкімшілік 

кеңес отырысы 

Аныктама 

Оқу-әдістемелік жұмысты бақылау 



 

31. ПЦК апталықтары ¥ йымдастырылған 

апталықтарға 

студенттердің 

қызығушылығының 

артуына, білім 

деңгейлерінің 

көтерілуіне, 

шығармашылыктарын

ың дамуына әсерін 

бағалау 

Бірлестік 

апталықтар

ы 

Айлық 

есептсрін 

талдау, 

шараларға 

қатысу 

Тақырыптық Желтоқсан 

айы 

Директордың 

ОЖЖ 

орынбасары, 

әдіскер 

Өдістемелік 

кеңес отырысы 

Аныктама 

Тәрбие жұмысын бақылау 

! 

32. 

«Саналы ұрпақ» 

клубының 

жұмысын 

ұйымдастыру 

Клуб кызметін, 

сапалык деңгейін 

бағалау 

Жылдык 

жоспары, 

шаралар, 

есептер 

Өткізілген 

шаралар 

мазмұнын, 

кұжаттарды 

талдау 

Жеке желтоқсан Директордың 

ТЖ 

орынбасары 

Әкімшілік 

кеңес 

отырысы 

Аныктама 

33.  

Спорттық секция, 

үйірме 

жұмыстарын 

ұйымдастыру 

Спортгык секция, 

үйірме кызметін, 

сапалык деңгейін 

бағалау 

Өткізілген 

шаралар 

Құжаттарды 

тексеру 

Жеке желтоқсан Директордың 

ТЖ 

орынбасары 

Әкімшілік 

кеңес отырысы 

Анықтама 

ҚАҢТАР 

Оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастыру жағдайын бақылау 

 34. Кітапхана жұмысы ЖЫЛДЫҚ жұмыс 

жоспарының 

орындалуын бағалау 

Жылдық 

жұмыс 

жоспары 

Құжаттарды 

зерттеу, 

кітапхана- 

шымен 

әңгімелесу 

Жеке  қаңтар Директордың 

ТЖ 

орынбасары 

Әкімшілік 

кеңес отырысы 

Аныктама 

Студенттердің оқу жетістіктерінің мониторингісі 



 

35. Ағымдағы бақылау 

корытындысы 

Пәндер бойынша 

студенттердің 

білімдерін бағалау, 

жарты жылдық 

бойынша үлгерімді 

талдау 

1-4 курстар Құжаттама 

тексеру 

Қорытынды  қаңтар Директордың 

ОЖЖ 

орынбасары, 

Директордың 

ОЖ жұмысы 

орынбасары 

Педагогикалық 

кеңес отырысы 

Анықтама 

Практиканы ұйымдастыруды бақылау 

36. Оку практикаларын 

ұйымдастыру 

Практиканы 

ұйымдастыру сапасын 

тексеру 

Оқу және 

Өндірістік 

практика 

Практикалар

ға қатысу 

Тақырыптық Қаңтар  Директордың 

ОӨЖ 

жөніндегі 

орынбасары 

Әдіскерлер 

отырысы 

Анықтама 

Оқу-әдісгемелік жұмысты бақылау 

37. Окытушылардың 

жеке 

жоспарларының 

орындалуы 

Оқытушылардың 

әдістемелік такырыбы 

бойынша кызмстін 

тексеру 

Жеке 

жоспарлар 

Жеке 

жоспарларды

, портфолио- 

ларды талдау 

сабаққа 

қатысу 

Такырыптық Қаңтар  Әдіскер, ПЦК 

жетекшілері 

Әдістемелік 

кеңес отырысы 

Анықтама 

Тәрбие жұмысын бақылау 

 

38. Студенттердің 

сабаққа қатысуы 

1 жарты жылдық 

корытындысы 

бойынша сабақ 

жіберудің 

динамикасын анықтау, 

себебіп анықгау, 

талдау 

Топ кура- 

торларыны

ң есебі 

Есептерді 

тексеру, 

әкімшілік 

есептерімен 

салыстыру 

Тақырыптық Қаңтар  Директордың 

ТЖ 

орынбасары, 

Директордың 

ОЖ жұмысы 

орынбасары 

Әкімшілік 

кеңес отырысы 

Анықтама 

АҚПАН 



 

Оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастыру жағдайын бакылау 

39. Құрамды сақтау Жарты жылдык 

корытындысы 

бойынша кұрамды 

сақтау бойынша 

талдау 

Кұрам 

қозғалысы 

бойынша 

бұйрықтар 

Құрам 

қозғалысы 

бойынша 

бұйрықтар 

ды талдау 

Қорытынды  ақпан Директордың 

ОЖЖ 

орынбасары, 

Директордың 

ОЖ жұмысы 

орынбасары 

Әкімшілік 

кеңес отырысы 

Аныктама 

40. 
Асхана 

қызметкерінің 

санитарлық- 

гигиеналық 

талаптарды 

сақтауы 

Санитарлық - 

гигиеналық 

талаптардың сақтауын 

тексеру 

Құжаттар Асхана 

құжаттарын, 

медициналық 

кітапшаны 

тексеру 

Шолу акпан Медициналық 

қызметкер 

Әкімшілік 

кеңес отырысы 

Анықтама 

Оқу-әдістемелік жұмысты бақылау 

41. Білім беру үрдісіне 

педагогикалық 

инновацияны, 

ақпараттық 

техпологияны 

енгізудің өнімділігі 

Білім беру процесіне 

педагогикалык 

Инновацияны, 

ақпараттық 

технологияны 

енгізудің өнімділігін 

талдау 

Педагогика

лык 

иннова- 

цияны, 

ақпараттық 

технология

ны енгізу 

бойынша 

жұмыс 

Сабақтарға 

қатысу 

Тақырыптық Ақпан айы Әдіскер Әдістемелік 

кеңес 

отырысы 

Анықтама 

Тәрбие жұмысын бақылау 

! 

44. Құқық 

бұзушылықтың 

алдын-алу 

жөніндегі іс- 

шаралардың 

ұйымдастырылуы 

 

 

 

 

 

 

 

Құқық бұзушылықтың 

алдын-алу жөніндегі 

іс-шараларды бағалау 

Іс- 

шаралар 

есебі 

Құжаттарды 

талдау 

Тақырыптық акпан Директордың 

ТЖ 

орынбасары 

Әкімшілік 

кеңес отырысы 

Анықтама 

НАУРЫЗ 



 

Оқу-әдістемелік жұмысты бақылау 

 45. Оқытушылардың 

әдістемелік 

тақырыптарының 

іске асырылуы 

Оқытушылардың 

эдістемелік 

тақырыптарының іске 

асырылу деңгейін 

талдау 

оқытушыла

рдың 

әдістемелік 

тақырыптар

ын іске 

асыру 

бойынша 

жұмысы 

 

 

Құжаттарды 

тексеру 

Мониторинг Наурыз айы Әдіскер Әдістемелік 

кеңес отырысы 

Анықтама 

Тәрбие жұмысын бақылау 

46. Діни экстремизм 

мен терроризмге 

қарсы іс-қимыл 

жөніндегі іс- 

шаралардың 

ұйымдастырылуы 

 

 

 

Діни экстремизм мсн 

терроризмге карсы іс-

қимыл жөніндегі іс-

шаралардың бағалау 

Іс- 

шаралар 

есебі 

Құжаттарды 

талдау 

Тақырыптық наурыз Директордың 

ТЖ 

орынбасары 

Әкімшілік 

кеңес отырысы 

Анықтама 

Оку құжаттарын жүргізуді бакылау 

47. Теориялык 

сабақтарды есепке 

алу 

журналдарыиың 

жағдайы 

Журналдарды толтыру 

талаптарының 

сақталуын бағалау 

Журналдар Журналды 

толтыру 

сапасын 

тексеру 

Жаппай  сәуір Директордың 

ОЖЖ 

орынбасары, 

бөлім 

меңгерушілері 

 

Әкімшілік 

кеңес отырысы 

Аныктама 

МАМЫР 

ЫР Педагогикалық кадрлардыц жұмысын бақылау 

48. Педагогтардың 

аттестациядан өтуі 

Келесі оқу жылында 

аттестациядан отетін 

педагогтардың тізімін 

жасақтап, бекіту 

 

Педагогтар

дың 

біліктілік 

деңгейі 

Әңгімелесу Алдын-ала мамыр Әдіскер Педагогикалық 

ксңсс отырысы 

Аныктама 

Оқу-әдістемелік жұмысты бақылау 

49. Оқытушылардың 

оқу-әдістемелік 

жұмысының 

нәтижелілігі 

Оқытушылардың 

оку-әдістемелік 

жұмысының 

нәтижелілігі деңгейін 

талдау 

Оқытушыла

рдың оқу-

әдістемелік 

жұмысы 

 

Талдау Мониторинг Мамыр айы Әдіскер, цикл 

жетекшілері 

Әдістемелік 

кеңес отырысы 

Анықтама 



 

Практиканы ұйымдастыруды бақылау 

50. Оку және 

Өндірістік 

практикаларды 

ұйымдастыру 

 

 

Практиканы 

ұйымдастыру сапасын 

тексеру 

Оқу және 

Өндірістік 

практика 

Практикалар

ға қатысу 

Тақырыптық Мамыр айы Директордың 

ОӨЖ 

жөніндегі 

орынбасары 

 

 

Әдіскерлер 

отырысы 

Аныктама 

МАУСЫМ 

Оку құжаттарын жүргізуді бақылау 

51. Түлектердің 

дипломдарын 

толтыруды 

бақылау 

Бұйрыктарды, 

дипломдарды дұрыс 

толтыруды бағалау 

Бұйрық тар, 

дипломдар 

Дилом беру 

туралы 

бұйрық, 

диплом беру 

кітабы 

 

 

 

 

Жаппай маусым Директордың 

ОЖЖ 

орынбасары 

Әкімшілік 

кеңес отырысы 

Анықтама 

МЖМБС талаптарының орындалуын бақылау 

52. Оку процесінің 

нәтижелілігін 

зерттеу 

 

 

 

Түлектердің білім 

деңгейін, корытынды 

атгестация 

қорытындысын талдау 

 

 

 

ҚА 

нәтижелері 

 

 

 

ҚА 

хаттамалары 

 

 

 

 

Қорытынды 

 

 

 

 

 

 Маусым 

 

 

 

 

 

Директордың 

ОЖЖ 

орынбасары 

 

 

 

Педагогикалык 

кеңес отырысы 

 

 

 

 

Анықтама 

53. Оку үрдісінің 

сапасы 

Студенттердің пәндер 

бойынша білім 

деңгейлері мен 

сапасын бағалау 

1 -4 курс Ағымдағы 

бакылау, 

аралык 

аттсстация 

корытынды 

сын зерттеу 

 

 

 

Қорытынды  маусым Директордың 

ОЖЖ 

орынбасары 

Педагогикалық 

кеңес отырысы 

Сандық есеп 



ПЕДАГОГИКАЛЫҚ КЕҢЕСТІҢ ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ 

 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ   КЕҢЕСТІҢ   МІНДЕТТЕРІ 

 

       1) білім беру ұйымдарындағы оқу-тәрбие процесінің жағдайын, 

оқытушылардың кәсіби даярлық деңгейін, білім беру ұйымдарында білім 

алушылардың білімділігін, тәрбиелілігін және дамуын диагностикалау;  

       2) білім беру ұйымдары дамуының, кәсіби шеберлігінің және әрбір 

оқытушы мен өндірістік оқыту шеберінің шығармашылығының кешенді 

нысаналы бағдарламаларын әзірлеу;  

       3) сапалы оқу-тәрбие жұмыстары үшін білім беру ұйымы ұжымының 

күшін біріктіру;  

       4) республика экономикасының даму перспективаларын, еңбек 

рыногының қажеттілігін ескеріп, кадрларды даярлаудың сапасын әрдайым 

жетілдіру үшін жағдайлар жасау;  

       5) білім алушыларды тұлғалық бағытталған біліммен және тәрбиемен 

қамтамасыз ету;  

       6) білім беру ұйымдарының оқу-тәрбие процесін ұйымдастыруда 

құзіретті көзқарасты қалыптастыру;  

       7) оқу-тәрбие процесінің нәтижелігі мен тиімділігі мониторингісінің 

нысандары мен әдістерін жетілдіру;  

       8) білім беру ұйымдарында оқу-тәрбие процесін ұйымдастырудағы 

шығармашылық көзқарасты қамтамасыз ету болып табылады 

 

 
№ Кеңесте қаралатын мәселелер Мерзімі Жауапты 

орындаушы 

Индикаторлар/                  

соңғы нәтижесі 

 1-мәжіліс 

1 2022-2023  оқу жылына  арналған 

Педагогикалық Кеңестің жұмыс 

жоспарын, Педагогикалық  Кеңес 

мүшелері мен  хатшысын сайлау. 

31.08.22 

Колледж 

директоры 

Ұсыныс 

2 2022-2023  оқу жылына колледж 

құрылымын бекіту 
ОЖЖ орынбасар 

Ұсыныс 

3 
Қабылдау комиссиясының                     

2022-2023 оқу жылына оқушылар 

қабылдау қорытындысы 

қабылдау 

комиссиясының 

жауапты 

хатшысы 

Анықтама 

 

4 2022-2023 оқу жылына арналған 

колледждің жұмыс жоспарын 

бекіту 

ОЖЖ орынбасар Жоспар 

5 2022-2023 оқу жылында 

жүргізілетін  колледждің 

тәрбие жұмыс жоспарын бекіту 

ТЖЖ орынбасар Жоспар 

6 Оқытушылардың оқу 

жүктемелерін, штаттық кестені 

бекіту 

ОЖЖ орынбасар Жүктеме сағат 



 

7 Оқу процесін іске асыру жөніндегі  

әдістемелік ұстанымдарды мен 

нормативтік құжаттарды 

таныстыру, мамандықтар 

бойынша жұмыс оқу жоспарын, 

оқу  процесінің  кестесін, сабақ 

кестесін, пәндік бірлестік 

мамандықтары бойынша пәндерді 

бекіту  

ОЖЖ орынбасар Кесте 

8 Топ жетекшілерін, кабинет 

меңгерушілерін бекіту. 

ТЖЖ орынбасар Ұсыныс 

9 Педагогикалық кеңесте 

колледждің ішкі тәртіп ережесін  

қайта бекіту  

ТЖЖ орынбасар Ереже 

10 Педагогикалық қызметкерлердің 

аттестаттау комиссия құрамын 

бекіту  

ОЖЖ 

орынбасар, 

әдіскер 

Ұсыныс 

11 2022-2023 оқу жылының психолог 

жұмыс жоспарын бекіту 
Психолог  

Ұсыныс 

12 Оқушылармен келісім-шарт 

жасасу 

Бөлім 

меңгерушілері 

Келісім-шарт 

13 Оқушыларды жатақханемен 

қамтамасыз ету 
ТЖЖ орынбасар 

Келісім-шарт 

14 Ағымдағы мәселелер    

 2-мәжіліс 

1 Өткен педагогикалық кеңес 

шешімінің орындалуы 

қыркүйек 

 

 

2 Мамандықтардың типтік оқу 

бағдарламалары, мемлекеттік 

білім беру стандарттарымен 

қамтамасыз етілуі 

Колледж 

әдіскері 

Кесте 

3 2022-2023 оқу жылында 

әлеуметтік әріптестіктер орнату, 

іс-тәжірибе 

базалары,мекемелемрмен келісім-

шарт жасасу 

ОӨЖЖ 

орынбасар 

Кесте 

4 Оқу-ақысына жеңілдіктер беру ТЖЖ 

орынбасар 

Тізім, бұйрық 

5 Жасөспірімдер арасындағы құқық 

бұзушылық пен қылмыстың 

алдын-алу іс-шаралары 

ТЖЖ орынбасар Есеп  

6 Ағымдағы мәселелер   

 3-мәжіліс 

1 Өткен педагогикалық кеңес 

шешімінің орындалуы 

қараша 

 

 

2 Оқушыларға психологиялық 

қызмет көрсету 

Колледж 

психологы 

Сауалнама  

3 Оқушылардың оқу, өндірістік 

тәжірибелерінің ұйымдастырылуы 

ОӨЖЖ 

орынбасар 

Кесте 

4 Педагог қызметкерлерді 

аттестаттау, біліктілікті арттыру 

Колледж 

әдіскері 

Кесте 



 

жоспарының орындалуы 

5 Ағымдағы мәселелер 
 

 

4-мәжіліс 

1 Өткен педагогикалық кеңес 

шешімінің орындалуы 

Қаңтар   

2 2022-2023 оқу жылының І 

семестрдегі жүргізілген оқу-

әдістемелік, ғылыми 

жұмыстарының есебі            

ОЖЖ 

орынбасары 

Есеп, 

презентация 

3 

 

2022-2023 оқу жылының І 

семестрінде жүргізілген  тәрбие 

жұмысының есебі 

ТЖЖ 

орынбасары 

Есеп, 

презентация 

4 Оқытушылардың  оқу-әдістемелік 

жұмыстарын тексеру 

қорытындысы 

Әдіскер Анықтама 

5 2022-2023 оқу жылының                                  

І семестрінде психолог жұмысының 

есебі 

колледж 

психологы 

Есеп 

6 Ағымдағы мәселелер 
 

  

 5-мәжіліс 

1 Өткен педагогикалық кеңес 

шешімінің орындалуы 

Наурыз   

2 2022-2023 оқу жылындағы 

қорытынды мемлекеттік 

емтиханның төрағасы мен 

мүшелерін бекіту 

ОЖЖ 

орынбасары 

Ұсыныс 

3 Бірлестіктердің жұмыс 

жоспарларының орындалуы 

барысы  

  

4 2023-2024   оқу жылындағы 

қабылдау комиссиясына жауапты 

комиссия құрамын 

бекіту,агитациялық жұмыстарды 

ұйымдастыру, нәтижесін талқылау 

және керекті құжаттарды 

дайындау мәселесі 

Қабылдау 

комиссиясының 

жауапты 

хатшысы 

Хабарлама 

5 Студенттердің тәжірибелік оқыту 

жағдайы және даярлауды арттыру 

ОӨЖЖ 

орынбасары 

Анықтама 

6 Ағымдағы мәселелер   

 6-мәжіліс 

1 2022-2023 оқу жылында            

жүргізілген оқу-әдістемелік 

жұмыстардың есебі 

 

 

 

Маусым 

ОЖЖ                

орынбасары, 

әдіскер 

Есеп 

2 2022-2023 оқу жылында              

жүргізілген тәрбие жұмыстарының 

есебі  

ТЖЖ                   

орынбасары 

Есеп 

3 2022-2023 оқу жылында                   

психолог жұмысының есебі 

психолог Есеп 

4 Студенттердің  сабақ үлгерімі, 

сессия қорытындысы 

ОЖЖ                

орынбасары, 

бөлім 

Есеп 



 

меңгерушілері 

5 Түлектердің Өндірістік тәжірибе 

жұмысының қорытындысы 

ОӨЖЖ               

орынбасары 

Есеп,анықтама 

6 Қабылдау комиссиясының 

құрамын бұйрықпен бекіту,кәсіби 

бағдар беру жұмыстарын 

оқытушыларға бөлу  

Колледж 

директоры, 

ТЖЖО 

Ұсыныс 

7 МАК жұмысы ОЖЖ                  

орынбасары 

Есеп 

8 2023-2024   оқу жылындағы 

талапкерлерден құжаттарды 

қабылдау, консультация және 

емтихан күндерін белгілеу. 

Аппеляциялық комиссия құрамын 

бекіту. 

Колледж 

директоры 

Анықтама 

9 Ағымдағы мәселелер 
 

 

 

ӘКІМШІЛІК КЕҢЕС ЖОСПАРЫ 

 

№ Отырыс мазмұны Өтетін 

мерзімі 

Жауаптылар 

1.  Сабақ кестесін құру Тамыз Директордың ОЖ 

жұмысы орынбасары 

Кадрлармен қамтамасыз етілуі Кадр бөлімінің 

басшысы 

2.  Студенттердің жеке істерін тексеру Қыркүйек Директордың ОЖ 

жұмысы орынбасары 

Студенттердің сабаққа қатысу деңгейі Директордың ОЖ 

жұмысы орынбасары, 

ПЦК жетекшілері 

Білім алушылардың оқулықтармен, 

оқу құралдарымен, электрондық 

оқыту қорларымен қамтамасыз етілуі 

Кітапханашы 

Колледж қызметкерлерінің 

медициналық тексерістен өтуінің 

нәтижесі. Колледждің санитарлық-

гигиеналық жағдайы 

Медициналық 

қызметкер, 

комендант 

3.  Жаңадан қабылданған студенттердің 

колледждің оқу процесіне бейімделу 

жағдайы 

Қазан Психолог 

Студенттердің сабаққа қатысу деңгейі Директордың ОЖ 

жұмысы орынбасары, 

ПЦК жетекшілері 

Оқу жетістіктерінің нәтижелерін  

бағалау тапсырмалары мен 

критерийлерін жасақтау нәтижесі 

Директордың ОЖ 

жұмысы орынбасары, 

әдіскер 



 

4.  «Жас сарбаз» әскери-патриоттық 

клуб жұмысының ұйымдастырылуы 

Қараша АӘжТД оқытушы-

ұйымдастырушысы 

Студенттердің сабаққа қатысу деңгейі Директордың ОЖ 

жұмысы орынбасары, 

ПЦК жетекшілері 

Әлеуметтік қолдау көрсету жұмысы 

туралы 

Әлеуметтік педагог 

Спорттық секция, үйірме 

жұмыстарының ұйымдастырылуы 

Директордың ТЖ 

орынбасары, үйірме 

мен спорттық секция 

жетекшілері 

5.  Студенттердің сабаққа қатысу деңгейі Желтоқсан Директордың ОЖ 

жұмысы орынбасары, 

ПЦК жетекшілері 

Аттестациядан өтетін 

оқытушылардың өтініштерін 

қабылдау 

Әдіскер 

6.  Студенттердің сабаққа қатысу деңгейі Қаңтар Директордың ОЖ 

жұмысы орынбасары 

Директордың ОЖ 

жұмысы орынбасары, 

ПЦК жетекшілері 

7.  Құқық бұзушылықты алдын-алу 

бойынша өткізілген іс-шаралар 

нәтижесі 

Ақпан Директордың ТЖ 

орынбасары, 

психолог 

Студенттердің ғылыми бірлестігінің 

жұмыс нәтижесі 

Әдіскер 

Студенттердің сабаққа қатысу деңгейі Директордың ОЖ 

жұмысы орынбасары, 

ПЦК жетекшілері 

Кәсіби бағдар беру орталығының 

жұмысы  

Директордың ОӨЖ 

жөніндегі 

орынбасары 

8.  «Жас оқытушы» мектебінің жұмысы Наурыз Әдіскер 

Студенттердің сабаққа қатысу деңгейі Директордың ОЖ 

жұмысы орынбасары, 

ПЦК жетекшілері 

Діни экстремизм мен терроризмге 

қарсы іс – қимыл жөніндегі шаралар 

туралы 

Директордың ТЖ 

орынбасары 

9.  Қорытынды аттестаттауға дайындық Сәуір Директордың ОЖ 

жұмысы орынбасары 

Студенттердің сабаққа қатысу деңгейі Директордың ОЖ 

жұмысы орынбасары, 



 

ПЦК жетекшілері 

Топ жетекшілердің жұмысы  Директордың ТЖ 

орынбасары 

10.  Студенттердің сабаққа қатысу деңгейі Мамыр Директордың ОЖ 

жұмысы орынбасары, 

ПЦК жетекшілері 

Аттестациядан өтетін 

оқытушылардың өтініштерін 

қабылдау 

Әдіскер 

Мемлекеттік рәміздерді насихаттау 

мен қолдану жөніндегі жүргізілген іс-

шаралар  

Директордың ТЖ 

орынбасары 

11.  Қорытынды аттестаттау нәтижесі, 

бітіруші түлектердің дипломдарын 

дайындау 

Маусым Директордың ОЖ 

жұмысы орынбасары, 

Директордың ОЖ 

жұмысы орынбасары 

 

 

ДИРЕКТОРДЫҢ ОҚУ  ЖҰМЫСЫ  ЖӨНІНДЕГІ ОРЫНБАСАРЫНЫҢ 

ЖЫЛДЫҚ ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ 

 

Мақсаты:  

Оқытушы мен оқушының жеке тұлға ретінде қалыптасуын   

қамтамасыз ететін  біріңғай   ақпараттық-дамытушылық  ортасын 

қалыптастыру. 

Орта білім берудің  білім  беру стандарты мен Өндірістік 

стандарттардың талаптарын ескере отырып, оқу-әдістемелік және оқу-

бағдарламалық қамтамасыз етуді жетілдіру. 

Денсаулық сақтау саласының реформа жағдайында тұлғалық және 

кәсіби тұрғыда өзін өзі  дамытуға қабілетті, жоғары адамгершілік 

принциптерге ие білікті маман даярлау  

Міндеті: 

1. Колледжде біртұтас  оқу жүйесінің қалыптасуына және      

жұмыс жасауына жағдай жасау. 

2. Оқытушылардың  жоғары деңгейдегі  құқықтық   мәдениетін және  

ақпараттық білімін дамыту  

3. Білім беру  жүйесінде мониторинг жүйесін  дамыту   және қамтамасыз ету 

4. Оқытушылар  мен студенттердің  ғылыми-инновациялық  қызметі  

бойынша жұмысты күшейту 

5. Кәсіби стандарттардың  талаптарын ескере отырып, оқу  

және өндірістік тәжірибенің  мазмұны мен ұйымдастырылуын  жетілдіру 



 

6. Өндірістік бағдар беру жүйесін  жетілдіру және түлектерді жұмысқа 

орналастыруда көмек 

Негізгі бағыттар:  

- Ұйымдастыру жұмыстары  

- Білім беру  сапасын көтеру мақсатында  атқарылатын  іс-шаралар  

- Педагогтардың  потенциалын арттыру мақсатында  атқарылатын іс-

шаралар  

- оқу кабинеттерінің  жұмысын  жетілдіру іс-шаралары  

- оқу процесіне  бақылау жүргізу іс-шаралары  

- Оқу ісін ұйымдастыру 

Білім беру сапасын көтеру мақсатында атқарылатын іс-шаралар 

Қазақстан Республикасының нышандарын құрметтеу, Қазақстан 

Республикасының Конституциясын  қастерлеу, дәріптеу  

 

Колледжде оқу-тәрбие жұмыстарына басшылыққа алатын  

нормативтік-құқықтық құжаттар 

 

- Қазақстан Республикасының 27.07.2007 ж. № 319-III «Білім туралы» 

Заңы (ҚР 2021.06.29 №58-VII Заңымен енгізілген өзгерістермен);  

- ҚР Үкіметінің 2018.10.31 № 604 қаулысымен бекітілген техникалық 

және кәсіптік тік білім берудің мемлекеттік жалпы білім беру 

стандарты (жаңа редакцияда-ҚР Білім және ғылым министрінің м. а. 

2021.07.23 № 362 бұйрығымен); 

- Техникалық және кәсіптік білімнің мамандықтары мен біліктіліктерінің 

сыныптауышы (ҚР БҒМ 27.09.2018 ж. №500 бұйрығымен бекітілген 

(жаңа редакцияда-ҚР Білім және ғылым министрінің м. а. 2021.07.21 № 

354 бұйрығымен).; 

- «Техникалық және кәсіптік білім беру мамандықтары бойынша үлгілік 

оқу бағдарламалары мен үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы» ҚР 

БҒМ 31.10.2017 ж. № 553 бұйрығына Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрінің бұйрығы, 15.09.2021 ж. №469 өзгеріс 

енгізілді; 

- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 6 

сәуірдегі № 130 бұйрығы «Техникалық және кәсіптіктік, орта білімнен 

кейінгі білім беру ұйымдары педагогтарының жүргізуі үшін міндетті 

құжаттардың нысандары» (16.09.2021 ж. №472 өзгерту енгізілді). ; 

- «Педагог» кәсіби стандарты және саланың нормативтік құжаттары  

- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2009 жылғы 13 

шілдедегі № 338 бұйрығы. «Педагог қызметкерлер мен оларға 

теңестірілген тұлғалардың үлгілік біліктілік сипаттамаларын бекіту 

туралы»;  



 

- Қазақстан Республикасының «Дене шынықтыру және спорт туралы» 

Заңы 3.07.2014 ж. № 228-V ҚРЗ (2020.12.30 № 395-VI ҚР Заңымен 

енгізілген өзгерістермен);  

- ҚР Қорғаныс министрінің 12.07.2017 ж. №347 бұйрығымен бекітілген 

бастапқы әскери даярлық қағидалары (жаңа редакцияда-ҚР Қорғаныс 

министрінің 2021.05.05 №285 бұйрығымен); 

- «Білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптарын және оларға 

сәйкестікті растайтын құжаттардың тізбесін бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 17 

маусымдағы № 391 бұйрығы (жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым 

министрінің м.а. 11.03.2016 № 194 бұйрығы); 

-  «Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарын жабдықтармен және 

жиһазбен жарақтандыру нормаларын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 7 

наурыздағы № 97 бұйрығы (жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым 

министрінің 29.01.2016 № 98 бұйрығы); 

- «Білім беру ұйымдарында пайдаланылатын бағдарламалық-ақпараттық 

кешенге және қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етуге қойылатын 

ең за талаптарды айқындау туралы» Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрінің 2020 жылғы 02 наурыздағы №79 бұйрығы; 

-  «Білім алушыларды білім беру ұйымдарының түрлері бойынша 

ауыстыру және қайта қабылдау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 20 

қаңтардағы № 19 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 22 

мамырдағы № 218 бұйрығы; 

- «Мәдениет және өнер, дене шынықтыру және спорт мамандықтары 

бойынша сырттай және кешкі оқу, сондай-ақ экстернат нысандарында 

білім алуға жол берілетін техникалық және кәсіптік, орта білімнен 

кейінгі білімнің мамандықтары мен біліктіліктерінің тізбесін бекіту 

туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2010 

жылғы 8 ақпандағы № 40 бұйрығы (ңа редакцияда – ҚР Білім және 

ғылым министрінің 05.04.2021 № 145 бұйрығы); 

-  «Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын 

бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 

2018 жылғы 30 қазандағы № 595 бұйрығы (жаңа редакцияда - ҚР Білім 

және ғылым министрінің 09.06.2021 № 282 бұйрығы);  

-  «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды, бастауыш, негізгі орта және 

жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын, 

техникалық және Өндірістік, орта білімнен кейінгі, қосымша білімнің 

білім беру бағдарламаларын және арнайы оқу бағдарламаларын іске 

асыратын білім беру ұйымдарында жұмыс істейтін педагог 

қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғаларды және білім және 

ғылым саласындағы басқа да азаматтық қызметшілерді аттестаттаудан 

өткізу қағидалары мен шарттарын бекіту туралы» Казақстан 



 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 27 

қантардағы № 83 бұйрығы (жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым 

министрінің 07.04.2020 № 132  бұйрығы); 

- «Педагогтерге біліктілік санаттарын беру (растау) қағидаларын бекіту 

туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 

жылғы 11 мамырдағы №192 бұйрығы; 

- «Техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламаларын іске 

асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі қағидаларын 

бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 

2018 жылғы 18 қазандағы №578 бұйрығы  (жаңа редакцияда – ҚР Білім 

және ғылым министрінің 04.06.2021 № 276 бұйрығы); 

- «Қашықтықтан білім беру технологиялар бойынша оқу процесін 

ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 20 наурыздағы № 137 

бұйрығы; 

- «Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдары үшін білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылауды, 

оларды аралық және қорытынды аттестаттауды өткізудің үлгілік 

қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы № 125 бұйрығы  (жаңа 

редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 28.08.2020 № 373 

бұйрығы); 

- «Білім туралы құжаттардың түрлерін, білім туралы мемлекеттік 

үлгідегі құжаттардың нысандарын және оларды есепке алу мен беру 

қағидаларын, білім туралы өзіндік үлгідегі құжаттардың мазмұнына 

қойылатын негізгі талаптарды және оларды есепке алу мен беру 

қағидаларын, сондай-ақ білім беру ұйымдарында білім алуды 

аяқтамаған адамдарға берілетін анықтаманың нысанын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 28 

қаңтардағы № 39 бұйрығы (жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым 

министрінің 07.06.2021 № 277 бұйрығы); 

- «Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін 

ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі №152 бұйрығы 

(жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 28.01.2016 №90 

бұйрығы); 

- «Білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттарды толтыруға қойылатын 

талаптарды бекітутуралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігінің 2007 жылғы 21 қарашадағы № 565 бұйрығы (жаңа 

редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 01.06.2021 № 260 

бұйрығы); 

- «Talap» КЕАҚ ТжКБ мамандықтары бойынша өзектендірілген үлгілік 

оқу жоспарлары мен бағдарламалары негізінде оқу жұмыс 

жоспарларын әзірлеуге әдістемелік ұсынымдар; 



 

- 2021-2022 оқу жылының басына техникалық және Өндірістік, орта 

білімнен кейінгі білім беретін оқу орындарында оқу процесін 

ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулық-әдістемелік ұсынымдар (31.08.2021 

ж. №5-13-2/3424-и хатқа қосымша).  

 

ТАМЫЗ 

 

Р/с Жұмыс түрлері Уақыты Жауаптылар Аяқталу 

формасы 

1.  Жаңа оқу жылына 

дайындық, колледждің 

жылдық жоспарын 

жасақтау 

Тамыз ДОЖЖ 

орынбасары 

Колледждің 

жылдық жұмыс 

жоспары 

2.  Штаттық оқыту 

форматына көшуге 

байланысты оқу 

кабинеттерінің 

дайындығын тексеру 

Тамыз ДОЖЖ 

орынбасары 

Есеп  

3.  Жұмыс оқу 

жоспарларына өзгертулер 

енгізу, бекітуге дайындау 

Тамыз ДОЖЖ 

орынбасары 

Жұмыс оқу 

жоспарлары 

4.  Мамандықтар бойынша 

білім беру 

бағдарламаларын 

жасақтау және бекітуге 

ұсыну  

Тамыз ДОЖЖ 

орынбасары 

Білім беру 

бағдарламалары 

5.  Штаттық оқыту 

форматына көшуге 

байланысты оқу 

процесінің  кестесін 

жасақтау 

Тамыз ДОЖЖ 

орынбасары 

Оқу процесінің  

кестесі 

6.  Оқу  жүктемесін анықтау, 

құрастыру, 

тарификацияны әзірлеу  

Тамыз ДОЖЖ 

орынбасары 

Оқу  жүктемесі, 

тарификация 

7.  Педагогикалық  Кеңес 

өткізу 

 

 

Тамыз ДОЖЖ 

орынбасары, 

оқу бөлімінің  

меңгерушісі 

Хаттама  

8.  Штаттық оқыту 

форматына көшуге 

байланысты «Бір 

аудитория – бір топ» 

қағидатын сақтай отырып 

сабақ кестесін, жасақтап, 

Тамыз ДОЖЖ 

орынбасары 

Сабақ кестесі 



 

бекітуге әзірлеу 

9.  Барлық  мамандықтар 

бойынша студенттердің 

тізімін анықтау, топ 

жетекшілерін 

тағайындауға ұсыныстар 

әзірлеу  

Тамыз ДОЖЖ 

орынбасары, 

бөлім 

меңгерушісі 

Бұйрық  

10.  ҰБДҚ мәліметтермен 

толықтыру 

Тамыз ДОЖЖ 

орынбасары, 

бөлім 

меңгерушісі 

Мәліметтер қоры 

11.  Оқу кабинеттерінің  

меңгерушілерін бекітуге 

ұсыныстар әзірлеу 

Тамыз ДОЖЖ 

орынбасары, 

бөлім 

меңгерушісі 

Оқу 

кабинеттерінің  

меңгерушілері 

тізімі 

12.  Оқытушылармен мен 

қызметкерлердің 

медициналық 

кітапшаларын тексеру, 

нәтижесін әкімшілік 

кеңесте баяндау 

Тамыз ДОЖЖ 

орынбасары, 

кадр бөлімінің 

меңгерушісі, 

медбике 

Есеп  

13.  Бос орындарға конкурс 

жариялау, нәтижесін 

әкімшілік кеңесте баяндау 

Тамыз ДОЖЖ 

орынбасары, 

кадр бөлімінің 

меңгерушісі 

Бос орындар 

тізімі 

14.  Оқытушылардың жеке 

жоспарларын бекітуге 

дайындау 

Тамыз ДОЖЖ 

орынбасары, 

әдіскер 

Оқытушылардың 

жеке 

жоспарлары 

15.  «2021-2022 оқу 

жылындағы оқу-тәрбие 

үрдісін ұйымдастыру 

туралы» бұйрық жасақтау 

 

Тамыз ДОЖЖ 

орынбасары 

Бұйрық  

16.  Дене қызуын тексеру мен 

тіркеу үшін топтарға 

арналған журналдар 

жасақтау 

Тамыз ДОЖЖ 

орынбасары, 

бөлім 

меңгерушісі 

Журналдар  

17.  Жұмыс оқу 

бағдарламаларын бекіту 

Тамыз ДОЖЖ 

орынбасары, 

әдіскер 

Бұйрық  

 

ҚЫРКҮЙЕК 

 

Р/ Жұмыс түрлері Уақыты Жауаптылар Аяқталу 



 

с формасы 

1.  Білім күні өтетін бірінші 

сабақта колледждің 

миссиясы мен ішкі тәртібін 

таныстыру,  тәрбие 

сағаттарында мамандық 

бойынша  колледж 

түлектерінің білім алу 

барысында жеткен 

жетістіктерімен ұрпақтар 

сабақтастығын, 

Конституцияны құрметтеу 

оны ұлықтау, Қазақстан 

Тәуелсіздігінің 30 

жылдығына арналған 

«Тәуелсіздік жетістіктері» 

тақырыбында тәрбие 

сағаттарын өткізу 

01.09.22 

жыл 

ДОЖЖ 

орынбасары, 

ДТЖЖ 

орынбасары 

Білім күніне 

арналған 

тәрбие 

сағаттары 

2.  Оқу бөлімінің  құжаттарын   

техникалық және кәсіптік 

білім беру  ұйымдарының 

нормативтік құқықтық 

актілерінің талаптарына сай 

жүргізу 

Жыл бойы ДОЖЖ 

орынбасары, 

бөлім 

меңгерушісі 

Оқу 

бөлімінің  

құжаттары 

3.  Сабақтардың сапасын 

тексеру, көмек беру 

Қыркүйек ДОЖЖ 

орынбасары, 

әдіскер 

Есеп  

4.  ҰБДҚ мәліметтермен 

толықтыру 

Қыркүйек ДОЖЖ 

орынбасары, 

бөлім 

меңгерушісі 

Мәліметтер 

қоры 

5.  Факультативтік сабақтар 

кестесін бекіту 

 

01 .09.22 

жыл 

ДОЖЖ 

орынбасары 

Факультатив

тік сабақтар 

кестесі 

6.  Жеке сабақтар кестесін 

жасақтап, бекіту 

01.09.22 

жыл 

ДОЖЖ 

орынбасары 

Жеке 

сабақтар 

кестесі 

7.  ПЦК жетекшілері мен  топ 

жетекшілеріне  теориялық 

оқытуды есепке алу 

журналын толтыруға 

қойылатын талаптармен 

таныстыру 

07.09.22 

жыл 

ДОЖЖ 

орынбасары 

Теориялық 

оқытуды 

есепке алу 

журналын 

8.  Оқытушылардың сабақ Қыркүйек ДОЖЖ Есеп  



 

жоспарларын тексеру  орынбасары, 

әдіскер 

9.  Сабақ кестесі бойынша 

сабақтардың өту барысын 

тексеру, дер кезінде  

сабақтарды алмастыру 

Қыркүйек ДОЖЖ 

орынбасары 

Есеп 

10.  Атаулы  кітапты толтыруды 

қадағалау 

Қыркүйек ДОЖЖ 

орынбасары 

Атаулы  

кітап 

11.  Облыстық білім 

басқармасына 2021-2022  

оқу жылы бойынша 

жылдық есеп беруге 

дайындық 

Қыркүйек ДОЖЖ 

орынбасары 

Есеп  

12.  Мемлекеттік статистикалық 

есепті  дайындау 

Қыркүйек ДОЖЖ 

орынбасары, 

бөлім 

меңгерушісі 

Статистикал

ық есеп 

13.  Студенттердің  үлгерімі мен 

сабаққа қатысуын 

қадағалау,  нәтижесін 

әкімшілік кеңесте баяндау 

Қыркүйек ДОЖЖ 

орынбасары, 

бөлім 

меңгерушісі 

Есеп 

14.  ЖББП бойынша ПЦК 

құрамындағы қазақ тілі, 

орыс тілі және әдебиеті 

пәндері бойынша апталық 

ұйымдастырылатын  

шараларына қатысып,  

талдау 

Қыркүйек ДОЖЖ 

орынбасары, 

әдіскер 

Есеп  

15.  Аралық аттестаттау кестесін 

жасақтау, бекіту 

Қыркүйек ДОЖЖ 

орынбасары 

Аралық 

аттестаттау 

кестесі 

16.  Оқу  кабинеттердің  

санитарлық-гигиеналық 

жағдайларын тексеру, 

нәтижесін әкімшілік кеңесте 

баяндау 

Апта 

сайын 

ДОЖЖ 

орынбасары 

Есеп  

17.  Жалпы білім беретін пәндер 

бойынша  ашық сбақтарды 

ұймдастыру 

Қыркүйек ДОЖЖ 

орынбасары, 

әдіскер 

Чек-парақтар 

18.  Топтардың ата-аналар 

жиналысына қатысу 

Қыркүйек ДОЖЖ 

орынбасары 

Ата-аналар 

жиналысы 

19.  ҚР  заңдарын, үкімет 

шешімдері, БжҒМ-нің 

бұйрықтары, әдістемелік 

Қыркүйек ДОЖЖ 

орынбасары 

Талаптарға 

сай 

жасақталған 



 

ұсынымдар, материалдар, 

БАҚ беттеріндегі 

материалдарды зерттеу  

құжаттар 

20.  Облыстық білім 

басқармасының 

ұйымдастыруымен 

өткізілетін оқу ісі жөніндегі 

орынбасарлар 

отырыстарына, 

семинарларына қатысу  

Қыркүйек ДОЖЖ 

орынбасары 

 

21.  Тақырыптық семинарлар, 

конференциялар және т.б. 

шараларға қатысу  

Қыркүйек ДОЖЖ 

орынбасары 

 

22.  Оқу жүктемесіне сай айлық 

жұмыс уақытын тіркеуге 

алу тізімін жасақтау, 

бухгалтерияға ұсыну 

Қыркүйек ДОЖЖ 

орынбасары 

Жұмыс 

уақытын 

тіркеуге алу 

тізімін 

(бюджет 

ақылы 

топтар) 

23.  Облыстық білім 

басқармасына мемлекеттік 

қызмет көрсету бойынша 

есеп тапсыру  

Қыркүйек ДОЖЖ 

орынбасары 

Мемлекеттік 

қызмет 

көрсету 

бойынша 

есеп 

24.  Облыстық білім 

басқармасына екпе алған 

студенттер мен 

оқытушылар туралы 

ақпарат беру 

Күн сайын ДОЖЖ 

орынбасары, 

медициналық 

қызметкер 

Екпе туралы 

кесте 

25.  Істер номенклатурасын 

жаңарту бойынша оқу 

жұмысына қажетті 

номенклатуралар тізімін 

жасақтау, мұрағатшыға 

ұсыну 

Қыркүйек ДОЖЖ 

орынбасары 

Істер номен-

клатурасы 

тізімі 

 

ҚАЗАН 

 

Р/с Жұмыс түрлері Уақыты Жауаптылар Аяқталу 

формасы 

1.  Оқытушылардың сабақ 

жоспарларын тексеру, 

нәтижесін әкімшілік 

Қазан ДОЖЖ 

орынбасары 

Есеп  



 

кеңесте баяндау 

2.  Аралық аттестаттау 

материалдарын бекіту 

Қазан ДОЖЖ 

орынбасары 

Аралық 

аттестаттау 

материалдары 

3.  Сабақтардың сапасын 

тексеру, көмек беру 

Қазан ДОЖЖ 

орынбасары, 

әдіскер 

Есеп  

4.  ҰБДҚ мәліметтермен 

толықтыру 

Қазан ДОЖЖ 

орынбасары, 

бөлім 

меңгерушісі 

Мәліметтер 

қоры 

5.  Жас оқытушылардың 

сабақтарына  қатысып,  

талдау жасап, әдістемелік 

көмек көрсету 

Қазан ДОЖЖ 

орынбасары, 

әдіскер 

Есеп  

6.  Студенттердің  үлгерімі 

мен сабаққа қатысуын 

қадағалау,  нәтижесін 

әкімшілік кеңесте баяндау 

Қазан ДОЖЖ 

орынбасары, 

бөлім 

меңгерушісі 

Есеп 

7.  Сабақ кестесі бойынша 

сабақтардың өту барысын 

тексеру, дер кезінде  

сабақтарды алмастыру 

Қазан ДОЖЖ 

орынбасары 

Есеп 

8.  Оқу  кабинеттердің  

санитарлық-гигиеналық 

жағдайларын тексеру, 

нәтижесін әкімшілік 

кеңесте баяндау 

Апта 

сайын 

ДОЖЖ 

орынбасары 

Есеп  

9.  Қосымша сабақтар мен 

кеңес беру  жұмыстарын 

бақылау 

Қазан ДОЖЖ 

орынбасары 

Есеп  

10.  Мемлекеттік 

статистикалық есепті  

тапсыру 

Қазан ДОЖЖ 

орынбасары, 

бөлім 

меңгерушісі 

Статистикалық 

есеп 

11.  Топтардың ата-аналар 

жиналысына қатысу 

Қазан ДОЖЖ 

орынбасары 

Ата-аналар 

жиналысы 

12.  Аралық білімді бақылау 

қорытындысы бойынша, 

қажеттілігі бар студенттер 

үшін, сұраныстары 

негізінде ақылы курстар 

жүргізу туралы ұсынысты 

Қазан ДОЖЖ 

орынбасары 

Ұсыныс   



 

беру 

13.  ҚР  заңдарын, үкімет 

шешімдері, БжҒМ-нің 

бұйрықтары, әдістемелік 

ұсынымдар, материалдар, 

БАҚ беттеріндегі 

материалдарды зерттеу  

Қазан ДОЖЖ 

орынбасары 

Талаптарға сай 

жасақталған 

құжаттар 

14.  Облыстық білім 

басқармасының 

ұйымдастыруымен 

өткізілетін оқу ісі 

жөніндегі орынбасарлар 

отырыстарына, 

семинарларына қатысу  

Қазан ДОЖЖ 

орынбасары 

 

15.  Тақырыптық семинарлар, 

конференциялар және т.б. 

шараларға қатысу  

Қазан ДОЖЖ 

орынбасары 

 

16.  Педагогикалық Кеңес 

отырысына дайындық 

Қазан ДОЖЖ 

орынбасары 

Хаттама    

17.  Оқу жүктемесіне сай айлық 

жұмыс уақытын тіркеуге 

алу тізімін жасақтау, 

бухгалтерияға ұсыну 

Қазан ДОЖЖ 

орынбасары 

Жұмыс 

уақытын 

тіркеуге алу 

тізімін 

(бюджет 

ақылы топтар) 

18.  Облыстық білім 

басқармасына мемлекеттік 

қызмет көрсету бойынша 

есеп тапсыру  

Қазан ДОЖЖ 

орынбасары 

Мемлекеттік 

қызмет 

көрсету 

бойынша есеп 

19.  Облыстық білім 

басқармасына екпе алған 

студенттер мен 

оқытушылар туралы 

ақпарат беру 

Күн 

сайын 

ДОЖЖ 

орынбасары, 

медициналық 

қызметкер 

Екпе туралы 

кесте 

 

ҚАРАША 

 

Р/с Жұмыс түрлері Уақыты Жауаптылар Аяқталу 

формасы 

1.  Аралық аттестаттау 

материалдарын бекіту 

Қараша ДОЖЖ 

орынбасары 

Аралық 

аттестаттау 

материалдары 

2.  Оқытушылардың сабақ 

жоспарларын тексеру, 

Қараша ДОЖЖ 

орынбасары 

Есеп  



 

нәтижесін әкімшілік кеңесте 

баяндау 

3.  Сабақтардың сапасын 

тексеру, көмек беру 

Қараша ДОЖЖ 

орынбасары, 

әдіскер 

Есеп  

4.  ҰБДҚ мәліметтермен 

толықтыру 

Қараша ДОЖЖ 

орынбасары, 

бөлім 

меңгерушісі 

Мәліметтер 

қоры 

5.  Теориялық оқытуды есепке 

алу журналын 

толтырылуын тексеру, 

нәтижесін әкімшілік кеңесте 

баяндау  

Қараша ДОЖЖ 

орынбасары 

Есеп  

6.  Жас оқытушылардың 

сабақтарына  қатысып,  

талдау жасап, әдістемелік 

көмек көрсету.  

Қараша ДОЖЖ 

орынбасары, 

әдіскер 

Есеп  

7.  Студенттердің  үлгерімі мен 

сабаққа қатысуын 

қадағалау,  нәтижесін 

әкімшілік кеңесте баяндау 

Қараша ДОЖЖ 

орынбасары, 

бөлім 

меңгерушісі 

Есеп 

8.  Сабақ кестесі бойынша 

сабақтардың өту барысын 

тексеру, дер кезінде  

сабақтарды алмастыру 

Қараша ДОЖЖ 

орынбасары 

Есеп 

9.  Оқу  кабинеттердің  

санитарлық-гигиеналық 

жағдайларын тексеру, 

нәтижесін әкімшілік кеңесте 

баяндау 

Апта 

сайын 

ДОЖЖ 

орынбасары 

Есеп  

10.  Қосымша сабақтар мен 

кеңес беру  жұмыстарын 

бақылау 

Қараша ДОЖЖ 

орынбасары 

Есеп  

11.  Жалпы кәсіп 

тік пәндер бойынша ашық 

сабақтарды ұйымдастыру 

Қараша ДОЖЖ 

орынбасары, 

әдіскер 

Есеп  

12.  Топтардың ата-аналар 

жиналысына қатысу 

Қараша ДОЖЖ 

орынбасары 

Ата-аналар 

жиналысы 

13.  ҚР  заңдарын, үкімет 

шешімдері, БжҒМ-нің 

бұйрықтары, әдістемелік 

ұсынымдар, материалдар, 

БАҚ беттеріндегі 

Қараша ДОЖЖ 

орынбасары 

Талаптарға 

сай 

жасақталған 

құжаттар 



 

материалдарды зерттеу  

14.  Облыстық білім 

басқармасының 

ұйымдастыруымен 

өткізілетін оқу ісі жөніндегі 

орынбасарлар 

отырыстарына, 

семинарларына қатысу  

Қараша ДОЖЖ 

орынбасары 

 

15.  Тақырыптық семинарлар, 

конференциялар және т.б. 

шараларға қатысу  

Қараша ДОЖЖ 

орынбасары 

 

16.  Оқу жүктемесіне сай айлық 

жұмыс уақытын тіркеуге 

алу тізімін жасақтау, 

бухгалтерияға ұсыну 

Қараша ДОЖЖ 

орынбасары 

Жұмыс 

уақытын 

тіркеуге алу 

тізімін 

(бюджет 

ақылы 

топтар) 

17.  Облыстық білім 

басқармасына мемлекеттік 

қызмет көрсету бойынша 

есеп тапсыру  

Қараша ДОЖЖ 

орынбасары 

Мемлекеттік 

қызмет 

көрсету 

бойынша 

есеп 

18.  Облыстық білім 

басқармасына екпе алған 

студенттер мен 

оқытушылар туралы 

ақпарат беру 

Күн 

сайын 

ДОЖЖ 

орынбасары, 

медициналық 

қызметкер 

Екпе туралы 

кесте 

 

ЖЕЛТОҚСАН 

 

Р/

с 

Жұмыс түрлері Уақыты Жауаптылар Аяқталу 

формасы 

1.  Оқу процесінің  кестесінің 

орындалуын  қадағалау 

Желтоқсан ДОЖЖ 

орынбасары 

Есеп  

2.  Аралық аттестаттау 

материалдарын бекіту 

Желтоқсан  ДОЖЖ 

орынбасары 

Аралық 

аттестаттау 

материалдары 

3.  Жалпы білім беретін 

пәндер бойынша  саралау 

жұмыстарын жүргізу 

Желтоқсан ДОЖЖ 

орынбасары, 

әдіскер 

Чек-парақтар 

4.  Студенттерінің қысқы 

сессиясына  әзірлік 

Желтоқсан ДОЖЖ 

орынбасары, 

бөлім 

Жүктеме,  

сабақ кестесі 



 

меңгерушісі 

5.  Оқытушылардың сабақ 

жоспарларын тексеру, 

нәтижесін әкімшілік 

кеңесте баяндау 

Желтоқсан ДОЖЖ 

орынбасары 

Есеп  

6.  Сабақтардың сапасын 

тексеру, көмек беру 

Желтоқсан ДОЖЖ 

орынбасары, 

әдіскер 

Есеп  

7.  ҰБДҚ мәліметтермен 

толықтыру 

Желтоқсан ДОЖЖ 

орынбасары, 

бөлім 

меңгерушісі 

Мәліметтер 

қоры 

8.  Теориялық оқытуды есепке 

алу журналын 

толтырылуын тексеру, 

нәтижесін әкімшілік 

кеңесте баяндау  

Желтоқсан ДОЖЖ 

орынбасары 

Есеп  

9.  Жас оқытушылардың 

сабақтарына  қатысып,  

талдау жасап, әдістемелік 

көмек көрсету.  

Желтоқсан ДОЖЖ 

орынбасары, 

әдіскер 

Есеп  

10.  Студенттердің  үлгерімі 

мен сабаққа қатысуын 

қадағалау,  нәтижесін 

әкімшілік кеңесте баяндау 

Желтоқсан ДОЖЖ 

орынбасары, 

бөлім 

меңгерушісі 

Есеп 

11.  Сабақ кестесі бойынша 

сабақтардың өту барысын 

тексеру, дер кезінде  

сабақтарды алмастыру 

Желтоқсан ДОЖЖ 

орынбасары 

Есеп 

12.  Оқу  кабинеттердің  

санитарлық-гигиеналық 

жағдайларын тексеру, 

нәтижесін әкімшілік 

кеңесте баяндау 

Апта 

сайын 

ДОЖЖ 

орынбасары 

Есеп  

13.  Қосымша сабақтар мен 

кеңес беру  жұмыстарын 

бақылау 

Желтоқсан ДОЖЖ 

орынбасары 

Есеп  

14.  Топтардың ата-аналар 

жиналысына қатысу 

Желтоқсан ДОЖЖ 

орынбасары 

Ата-аналар 

жиналысы 

15.  ҚР  заңдарын, үкімет 

шешімдері, БжҒМ-нің 

бұйрықтары, әдістемелік 

ұсынымдар, материалдар, 

БАҚ беттеріндегі 

Желтоқсан ДОЖЖ 

орынбасары 

Талаптарға 

сай 

жасақталған 

құжаттар 



 

материалдарды зерттеу  

16.  Облыстық білім 

басқармасының 

ұйымдастыруымен 

өткізілетін оқу ісі 

жөніндегі орынбасарлар 

отырыстарына, 

семинарларына қатысу  

Желтоқсан ДОЖЖ 

орынбасары 

 

17.  Тақырыптық семинарлар, 

конференциялар және т.б. 

шараларға қатысу  

Желтоқсан ДОЖЖ 

орынбасары 

 

18.  Қазақстан Республикасы 

Тәуелсіздігі   күніне 

арналған  іс шара 

ұйымдастыру 

Желтоқсан ДОЖЖ 

орынбасары, 

әдіскер 

Есеп  

19.  Оқу жүктемесіне сай айлық 

жұмыс уақытын тіркеуге 

алу тізімін жасақтау, 

бухгалтерияға ұсыну 

Желтоқсан ДОЖЖ 

орынбасары 

Жұмыс 

уақытын 

тіркеуге алу 

тізімін 

(бюджет 

ақылы топтар) 

20.  Облыстық білім 

басқармасына мемлекеттік 

қызмет көрсету бойынша 

есеп тапсыру  

Желтоқсан ДОЖЖ 

орынбасары 

Мемлекеттік 

қызмет 

көрсету 

бойынша есеп 

21.  Облыстық білім 

басқармасына екпе алған 

студенттер мен 

оқытушылар туралы 

ақпарат беру 

Күн сайын ДОЖЖ 

орынбасары, 

медициналық 

қызметкер 

Екпе туралы 

кесте 

 

ҚАҢТАР 

 

Р/с Жұмыс түрлері Уақыты Жауаптылар Аяқталу 

формасы 

1.  Аралық аттестаттау 

емтихандарын бақылау 

Қаңтар ДОЖЖ 

орынбасары, 

бөлім 

меңгерушісі 

Ведомость  

2.  Аралық аттестаттау 

материалдарын бекіту 

Қаңтар  ДОЖЖ 

орынбасары 

Аралық 

аттестаттау 

материалдары 

3.  Педагогикалық Кеңес 

отырысына дайындық, 1-

Қаңтар ДОЖЖ 

орынбасары 

Хаттама    



 

жарты жылдықты 

қорытындылау.  

4.  Сабақтардың өтілуін 

қадағалау 

Қаңтар ДОЖЖ 

орынбасары, 

бөлім 

меңгерушісі 

Есеп  

5.  Оқытушылардың сабақ 

жоспарларын тексеру, 

нәтижесін әкімшілік 

кеңесте баяндау 

Қаңтар ДОЖЖ 

орынбасары 

Есеп  

6.  Сабақтардың сапасын 

тексеру, көмек беру 

Қаңтар ДОЖЖ 

орынбасары, 

әдіскер 

Есеп  

7.  ҰБДҚ мәліметтермен 

толықтыру 

Қаңтар ДОЖЖ 

орынбасары, 

бөлім 

меңгерушісі 

Мәліметтер 

қоры 

8.  Жас оқытушылардың 

сабақтарына  қатысып,  

талдау жасап, әдістемелік 

көмек көрсету.  

Қаңтар ДОЖЖ 

орынбасары, 

әдіскер 

Есеп  

9.  Студенттердің  үлгерімі 

мен сабаққа қатысуын 

қадағалау,  нәтижесін 

әкімшілік кеңесте баяндау 

Қаңтар ДОЖЖ 

орынбасары, 

бөлім 

меңгерушісі 

Есеп 

10.  Сабақ кестесі бойынша 

сабақтардың өту барысын 

тексеру, дер кезінде  

сабақтарды алмастыру 

Қаңтар ДОЖЖ 

орынбасары 

Есеп 

11.  Оқу  кабинеттердің  

санитарлық-гигиеналық 

жағдайларын тексеру, 

нәтижесін әкімшілік 

кеңесте баяндау 

Апта 

сайын 

ДОЖЖ 

орынбасары 

Есеп  

12.  Қосымша сабақтар мен 

кеңес беру  жұмыстарын 

бақылау 

Қаңтар ДОЖЖ 

орынбасары 

Есеп  

13.  Топтардың ата-аналар 

жиналысына қатысу 

Қаңтар ДОЖЖ 

орынбасары 

Ата-аналар 

жиналысы 

14.  ҚР  заңдарын, үкімет 

шешімдері, БжҒМ-нің 

бұйрықтары, әдістемелік 

ұсынымдар, материалдар, 

БАҚ беттеріндегі 

Қаңтар ДОЖЖ 

орынбасары 

Талаптарға 

сай 

жасақталған 

құжаттар 



 

материалдарды зерттеу  

15.  Облыстық білім 

басқармасының 

ұйымдастыруымен 

өткізілетін оқу ісі 

жөніндегі орынбасарлар 

отырыстарына, 

семинарларына қатысу  

Қаңтар ДОЖЖ 

орынбасары 

 

16.  Тақырыптық семинарлар, 

конференциялар және т.б. 

шараларға қатысу  

Қаңтар ДОЖЖ 

орынбасары 

 

17.  2-жарты жылдықтың сабақ 

кестесін, жеке сабақтар 

кестесін, факультатив 

сабақтар кестесін 

құрастыру, бекіту 

Қаңтар ДОЖЖ 

орынбасары 

Сабақ кестесі, 

жеке сабақтар 

кестесі, 

факультатив 

сабақтар 

кестесі 

18.  Оқу жүктемесіне сай 

айлық жұмыс уақытын 

тіркеуге алу тізімін 

жасақтау, бухгалтерияға 

ұсыну 

Қаңтар ДОЖЖ 

орынбасары 

Жұмыс 

уақытын 

тіркеуге алу 

тізімін 

(бюджет 

ақылы топтар) 

19.  Облыстық білім 

басқармасына мемлекеттік 

қызмет көрсету бойынша 

есеп тапсыру  

Қаңтар ДОЖЖ 

орынбасары 

Мемлекеттік 

қызмет 

көрсету 

бойынша есеп 

20.  Облыстық білім 

басқармасына екпе алған 

студенттер мен 

оқытушылар туралы 

ақпарат беру 

Қаңтар ДОЖЖ 

орынбасары, 

медициналық 

қызметкер 

Екпе туралы 

кесте 

 

АҚПАН 

 

Р/с Жұмыс түрлері Уақыты Жауаптылар Аяқталу 

формасы 

1.  Оқу процесінің  кестесінің 

орындалуын  қадағалау 

Ақпан ДОЖЖ 

орынбасары 

Есеп  

2.  Аралық аттестаттау 

кестесін жасақтау, бекіту 

Ақпан ДОЖЖ 

орынбасары 

Аралық 

аттестаттау 

кестесі 

3.  Аралық аттестаттау 

материалдарын бекіту 

Ақпан ДОЖЖ 

орынбасары 

Аралық 

аттестаттау 



 

материалдары 

4.  Колледжішілік пәндік 

сайыстар ұйымдастыру 

Ақпан ДОЖЖ 

орынбасары 

Есеп  

5.  Арнайы пәндер бойынша 

ПЦК құрамындағы пәндер 

бойынша іс шаралар 

ұйымдастыру 

Ақпан ДОЖЖ 

орынбасары, 

әдіскер 

Есеп  

6.  Студенттерінің қысқы 

сессиясын қорытындылау 

Ақпан ДОЖЖ 

орынбасары, 

бөлім 

меңгерушісі 

Ведомость  

7.  Оқытушылардың сабақ 

жоспарларын тексеру, 

нәтижесін әкімшілік 

кеңесте баяндау 

Ақпан ДОЖЖ 

орынбасары 

Есеп  

8.  Сабақтардың сапасын 

тексеру, көмек беру 

Ақпан ДОЖЖ 

орынбасары, 

әдіскер 

Есеп  

9.  ҰБДҚ мәліметтермен 

толықтыру 

Ақпан ДОЖЖ 

орынбасары, 

бөлім 

меңгерушісі 

Мәліметтер 

қоры 

10.  Теориялық оқытуды 

есепке алу журналын 

толтырылуын тексеру, 

нәтижесін әкімшілік 

кеңесте баяндау  

Ақпан ДОЖЖ 

орынбасары 

Есеп  

11.  Жас оқытушылардың 

сабақтарына  қатысып,  

талдау жасап, әдістемелік 

көмек көрсету.  

Ақпан ДОЖЖ 

орынбасары, 

әдіскер 

Есеп  

12.  Студенттердің  үлгерімі 

мен сабаққа қатысуын 

қадағалау,  нәтижесін 

әкімшілік кеңесте баяндау 

Ақпан ДОЖЖ 

орынбасары, 

бөлім 

меңгерушісі 

Есеп 

13.  Сабақ кестесі бойынша 

сабақтардың өту барысын 

тексеру, дер кезінде  

сабақтарды алмастыру 

Ақпан ДОЖЖ 

орынбасары 

Есеп 

14.  Оқу  кабинеттердің  

санитарлық-гигиеналық 

жағдайларын тексеру, 

нәтижесін әкімшілік 

кеңесте баяндау 

Апта 

сайын 

ДОЖЖ 

орынбасары 

Есеп  



 

15.  Қосымша сабақтар мен 

кеңес беру  жұмыстарын 

бақылау 

Ақпан ДОЖЖ 

орынбасары 

Есеп  

16.  Топтардың ата-аналар 

жиналысына қатысу 

Ақпан ДОЖЖ 

орынбасары 

Ата-аналар 

жиналысы 

17.  ҚР  заңдарын, үкімет 

шешімдері, БжҒМ-нің 

бұйрықтары, әдістемелік 

ұсынымдар, материалдар, 

БАҚ беттеріндегі 

материалдарды зерттеу  

Ақпан ДОЖЖ 

орынбасары 

Талаптарға 

сай 

жасақталған 

құжаттар 

18.  Облыстық білім 

басқармасының 

ұйымдастыруымен 

өткізілетін оқу ісі 

жөніндегі орынбасарлар 

отырыстарына, 

семинарларына қатысу  

Ақпан ДОЖЖ 

орынбасары 

 

19.  Тақырыптық семинарлар, 

конференциялар және т.б. 

шараларға қатысу  

Ақпан ДОЖЖ 

орынбасары 

 

20.  Оқу жүктемесіне сай 

айлық жұмыс уақытын 

тіркеуге алу тізімін 

жасақтау, бухгалтерияға 

ұсыну 

Ақпан ДОЖЖ 

орынбасары 

Жұмыс 

уақытын 

тіркеуге алу 

тізімін 

(бюджет 

ақылы топтар) 

21.  Облыстық білім 

басқармасына мемлекеттік 

қызмет көрсету бойынша 

есеп тапсыру  

Ақпан ДОЖЖ 

орынбасары 

Мемлекеттік 

қызмет 

көрсету 

бойынша есеп 

22.  Облыстық білім 

басқармасына екпе алған 

студенттер мен 

оқытушылар туралы 

ақпарат беру 

Ақпан ДОЖЖ 

орынбасары, 

медициналық 

қызметкер 

Екпе туралы 

кесте 

 

НАУРЫЗ 

 

Р/

с 

Жұмыс түрлері Уақыты Жауаптылар Аяқталу 

формасы 

1.  Педагогикалық Кеңес 

отырысына дайындық 

Наурыз ДОЖЖ 

орынбасары 

Хаттама    

2.  Аралық аттестаттау Наурыз  ДОЖЖ Аралық 



 

материалдарын бекіту орынбасары аттестаттау 

материалдары 

3.  Республикалық деңгейдегі 

іс шараларға студенттердің 

қатысуын қадағалау 

Наурыз ДОЖЖ 

орынбасары 

Есеп  

4.  Арнайы пәндер бойынша 

ашық сабақтар 

ұйымдастыру 

Наурыз ДОЖЖ 

орынбасары, 

әдіскер 

Есеп  

5.  Оқытушылардың сабақ 

жоспарларын тексеру, 

нәтижесін әкімшілік 

кеңесте баяндау 

Наурыз ДОЖЖ 

орынбасары 

Есеп  

6.  Сабақтардың сапасын 

тексеру, көмек беру 

Наурыз ДОЖЖ 

орынбасары, 

әдіскер 

Есеп  

7.  ҰБДҚ мәліметтермен 

толықтыру 

Наурыз ДОЖЖ 

орынбасары, 

бөлім 

меңгерушісі 

Мәліметтер 

қоры 

8.  Жас оқытушылардың 

сабақтарына  қатысып,  

талдау жасап, әдістемелік 

көмек көрсету.  

Наурыз ДОЖЖ 

орынбасары, 

әдіскер 

Есеп  

9.  Студенттердің  үлгерімі 

мен сабаққа қатысуын 

қадағалау,  нәтижесін 

әкімшілік кеңесте баяндау 

Наурыз ДОЖЖ 

орынбасары, 

бөлім 

меңгерушісі 

Есеп 

10.  Сабақ кестесі бойынша 

сабақтардың өту барысын 

тексеру, дер кезінде  

сабақтарды алмастыру 

Наурыз ДОЖЖ 

орынбасары 

Есеп 

11.  Оқу  кабинеттердің  

санитарлық-гигиеналық 

жағдайларын тексеру, 

нәтижесін әкімшілік 

кеңесте баяндау 

Апта 

сайын 

ДОЖЖ 

орынбасары 

Есеп  

12.  Қосымша сабақтар мен 

кеңес беру  жұмыстарын 

бақылау 

Наурыз ДОЖЖ 

орынбасары 

Есеп  

13.  Топтардың ата-аналар 

жиналысына қатысу 

Наурыз ДОЖЖ 

орынбасары 

Ата-аналар 

жиналысы 

14.  ҚР  заңдарын, үкімет 

шешімдері, БжҒМ-нің 

бұйрықтары, әдістемелік 

Наурыз ДОЖЖ 

орынбасары 

Талаптарға 

сай 

жасақталған 



 

ұсынымдар, материалдар, 

БАҚ беттеріндегі 

материалдарды зерттеу  

құжаттар 

15.  Облыстық білім 

басқармасының 

ұйымдастыруымен 

өткізілетін оқу ісі 

жөніндегі орынбасарлар 

отырыстарына, 

семинарларына қатысу  

Наурыз ДОЖЖ 

орынбасары 

 

16.  Тақырыптық семинарлар, 

конференциялар және т.б. 

шараларға қатысу  

Наурыз ДОЖЖ 

орынбасары 

 

17.  Оқу жүктемесіне сай 

айлық жұмыс уақытын 

тіркеуге алу тізімін 

жасақтау, бухгалтерияға 

ұсыну 

Наурыз ДОЖЖ 

орынбасары 

Жұмыс 

уақытын 

тіркеуге алу 

тізімін 

(бюджет 

ақылы топтар) 

18.  Облыстық білім 

басқармасына мемлекеттік 

қызмет көрсету бойынша 

есеп тапсыру  

Наурыз ДОЖЖ 

орынбасары 

Мемлекеттік 

қызмет 

көрсету 

бойынша есеп 

19.  Облыстық білім 

басқармасына екпе алған 

студенттер мен 

оқытушылар туралы 

ақпарат беру 

Наурыз ДОЖЖ 

орынбасары, 

медициналық 

қызметкер 

Екпе туралы 

кесте 

20.  Қорытынды аттестаттау 

материалдарын дайындау, 

бекітуге әзірлеу 

Наурыз ДОЖЖ 

орынбасары 

Қорытынды 

аттестаттау 

билеттері 

 

СӘУІР 

 

Р/с Жұмыс түрлері Уақыты Жауаптылар Аяқталу 

формасы 

1.  Қорытынды аттестаттау 

материалдарын  бекіту 

Сәуір ДОЖЖ 

орынбасары, 

ПЦК 

жетекшілері 

Қорытынды 

аттестаттау 

билеттері 

2.  Аралық аттестаттау 

материалдарын бекіту 

Сәуір   ДОЖЖ 

орынбасары 

Аралық 

аттестаттау 

материалдары 

3.  Қорытынды аттестаттау Сәуір ДОЖЖ Қорытынды 



 

кестесін бекіту  орынбасары аттестаттау 

кестесі 

4.  Қорытынды аттестаттау 

комиссиясы мүшелерін, 

төрағасын бекіту 

Сәуір ДОЖЖ 

орынбасары 

Бұйрық  

5.  Жалпы кәсіптік пәндер 

бойынша апталық 

ұйымдастыру 

Сәуір ДОЖЖ 

орынбасары, 

әдіскер 

Есеп   

6.  Оқытушылардың сабақ 

жоспарларын тексеру, 

нәтижесін әкімшілік 

кеңесте баяндау 

Сәуір ДОЖЖ 

орынбасары 

Есеп  

7.  Сабақтардың сапасын 

тексеру, көмек беру 

Сәуір ДОЖЖ 

орынбасары, 

әдіскер 

Есеп  

8.  Теориялық оқытуды есепке 

алу журналын 

толтырылуын тексеру, 

нәтижесін әкімшілік 

кеңесте баяндау  

Сәуір ДОЖЖ 

орынбасары 

Есеп  

9.  ҰБДҚ мәліметтермен 

толықтыру 

Сәуір ДОЖЖ 

орынбасары, 

бөлім 

меңгерушісі 

Мәліметтер 

қоры 

10.  Жас оқытушылардың 

сабақтарына  қатысып,  

талдау жасап, әдістемелік 

көмек көрсету.  

Сәуір ДОЖЖ 

орынбасары, 

әдіскер 

Есеп  

11 Студенттердің  үлгерімі 

мен сабаққа қатысуын 

қадағалау,  нәтижесін 

әкімшілік кеңесте баяндау 

Сәуір ДОЖЖ 

орынбасары, 

бөлім 

меңгерушісі 

Есеп 

12 Сабақ кестесі бойынша 

сабақтардың өту барысын 

тексеру, дер кезінде  

сабақтарды алмастыру 

Сәуір ДОЖЖ 

орынбасары 

Есеп 

13 Оқу  кабинеттердің  

санитарлық-гигиеналық 

жағдайларын тексеру, 

нәтижесін әкімшілік 

кеңесте баяндау 

Апта 

сайын 

ДОЖЖ 

орынбасары 

Есеп  

14 Қосымша сабақтар мен 

кеңес беру  жұмыстарын 

бақылау 

Сәуір ДОЖЖ 

орынбасары 

Есеп  



 

15 Топтардың ата-аналар 

жиналысына қатысу 

Сәуір ДОЖЖ 

орынбасары 

Ата-аналар 

жиналысы 

16 ҚР  заңдарын, үкімет 

шешімдері, БжҒМ-нің 

бұйрықтары, әдістемелік 

ұсынымдар, материалдар, 

БАҚ беттеріндегі 

материалдарды зерттеу  

Сәуір ДОЖЖ 

орынбасары 

Талаптарға 

сай 

жасақталған 

құжаттар 

17 Облыстық білім 

басқармасының 

ұйымдастыруымен 

өткізілетін оқу ісі жөніндегі 

орынбасарлар 

отырыстарына, 

семинарларына қатысу  

Сәуір ДОЖЖ 

орынбасары 

 

18 Тақырыптық семинарлар, 

конференциялар және т.б. 

шараларға қатысу  

Сәуір ДОЖЖ 

орынбасары 

 

19 Оқу жүктемесіне сай айлық 

жұмыс уақытын тіркеуге 

алу тізімін жасақтау, 

бухгалтерияға ұсыну 

Сәуір ДОЖЖ 

орынбасары 

Жұмыс 

уақытын 

тіркеуге алу 

тізімін 

(бюджет 

ақылы 

топтар) 

20 Облыстық білім 

басқармасына мемлекеттік 

қызмет көрсету бойынша 

есеп тапсыру  

Сәуір ДОЖЖ 

орынбасары 

Мемлекеттік 

қызмет 

көрсету 

бойынша 

есеп 

21 Облыстық білім 

басқармасына екпе алған 

студенттер мен 

оқытушылар туралы 

ақпарат беру 

Сәуір ДОЖЖ 

орынбасары, 

медициналық 

қызметкер 

Екпе туралы 

кесте 

 

МАМЫР 

 

Р/с Жұмыс түрлері Уақыты Жауаптылар Аяқталу 

формасы 

1 Педагогикалық Кеңес 

отырысына дайындық 

Мамыр  ДОЖЖ 

орынбасары 

Хаттама    

2 Аралық аттестаттау 

материалдарын бекіту 

Мамыр    ДОЖЖ 

орынбасары 

Аралық 

аттестаттау 



 

материалдары 

3 Оқытушылардың сабақ 

жоспарларын тексеру, 

нәтижесін әкімшілік 

кеңесте баяндау 

Мамыр ДОЖЖ 

орынбасары 

Есеп  

4 Сабақтардың сапасын 

тексеру, көмек беру 

Мамыр ДОЖЖ 

орынбасары, 

әдіскер 

Есеп  

5 ҰБДҚ мәліметтермен 

толықтыру 

Мамыр ДОЖЖ 

орынбасары, 

бөлім 

меңгерушісі 

Мәліметтер 

қоры 

6 Жас оқытушылардың 

сабақтарына  қатысып,  

талдау жасап, әдістемелік 

көмек көрсету.  

Мамыр ДОЖЖ 

орынбасары, 

әдіскер 

Есеп  

7 Студенттердің  үлгерімі мен 

сабаққа қатысуын 

қадағалау,  нәтижесін 

әкімшілік кеңесте баяндау 

Мамыр ДОЖЖ 

орынбасары, 

бөлім 

меңгерушісі 

Есеп 

8 Сабақ кестесі бойынша 

сабақтардың өту барысын 

тексеру, дер кезінде  

сабақтарды алмастыру 

Мамыр ДОЖЖ 

орынбасары 

Есеп 

9 Оқу  кабинеттердің  

санитарлық-гигиеналық 

жағдайларын тексеру, 

нәтижесін әкімшілік 

кеңесте баяндау 

Апта 

сайын 

ДОЖЖ 

орынбасары 

Есеп  

10 Қосымша сабақтар мен 

кеңес беру  жұмыстарын 

бақылау 

Мамыр ДОЖЖ 

орынбасары 

Есеп  

11 Топтардың ата-аналар 

жиналысына қатысу 

Мамыр ДОЖЖ 

орынбасары 

Ата-аналар 

жиналысы 

12 ҚР  заңдарын, үкімет 

шешімдері, БжҒМ-нің 

бұйрықтары, әдістемелік 

ұсынымдар, материалдар, 

БАҚ беттеріндегі 

материалдарды зерттеу  

Мамыр ДОЖЖ 

орынбасары 

Талаптарға 

сай 

жасақталған 

құжаттар 

13 Облыстық білім 

басқармасының 

ұйымдастыруымен 

өткізілетін оқу ісі жөніндегі 

Мамыр ДОЖЖ 

орынбасары 

 



 

орынбасарлар 

отырыстарына, 

семинарларына қатысу  

14 Тақырыптық семинарлар, 

конференциялар және т.б. 

шараларға қатысу  

Мамыр ДОЖЖ 

орынбасары 

 

15 Оқу жүктемесіне сай айлық 

жұмыс уақытын тіркеуге 

алу тізімін жасақтау, 

бухгалтерияға ұсыну 

Мамыр ДОЖЖ 

орынбасары 

Жұмыс 

уақытын 

тіркеуге алу 

тізімін 

(бюджет 

ақылы 

топтар) 

16 Облыстық білім 

басқармасына мемлекеттік 

қызмет көрсету бойынша 

есеп тапсыру  

Мамыр ДОЖЖ 

орынбасары 

Мемлекеттік 

қызмет 

көрсету 

бойынша 

есеп 

17 Облыстық білім 

басқармасына екпе алған 

студенттер мен 

оқытушылар туралы 

ақпарат беру 

Мамыр ДОЖЖ 

орынбасары, 

медициналық 

қызметкер 

Екпе туралы 

кесте 

 

 

МАУСЫМ 

 

Р/с Жұмыс түрлері Уақыты Жауаптылар Аяқталу 

формасы 

1 Қорытынды аттестаттау 

емтихандарын өткізу,  

қадағалау, қорытындылау 

Маусым ДОЖЖ 

орынбасары, 

бөлім 

меңгерушісі 

Есеп, 

хаттама 

2 Теориялық оқытуды есепке 

алу журналын толтырылуын 

тексеру, нәтижесін 

әкімшілік кеңесте баяндау  

Маусым ДОЖЖ 

орынбасары 

Есеп  

3 Аралық аттестаттау 

емтихандарын өткізу,  

қадағалау 

Маусым ДОЖЖ 

орынбасары 

Есеп, 

хаттама 

4 Педагогикалық Кеңес 

отырысына дайындық. 2-

жарты жылдықты, жылды 

қорытындылау. 

Маусым ДОЖЖ 

орынбасары, 

бөлім 

меңгерушісі 

Хаттама    



 

5 2023-2024 оқу жылының 

жұмыс жоспарын жасақтау, 

бекітуге әзірлеу 

Маусым ДОЖЖ 

орынбасары, 

бөлім 

меңгерушісі 

Жұмыс 

жоспары 

6 Мамандықтар бойынша 

қалдық жүктемені анықтау 

Маусым ДОЖЖ 

орынбасары, 

ПЦК 

жетекшілері 

Қалдық 

жүктеме 

7 Оқу жылының 

қорытындысы бойынша 

еңбек шартын ұзартуға 

арналған әңгімелесу жүргізу 

Маусым Атқарушы 

директор, 

директордың  

ОЖЖ 

орынбасары 

 

8 Жыл қорытындысын 

талдау, оқытушыларды 

марапаттауға ұсыну  

Маусым ДОЖЖ 

орынбасары, 

ПЦК 

жетекшілері 

 

9 Оқу жүктемесіне сай айлық 

жұмыс уақытын тіркеуге 

алу тізімін жасақтау, 

бухгалтерияға ұсыну 

Маусым ДОЖЖ 

орынбасары 

Жұмыс 

уақытын 

тіркеуге алу 

тізімін 

(бюджет 

ақылы 

топтар) 

10 Облыстық білім 

басқармасына мемлекеттік 

қызмет көрсету бойынша 

есеп тапсыру  

Маусым ДОЖЖ 

орынбасары 

Мемлекеттік 

қызмет 

көрсету 

бойынша 

есеп 

11 Облыстық білім 

басқармасына екпе алған 

студенттер мен 

оқытушылар туралы 

ақпарат беру 

Маусым ДОЖЖ 

орынбасары, 

медициналық 

қызметкер 

Екпе туралы 

кесте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ӨНДІРІСТІК ПРАКТИКАНЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ  

ЖЫЛДЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

Өндірістік практиканың негізгі міндеттері: 

1. Студенттердің  жалпы кәсіптік және арнайы пәндерден алған  теориялық 

білімдерін машықта  қолдануға мүмкіндік жасау; 

2. Кәсіптік–медициналық құзыреттілікті қалыптастыру және жетілдіру; 

3. Студенттердің медициналық қызметке қызығушылығын дамыту; 

4. Өндірістік  практика кезінде болашақ орта буын медицина маманының  

науқастармен қарым-қатынас психологиясын меңгерту; 

5. Кәсіби бағдар беру жұмысына және 2023-2024 оқу жылына жоспарланған 

талапкерлерді қабылдау   үшін жүргізілетін үгіт – насихат жұмыстарын  

жалғастыру ; 

6. Болашақ маманның кәсіби құзыреттілігін қалыптастыруын арттыру; 

7. Жаңартылған білім беру бағдарламасы бойынша оқытушылармен, 

студенттермен        жұмыстарды  жүргізу; 

 8. Әр бір практика түріне әдіскерлер тарапынан студенттерді дайындау  

деңгейін,    жауапкершілікті көтеру; 

 

Өндірістік практиканы  ұйымдастыру жұмысы 

Мақсаты:  Студенттердің колледжде алған теориялық білімдерін практика 

базаларындағы  науқастармен  жұмыс жүргізуін ұйымдастыру, бақылау 

жұмыстары арқылы білім, дағды, іскерліктерін қалыптастырып, тәжірибе 

жинақтау.  

Бағыты: Өндірістік практика сапасын,  басқару және бақылау жүйесін 

жетілдіру жұмыстарын жалғастыру.  

№ Қаралатын 

мәселелелердің, 

жұмыстардың атауы 

Орындау 

мерзімі 

Индикаторлар/ 

соңғы нәтиже 

Жауаптылар 

І. Ұйымдастыру жұмыстары 

1 2022 – 2023 оқу 

жылындағы Өндірістік 

практиканы 

ұйымдастыруын 

жоспарлау. 

. 

Тамыз  айы Практика  

жүктемесі,  

практика 

кестесі, оқу 

процесінің 

кестесі. 

Директордың 

ОӨЖ 

жөніндегі 

орынбасары 

Г.С.Досманбет

ова 

2 Өндірістік практика 

бойынша жүктемені және 

практика кестесін бекітуге 

әзірлеу. 

Оқу процесінің кестесіне 

әр топтың практикадан өту 

күндерін еңгізу 

Тамыз  айы Практика  

жүктемесі,  

практика 

кестесі, оқу 

процесінің 

кестесі. 

Директордың 

ОӨЖ 

жөніндегі 

орынбасары 

Г.С.Досманбет

ова 

3 Топтарды  емдеу Тамыз айы  Практика  Директордың 
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мекемелеріне бөлу және 

олардың жетекшілерін 

тағайындау 

жүктемесі,  

практика кестесі 

ОӨЖ 

жөніндегі 

орынбасары 

Г.С.Досманбет

ова 

4 Жаңа практика 

базаларымен , жаңадан 

басталатын практика 

түрлері топтары бойынша 

немесе мерзімі аяқталған 

мекемелерімен Өндірістік 

практиканы өткізуге 

арналған  шартқа отыру. 

Қыркүйек-

қазан, 

қаңтар –

ақпан 

айлары 

Практика 

базаларымен 

Өндірістік 

практиканы 

өткізуге 

арналған  

шарттар. 

Директордың 

ОӨЖ 

жөніндегі 

орынбасары 

Г.С.Досманбет

ова 

5 ТжТО талаптарына сәйкес  

оқу алаңдарының 

материальды –техникалық 

жабдықталуын  жақсарту 

үшін қажетті құрал-

жабдықтармен жабдықталу 

жұмыстарын жалғастыру. 

МЖМБС талаптарына сай 

толық оқу және 

материальды –техникалық 

базаларының 

сәйкестілігіне қол жеткізу. 

Жыл бойы Есеп құжаттары Директордың 

ОӨЖ 

жөніндегі 

орынбасары 

Г.С.Досманбет

ова 

66 Өндірістік тәжірибеге 

шығар алдындағы 

студенттердің уақытылы 

медосмотрлардан  өтуін 

бақылап отыру. 

Студенттерді медициналық 

кітапшалармен қамтамасыз 

ету. 

 

Қыркүйек 

 

 

Есеп 

Директордың 

ОӨЖ 

жөніндегі 

орынбасары 

Г.С.Досманбет

ова 

7 Колледжде оқытушы-

дәрігерге және 

студенттерге арналған 

бұрышын ұйымдастыру. 

Жас, жаңадан келген  

оқытушы-дәрігерлерге 

әдістемелік көмек көрсету 

Жыл бойы Әдістемелік 

материалдар. 

Директордың 

ОӨЖ 

жөніндегі 

орынбасары 

Г.С.Досманбет

ова 

 



 

1 Тәжірибелік сабақтардың 

үлгерімі мен сапасына 

талдау жүргізіп отыру. 

 

Оқу 

жылдың 

ішінде 

 Директордың 

ОӨЖ 

жөніндегі 

орынбасары 

Г.С.Досманбет

ова 

2 Өндірістік тәжірибенің 

қорытындысы бойынша 

студенттерді 

аттестациялауды өткізуді 

бақылап жүзеге асыру 

 

Оқу 

жылдың 

ішінде 

 Директордың 

ОӨЖ 

жөніндегі 

орынбасары 

Г.С.Досманбет

ова 

3 Оқытушылардың 

практикалық сабақтарына 

қатысу. 

Кесте 

бойынша 

 Директордың 

ОӨЖ 

жөніндегі 

орынбасары 

Г.С.Досманбет

ова 

ІІІ. Әдістемелік жұмыс 

1 МЖБС сәйкес оқу-

бағдарламалық 

құжаттаманы, жергілікті 

нормативтік-құқықтық 

актілерді әзірлеу 

 

Оқу 

жылдың 

ішінде 

 

Әдістемелік 

материалдар. 

Директордың 

ОӨЖ 

жөніндегі 

орынбасары 

Г.С.Досманбет

ова 

2 МЖБС сәйкес 

Практикалық оқыту 

бойынша оқу есепке алу-

есеп беру құжаттамасының 

нысандарын жетілдіру 

және оның жүргізілуін 

бақылау. 

 

Оқу 

жылдың 

ішінде 

 

Әдістемелік 

материалдар. 

Директордың 

ОӨЖ 

жөніндегі 

орынбасары 

Г.С.Досманбет

ова 

3 МЖМБС талаптарына 

сәйкес өндірістік тәжірибе 

басшыларына әдістемелік 

және консультациялық 

көмек көрсету. 

 

Оқу 

жылдың 

ішінде 

Әдістемелік 

материалдар 

Директордың 

ОӨЖ 

жөніндегі 

орынбасары 

Г.С.Досманбет



 

ова 

4 Кәсіби және жалпы 

құзыреттерді 

қалыптастыру мақсатында 

қазіргі заманғы білім беру 

технологияларын 

практикалық оқытуға 

енгізуді жандандыру 

Оқу 

жылдың 

ішінде 

 

Әдістемелік 

материалдар 

Директордың 

ОӨЖ 

жөніндегі 

орынбасары 

Г.С.Досманбет

ова 

5 Оқу үдерісін 

бітірушілердің 

практикалық қызметіне 

бағдарлау деңгейін 

арттыру, мүдделі 

ұйымдармен байланысты 

нығайту. 

Оқу 

жылдың 

ішінде 

 

Әдістемелік 

материалдар 

Директордың 

ОӨЖ 

жөніндегі 

орынбасары 

Г.С.Досманбет

ова 

6 Пед. кеңес жұмысына және 

әдістемелік  кеңестерге 

қатысу. 

Оқу 

жылдың 

ішінде 

Әдістемелік 

материалдар 

Директордың 

ОӨЖ 

жөніндегі 

орынбасары 

Г.С.Досманбет

ова 

7 Облыстық, қалалық білім 

беру мекемелерінде кәсіби 

бағдар беру жұмысын  

жалғастыру 

Жыл бойы Өндірістік 

бағдар беру 

жұмысы 

ұйымдастыруға 

дайындалған 

жарнама 

материалдары. 

Өндірістік 

бағдар беру 

жұмысы 

ұйымдастырылғ

ан,өткізілген  

бойынша 

оқытушылардың 

есептері, 

анықтамалар 

,облыстық, 

қалалық білім 

Директордың 

ОӨЖ 

жөніндегі 

орынбасары 

Г.С.Досманбет

ова колледж 

оқытушылары, 

топ 

жетекшілері, 

студенттер.   



 

беру 

мекемелеріне 

жолдаған хаттар.  

Кәсіптік бағдар 

беру ақпаратты 

колледж 

сайтына, 

әлеуметтік 

желілеріне 

орналастыру. 

ІV.Озат тәжірибені тарату бойынша жұмыс 

1 Оқытушылар үшін 

ғылыми-тәжірибелік 

конференцияға қатысу 

Оқу 

жылдың 

ішінде 

Есептер Директордың 

ОӨЖ 

жөніндегі 

орынбасары 

Г.С.Досманбет

ова 

2 Арнайы пәндер 

оқытушыларына  ашық іс-

шараларды өткізудегі 

көмек көрсету. 

Оқу 

жылдың 

ішінде 

Апталықтар мен 

іс шаралар 

бойынша 

әлеуметтік 

желілерге 

жариялау 

Директордың 

ОӨЖ 

жөніндегі 

орынбасары 

Г.С.Досманбет

ова 

3 Жазғы практикаға әзірлік 

жұмыстары бойынша  

әдістемелік семинар, 

дайындық 

конференциясын 

ұйымдастыру.  

Мамыр – 

маусым 

айлары. 

Студенттердің 

жазғы 

практикаға 

дайындаған 

папкка мазмұны 

бойынша 

құжаттар.  

Директордың 

ОӨЖ 

жөніндегі 

орынбасары, 

топ 

жетекшілері, 

әдіскер. 

  

V.Студенттермен жүргізілетін жұмыстар 

1 Түлектердің жұмыспен 

қамтылуы туралы мәлімет 

жинау, сараптау. 

Жұмыссыз түлектерді 

жұмыспен қамтуды 

ұйымдастыру. 

2022-2023 оқу жылы 

бітіретін түлектерді 

Жыл бойы Түлектердің 

жұмыспен 

қамтылуы 

туралы мәлімет: 

түлектердің 

жұмысқа 

орналасу 

бойынша кесте, 

Директордың 

ОӨЖ 

жөніндегі 

орынбасары 

Г.С.Досманбет

ова 

топ 

жетекшілері. 



 

жұмыспен қамту 

мақсатындағы 

жұмыстарды 

ұйымдастыру. 

оқу, жұмыс 

орнынан 

анықтамалар, 

әскери 

қатарында, бала 

күтімі демалыс 

бойынша 

құжаттар, 

мемлекеттік 

зейнетақы төлеу 

орталығынан 

алынған 

мәлімет. 

 

 

 



ТӘРБИЕ ЖҰМЫСЫНЫҢ ЖЫЛДЫҚ ЖОСПАРЫ  

І.ТӘРБИЕ ЖҰМЫСЫНЫҢ МАҚСАТ МЕН МІНДЕТТЕРІ: 

Қолданылған аббревиатуралар:  

ҚР- Қазақстан Республикасы 

ЦК- циклдік комиссия 

ПЦК жетекшілері- Пәндердің циклдік комиссиясы жетекшілері 

ДТЖЖО- директордың тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары 

СП-Студенттік Парламент 

 

«Болашақ» университеті жоғары колледжіндегі тәрбие жұмысы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2019 жылғы «15» сәуірдегі №145 бұйрығына 2-қосымша 2019-2024 жылдарға арналған «Рухани жаңғыру» 

бағдарламасын жүзеге асыру аясында ТӘРБИЕНІҢ ТҰЖЫРЫМДАМАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІН іске асырудың құжаты 

бойынша ұйымдастырылған. 

  Жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықтар тұтас педагогикалық процестің өзегі бола отыра, тәрбие жұмысының 

барлық бағыттары арқылы өтеді.   

   1.     Жаңа  Қазақстандық  патриотизм  мен  азаматтықты  тәрбиелеу, құқықтық  тәрбие 

                          2.      Рухани-адамгершілік тәрбие 

      3.     Ұлттық тәрбие 

4. Отбасылық тәрбие 

5. Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие 

6. Интеллектуалды тәрбие, ақпараттық мәдениетті тәрбиелеу 

7. Көпмәдениеттік және көркем-эстетикалық тәрбие 

8. Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты 

Тәрбиенің мақсаттары мен тәрбие жұмысының міндеттері білім беру процесінде, сабақтан тыс және бос уақытта 

іске асырылады. 

Тәрбие жұмысын іске асыру тиімділігінің өлшеуіші ретінде тұлғаның қоршаған әлемге, қандай да бір 

құндылықтарға және қоғамдық құбылыстарға қарым-қатынастардан байқалатын критерийлер ұсынылды.  

 Бірінші бағыт – Жаңа Қазақстандық патриотизм мен азаматтықты тәрбиелеу, құқықтық тәрбие 



 

 Мақсаты:  

Отанға ұтымды және эмоционалдыққ арым-қатынасы, мемлекет пен қоғамның саяси, құқықтық және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы заңсыздыққа қарсы тұратын, балалар мен жастар ортасында қатыгездік пен зорлық-

зомбылыққа қарсы тұруға дайын заңдарын меңгеру және сақтау қажеттілігі бар патриот пен азаматты 

қалыптастыру..   

Бағалау критерийлері (қарым-қатынасы арқылы):  

- Отанға, мемлекеттік құрылысқа, мемлекеттік саясатқа, мемлекеттік идеологияға; 

- ҚР Конституциясы мен заңнамасына, мемлекеттік рәміздерге (елтаңба, әнұран, ту), құқықтық тәртіпке; 

- елдегі ұлтаралық және конфессияаралық келісімге, халықтар достығына; 

- өз елінің экономикалық және әлеуметтік-мәдени даму саласындағы жетістіктеріне; 

- басқа адамның құндылықтарына, құқықтары мен бостандығына; 

- өз өлкесінің (ауыл, қала, шағын аудан) табиғатына, мәдени-тарихи өміріне; 

- құқықтық білімге, заңдылық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы жүріс-тұрысына;   

- заң талаптарына, құқықтары мен міндеттеріне;  

- әлеуметтік құндылықтарға құрметпен қарау, мақтаныш сезім және жауапкершілік таныту. 

Екінші бағыт – Рухани-адамгершілік тәрбие 

Мақсаты: 

«Рухани жаңғыру» құндылық негіздерін тұлғаның рухани-адамгершілік және этикалық қағидаларын, оның 

моральдық қасиеттері мен ұстанымдарын қайта жаңғырту туралы терең түсінігін қалыптастыру, 

қазақстандық қоғам өмірінің жалпы адамзаттық құндылықтарымен, нормаларымен, дәстүрлерімен келісіледі. 

Бағалау критерийлері (қарым-қатынасы арқылы):  

- мораль мен этиканың көпшілік мақұлдаған нормаларына; 

- өзінің қасиетіне, арына және парызына;  

- ішкі бостандығына және адамгершілік шешім қабылдауына; 

- өзінің және өзге де халықтардың мәдениетіне, дәстүріне, әдет-ғұрпына; 

- діни құндылықтарға; 

- ой, сөз және іс бірлігіне; 



 

- өзінің мінез-құлқын жетілдіруге;   

- ар-ұжданымен орындалған қылықтарға; 

- түрлі мәдениет пен нанымның бірлігіне; 

- адамдарға риясыз қызмет етуіне; 

- өз ата-анасына, Отан, қоғам алдындағы парызына адамгершілік сезім білдіру. 

Үшінші бағыт –  Ұлттық тәрбие 

Мақсаты: 

Жеке тұлғаны жалпы адамзаттық және ұлттық құндылықтарға бағыттау, анна мен мемлекеттік тілге, қазақ 

халқының мәдениетіне, Қазақстан Республикасының этностары мен этностық топтарына құрмет көрсету. 

Бағалау критерийлері (қарым-қатынасы арқылы):  

- этникалық өзіндік санаға, этникалық сәйкестікке; 

- мемлекеттік тілді және ана тілін меңгеруіне;  

- өз халқының мәдени мұрасына;  

- қазақ халқының және өз халқының дәстүрлері мен әдет-ғұрпына; 

- Қазақстанның этномәдениетіне; 

- этносаралық бейбітшілік пен келісімге мақтаныш сезім және жауапкершілік таныту. 

Төртінші бағыт – Отбасылық тәрбиесі 

Мақсаты: 

Ата-аналарға білім беру, олардың психологиялық-педагогикалық құзыреттілігін және балаларды тәрбиелеу 

жауапкершілігін арттыру. 

Бағалау критерийлері (қарым-қатынасы арқылы): 

- этноәлеуметтік рөлдерге; 

- өз отбасына және ұрпақты жалғастыруға; 

- адамгершілік қағидаларын қолдау арқылы отбасы және неке құндылықтарына құрметпен, ұқыпты 

қарау.  

Бесінші бағыт – Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие 

   Мақсаты:  



 

 Кәсіби өзін-өзі анықтауға саналы көзқарасты қалыптастыру, экономикалық ойлауды және тұлғаның 

экологиялық мәдениетін дамыту. 

Бағалау критерийлері (қарым-қатынасы арқылы):  

- экологиялық даму саласында мемлекеттік саясатқа, атап айтқанда «Жасыл экономика» 

бағдарламасына; 

- экологиялық сауаттылыққа, табиғатқа, қоршаған адамдарға және өзіне;  

- «адам-қоғам-табиғат» жүйесіне; 

-  табиғатты пайдалану және қоршаған ортаны қорғау саласындағы әр түрлі қызметке; 

- кәсіби білім мен өнімді еңбекке; 

- нарықтық экономика заңдарына құнтты және позитивті көзқарас қалыптастыру; 

- экологиялық қауіпсіздік тәртібінің нормаларын сақтауға;  

- еңбек қызметінде мақсатқа қол жеткізуге; 

- мамандық таңдауына; 

- үздіксіз білім негізінде кәсіби жинақылыққа саналы қатынас таныту. 

Алтыншы бағыт - Интеллектуалды тәрбие, ақпараттық мәдениетті тәрбиелеу 

Мақсаты: 

Әрбір тұлғаның зияткерлік мүмкіндіктерін, көшбасшылық қасиеттерін және дарындылығын, сондай-ақ 

ақпараттық мәдениетті дамытуды қамтамасыз ететін мотивациялық кеңістікті қалыптастыру. 

 Бағалау критерийлері (қарым-қатынасы арқылы):  

- өмір бойы білім алуына; 

- өздігімен білім алуы және алған ақпаратты пайдалану біліктілігіне; 

-  сыни тұрғыдан ойлау, талдау және алған ақпаратты тиімді пайдалану қабілетіне; 

- зерттеушілік және жобалық қызмет біліктерін, инновацияға қабілеттілікті меңгеруіне; 

- пікірталас жүргізу дағдыларына; 

- жасампаз қызметке;  

- топтағы жұмысқа, корпоративтік рухты нығайтуға;  

- ақпараттың түрлі дереккөздеріне; 



 

- қажетті ақпарат алу арналары мен іздестіру жолдарына; 

- өз қызметінің түрлі салаларынан алынған ақпаратқа; 

- Интернет-қауымдастығына қосылу дәрежесіне; 

- Интернеттегі девиантты мінез-құлыққа қарсылық білдіру; 

- ақпарат дереккөздерін таңдау және талдау жасау, өздігімен іздестіру жолдары мен тәсілдеріне; 

- Интернет-сауаттылық қалыптастыруға; 

- ақпараттық қызметте және байланыс жасауда этикалық нормаларға; 

- жоғары ақпараттық мәдениет қалыптастыруға ұмтылу және қызығушылық білдіру. 

 Жетінші бағыт - Көпмәдениеттік және көркем-эстетикалық тәрбие 

Мақсаты: 

Жалпы мәдени мінез-құлық дағдыларын қалыптастыру, жеке тұлғаның өнер мен шынайылыққа эстетикалық 

объектілерді қабылдауға, меңгеруге, бағалауға дайындығын дамыту, білім беру ұйымдарында көпмәдени орта құру. 

Бағалау критерийлері (қарым-қатынасы арқылы):  

- толеранттылық және ғаламдық пікір; 

- көпмәдениеттілік және көптілділікті; 

- мәдениетаралық әрекет; 

- мемлекеттік тілді, орыс, ағылшын және өзге тілдерді білу; 

- қоғамда және қоғамдық орындардағы жалпыға ортақ мінез-құлық нормаларын; 

- қарым-қатынас мәдениетін; 

- эстетикалық мұраттарға, көркемөнер құндылықтарына; 

- шығармашылық ой мен қиялға, шығармашылық қызметті қалыптастыруға қызығушылық, ұмтылыс 

таныту. 

Сегізінші бағыт - Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты 

Мақсаты: 

салауатты өмір салты дағдыларын табысты қалыптастыру, дене және психологиялық денсаулықты сақтау, 

денсаулыққа зиян келтіретін факторларды анықтай білу үшін кеңістік құру. 

 Бағалау критерийлері (қарым-қатынасы арқылы):  



 

-  денсаулық жағдайының скринингіне; 

- әлеуметтік мақсаттар мен рухани қажеттіліктерге; 

- теріс ықпалдарға қарсы тұрудың тиімді тәсілдерін меңгеруге; 

- табиғи қабілеттерді орынды пайдалануға; 

- денсаулық сақтауға және нығайтуға, қауіпсіз және жауапты мінез-құлыққа; 

- өмірдегі жаңа жағдайларға сабырлылық; 

- қауіпсіздік және өмір сүру әрекетін қамтамасыз етуге; 

- денсаулық сақтау ортасын құруға тілегі және даярлық білдіруі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ҚЫРКҮЙЕК -2022 

 

№ ЖҰМЫС 

БАҒЫТЫ 

ІС-ШАРА АТАУЫ МЕРЗІМІ ЖАУАПТЫЛАР ЕСКЕРТУ 

1 

Жаңа 

Қазақстандық 

патриотизм мен  

азаматтықты 

тәрбиелеу,  

құқықтық  

тәрбие 

 

«Білімге ұмтылу 

еңбексүйгіштік және 

отаншылдық» атты білім күніне 

арналған салтанатты жиын 

Қыркүйек, 

2022 

ДТЖЖО 

Календарова К.А. 
 

«Білім-болашақтың бастауы» 

атты білім күніне арналған 

бейбітшілік және келісім сабағы 

Қыркүйек, 

2022 

ДТЖЖО 

Цикл жетекшілері 

Топ кураторлары 

Барлық топтарда өткізіледі 

Жасөспірімдер арасында 

әкімшілік және қылмыстық 

құқық бұзушылықтың алдын 

алуға арналған жиналыс 

Қыркүйек, 

07.09.2022 

ДТЖЖО 

Календарова К.А. 

Қызылорда ОІІД, ҚІІБ 

қызметкерлерінің қатысуымен 

«Болашақ» жоғары колледжінің 

Ішкі тәртіп ережесімен және ББ 

бекіткен «Білім беру 

ұйымдарына алып кіруге және 

пайдалануға тыйым 

салынатын заттардың 

Қыркүйек, 

2022 

ДТЖЖО 

Цикл жетекшілері 

Топ кураторлары 

Тәрбие сағатында түсіндіріледі 



 

тізбесімен» танысу 

«Халық бірлігі және жүйелі 

реформалар – ел өркендеуінің 

берік негізі» атты ҚР 

Президентінің кезекті жолдауын 

талқылау 

Қыркүйек, 

2022 

ДТЖЖО 

Цикл жетекшілері 

Топ кураторлары 

«Жастар ресурстық орталығы» 

КММ-мен талқылау 

2 

Рухани-

адамгершілік  

тәрбие 

 «Қыздар тәрбиесінің 

құндылықтарымен 

сабақтастығы» (арнайы 

теологтармен) кездесу 

Қыркүйек, 

2022 

Колледж 

психологы 

Прмантаева Г.У. 

Сараптама жасалады 

«Рухани тәрбие құндылық 

мәні» баяндамалар сайысы. 

Қыркүйек, 

2022 

«Жас 

қамқоршылар» 

клубы 

 

«Қарттар Үйіне» саяхат 

  3 
Отбасылық 

тәрбие 

«Отбасы бақыт мекені»  

Отбасы күніне арналған бірегей 

тәрбие сағаты 

 

 

Қыркүйек, 

2022 
Топ кураторлары 

Қыркүйек айының екінші 

жексенбісі – Отбасы күні. 15 

мамыр- халықаралық   отбасы   

күні.  Мереке 1993  жылы  БҰҰ-

ның Бас 

Ассамблеясымен бекітілген. 

Отбасы – шағын мемлекет. 



 

Сондықтан атаулы мереке 

қоғамның назарын отбасыға 

аудару, отбасының ең маңызды 

құндылығмыз екенін ұғындыру 

 мақсатында аталып өтеді. 

«Жер бетіндегі жұмағым»  

Аналар күніне арналған бірегей 

тәрбие сағаты 

Қыркүйек, 

2022 
Топ кураторлары 

Қазақстанда қыркүйек 

айының үшінші жексенбісінде 

Аналар күні аталып өтеді. 

Адам өмірінде ананың рөлі 

ерекше. Бұл күн аналарымызды 

құрметтеу күні. Перзенті үшін 

жанын қиюға даяр аналарға 

алғыс айту идеясы Нұрсұлтан 

Назарбаев идеясымен бекітілген. 

4 Ұлттық тәрбие 

«Әдептіліктің алтын 

ережелері»  

«Үкілі үміт» қыздар клубының 

жиналысы 

Қыркүйек, 

2022 

Жетекшісі  

Тоқсанбаева А.А. 
1-2 курс қыздарына арналады 

«Менің  сүйікті қалам» 

плакаттар сайысы, видеороликтер 

сайысы. 

Қыркүйек, 

2022 

«Педагогикалық 

мамандықтар 

пәндері» ЦК 

Колледждің барлық 

мамандықтарынан студенттер 

қатысады 



 

Кеншимбаева Л.К. 

«Тіл- татулық тірегі» атты 

көркемсөз оқу шеберлігі сайысы, 

әлеуметтік желілерге жариялауға 

арналған шығармашылық 

жұмыстар 

Қыркүйек, 

2022 

«Педагогикалық 

мамандықтар 

пәндері» ЦК 

Аяпова Т.Д. 

Рамазанова А 

Колледждің барлық 

мамандықтарынан студенттер 

қатысады 

«Жыр-әннің елі, Тұранның 

төрі, 

Жасай бер, жайна, Сыр елі» 

Қызылорда қаласының 203 

жылдығына арналған бірегей 

тәрбие сағаты 

Қыркүйек, 

2022 
Топ кураторлары Барлық топта 

   5 

Еңбек, 

экономикалық 

және 

экологиялық 

тәрбие 

 

Қызылорда қалалық әкімдігі 

бекіткен кесте бойынша 

сенбіліктерге шығу 

Бекітілген 

кестеге 

сәйкес 

ЖК, комендант, 

топ кураторлары, 

топ басшылары 

 

Оқушылардың сыртқы киімдерін 

қадағалау 
Үнемі Топ кураторлары Классикалық киім үлгісі 



 

«Таза сенбі» акциясын 

ұйымдастыру (Әр топ өзіне 

бекітілген дәрісханаларға тазалық 

жұмыстарын жүргізу) 

Қыркүйек, 

2022 

Топ кураторлары, 

басшысы 
Барлық топ қатысады 

   6 

Интеллектуалды 

тәрбие, 

ақпараттық 

мәдениетті 

тәрбиелеу 

ТОП ЖИНАЛЫСЫ:  

-әр топ оқушысын «Болашақ» 

жоғары колледжі ішкі тәртіп 

ережелерімен таныстыру;  

-ҚРӘжҚБтК-нің 434, 435, 436, 

437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 

444, 447, 448, 449-баптарымен 

таныстыру; 

-ББ бекіткен «Білім беру 

ұйымдарына алып кіруге және 

пайдалануға тыйым 

салынатын заттардың 

тізбесімен» танысу 

Қыркүйек, 

2022 
Топ кураторлары Таныстыру парағы толтырылады 

Әр топ папкасын арнау, 

студенттер жайлы мәліметтер 

базасын жасау (кәмелеттік жасқа 

толмаған студенттер тізімі, 

Қыркүйек, 

2022 
Барлық кураторлар 

Аға кураторлар 11 қыркүйек 

күні барлық топты жинап, ТЖ 

орынбасарына өткізеді 



 

топтың әлеуметтік төлқұжаты 

және т.б.) 

Оқу ақысына ұсынылатын 

жеңілдіктер жайлы түсіндіру 

жұмыстарын жүргізу 

Қыркүйек, 

2022 
Барлық кураторлар 

Құжаттар 1 қазанға дейін 

ДТЖЖО на өткізіледі 

   7 

Көпмәдениеттік 

және көркем-

эстетикалық 

тәрбие 

Топ оқушыларының пәндік 

үйірмелер, спорт секциялар, 

«Фемида», «Үкілі үміт», 

«Руханият», «Жас 

қамқоршылар», «Саналы 

ұрпақ» клубтарын, «Студенттік 

Парламент»,  таңдауларын, 

қатысуларын ұйымдастыру, 

тізімін жасау, өткізу, бір данасын 

папкаға тігу 

Қыркүйек, 

2022 

ПЦК жетекшілері 

және аға 

кураторлар 

Тізімі ТЖ орынбасарға өткізіледі 

   8 

Дене тәрбиесі,  

салауатты өмір 

салты 

«Суицидтің алдын алу» 

бағдарламасына сай сауалнама 

алу 
Ай бойы 

Колледж 

психологы 

Прмантаева Г.У. 

1-курс студенттері ғана 

қатысады 

«Есірткісіз өмір ғажайып!» 

тақырыбында фото 

шығармашылық жұмыстар 

Хатқа 

сәйкес 
Барлық кураторлар Қызылорда ОПД Есірткі 

қылмысына қарсы іс-қимыл 



 

сайысы басқармасы 

 

ҚАЗАН-2022 

 

№ ЖҰМЫС 

БАҒЫТЫ 

ІС-ШАРА АТАУЫ МЕРЗІМІ ЖАУАПТЫЛАР ЕСКЕРТУ 

1 

Жаңа 

Қазақстандық 

патриотизм мен  

азаматтықты 

тәрбиелеу,  

құқықтық  

тәрбие 

«Елге сәлем» тақырыбында патриоттық 

әндер байқауы. 
Қазан, 2022 Топ кураторлары Барлық топта   

«Қоғам және толеранттылық» 

тақырыбында бірегей тәрбие сағаты 

Қазан, 2022 
Топ кураторлары 

Барлық топта  

тәрбие сағаты 

«Болашақ» колледжі студенттерінен 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы сауалнама 

алу 

Қазан, 2022 Колледж психологы 

Прмантаева Г.У. 

Диаграмма  

жасалады 

2 

Рухани-

адамгершілік 

тәрбие 

 

«Бірлік. Достық. Татулық» 

тақырыбында шығарма жазу сайысы 

Қазан, 2022 

«Педагогикалық 

мамандықтар» ЦК 

Колледждің 

барлық 

мамандықтарынан 

студенттер 

қатысады 

«Күзгі бал-2022» атты студенттер 

арасында қалалық байқауға қатысу 

Қазан, 2022 Студенттік Парламент 

Аяпова Т.Д. 

 



 

3 Ұлттық тәрбие 
«Қыз тәрбиесі- ұлт тәрбиесі» дөңгелек 

үстел 

Қазан, 2022 «Үкілі үміт»  

қыздар клубы 

Тоқсанбаева А.А. 

 

  4 
Отбасылық 

тәрбие 

Қарттар Үйіне қайырымдылық концертін 

қою 

Қазан, 2022 
СП 

 

   5 

Еңбек, 

экономикалық 

және 

экологиялық 

тәрбие 

Қызылорда қалалық әкімдігі бекіткен 

кесте бойынша сенбіліктерге шығу 

Бекітілген 

кестеге 

сәйкес 

ДТЖЖО,  

коммендант, топ 

кураторлары 

 

«Береке –бірлікте,Ырыс-ынтымақта» 

бірегей тәрбие сағаты 

Қазан, 2022 
Топ кураторлары 

Барлық топта 

тәрбие сағаты 

  6 

Көпмәдениеттік 

және көркем-

эстетикалық 

тәрбие 

«Біз таланттарды іздейміз» Кастинг Қазан, 2022 ДТЖЖО  

«Әдептілік-әдемілік белгісі» 

(коммуникативтік қабілетті арттыруға 

арналған) 

Қазан, 2022 ДТЖЖО 

 

  7 

Интеллектуалды 

тәрбие, 

ақпараттық 

мәдениетті 

Қазақстандағы сенім телефондары 

жайлы түсіндірме жұмыстарын жүргізу 
Ай бойы СП 

 

Қоғамдық көлікте жүруге арналған 

жеңілдікке ұсынылатын жәрдемақы 

Қазан, 2022 СП  



 

тәрбиелеу туралы ақпарат беру 

Топ жиналысы  

Қаралатын мәселелер: 

 Білім алушылардың сабақ қатысымы, 

үлгерімі 

 Сабаққа кешігіп келушілермен жұмыс 

 Оқу ақысының келісім-шарт бойынша 

уақытылы төленуі 

 Колледждің қоғамдық өміріне араласу 

Қазан, 2022 

Топ кураторлары 

 

8 

Дене тәрбиесі,  

салауатты өмір 

салты 

Облыстық спартакиадаларға, спорттық 

сайыстарға қатысу 

Келген 

хаттарға 

сәйкес 

Дене тәрбиесі пәнінің 

оқытушылары 

 

Жеке бас гигиенасын сақтау. Колледж 

мейірбикесінің білім алушыларды 

тексеруі  

Қазан, 2022 Колледж медбикесі 

 

 

 

ҚАРАША-2022 

 

№ ЖҰМЫС 

БАҒЫТЫ 

ІС-ШАРА АТАУЫ МЕРЗІМІ ЖАУАПТЫЛАР ЕСКЕРТУ 



 

1 

Жаңа 

Қазақстандық 

патриотизм мен  

азаматтықты 

тәрбиелеу,  

құқықтық  

тәрбие 

 

Құқық бұзушылықтың алдын алуды 

түсіндірудің бірлескен жұмысы 

Қараша,  

2022 
ДТЖЖО 

Қызылорда ББ, 

ҚСжАЕБ, ПД, 

ДСБ 

қызметкерлерінің 

қатысуымен  

«Отаншылдық қасиет- отбасынан 

басталады» тақырыбында Тұңғыш 

Президент күніне орай бірегей тәрбие 

сағаттары 

Қараша,  

2022 Топ кураторлары 
Барлық топта  

тәрбие сағаты 

«Сыбайлас жемқорлыққа күрес-

ортақ парызымыз». Белсенді 

студенттер арасында дөңгелек үстел 

Қараша,  

2022 

«Фемида» заң клубы 

Жусупов А.А 

60-70 студент 

қамтылу керек 

«Менің Жаңа Қазақстан 

азаматымын» эссе жазу сайысы. 

Қараша,  

2022 

ПЦК жетекшілері 

және аға кураторлар 

1-2 курс 

студенттері 

арасында  

   2 

Рухани-

адамгершілік 

тәрбие 

«Адамгершілік асыл қасиет» 
Қараша,  

2022 
Топ кураторлары 

Барлық топта  

тәрбие сағаты 

Студенттердің діни ахуал жайлы 

пікірлерін зерттеуге бағытталған 

әлеуметтік сауалнама 

Хаттарға 

сәйкес ДТЖЖО 
 



 

«Суицидтің алдын алу» 

бағдарламасына сай сауалнама 

нәтижелерін қайта қарау 

Ай бойы 
Колледж психологы 

Прмантаева Г.У.  

   3 Ұлттық тәрбие 

«Тегіміз-Түркі, дініміз-Ислам» атты 

барлық топтарда өтетін ағымдағы 

тәрбие сағаты 

Қараша,  

2022 
Топ кураторлары 

Барлық топта  

тәрбие сағаты 

   4 
Отбасылық 

тәрбие 

«Отбасылық бюджет және мен» атты 

барлық топтарда өтетін ағымдағы 

тәрбие сағаты 

Қараша,  

2022 
Топ кураторлары 

Барлық топта  

тәрбие сағаты 

  5 

Еңбек, 

экономикалық 

және 

экологиялық 

тәрбие 

Дәрісханаларда тазалық жұмысын 

жүргізу 

Әр бейсенбі 

сайын 

Топ кураторлары, 

Әр топтың тазалық 

секторы 

Барлық топта   

6 

Көпмәдениеттік 

және көркем-

эстетикалық 

тәрбие 

 «Қызықты көңіл, студенттік өмір!» 

атты 1-курс білім алушыларын 

студенттер қатарына қабылдау 

Қараша,  

2022 
ДТЖЖО, СП 

 



 

7 

Интеллектуалды 

тәрбие, 

ақпараттық 

мәдениетті 

тәрбиелеу 

Топ жиналысы 

Қаралатын мәселелер: 

 Білім алушылардың сабақ қатысымы, 

үлгерімі 

 Сабаққа кешігіп келушілермен жұмыс 

 Оқу ақысының келісім-шарт бойынша 

уақытылы төленуі 

 Колледждің қоғамдық өміріне араласу 

Қараша,  

2022 
Топ кураторлары 

Барлық топта  

тәрбие сағаты 

  8 

Дене тәрбиесі, 

салауатты өмір 

салты 

«Сақтан, ұрпақ, СПИД деген 

қатерден» 

 (1 желтоқсан бүкіләлемдік СПИД-ке 

қарсы күрес күні) 

Қараша,  

2022 Топ кураторлары 
Барлық топта  

тәрбие сағаты 

Қазақ күресінен, үстел теннисінен 

жарыстарға қатысу 

Келген 

хаттарға 

сәйкес 

Дене шынықтыру 

пәнінің оқытушылары 

 

 

 

ЖЕЛТОҚСАН-2022 

 

№ 
ЖҰМЫС 

БАҒЫТЫ 
ІС-ШАРА АТАУЫ МЕРЗІМІ ЖАУАПТЫЛАР ЕСКЕРТУ 



 

   1 

Жаңа 

Қазақстандық 

патриотизм мен  

азаматтықты 

тәрбиелеу,  

құқықтық  

тәрбие 

 

 

«Заң және жасөспірім» тақырыбында 

дөңгелек үстел 

Желтоқсан, 

2022 
Заңгерлер 

Барлық 

топтардың 

қатысуы 

міндетті 

«Желтоқсан оқиғасы тарихтан өз 

бағасын алды ма?» атты дебат 

Желтоқсан, 

2022 
Жамалбек Ә 

Барлық 

топтардың 

қатысуы 

міндетті 

«Тәуелсіздіктің 7 қыры» деректі 

фильмін талқылау бірегей тәрбие сағаты 

Желтоқсан, 

2022 
Топ кураторлары 

Барлық топта  

тәрбие сағаты 

«Тарихқа тағзым» қалалық өлкетану 

мұражайына саяхат. 

Желтоқсан, 

2022 

«Гуманитарлық  

мамандықтар» ЦК 
 

Ұлы тұлғаның 150 жылдығына 

байланысты «Ахмет Байтұрсынов-ұлт 

зиялысы,бірегей тұлға » 

тақырыбындағы бірегей тәрбие сағаты 

Желтоқсан, 

2022 
Топ кураторлары 

Барлық топта  

тәрбие сағаты 

«Тарих. Тағылым. Тағзым» атты ҚР 

Тәуелсіздігі күніне орай сурет сайысын 

ұйымдастыру 

Желтоқсан, 

2022 
Топ кураторлары 

Барлық 

топтардың 

қатысуы 

міндетті 



 

«Тәуелсіздік –елімнің жарқын 

болашағы» ҚР Тәуелсіздігі күніне 

арналған  тәрбие сағаттары 

Желтоқсан, 

2022 
Топ кураторлары 

Барлық топта  

тәрбие сағаты 

    2 

Рухани-

адамгершілік 

тәрбие 

«Жүректен жүрекке» қайырымдылық 

акциясы (әлеуметтік дүкенге киімдер 

жинау) 

Ай бойы 

«Болашақ» жоғары 

колледжінің 

«Жас қамқоршылар» 

еріктілер тобы 

 

«Өмір сүруге үміт сыйлайық» акциясы. 

Жетімдер Үйіне тарту етілетін ойыншық,  

киім, кітаптарды жинау Ай бойы 

«Болашақ» жоғары 

колледжінің 

«Жас қамқоршылар» 

еріктілер тобы 

 

    3 
Отбасылық 

тәрбие 

«Сыйлық сыйлай білеміз бе?» 

пікірлесу. Желтоқсан, 

2022 

«Үкілі үміт» қыздар 

клубы 

Тоқсанбаева А.А. 

 

    4 Ұлттық тәрбие 

«Рухани жаңғыру-елдігіміздің тірегі, 

халқымның жүрегі» атты бірегей 

тәрбие сағаты 

Желтоқсан, 

2022 
Топ кураторлары 

Барлық топта  

тәрбие сағаты 

    5 Еңбек, 

экономикалық 

«Таза бейсенбі» акциясын ұйымдастыру. 

(Әр топ өзіне бекітілген дәрісханаларға 
Ай бойы 

Топ кураторлары, 

басшысы 

Барлық топ 

қатысады 



 

және 

экологиялық 

тәрбие 

тазалық жұмыстарын жүргізеді) 

    6 

Интеллектуалды 

тәрбие, 

ақпараттық 

мәдениетті 

тәрбиелеу 

Топ жиналысы 

Қаралатын мәселелер: 

 Білім алушылардың сабақ қатысымы, 

үлгерімі 

 Сабаққа кешігіп келушілермен жұмыс 

 Оқу ақысының келісім-шарт бойынша 

уақытылы төленуі 

 Колледждің қоғамдық өміріне араласу 

 

Желтоқсан, 

2022 

Топ кураторлары 

Тізімін жасау, 

жоспарын 

жасау, папкаға 

тігу 

   7 

Көпмәдениеттік 

және көркем-

эстетикалық 

тәрбие 

«Құт боп кел қазағыма, Жаңа 

жылым» атты студенттерге арналған 

жаңажылдық балмаскарад 

Кестеге 

сәйкес 
СП 

І және ІІ курс 

студенттеріне 

арналған 

«Жаңа жылда жаңа нұр!» атты 

оқытушылар балаларына арналған 

ертеңгілік 

Кестеге 

сәйкес 
ДТЖЖО 

Оқытушылар 

балаларына 

арналған 

ертеңгілік 

   8 

Дене тәрбиесі,  

салауатты өмір 

салты 

1 желтоқсан Бүкіләлемдік ЖИТС-ке 

қарсы күрес кампаниясы аясында 

жастар акциясын өткізу 

Желтоқсан, 

2022 
СП 

Барлық топ 

қатысады 



 

Жастар ресурстық орталығы 

ұйымдастыратын спорттық сайыстарға 

қатысу 

Хаттарға 

сәйкес 

Дене тәрбиесі пәнінің 

оқытушылары 

 

 

 

           ҚАҢТАР-2023  

 

№ 
ЖҰМЫС 

БАҒЫТЫ 
ІС-ШАРА АТАУЫ МЕРЗІМІ ЖАУАПТЫЛАР ЕСКЕРТУ 

1.  

Жаңа 

Қазақстандық 

патриотизм мен  

азаматтықты 

тәрбиелеу,  

құқықтық  тәрбие 

ҚР Президентінің Қазақстан халқына 

Жолдауын түсіндіруге арналған жиын 

Кесте 

бойынша, 

хат 

бойынша 

ДТЖЖО 

Серкебаев Д.Ж. 
 

«Таза сессия» акциясы 
Қаңтар, 

2023 
СП  

2.  

Рухани-

адамгершілік 

тәрбие 

Жасөспірімдер арасында суицидтік 

қадамды болдырмау мақсатында облыс 

көлемінде ұйымдастырылп жатқан әр 

түрлі жобаларды түсіндіру 

Ай бойы 

Колледж психологы 

Прмантаева Г.У. 

СП 
 

«Ислам діні - бейбітшілік бастауы» 
Қаңтар, Топ кураторлары Барлық топта 



 

бірегей тәрбие сағаты 2023 тәрбие сағаты 

3.  
Ұлттық тәрбие 

«Имандылық-ізгілік негізі» дөңгелек 

үстел  

Қаңтар, 

2023 
СП 

 

4.  
Отбасылық тәрбие 

«Алдымен сүй, ардақта ата-анаңды» 

фотоальбомдар сайысы 

Қаңтар, 

2023 
СП 

 

5.  

Еңбек, 

экономикалық 

және экологиялық 

тәрбие 

Барлық дәрісханаларда тазалық 

жұмыстарын жүргізу 

Қаңтар, 

2023 

Топ кураторлары 

Тазалық секторлары 
 

Білім алушыларды медициналық 

тексерістен өткізу 

Қаңтар, 

2023 
Колледж медбикесі  

 

Көпмәдениеттік 

және көркем-

эстетикалық 

тәрбие 

«Сенімді серік ет» немесе күйзелістің 

алдын қалай алуға болады?» атты 

бірегей тәрбие сағаты 

Қаңтар, 

2023 Топ кураторлары 
Барлық топта 

тәрбие сағаты 

 

Интеллектуалды 

тәрбие, 

ақпараттық 

мәдениетті 

Топ жиналысы 

Қаралатын мәселелер: 

 Білім алушылардың сабақ қатысымы, 

үлгерімі; 

Қаңтар, 

2023 
СП 

І курс студенттері 

қатысады 



 

тәрбиелеу  сабаққа кешігіп келушілермен жұмыс 

 оқу ақысының келісім-шарт бойынша 

уақытылы төленуі; 

 колледждің қоғамдық өміріне араласу 

«Сыбайлас жемқорлықпен күрес - әр 

азаматтың міндеті» атты бірегей тәрбие 

сағаты 

Қаңтар,  

2023 
Топ кураторлары 

Барлық топта 

тәрбие сағаты 

6.  

Дене тәрбиесі, 

салауатты өмір 

салты 

«Өзіңді қатерлі ісіктен қорға-өміріңді 

сақта» атты бірегей тәрбие сағаты 

Қаңтар,  

2023 
Топ кураторлары 

Барлық топта 

тәрбие сағаты 

Баскетбол спорт түрінен ІІ курс білім 

алушылары арасында ішкі біріншілік 

Қаңтар, 

2023 

Дене тәрбиесі пәнінің 

оқытушылары 

Дене тәрбиесі 

маманыдық 

топтары 

 

 

АҚПАН-2023 

 

№ 
ЖҰМЫС 

БАҒЫТЫ 
ІС-ШАРА АТАУЫ МЕРЗІМІ ЖАУАПТЫЛАР ЕСКЕРТУ 

1.  

Жаңа 

Қазақстандық 

патриотизм мен  

 «Заң және біз» атты бірегей тәрбие 

сағаты 

 Ақпан, 

2023 
Топ кураторлары 

Барлық топта 

тәрбие сағаты 



 

азаматтықты 

тәрбиелеу,  

құқықтық  

тәрбие 

 

Оқу орындарында студенттердің 

интернет желісі арқылы ақпараттар алу, 

тыйым салынған арнайы сайттарды 

пайдалануына қадағалау жүргізу,  қатаң 

бақылауға алу шараларын қабылдау 

Ақпан, 

2023 

ДТЖЖО 

Календарова К.А 

СП 

 

«Жемқорлықпен күресу-басты 

міндетіміз» тақырыбында дөңгелек үстел 

өткізу 

Ақпан, 

2023 

«Фемида» заң клубы 

Бакиев Т.Б. 
 

2.  

Рухани-

адамгершілік 

тәрбие 

«Қыз тәрбиесі- ұлт тәрбиесі» ҚІІБ 

қызметкерлерінің қатысуымен колледж 

қыздарына арналған жиналыс 

Ақпан, 

2023 

«Үкілі үміт» қыздар 

клубы 

Тоқсанбаева А.А. 
 

«Болашақ» колледжі студенттерінің діни 

сауаттылығын арттыру мақсатында 

«Деструктивті діни ағымдардың 

алдын алу» тақырыбында «Дін 

мәселелерін зерттеу орталығы» 

мамандарымен кездесуі 

Ақпан, 

2023 

ДТЖЖО 

Календарова К.А. 

СП 

Барлық топ 

қатысады 

«Әр өлеңі – бір әлем» Қарасаздың ақиық 

ақыны  М.Мақатаевқа арналған бірегей 

тәрбие сағаты 

Ақпан, 

2023 
Топ кураторлары 

Барлық топта 

тәрбие сағаты 



 

3.  
Ұлттық тәрбие 

«Сыр өңірінің мәдени мұралары» атты 

бірегей тәрбие сағаты 

Ақпан, 

2023 
Топ кураторлары 

Барлық топта 

тәрбие сағаты 

4.  
Отбасылық 

тәрбие 

«Отбасым- менің жұмағым» қабырға 

газеттер  сайысы 

Ақпан, 

2023 
СП 

Барлық топ 

қатысады 

5.  

Еңбек, 

экономикалық 

және 

экологиялық 

тәрбие 

«Таза бейсенбі» акциясын 

ұйымдастыру. (Әр топ өзіне бекітілген 

дәрісханаларға тазалық жұмыстарын 

жүргізеді) 

Ақпан, 

2023 

 

Топ кураторлары, 

басшысы 

Барлық топ 

қатысады 

 

Көпмәдениеттік 

және көркем-

эстетикалық 

тәрбие 

Білім алушылардың Қызылорда 

облыстық тарихи-өлкетану мұражайына 

саяхатын ұйымдастыру 

Ақпан, 

2023 

Топ кураторлары, 

басшысы  

 

Интеллектуалды 

тәрбие, 

ақпараттық 

мәдениетті 

тәрбиелеу 

Топ жиналысы 

Қаралатын мәселелер: 

 Білім алушылардың сабақ 

қатысымы, үлгерімі 

 Сабаққа кешігіп келушілермен 

жұмыс 

 Оқу ақысының келісім-шарт 

 

Ақпан, 

2023 

 

Топ кураторлары 

Барлық топта 

тәрбие сағаты 



 

бойынша уақытылы төленуі 

 Колледждің қоғамдық өміріне 

араласу 

«Әлем елдерінің астаналары» атты 

бірегей тәрбие сағаты 

Ақпан, 

2023 
Топ кураторлары 

Барлық топта 

тәрбие сағаты 

6.  

Дене тәрбиесі,   

салауатты өмір 

салты 

Колледж білім алушыларының 

гигиеналық жай-күйін тексеру 

Ақпан, 

2023 

Колледж медбикесі 

СП 

Барлық топ білім 

алушылары 

Волейбол спорт түрінен ІҮ курс білім 

алушылары арасында ішкі біріншілік 

Ақпан, 

2023 

Дене тәрбиесі пәнінің 

оқытушылары 

ФиС-18/9-1 

ФиС-18/9-2 

оқу топтары 

 

НАУРЫЗ-2023 

 

№ 
ЖҰМЫС 

БАҒЫТЫ 
ІС-ШАРА АТАУЫ МЕРЗІМІ ЖАУАПТЫЛАР ЕСКЕРТУ 

1.  
Жаңа 

Қазақстандық 

«Рухани жаңғыру - мемлекеттің тірегі, 

халықтың жігері» атты бірегей тәрбие 
Наурыз, Топ кураторлары 

Барлық топта 

өтеді 



 

патриотизм мен  

азаматтықты 

тәрбиелеу,  

құқықтық  

тәрбие 

сағаты  2023 

Қалалық ішкі істер басқармасы 

қызметкерлерімен колледж 

студенттерінің кездесуі 

Наурыз, 

2023 

ДТЖЖО 

Календарова К.А, 

топ кураторлары, 

топ басшылары 

І,ІІ,ІІІ,ІҮ курс 

студенттері 

2.  

Рухани-

адамгершілік 

тәрбие 

«Имандылық- адамгершілік 

айнасы»бірегей тәрбие сағаты 

Наурыз, 

2023, 
Топ кураторлары 

Барлық топта 

өтеді 

 «Алғысым шексіз, туған ел» 1 наурыз 

алғыс айту күніне арналған мерекелік іс-

шара 

Наурыз, 

2023 
СП 

Барлық топта 

өтеді 

3.  
Ұлттық тәрбие 

Жастар арасында діни ахуалды 

зерттеу (әлеуметтік сауалнама) 

Наурыз, 

2023 

Колледж психологы 

Прмантаева Г.У. 

Сараптама 

жасалады 

4.  

Отбасылық 

тәрбие 

«Қыз деген ана, ана деп қана бағала 

оны, бағала» ұл балаларға арналған 

тренинг 

Наурыз, 

2023 

Колледж психологы 

Прмантаева Г.У. 

Барлық топ 

білім 

алушылары (ұл 

балалар) 



 

5.  

Еңбек, 

экономикалық 

және 

экологиялық 

тәрбие 

Қызылорда қалалық әкімдігі бекіткен 

кесте бойынша сенбіліктерге шығу 

Бекітілген 

кестеге 

сәйкес 

ДТЖЖО 

Календарова К.А, 

комендант, 

топ кураторлары, 

топ басшылары 

Барлық топ 

білім 

алушылары 

 

Көпмәдениеттік 

және көркем-

эстетикалық 

тәрбие 

«Бәрі де, ана, бір өзіңнен басталады..» 

8 наурыз халықаралық әйелдер күніне 

арналған бірегей тәрбие сағаты 

Наурыз, 

2023 
Топ кураторлары 

Барлық топта 

өтеді 

«Нұр себеле, Ұлыстың ұлы күні!» атты 

бірегей тәрбие сағаты 

Наурыз, 

2023 
Топ кураторлары 

Барлық топта 

өтеді 

Наурыз мейрамына орай 

ұйымдастырылатын мерекелік 

шараларға қатысу 

Наурыз, 

2023 

ДТЖЖО 

Серкебаев Д.Ж. 

ПЦК жетекшілері 
 



 

 

Интеллектуалды 

тәрбие, 

ақпараттық 

мәдениетті 

тәрбиелеу 

Топ жиналысы 

Қаралатын мәселелер: 

 Білім алушылардың сабақ қатысымы, 

үлгерімі; 

 сабаққа кешігіп келушілермен жұмыс 

 оқу ақысының келісім-шарт бойынша 

уақытылы төленуі; 

колледждің қоғамдық өміріне араласу 

Наурыз, 

2023 
Топ кураторлары 

Барлық топта 

өтеді 

6.  

Дене тәрбиесі, 

салауатты өмір 

салты 

«Болашақ» жоғары колледжі 

студенттерінің салауатты өмір салтын 

насихаттау мақсатында «Облыстық 

жастар денсаулығы орталығы» МКМ 

қызметкерлерімен кездесуі 

Наурыз, 

2023 

ДТЖЖО 

Календарова К.А 

колледж медбикесі 

Барлық топ 

қатысады 

Дәстүрлі «Есірткіге жол жоқ» 

облыстық черлидинг байқауына қатысу 

Қызылорда 

облыстық 

ІІБ хатына 

сәйкес 

ДТЖЖО 

Календарова К.А 

Хореограф 

«Кербез»  

би ансамблі 

Наурыз мерекесіне орай 

ұйымдастырылатын облыс көлемінде 

спорттық шараларға қатысу 

Хатқа 

сәйкес 

Дене шынықтыру 

пәнінің оқытушылары  



 

«0103000-Дене тәрбиесі және спорт» 

мамандығында оқитын І-ІҮ курс білім 

алушыларының арасында үстел 

теннисінен ішкі біріншілік 

Наурыз, 

2023 

Дене шынықтыру 

пәнінің оқытушылары 

«0103000-Дене 

тәрбиесі және 

спорт» 

мамандығында 

оқитын І-ІҮ 

курс білім 

алушылары 

 

СӘУІР-2023 

 

№ 
ЖҰМЫС 

БАҒЫТЫ 
ІС-ШАРА АТАУЫ МЕРЗІМІ ЖАУАПТЫЛАР ЕСКЕРТУ 

1.  

Жаңа 

Қазақстандық 

патриотизм мен  

азаматтықты 

тәрбиелеу,  

құқықтық  

тәрбие 

 

«Ынтымақ, бірлік, келісім - ең басты 

байлық ел үшін» атты шығармалар 

сайысы 

Сәуір, 

2023 

Қазақ тілі 

оқытушылары 

1,2-курс білім 

алушылары 

арасында 

«Ұлт пен ұлысты ұйыстырған 

қасиетті шаңырақ»  (Қазақстан 

халқының бірлігі күніне арналған) 

бірегей тәрбие сағаты 

Сәуір, 

2023 

Барлық топ 

кураторлары 

Барлық топта 

өтеді 

Колледжде құқық бұзушылыққа мүлдем 

төзбеушілік қағидасы бойынша 
Ай бойы 

ДТЖЖО 

Серкебаев Д.Ж. 
 



 

ақпараттық бұрышты жаңарту 

2.  

Рухани-

адамгершілік 

тәрбие 

«Мейірімді жүрек» Қарттар Үйіне 

концерттік бағдарламамен, шаштараз 

қызметімен саяхат жасау 

Сәуір, 

2023 

ДТЖЖО 

Календарова К.А, 

СП, ерікті жастар 
 

3.  
Ұлттық тәрбие 

«Ұлағат болсын ұлыма, ғибрат 

болсын қызыма» (қазақтың салт-

дәстүріне арналған) атты бірегей 

тәрбие сағаты 

Сәуір, 

2023 

Барлық топ 

кураторлары 

Барлық топта 

өтеді 

4.  
Отбасылық 

тәрбие 

«Ата-ана тәрбиесі стилінің баланың 

тұлғалық дамуына әсері» атты 

жалпыколледждік ата-аналар жиналысы 

Сәуір, 

2023 

Барлық топ 

кураторлары 

Барлық топ 

білім 

алушылары 

қатысады 

5.  

Еңбек, 

экономикалық 

және 

экологиялық 

тәрбие 

Барлық дәрісханаларда тазалық 

жұмыстарын жүргізу 

Сәуір, 

2023 

Барлық топ 

кураторлары 

Барлық топ 

қатысады 

Колледж ғимаратының ауласын 

көркейту және көгалдандыру жұмысына 

қатысу 

Кестеге 

сәйкес 

Барлық топ 

кураторлары 

Барлық топ 

қатысады 

 
Көпмәдениеттік «Махаббат-Ұлы сезім бастауы» 15 Сәуір, «Педагогикалық» ПЦК 

 



 

және көркем-

эстетикалық 

тәрбие 

сәуір Қозы Көрпеш-Баян сұлу күніне 

орай ұлттық жұптық сайыс. 

2023 

 

Интеллектуалды 

тәрбие, 

ақпараттық 

мәдениетті 

тәрбиелеу 

 Топ жиналысы 

Қаралатын мәселелер: 

 Білім алушылардың сабақ 

қатысымы, үлгерімі; 

 сабаққа кешігіп келушілермен 

жұмыс 

 оқу ақысының келісім-шарт 

бойынша уақытылы төленуі; 

колледждің қоғамдық өміріне араласу 

Сәуір, 

2023 

Барлық топ 

кураторлары 

Барлық топ 

қатысады 

6.  

Дене тәрбиесі,  

салауатты өмір 

салты 

 «Менің таңдауым - нашасыз өмір» 

атты флешмоб сайысы 

Сәуір, 

2023 
Хореограф 

ІІ курс 

студенттері 

қатысады 

«0103000-Дене тәрбиесі және спорт» 

мамандығында оқитын І-ІҮ курс білім 

алушыларының арасында мини-

футболдан ішкі біріншілік 

Сәуір, 

2023 

Дене шынықтыру 

пәнінің оқытушылары 

«0103000-Дене 

тәрбиесі және 

спорт» 

мамандығында 

оқитын І-ІҮ 

курс білім 



 

алушылары 

 

МАМЫР-2023 

 

№ 
ЖҰМЫС 

БАҒЫТЫ 
ІС-ШАРА АТАУЫ МЕРЗІМІ ЖАУАПТЫЛАР ЕСКЕРТУ 

1.  

Жаңа 

Қазақстандық 

патриотизм мен  

азаматтықты 

тәрбиелеу,  

құқықтық  

тәрбие 

 

1 мамыр Халықтар бірлігі күніне орай 

ұйымдастырылған  облыстық, қалалық, 

аймақтық іс-шараларға қатысу 

Кестеге, 

хаттарға 

сәйкес 

ДТЖЖО, 

ПЦК жетекшілері, 

аға кураторлар, СП 

 

9 мамыр Жеңіс күніне орай 

ұйымдастырылған  облыстық, қалалық, 

аймақтық іс-шараларға қатысу 

Кестеге, 

хаттарға 

сәйкес 

ДТЖЖО, 

ПЦК жетекшілері, 

аға кураторлар, СП 

 

«Ерлер- жердің қорғаны, елдің 

тұтқасы» атты (Отан қорғаушылар 

күніне арналған) бірегей тәрбие сағаты 

Мамыр, 

2023  
Топ кураторлары 

Барлық топта 

өтеді 

Сенім жәшігіне түскен хаттармен жұмыс Ай соңы Колледж инспекторы  

2.  
Рухани-

адамгершілік 

«Ұрпақтардың зердесін өшіре алмас 

ғасырлар, Әрқашан да естесің, 

ұмытылмас асылдар» Саяси қуған-

Мамыр, 
Барлық топ 

кураторлары 

Барлық топта 

өтеді 



 

тәрбие сүргін құрбандарын еске алу күніне орай 

бірегей тәрбие сағаттары 

2023  

3.  
Ұлттық тәрбие 

«Сыр елі - бейбітшілік мекені» атты 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасы 

бойынша 2-курс білім алушылары 

арасында эсселер байқауы 

Мамыр, 

2023 

«Мектепке дейінгі 

тәрбие мен оқыту» 

мамандығының 

оқытушылары 
 

4.  
Отбасылық 

тәрбие 

«Тәрбиенің ең тамаша мектебі - 

отбасы» атты бірегей тәрбие сағаты 

Мамыр, 

2023 
Топ кураторлары 

Барлық топта 

өтеді 

5.  

Еңбек, 

экономикалық 

және 

экологиялық 

тәрбие 

Жыл бойы оқыған дәрісханаға тазалық 

жұмыстарын жүргізу 

Мамыр, 

2023  

Топ кураторлары,  

тазалық секторлары 
Барлық топ 

 

Көпмәдениеттік 

және көркем-

эстетикалық 

тәрбие 

29 сәуір Халықаралық би күніне орай 

«Кербез» би ансамблінің есеп беру 

концерті 

Мамыр, 

2023  
Хореограф 

 

9 мамыр Жеңіс күніне орай мерекелік 

концерт 

Мамыр, 

2023  

ДТЖЖО 

Календарова К.А 

 
 



 

 

Интеллектуалды 

тәрбие, 

ақпараттық 

мәдениетті 

тәрбиелеу 

1. Топ жиналысы 

Қаралатын мәселелер: 

 Білім алушылардың сабақ қатысымы, 

үлгерімі; 

 сабаққа кешігіп келушілермен жұмыс 

 оқу ақысының келісім-шарт бойынша 

уақытылы төленуі; 

колледждің қоғамдық өміріне араласу 

Мамыр, 

2023  

Барлық топ 

кураторлары 

Барлық топта 

өтеді 

«Қауіпсіз аймақ» интернет желісінің 

пайдасы мен зияны туралы түсіндірме 

жұмыстары 

Мамыр, 

2023  
Топ кураторлары 

 

Колледж білім алушыларына «Жасыл 

ел», «Студенттік құрылыс жасағы» 

мемлекеттік бағдарламалары туралы 

ақпарат беру 

Ай бойы 

ДТЖЖО, 

ПЦК жетекшілері, 

аға кураторлар, ЖІЖК 
 

6.  

Дене тәрбиесі, 

салауатты өмір 

салты 

«Нашақорлық - ғасыр індеті, тамырын 

жою - ұрпақ міндеті» атты бірегей 

тәрбие сағаты 

Мамыр, 

2023 

Барлық топ 

кураторлары 

Барлық топта 

өтеді 

ІІ-ІІІ курс білім алушылары арасында 

қазақ ұлттық спорт түрлерінен  

Мамыр, 

2023 

Дене шынықтыру 

пәнінің оқытушылары 

«0103000-Дене 

тәрбиесі және 

спорт» 



 

спартакиада мамандығында 

оқитын ІІ-ІІІ 

курс білім 

алушылары 

 

МАУСЫМ-2022 

 

№ 
ЖҰМЫС 

БАҒЫТЫ 
ІС-ШАРА АТАУЫ МЕРЗІМІ ЖАУАПТЫЛАР ЕСКЕРТУ 

1.  

Жаңа 

Қазақстандық 

патриотизм 

мен  

азаматтықты 

тәрбиелеу,  

құқықтық  

тәрбие 

 

1989 жылы 20 қараша күні қабылданған 

балалар құқықтары жөніндегі Конвенция 

жайлы мағлұмат беру 

Маусым, 

2023 

Барлық топ 

кураторлары 

Оқып жатқан 

барлық 

топтарда өтеді 

Кәмелетке толмаған балалардың ата-

аналарынан жазғы демалыс күндеріндегі 

жауапкершілік жайлы қолхат алу 

Маусым, 

2023 

1,2-курс топ 

кураторлары 
 

«4 маусым-Рәміздер күні» бірегей тәрбие 

сағаттары 

Маусым, 

2023 

Барлық топ 

кураторлары 

Оқып жатқан 

барлық 

топтарда өтеді 

 

№ Жұмыс, қаралатын сұрақтар атауы Орындалу мерзімі Индикаторлар. Соңғы 

нәтиже 

Жауаптылар 



 

1 - Әлеуметтік педагогтың жылдық жоспарын құру, 

бекіту; 

- «Қамқоршылық» кеңесінің құрамын, мемлекеттік 

көрсетілетін стандарт түрлерімен жұмыс жасау, 

жоспарын бекіту; 

- Кеңес беру және тіркеу журналдарын арнау, 

әлеуметтік топтағы білім алушының сабақтарына 

қатысу дәптерін арнау 

 

 

Қыркүйек 

 

 

Әлеуметтік топтағы білім 

алушы туралы мәліметті 

алдыңғы жылға қарағанда 

ертерек анықтау. 

Басшыға мәлім ету. 

 

-Директордың 

тәрбие  жұмысы 

жөніндегі 

орынбасары 

-Әлеуметтік педагог 

2 -  Колледжге келген білім алушыға әлеуметтік 

диагностика жасау; 

- Топ жетекшілерден білім алушының әлеуметтік 

тұрмыс жағдайын зерттеу жөнінде мәліметтер 

жинау; 

-  Колледж білім алушының әлеуметтік  

картотекасын жасау: 

Тұл жетім, жартылай жетім бала, мүгедек  

бала тізімі; 

Көп балалы отбасы  тізімі; 

Тұрмысы төмен отбасы  тізімі; 

Оралман білім алушының тізімі; 

Өзге ұлт тізімі; 

Толық емес отбасын анықтау; 

Аз қамтылған білім алушы тізімі; 

Өгей әке, өгей шеше туралы білім алушының 

тізімі; 

«Д» учеттағы білім алушы тізімі; 

 

 

 

Қыркүйек - қазан 

 

 

Білім беру ұйымындағы, 

мүгедектігі бар, тұл жетім, 

жетім,көп балалы, 

тұрмысы төмен, өзге ұлт, 

аз қамтылған, өгей әке-

шеше, «Д» учеттағы білім 

алушыларының нақты 

санын анықтау.  

Білім алушының қоғамдық 

көліктерде жеңілдікпен 

жүру, мемлекет тарапынан 

берілетін жәрдемақы 

бойынша нақты бала 

санын анықтау. 

 

- Директордың 

тәрбие  жұмысы 

жөніндегі 

орынбасары -

Әлеуметтік педагог 

-Колледж медбикесі 

-«Автобус паркі» 

байланыс. 

-Топ жетекшілер 

 



 

    - 17 жасқа дейінгі білім алушыны жартылай 

қоғамдық көлікпен жүру билеттерімен қамтамасыз 

ету;                                         

3 - Колледждің әлеуметтік куәлігін (паспорт) құру; 

- Әр топқа әлеуметтік диагностикалық куәлік 

(паспорт) жасау; 

- 1 курс студентерінің ортаға бейімделуін анықтау; 

- Жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз 

қалған білім алушы мен әлеуметтік мәртебеге ие 

білім алушының тегін ыстық тамақпен қамтамасыз 

етілуін ұйымдастыру; 

 

Қыркүйек  

 

 

Қазан  

 

 

Қараша 

 

 

Білім алушының 

әлеуметтік паспортын 

жасау. 

 

- Директордың 

тәрбие  жұмысы 

жөніндегі 

орынбасары -

Әлеуметтік педагог 

-Топ жетекшілер 

 

4 -  Әлеуметтік топтағы тәрбиесі қиын  білім 

алушымен жұмыс жасап, ата-аналарына кеңес 

беру; 

- Білім алушының әлеуметтік ортасын (отбасы, 

әлеуметтік ортасы және қызығушылығы) 

диагностикалау және отбасын анықтау мақсатында 

сауалнамалар жүргізу (1-2 курстар арасында). 

-  Педагогикалық кеңесте қаралған білім 

алушының бірінші жарты жылдық қортындысына 

талдау жасау; 

 

Қазан 

 

Колледж бұйрығына 

сәйкес жоғарыда аталған 

білім алушының 

жәрдемақыға ұсынылған 

білім алушының үйіне 

барып, әлеуметтік 

жағдайын көру. 

Педагогикалық кеңесте 

қаралған білім алушының 

үлгірімін алдағы уақытта 

жақсарту. 

 

-Колледж 

директоры 

- Директордың оқу  

жұмысы жөніндегі 

орынбасары 

- Директордың 

тәрбие  жұмысы 

жөніндегі 

орынбасары 

-Бөлім 

меңгерушілері 

-Әлеуметтік педагог 

5 -  Әлеуметтік топтағы білім алушының тұрғын-  

Мезгілінде 

 

Білім алушы туралы 

 

-Әлеуметтік педагог 



 

жайын зерттеу актілерін жүргізу; 

- Білім алушының отбасылық жағдайын анықтап, 

талдау және мониторингін құру; 

мәлімет жинақтау. 

 

-Топ жетекшілер 

6 -   Білім алушының әлеуметтік-психологиялық 

жұмыстар жүргізу және кеңестер беру; 

-  Толық емес отбасында және қиын жағдай 

орнаған білім алушының ата-аналарына 

әлеуметтік-психологиялық жұмыстар жүргізу; 

 

Қараша 

 

Желтоқсан 

 

Анкета алу. 

Анкета арқылы анықтау. 

 

 

-Әлеуметтік педагог 

-Колледж психологі 

-Топ жетекшілер 

7 -Қиын жағдайда тап болған немесе зорлық-

зомбылықтан зардап шеккен білім алушыны 

анықтау. Анықталған отбасымен және білім 

алушымен арнаулы әлеуметтік қызметтерді 

ықпалдастыру.Құқықтарын қорғау. 

 

Жыл бойына 

 

Нәтиже үлгірімін 

жақсарту, құқық 

бұзушылықты, суицидтің 

алдын алу. 

 

-Әлеуметтік педагог 

-Топ жетекшілер 

8 -  Қолайсыз отбасыларды анықтау және рейд 

жүргізу; 

- «Тәуекел топ» оқушыларының тұрмыс жағдайын 

анықтап талдау. 

 

Үнемі  

 

«Тәуекел топ» білім 

алушыларының тұрмыс 

жағдайын ертерек 

анықтап, басшыға мәлім 

ету. 

 

 

-Әлеуметтік педагог 

- Директордың 

тәрбие  жұмысы 

жөніндегі 

орынбасары 

-Колледж 

инспекторы 

–Колледж психологі 

9 -Жасөспірімдер арасында құқық бұзушылықты    



 

болдырмау мақсатында кездесулер ұйымдастыру; 

-Құқық бұзушылықтың алдын-алу. Кеңесін құру. 

-Заң органдарының қызметкерлерімен кездесу 

өткізу. 

Ақпан  Кәмелетке толмағандар 

арасындағы құқық 

бұзушылық санын 

мейлінше төмендейді. 

-Әлеуметтік педагог 

-Колледж 

инспекторы 

 

10 -Әлеуметтік көмекті қажет ететін білім алушыға 

«Қамқорлық» акциясын ұйымдастыру; 

- Психологпен бірлесе отырып 1 – 2 курсбілім 

алушының әлеуметтік қызығушылығын анықтауға 

әлеуметтік диагностика жұмыстарын жүргізу; 

 

Наурыз -сәуір 

 

 

Колледж тарапынан 

әлеуметтік көмекті қажет 

ететін білім алушыға 

көмек беру. 

 

-Әлеуметтік педагог 

-Колледж психологі 

 

 

11 - Колледжішілік педагогикалық кеңестерге қатысу; 

- Қалалық, облыстық семинарларға қатысу; 

- Білім көтеретін курстарына бару; 

 

Жыл бойы 

 

 

Сертификат 

Алғыс хат 

-Әлеуметтік педагог 

 

12 -Келесі оқу жылында кемшіліктер жібермеу үшін 

колледжде өткен оқу жылындағы қызмет 

жұмыстарын талдау; 

-Әлеуметтік педагог қызметінің жылдық жұмыс 

нәтижесінің қорытынды есебін жасау. 

 

Мамыр 

 

Маусым 

Биылғы оқу жылымен 

салыстырғанда келесі оқу 

жылында кемшіліктерді 

ертерек анықтап, қателік 

жібермеу. 

 

-Әлеуметтік педагог 

- Директордың 

тәрбие  жұмысы 

жөніндегі 

орынбасары 

 

НЕГІЗГІ БАҚЫЛАУ КӨРСЕТКІШТЕРІ 

 

р/с Жұмыстың мазмұны Жұмыс көлемінің 

өлшем бірлігі 

Уақыт 

нормасы 

Орындалуға қажетті уақыт 



 

уақыты күні 

1 2 3 4 8 9 

І. Кітапхана қорын толықтыру 

1.1. Кітап баспасы және кітап саудасы 

ақпаратын шолу 

Бір позиция 1 мин 16 2 

1.2. Іріктелуге жататын құжаттың тақырыбы мен 

түрін белгілеу. Сатып алудың қажеттігін 

анықтау 

Бір позиция 1 

мин,.12се

к 

  

1.3. Тапырыстың данасын анықтау Бір позиция 1мин. 12 

сек 

20 2,5 

ІІ. Келіп түскен құжаттарды қабылдау 

2.1 Мерзімді басылымдарды тіркеу  Бір құжат 2 мин. 64 8 

2.2. Журналға штемпель қою  Бір журнал 15 сек.   

2.3 Газетке штемпель қою Бір газет 12 сек.   

2.4 Актілерді тігу Бір акт 18 сек. 16 2 

ІІІ Құжаттарды кітапханалық өңдеу. Каталогтарды ұйымдастыру және жүргізу 

3.1 Алфавиттік каталогқа жайластыру үшін 

кәртешкелерді іріктеу 

Бір кәртешке 30 сек.. 8 1 

3.2 Алдын ала іріктелген кәртішкені алфавиттік 

каталогқа жайластыру 

Бір кәртешке 30 сек 8 1 

3.3 Алфавиттік каталогты редакциялау және 

тексеру  

Бір кәртешке 1мин.12 

сек. 

40 5 

3.4 Алфавиттік каталогқа арналған бөлгішті 

жазу, әріпті, буынды көрсету 

Бір бөлігіш  1мин. 

12сек 

  

3.5 Бөлгішті алфавиттік каталогқа жайластыру Бір бөлгіш 30 сек 16 2 

3.6 
Кәртішкелерді жүйелі каталогқа жайластыру 

үшін таңдау 

Бір кәртешке 30 сек 16 2 



 

3.7 
Іріктелген кәртішкелерді жүйелі каталогқа 

жайластыру 

Бір кәртешке 30 сек 16 -2 

3.8 Жүйелі каталогті редакциялау Бір кәртешке 1 син,.12 

сек 

20 2,5 

3.9 Жүйелі каталогқа арналған бөлгіш жазу Бір бөлігіш 30 мин.   

3.10 Бөлгішті жүйелі каталогқа жайластыру Бір бөлігіш 30 сек   

ІV. Қормен жұмыс істеу. Құжаттарды қабылдау және қордың сақталуы 

 

4.1 Құжаттарды жіктеу индекстері мен 

авторлық белгілері бойынша іріктеу 

Бір құжат 36 сек 16 2 

4.2 Қордағы әдебиеттерді электронды каталогқа 

енгізу 

-Электронды катологта жоқ әдебиеттерді 

(ретро әдебиеттерді) енгізу, 

-электронды каталогтағы әдебиеттерді 

тексеріп жөндеу (грамматика, ББК, т.б 

(программа бойынша)) 

Бір құжат 15 мин. 1400 175 

4.3 Құжаттарды стеллаждарға жүйелі-

алфавиттік тәртіппен жайластыру 

Бір құжат 36 сек. 16 2 

4.4 Сөрелік бөлгіштерді әзірлеу, жазу және 

жайластыру 

Бір бөлгіш 10  мин.   

4.5 Мазмұны жағынан ескірген құжаттарды 

қордан алып тастау (аз пайдаланылатын, 

пайдаланылмайтын) 

Бір құжат 5 мин. 168 21 

4.6 
Кітаптардың формулярын жылы мен нөмірі 

бойынша іріктеу 

Бір кітап 30 сек. 16 2  

4.7 Құжаттарға шағын жөндеу жүргізу Бір құжат 1 мин.30 32 4 



 

(желімдеу, қалташа жапсыру, т.б.)  сек. 

4.8 Құжаттарды бос орынға жылжыту Бір сөре 5 мин. 168 21 

V. Оқырмандарға қызмет көрсету. Оқырмандармен жұмыс 

 

5.1 РАБИС бағдарламасы бойынша  

-Оқырманды тіркеу 

- Оқырманды қайта тіркеу 

 

Бір оқырман 

Бір оқырман 

 

5 мин. 

5 мин. 

  

5.2 -Оқырманды тіркеу, кітапхана ережесімен 

таныстыру 

-Оқырмандарды қайта тіркеу 

Бір оқырман 

 

Бір оқырман 

5 мин.  

 

1мин.30 

сек. 

  

VІ Ішкі жұмыс  

6.1 Жұмыс күнделігін толтыру Күн сайын 10 мин 32 4 

6.2 Жаңа түскен әдебиеттерді қарап шығу Бір құжат 5 мин. 72 9 

6.3 Жұмыс орнын дайындау Күн сайын 5 мин. 16 2 

6.4 Оқырман формулярын талдау, мүдделерін 

анықтау және оқу қарқыны туралы жазба 

жасау 

Бір формуляр 12 мин. 56 7 

6.5 Құжатты мерзімінде қайтармаған 

оқырмандармен жұмыс (ескерту парағын 

жазу, телефон арқылы хабарлау) 

Бір формуляр 5 мин, 24 3 

6.6 Қарызы бар оқырмандардың тізімін жасау, 

принтерге басып шығару 

Бір жазба 3 мин 88 11 

6.7 Жоғалған құжаттың орнына ұсынылған 

құжатты қарап шығу 

Бір құжат 3 мин. 24 3 

6.8 Оқырман формулярын тауып, жоғалған 

құжаттың орнына қабылданған кітапты есеп 

Бір құжат 2 мин. 8 1 



 

дәптеріне жазу  

6.9 Абонентті тіркеу Бір абонент 6 мин.   

VІІ Көпшілік жұмыс 

 

7.1 Көпшілік іс-шараларды әзірлеу     

- викторина, байқау, сұрақ-жауап кеші, 

әдеби кеш 

 158 сағ. 248 31 

7.2 Кітап көрмелерін ұйымдастыру Бір көрме    

- кітапхана қорында ұйымдастырылатын 

жалпы тақырыптық көрме 

 21 сағ.30 

мин. 

16 2 

- білімнің белгілі бір саласы бойынша 

ұйымдастырылатын көрме 

 18 сағ. 16 2 

- көрнекті адамдардың өмірі мен қызметіне 

арналған көрмелер 

 4 сағ.   

- жаңа түскен әдебиеттер көрмесі  3 сағ. 48 6 

-Қазақстандағы атаулы іс – шаралар мен 

оқиғаларға арналған көрме 

 

 3 сағ 8 1 

VІІІ Анықтамалық-бибилографиялық қызмет көрсету. Библиографиялық құлақтандыру 

 

8.1 Тақырыптық анықтаманы орындау - ауызша Бір анықтама 2 мин.30 

сек. 

24 3 

8.2 «Ақпарат күнін» ұйымдастыру  Бір іс-шара 12 сағ   

8.3 «Мамандар  күнін» ұйымдастыру Бір іс-шара 48 сағ. 8 1 

8.4 Мерзімді басылымдарды  электронды 

каталогқа енгізу (библ. жазба,тақырып 

бойынша жүйелеу) 

жазба 20 мин.   



 

8.5 Ауызша библиографиялық шолуды 

ұйымдастыру және даярлау 

1 8 сағ   

 

ІХ Бөлімнің жылдық ждоспарын, есебін даярлау 

9.1 Бөлімнің жоспарын әзірлеп, бекітуге ұсыну Бір жоспар 56 сағ. 56 7 

9.2 Бөлімдердің жиынтық статистикалық есебін 

қорытындылап шығару 

    

- жылдық Бір жазба 20 сағ 20 2,5 

9.3 Бөлімнің жылдық есебін әзірлеу Бір есеп 25 сағ 48  6 

9.4 Оқырмандар алдындағы есеп күнін өткізу, 

мерзімін белгілеу, жоспарын әзірлеу  

Бір іс-шара 30 сағ   

 Орындалған құжаттарды іс 

номенклатурасына сәйкес жүйелеу және тігу 

Бір құжат 6 мин 8 1 

Х .Электронды кітапхана жұмысын ұйымдастыру 

 

10.1 Электронды оқулықтарды ББК бойынша 

жайластыру 

Электр оқулық 5 мин   

10.2 Слайд дайындау Бір слайд Нақты 

уақыт 

64 8 

10.3 Антивирус программа базасын жаңарту комп 20 мин. 8 1 

10.4 Техникалық ахауалдарды жөндеу комп Нақты 

уақыт 

24 3 

10.5 РМЭБ-ке оқулықтардың электронды 

нұсқасын дайындау:-сканерден өткізу және 

редакциялау 

1 парақ 5 мин. 584 73 

10.6 РМЭБ-ке электронды оқулықтарды жіберу  1 жазба 2 мин.   

 



 

 

 



2022-2023 ОҚУ ЖЫЛЫНА АРНАЛҒАН 

ӘДІСТЕМЕЛІК КЕҢЕС ОТЫРЫСТАРЫНЫҢ ЖОСПАРЫ 

2022-2023 оқу жылында оқу орнындағы әдістемелік қызметтің  

ұйымдастырушылық құрылымы. 

 Оқу әдістемелік  кеңес 

 Пәндік әдістемелік комиссиялар 

 Жас оқытушылар мектебі 

 

    Оқу – әдістемелік жұмыстың бағыттары 

Техникалық және кәсіптік білім оқу орындары  Қазақстан 

Республикасының «Білім заңына»  сәйкес  жұмыс жүргізе отырып, 

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің  

бұйрықтарымен және сол бұйрықтарға енгізілген қосымшаларды 

басшылыққа ала                  оқу -  әдістемелік  жұмыстары 

ұйымдастырылады. 

       Оқу – әдістемелік жұмыстар «Оқу-әдістемелік жұмысты 

ұйымдастыру және жүзеге асыру Ережесіне» байланысты төменде 

көрсетілген бағыттарды ұстанады: 

 нормативтік құқықтық құжаттары, білім беруді басқару органдарының 

ұсынымдамалары, оқу – бағдарламалық құжаттардың болуы; 

 жаңа оқыту технологияларын зерделеу және оқу үрдісіне енгізу; 

 ағымдық және аралық бақылау жүргізу және қорытындылау; 

 педагогикалық тәлімгерлікті ұйымдастыру, еңбек жолын жаңа бастаған 

педагогикалық қызметкерлер мен өндірістік оқыту шеберлеріне оқу 

сабақтар өткізу, оқу – әдістемелік материалдар әзірлеу және оқудан 

тыс шаралар өткізу; 

 сабақтарға өзара қатысуды ұйымдастыру ашық сабақтар өткізуді және 

оларды талқылау; 

 кәсіптік шеберліктен пәндер мен мамандықтар бойынша тақырыптық 

семинарлар, конференциялар және әдістемелік кеңестерді 

ұйымдастыру және өткізу; 

 педагогикалық, ғылыми, әдістемелік әдебиеттерді, әдістемелік 

әзірлемелер мен құралдарды, оқытудың техникалық құралдарын 

пайдалану. 

  Оқу-әдістемелік  кеңес - өз қызметін білім беру ұйымындағы  «Оқу-

әдістемелік кеңес туралы  ереже»  негізінде жүзеге асыратын  алқалық, 

консультативтік – әдістемелік  орган ( білім беру  ұйымы  директорының  

бұйрығымен бекітіледі) 



 

          Кеңестің негізгі міндеттері: 

 Колледждің әдістемелік қызметінің мақсаты менміндеттерін 

қалыптастыру, жұмыстың негізгі бағыттарын құру; 

 Колледждің ғылыми әдістемелік жұмысының негізгі бағыттарын 

құру; 

 Әдістемелік бірлестіктердің және білім беру үрдісін әдістемелік 

қамтамасыз етуді дамытуға бағытталған колледждің әдістемелік 

қызметінің басқа да құрылымдық бөлімшелердің жұмысын 

үйлестіру; 

 Оқытудың жаңа формалары мен әдістерін жасау мен ендіру 

арқылы білім беру үрдісінің сапасын арттыру; 

 Кәсіби қалыптасуда жас мамандарға көмек көрсету; 

 Педагогикалық кеңестің отырысына колледждің барлық 

педагогикалық ұжымының қатысуын талап ететін, студенттерді 

тәрбиелеу мен оқыту бойынша басты мәселелерді шығару; 

 Педагогикалық кеңестердің отырыстар тақырыптарына  

ұсыныстар жасау; 

 Оқу бағдарламаларын әдістемелік қостаумен қамтамасыз ету, 

оқу, ғылыми –әдістемелік және дидактикалық материалдарды 

жасау; 

 Колледждегі тәжірибелік-ізденушілік, инновациялық және  

жобалық зерттеу жұмыстарды ұйымдастыру, авторлық 

бағдарламаларды жасау, оқу-әдістемелік кешендерді 

апробациялау  және т.б. 

 Кәсіби шеберлікті жетілдіру, түрлі сабақтарды өткізу 

әдістемесінің мәселелері және олардың оқу-әдістемелік және 

материалдық –техникалық қамтамасыз етуі бойынша колледж 

қызметкерлеріне  кеңес беруді ұйымдастыру; 

 Қызметкерлердің , ПЦК–лардың алдыңғы қатардағы тәжірибесін 

анықтау, жалпылау және тарату бойынша шараларды құру; 

 Колледждің оқу-зертханалық базасын  жетілдіру; 

 Педагогтердің инновациялық жұмысын ынталандыру мен 

бағалау бойынша ұсыныстарды енгізу 

 

2022-2023  оқу жылында  өткізілетін  әдістемелік кеңестің   отырыстары. 

І отырыс 

Р.с Іс – шаралар мазмұны Мерзімі Орындалуы 

Жаңа педагогикалық технология – оқыту үрдісінде 



 

 

1 2022-2023 оқу жылындағы әдістемелік 

кеңестің құрамын, жоспарын бекіту. «Жас 

оқытушылар» мен «Озат оқытушылар» 

мектебінің жетекшілері мен жас 

оқытушыларға тәлімгерлер бекіту. 

Әдістемелік жұмыстарды жүргізудің жылдық 

жоспарын қарау бекіту. ПӘК жоспарын 

талдау, бекіту. 

 

тамыз Директордың 

орынбасарлары, 

әдіскер, ПЦК 

жетекшілері 

 

2 2022-2023 оқу жылында аттестациядан өтетін 

оқытушылардың    іс-тәжірибесін бақылауға 

құрылған сараптамалық топтың жұмысын 

бекіту, ережесімен таныстыру. Аттестациялық 

комиссиясының  жылдық жұмыс жоспарын 

талдау, бекіту.  

тамыз Директордың 

орынбасарлары, 

әдіскер, ПЦК 

жетекшілері 

 

3 Мамандық бойынша оқу жоспарларын қарау, 

бекіту.Оқытушылардың жұмыстық оқу 

бағдарламаларын, жылдық күнтізбелік – 

тақырыптық жоспарларын, әдістемелік 

нұсқауларын бекіту. Модульдік оқыту 

технологиясына көшуге байланысты 

әдістемелік ұсынымды талқылау, бекіту. Білім 

беруде жаңартылған мазмұндағы 

бағдарламаны іске асыру іс шараларын 

жүргізу. 

 

тамыз Әдіскер, ПЦК 

жетекшілері 

 

4 Ағымдағы мәселелер. 

 

тамыз Директордың 

орынбасарлары, 

әдіскер, ПЦК 

жетекшілері 

 

 

 



 

ІІ отырыс 

Р.с Іс – шаралар мазмұны Мерзімі Орындалуы 

Әдістемелік жұмыс – шеберлік шыңдауы 

 

1 Апталықтар мен мамандық бойынша 

конкурстар өткізуді ұйымдастыру. 

Оқытушылар, өндірістік оқыту шеберлерді  

кәсіби байқауларға қатыстыруды 

ұйымдастыру іс шаралары. Онлайн 

сайыстар, конференциялар ұйымдастыру. 

 

Қараша Директордың 

орынбасарлары, 

әдіскер, ПЦК 

жетекшілері 

 

2 Онлайн курстарға қатысуды ұйымдастыру. 

Ұсыныстарды зерделеу 

. 

Қараша Әдіскер, ПЦК 

жетекшілері 

 

3 Жаңаша оқыту – жетістік көзі  (Жаңа оқыту 

технологияларын пайдаланудың тиімділігі). 

Жаңартылған мазмұндағы жалпы білім 

пәндеріне арналған бағдарламаның іске 

асырылуын талдау. 

Қараша Әдіскер, ПЦК 

жетекшілері 

 

4 Цифрлы Қазақстан бағдарламасын іске 

асыру шеңберінде электронды оқу-

ақпараттық ресурстарды әзірлеу жай-күйі 

мен келешегі туралы 

Қараша Әдіскер, ПЦК 

жетекшілері 

 

5 Ағымдағы мәселелер. 

 

Қараша Директордың 

орынбасарлары, 

әдіскер, ПЦК 

жетекшілері 

 

 

 



 

ІІІ отырыс 

Р.с Іс – шаралар мазмұны Мерзімі Орындалуы 

Сапалы көрсеткіш – оқытушының іскерлік қабілетінің басты көрінісі 

 

1 Білім беру үдерісіне инновациялық 

жұмыстарды тарату және  енгізу. 

қаңтар  Директордың 

орынбасарлары, 

әдіскер, ПЦК 

жетекшілері 

 

2 Озық педагогикалық тәжірибені  

насихаттау және оны  оқу  үрдісіне енгізу 

жөнінде ұсынымдар әзірлеу. 

 

 

қаңтар Әдіскер, ПЦК 

жетекшілері 

 

3 Оқулық, оқу құралдары, әдістемелік 

нұсқаулықтар жазу  барысында кездесетін 

қиыншылықтарды  шешу мәселелерін 

қарау. 

 

 

қаңтар Директордың 

орынбасарлары, 

әдіскер, ПЦК 

жетекшілері 

 

4 WorldSkills Kazakhstan Ұлттық 

чемпионатының аймақтық  іріктеу 

байқауын ұйымдастыру. 

қаңтар Директордың 

орынбасарлары, 

әдіскер, ПЦК 

жетекшілері 

 

5 Ағымдағы мәселелер. 

 

қаңтар Директордың 

орынбасарлары, 

әдіскер, ПЦК 



 

жетекшілері 

 

 

ІV отырыс 

Р.с Іс – шаралар мазмұны Мерзімі Орындалуы 

Оқытушылардың шығармашылығын арттыру 

 

1 Педагогикалық кадрлардың 

біліктілігін арттыру, қайта 

даярлау және аттестаттау 

жүйесін ұйымдастыру. 

наурыз Директордың 

орынбасарлары, 

әдіскер, ПЦК 

жетекшілері 

 

2 Жас оқытушылардың кәсіптік 

өсуі үшін жағдай жасау, 

заманауи тәсілдерді  және озық 

педагогикалық  

технологияларды білім беру  

ісіне  енгізуіне көмек беру 

шараларының жүргізілуі жайлы 

талқылау. 

наурыз Әдіскер, ПЦК 

жетекшілері 

 

3 Білім беру сапасы қызметінің 

мониторингі. 

Зерттеу нәтижелерін рәсімдеу. 

(журналдағы баяндама, мақала, 

көрнекі материал) 

 

 

сәуір Директордың 

орынбасарлары, 

әдіскер, ПЦК 

жетекшілері 

 

4 Ағымдағы мәселелер. сәуір Директордың 

орынбасарлары, 



 

әдіскер, ПЦК 

жетекшілері 

 

 

V отырыс 

Р.с Іс – шаралар мазмұны Мерзімі Орындалуы 

Жылдық қорытынды, талаптар мен міндеттер 

 

1 Білім беру сапасының нәтижесін  

бақылау мақсатында колледж 

оқытушыларына «Педагог 

еңбегінің нәтижелігін бағалау 

моделі» тақырыбында 

мониторинг өткізу  нәтижесі. 

 

мамыр Әдіскер, ПЦК 

жетекшілері 

2 Әдістемелік жылдық жоспардың 

орындалуы және жылдық 

қорытындысы 

мамыр Әдіскер, ПЦК 

жетекшілері 

3 Ағымдағы мәселелер. 

 

мамыр  

 

2022-2023 оқу жылына колледждің әдістемелік кеңесінің құрамы: 

 

1.  Колледж директоры – Жубаниязова В. А. 

2. - Директордың  оқу-ісі жұмыстары жөніндегі орынбасары – 

Г.Ө.Утеулиева 

3. -  Директордың оқу -өндірістік жұмыстары жөніндегі  орынбасары 

міндетін атқарушы – Досманбетова Гульсим Сарсенқызы 

4. -  Директордың  тәрбие - ісі жұмыстары жөніндегі орынбасары 

міндетін атқарушы – Календарова Күнсұлу Алтынбекқызы 

5. -  Әдіскер – Сарбалаева Айгүл Шакиқызы 

6. -  «Педагогикалық мамандықтар»  пәндер циклдық комиссиясының  

жетекшісі - Мырзашова Құралай Баяхметқызы 



 

7. - «Қызмет көрсету, құқық және өнер мамандықтар»  пәндер циклдық 

комиссиясының  жетекшісі -   Тажикова Жанат Жұманқызы                                                                   

            8.   - «Техникалық мамандықтар» пәндер циклдық комиссиясының  

жетекшісі -                                                        Ешжанова Гүлвира  

Бекмұратқызы                       

9. -  Хатшы – Қыпшақбай Перизат 

 

 

ПЦК   жетекшілерінің  тізімі: 

1. Мырзашова Қ.Б. -  «Педагогикалық мамандықтар»  пәндер циклдық 

комиссиясының  жетекшісі.  

2. Тажикова Ж.Ж. -  «Қызмет көрсету,құқық және өнер мамандықтар»  

пәндер циклдық комиссиясының  жетекшісі.                                                                         

3. Ешжанова Г.Б. -  «Техникалық мамандықтар» пәндер циклдық 

комиссиясының  

       жетекшісі.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Әдістемелік қызметтің басқару құрылымының сызбасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогикалық 

кеңес 

Әдістемелік кеңес 

Оқу әдістемелік 

орталықтар 

Кітапхана- 

ақпараттық қызмет 

Циклдік әдістемелік 

комиссиялары 

Жалпы білімдік 

пәндер 

Жалпы кәсіптік 

пәндер 

Арнайы пәндер 

Жас оқытушылар мектебі Озат оқытушылар 

мектебі 

 



 

Оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру 

 

№ п/п Жұмыстың түрі 

 Қаралатын мәселелер 

Мерзімі Жауаптылар 

               І.     Оқу-әдістемелік жұмысты қамтамасыз ету  және  ұйымдастыру 

Мақсаты:  Колледждің әдістемелік жұмыстарын ұйымдастырып, ғылыми 

жұмыстарға басшылық жасау 

1.1. Әдістемелік кеңесінің отырыстарын 

ұйымдастырып өткізу 

Айына 1 рет А.Ш.Сарбалаева 

1.2  Білім беру стандарты, күнтізбелік 

жоспарды жасауға қолданылатын 

бірыңғай талаптар, әдістемелік 

нұсқау хатпен, мектеп құжаттарын 

жүргізу жөніндегі нұсқаулықпен  

танысу, талдау 

Тамыз 

қыркүйек 

Г.А.Утеулиева 

А.Ш.Сарбалаева 

1.3 Оқу үрдісіне информативті-

коммуникативті технологияларын 

енгізу 

Оқу жылы бойына А.Ш.Сарбалаева 

1.4  Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрлігінің 

нормативті құжаттарын талдап 

жинақтау 

Оқу жылы бойына А.Ш.Сарбалаева 

1.5  Жинақталған материалдарды іс 

номенклатурасы  бойынша жүйелеу 

Оқу жылы бойына 
А.Ш.Сарбалаева 

1.6  «Үйренейік, ізенейік, жас маман» 

стенд материалдарын жаңалау 

Оқу жылы бойына 
А.Ш.Сарбалаева 

1.7 Аттестациядан өтетін 

оқытушылармен жұмыс жүргізу 

қараша 
А.Ш.Сарбалаева 

 1.8 
Нормативті құжаттарды талдау 

(шығуына сәйкес) 

Құжаттардың 

келіуіне 

байланысты 

А.Ш.Сарбалаева 

II. Оқу-әдістемелік көмек көрсету 

Мақсаты: Бәсекелестікке лайықты оқытудың жаңа инновациялық 

технологияларын пайдаланып,білім берудің сапасын көтеру 

2.1  Оқу-әдістемелік кешендерін 

толықтыруда әдістемелік  көмек 

көрсету 

қыркүйек Г.А.Утеулиева 

А.Ш.Сарбалаева 



 

2.2 Білім беру технологиялары  мен 

озық іс-тәжірибені оқып-үйрену 

және оқу процесінде пайдалануға 

бағыт беру 

Оқу жылы бойына А.Ш.Сарбалаева 

ПЦК жетекшілері 

2.3 Оқытушыларды оқу журналын 

толтыру бұйрықпен таныстыру 

қыркүйек Бөлімше 

меңгерушілері 

2.4  Жас оқытушыларға арналған 

семинар  тренинг  

қыркүйек Г.Ө.Прмантаева 

2.5 Жаңа талапқа сай тест 

тапсырмаларының қорын жаңарту 

Оқу жылы бойына А.Ш.Сарбалаева 

ПЦК жетекшілері 

2.6 Пәндік апталықтар барысында 

деңгейлік бағдарламалар бойынша 

коучингтер өткізу, оқытушыларға 

жаңа әдіс-тәсілдер қолдануға көмек 

беру 

Оқу жылы бойына А.Ш.Сарбалаева 

 

2.7 Әдістемелік көмек көрсету және 

бақылау мақсатымен  ПЦК 

отырыстарына қатысу 

Оқу жылы бойына 
А.Ш.Сарбалаева 

 2.8 
Ақпараттық білім беру жүйесін 

құру  жолдарын талқылау 

Оқу жылы бойына 
А.Ш.Сарбалаева 

2.9 Тәжірибе алмасуда аттестациядан 

өтетін оқытушылардың 

презентациясын ұйымдастыру 

Оқу жылы бойына А.Ш.Сарбалаева 

ПЦК жетекшілері 

IІІ. Оқытушылардың кәсіби біліктілігін арттыру, курстық даярлауды 

жоспарлау, өз бетінше білім алуын ұйымдастыру 

Мақсаты: оқу үрдісінде жаңа технологияларды оқып-үйреніп бүгінгі күн 

талабына сай қолдана білу, шығармашылық жұмыспен айналысуына мүмкіндік 

жасау 

3.1 Педагогикалық кадрларды 

сәйкестендіру 

қыркүйек 
А.Ш.Сарбалаева 

3.2 2022-2023 оқу жылына 

педагогикалық біліктілігін 

жоғарлату тізімін жасау 

қыркүйек 
А.Ш.Сарбалаева 

4.3 Облыстық оқу орталығы -

әдістемелік кабинетімен байланыса 

жұмыс жүргізу 

қыркүйек 
А.Ш.Сарбалаева 



 

4.4 Ашық сабақ өткізуде әдістемелік 

кеңес беру, сабақтың жасалымын 

қарастырып бекіту 

 Оқу жылы бойына 
А.Ш.Сарбалаева 

4.5 Оқытушыларға «Озат тәжірибе 

мектебі» жұмысын ұйымдастыру 

Оқу жылы бойына 
А.Ш.Сарбалаева 

4.6 Оқытушылардың білім жетілдіру 

курстарды үйымдастыру 

Оқу жылы бойына 
А.Ш.Сарбалаева 

4.7 Мұғалімдердің кәсіби өсуі, 

шығармашылық тақырыптары 

бойынша жұмысы, АКТ 

құзіреттілігін арттыру 

Оқу жылы бойына А.Ш.Сарбалаева 

 

V. Педагогикалық шеберлікті арттыру, озық педагогикалық тәжірибені тарату 

жұмыстары 

Мақсаты: Шығармашылықпен жұмыс жасайтын оқытушылардың 

инновациялық әрекеттерін насихаттай отырып, білім сапасын арттыру және 

жұмыс мазмұнын жаңаша бағытта қалыптастыру 

5.1 Оқытушылардың жазған  оқу – 

әдістемелік құралдарына  

қойылатын талаптарға сай өңдеуге 

әдістемелік көмек көрсету. Пікір 

жазу. 

Оқу жылы бойына 
А.Ш.Сарбалаева 

5.2 Баспаға берілетін оқу-әдістемелік 

құралдардың мәтіндерін  тексеру 

Оқу жылы бойына 
А.Ш.Сарбалаева 

5.3 ТжКББ ұйымдарына арналған 

«Кәсіптік білім көкжиегі» 

республикалық газетімен жұмыс 

жүргізу 

Оқу жылы бойына

  

А.Ш.Сарбалаева 

5.4 Республикалық танымдық 

«Педагогика жанашыры» журналы  

арқылы колледж оқытушыларының 

баспа материалдарының 

жариялануын ұйымдастыру 

Жыл соңында 
А.Ш.Сарбалаева 

5.5 Оқытушылардың түрлі байқауларға, 

ғылыми конференцияларға қатысу 

көрсеткіші, баспасөзде 

жарияланымдары қорытындылау, 

насихаттау    

Жыл соңында 
А.Ш.Сарбалаева 

 



 

«Болашақ» университетінің  жоғары   колледжі  «Жас маман»мектебі 

Абу-ль-Фарадж ал-Исфахани. 

Ұстаз ізденгіш болуы,ойлай білуі, қандай істі болсын, бар ынтасымен атқара 

білуі керек 

 

 

 

Жұмыстың  бағыты : 

Жас мамандармен   жұмыс. 

Жұмыстың  мақсаты : 

Мұғалімнің  кәсіби  тұлғасын  қалыптастырудың  жеке әдістемесін  жасау. 

Жұмыстың  міндеттері : 

- оқыту үрісінде ізгілендіру мен демократияландыруды басшылыққа  алу; 

- жаңа заман талабына қойылатын талаптарды зерттеу; 

- педагогикалық жаңашылдықты үйрену– меңгеру – өмірге дамыту; 

- сабақ типологиясын зерттеп игеру. 

 

                БӨЛІМДЕРІ : 

1.Педагогикалық технологиялары зерттеп оқыту үрдісіне енгізу үшін 

мақсатты топтар құру. 

2.Педагогикалық технологияларының теориясын , философиялық ғылыми 

тұжырымдамасын меңгеруі      шаралары.  

3.Біліміне әдісіңді серік ет. «Талантты ұстаз –дарынды балаларға» бөлімінің 

жүйесі. 

4.Диагностикалық болжау, мониторинг  бағалау, түзету, нәтиже.  

Жұмыстың принциптері: 

- бүгінгі күн талабына сәйкестігі; 

-ғылымилылығы , ғылыми жетістіктердің қолданылуы; 

-жүйелілігі және жоспарлылығы; 

-барлық бағыттардың байланыстылығы; 

-нақты және дара көмек көрсетілуі; 

-теория мен практиканың бірлігі; 

-мұғалімнің шығармашылық өсуіне қолайлы жағдай жасау. 

 

 



 

Жас мамандармен жүргізілетін жұмыс жүйесі 

ХХІ ғасыр – білімді, талантты, әлемнің, елдің және отбасының тағдыры 

үшін жауапкершілікті мойнына ала білетін жастардың дәуірі. Қазақстанды 

дамыған елдер қатарына қосу міндетінен жастар да шет қала алмайды , қайта 

соныңнан ортасында болады деп сендіремін.  

«Мен мен қатар көптеген ұстаздар жұмыс істейді. Менің көзім жеткені, 

жоғары оқу орнын үздік, жақсы бітіргенме, қанша таланты болғанымен, 

мектепте үлкен тәжірибеден шыңдалып өтпей, ол адам жақсы ұстаз бола 

алмайды, мен өзім тәжірибелі, білікті ұстаздардан сабақ алғанмын…» 

А. С. Макаренко. 

Жас мамандарды қазіргі өмір талабына сай, нәтижеге бағдарланған 

білім берудегі жаңашыл қызметте жаңа технологиямен жан – жақты іздену 

арқылы еңбек етуге үйрету; Жаңа педагогикалық технологияларды өзінің 

әрекеттерінде толық пайдалана отырып, оқушылардың білім сапасын 

арттыру, жан – жақты дамыту. 

Шығармашылық жұмысты дамыту, әр жас маман өзінің 

лабораториясын жинақтау, озат педагогикалық тәжірибені анықтау, оқып 

үйрену, тарату және ұйым арасында тәжірибе алмасуды қалыптастыру; 

Курстар, семинарлар , тренингте , дөңгелек үстел арқылы жас мамандардың 

кәсіби білімін, шеберлігін жетілдіру; 

Оқу – тәрбие жүйесінде шығармашылық ізденістер мен зерттеу 

жұмыстарын жағдай жасау. 

Жас мамандар мектебінің жұмысы төмендегідей мәселелерді шешуге 

көмектеседі: 

Жас маманның жұмысқа бейімделуіне; 

Жұмысқа қызығушылығын арттыруда; 

Жетістіктерге жетуге; 

Педагогикалық потенциалының дамуына. 

 

 «Жас маман мектебінің» 2022/2023 оқу жылына жұмыс жоспары 

 

р/с Іс-шара атауы Түрі Мерзімі Жауапты 

 Ұйымдастыру жұмыстары 

1. Жас мамандарға бағыт 

– бағдар беру және 

әдістемелік көмек беру  

 

пікірлесу 

тамыз Әдіскер, ПЦК  

жетекшілері 

 

 

2. Жас мамандар 

мектебінің жұмыс 

таныстыру 

 

тамыз Әдіскер, «Жас маман» 

мектебінің жетекшісі 



 

жоспарын бекіту, 

таныстыру 

3 Жас мамандарға 

тәлімгерлерді 

тағайындау. Жас 

мамандарға қатысты 

нормативтік-құқықтық 

құжаттармен жұмыс 

құжаттармен 

жұмыс 

тамыз Әдіскер, ПЦК  

жетекшілері 

 

4. Оқу жоспары-

бағдарлама күнтізбелік 

жоспар.                

Сабақтың –білімділік, 

дамытушылық,тәрбиелік 

мақсаттарын түсіндіру 

әдістемелік 

көмек 

тамыз «Жас маман 

мектебінің» жетекшісі 

5. Педагогикалық әдіс-

тәсілдер білім сапасын 

арттырудың басты 

құралы  

 

әдістемелік 

көмек 

 

тамыз 

 

Әдіскер 

Әдістемелік жұмыстар 

1. Колледждің 

құжаттарымен: 

- ішкі тәртіп 

ережесімен; 

- еңбек тәртібі 

міндеттерімен; 

- лауазымдық 

міндеттерімн; 

- жеке келісім-

шарттарымен 

пән және топ жетекші 

міндетімен таныстыру 

практикум  

қыркүйек 

Әдіскер, ПЦК  

жетекшілері, аға 

кураторлар 

   

 

2. 

Колледж құжаттарын 

жүргізу практикумы. 

Оқу журналдарын 

толтыру ережесімен 

таныстыру 

практикум  

қыркүйек 

ПЦК  жетекшілері, 

тәлімгерлер 

3. Жаңартылған білім беру 

бағдарламасы аясында 

педагогтардың ІТ 

құзіреттілігін дамыту 

 

әдістемелік 

көмек 

 

қыркүйек 

 

Әдіскер, ПЦК  

жетекшілері 

4. Жас маманға онлайн 

сабақ  

берді Google Meet  

 

Онлайн 

әдістемелік 

 

қазан 

 

 

Әдіскер, ПЦК  



 

сервисін пайдалануды 

және студенттермен 

жұмыс жүргізуді үйрету 

көмек жетекшілері 

5. Жас мамандарға  

«Сабақта тәртіпке қалай 

қол жеткізуге болады?»  

тақырыбында 

 

Пікірталас 

 

қыркүйек 

 

Әдіскер, 

Тәлімгерлер 

6 Жас мамандардың 

күнделікті сабақ 

жоспарын қадағалау.  

 

Сабаққа 

қатысу 

Үнемі 

 

ПЦК  жетекшілері, 

тәлімгерлер 

 

7 Жоспарлы  ата-аналар 

жиналысын өткізу 

формасы 

әдістемелік 

көмек 

 

қазан 

Аға кураторлар 

8  Өзіндік білімін көтеру  

бағыты бойынша білім      

алушылармен қарым-

қатынас жасаудың 

бағыты  

    

     Вебинар 

 

қазан 

Тәлімгерлер, «Жас 

маман» мектебінің 

жетекшісі  

9 Сабақ барысында 

оқушыларды 

шығармашылық 

жұмыспен баулуға 

үйрету әдістері  

 

      Вебинар 

     қараша  

Әдіскер,тәлімгерлер  

10 Тәрбие жұмысының  

жоспарын жасауды 

үйрену  

 

семинар 

 

қараша 

 

Аға кураторлар 

тәлімгерлер 

 

11 Мұғалім портфолиосы. 

Портфолио мазмұны.  

Портфолио 

презентациясы 

семинар қараша Әдіскер, тәлімгерлер 

12 Жас маманға өз сабағын 

талдай білуді үйрету 

әдістемелік 

көмек  

Ұжымдық 

электронды 

почта арқылы 

желтоқсан Әдіскер, тәлімгерлер 

13 Білім сапасын 

арттырудың тиімді 

жолдары 

Баяндама желтоқсан  тәлімгерлер 

13 Ойын элементтерін 

сабақта тиімді 

пайдалану арқылы 

коммуникативті 

Слайд арқылы 

сабақ түсіндіру 

қаңтар Әдіскер,тәлімгерлер 



 

құзіреттілікті дамыту. 

14 Жас маманның 

әдістемелік папкасын 

жабдықтауға көмектесу. 

Портфолио 

жасақтау 

қаңтар Әдіскер,тәлімгерлер 

15 Білім беру 

технологиялары мен 

әдіс- тәсілдерін қолдану 

жолдары. 

Баяндама қаңтар Әдіскер,тәлімгерлер. 

16 Оқушыларды ғылыми 

жобаларға, 

олимпиадаларға, 

сайыстарға дайындау 

жүйесі. 

Баяндама қаңтар Жас маман жеткшісі, 

тәлімгерлер 

17 Оқушылардың бос 

уақытын тиімді 

пайдалануы – тәрбиенің 

негізгі сатысы 

Дөңгелек үстел ақпан Жас маман жеткшісі, 

аға кураторлар 

19 Пән бойынша оқу –

әдістемелік кешен 

дайындау 

Кеңес беру ақпан Әдіскер  

. 

20 Оқыту үдерісінде 

интерактивті әдістерді 

тиімді пайдалану 

Дөңгелек үстел наурыз  

Жас маман жеткшісі, 

аға кураторлар 

21 Сабақтан тыс 

жұмыстарды 

ұйымдастыру 

Баяндама наурыз Жас маман жеткшісі, 

аға кураторлар 

22 Білім беру жүйесіндегі 

оқу-тәрбие 

жұмыстарының тиімді 

жолдары 

Баяндама наурыз «Жас маман» 

жеткшісі, аға 

кураторлар 

23 Оқыту мен оқуда 

ақпараттық-

коммуникациялық 

технологияларды (АКТ) 

пайдалану 

Презентация 

жасау 

сәуір Әдіскер, «жас маман» 

жетекшісі 

24 Тест сапасына 

қойылатын талаптар 

Кеңес беру сәуір тәлімгерлер. 

25 «Үздік жас маман-2023» 

байқауын өткізу 

Байқау мамыр Әдіскер, «Жас маман» 

жетекшісі, 

тәлімгерлер 

26 «Мен жас маман ретінде 

қалыптасуымда  қандай 

 

Дөңгелек үстел 

мамыр «Жас маман» 

жетекшісі, 



 

проблемаларға кезіктім 

және оны қалай 

шештім» 

тәлімгерлер 

27 «Мен не үйрендім»-жас 

мамандардың  жыл 

бойы жүргізілген 

жұмыстары бойынша 

есебі.  

Жас мамандар  

есебі 

маусым «Жас маман» 

жетекшісі, 

тәлімгерлер 

28 Жас оқытушылар 

мектебінің жұмысын 

қорытындылау 

Қорытынды 

есеп 

маусым «Жас маман» 

жетекшісі 

 

Әдістемелік - оқу орталығының  тәжірибелі мамандарының көмегі 

1. Жаңартылған білім беру 

бағдарламасы бойынша 

бағалау критерилері 

семинар қазан Әдіскер, «жас маман» 

жетекшісі 

2 Оқытушының әдіс-

тәсілдерді тиімді 

пайдаланып, ашық сабақ 

өткізу шеберлігін 

арттыру.  

әдістемелік 

көмек 

 

қазан 

Әдіскер, «жас маман» 

жетекшісі 

3 
Басқару және 

көшбасшылық 

 Коучинг сабақ 

 
қараша 

 Әдіскер, «жас 

маман» 

жетекшісі,тәлімгерлер 

4 Оқытудағы кедергілер 

және одан шығу 

жолдары 

 

семинар желтоқсан 

 Әдіскер, «жас 

маман» 

жетекшісі,тәлімгерлер 

5 «Шебер-сынып»,  

дөңгелек үстелдер, 

практикум, семинарлар,  

іскерлік ойындар 

ұйымдастыру. 

Тәжірибе 

алмасу 

жыл бойы 
Әдіскер, «жас маман» 

жетекшісі,тәлімгерлер 

 

Психологиялық  қызмет көмегі 

1 Жас мамандармен «Өзін 

- өзі ашу» тренингі 

 тренинг қыркүйек 
Прмантаева Г.У 

2 Жас мамандарды 

психологиялық қолдау 

кеңес беру қазан 
Прмантаева Г.У 

3 «Менің ұжымым» психологиялық 

тренинг 

қазан  
Прмантаева Г.У 

4 Психологиялық 

тренингтанымдық 

дамыту құралы  

психологиялық 

тренинг 

қараша 

Прмантаева Г.У 



 

5 Сабақтың 

психологиялық талдау 

сипаттамасы 

психологиялық 

тренинг 

желтоқсан 

Прмантаева Г.У 

 Баға қоюдың шәкірт 

психологиясына әсері.  

Психолог  

кеңесі 

ақпан 
Прмантаева Г.У 

 

2022-2023 оқу жылындағы   «Жас маман»  мектебінің   отырыстардың  

жоспары  

Р/

с 

Жүргізілеті

н 

жұмыстард

ың 

тақырыбы 

Мазмұны Күтілетін 

нәтиже 

Мерзімі  Жауапты Орындалу

ы 

1 №1 отырыс                                                                         

1. 

Ұйымдастыр

у 

жұмыстары                                                

2. Жас 

мамандар 

мектебінің 

жоспарын 

бекітуге 

ұсыну, 

тәлімгерлерд

і белгілеу. 

Жоспарлар

ды бекітуге 

ұсыну 

Талдау,               

сараптау 

Тамыз А.Ш.Сарбала

ева 

 

2 №2 отырыс                                                                          

1. Жас 

мамандарды

ң кәсіптік 

құжаттарын 

тексеру                                                                            

2. 

Тәлімгерлер

дің  есебі 

Бақылау Анықтама. Қараша   

3 №3 отырыс                                                                 

1. Жас 

мамандарды

ң  есебі.                                             

2. Жас 

мамандар 

мектебінің I 

жарты 

Бақылау Анықтама. 

Сараптама. 

Желтоқс

ан  

  



 

жылдық 

бойынша 

есебі            

4 №4 отырыс                                                            

1.« Жас 

маман-2023 

ж» 

байқауының 

жоспарын 

бекітуге 

ұсыну.                                                                          

2. Жас 

мамандарме

н 

тәлімгерлерд

ің  есебі                             

Жоспарды  

бекітуге 

ұсыну 

Бақылау 

Іс-шаралар 

ұйымдасты

ру. 

Анықтама 

Наурыз  А.Ш.Сарбала

ева 

 

Тәлімгерлер 

 

5 №5 отырыс                                                             

1. Жас 

мамандар 

мектебінің II 

жарты 

жылдық 

бойынша 

есебі                                                                       

2. 2022 -2023 

оқу жылына 

арналған 

жұмыс 

жоспарын 

дайындау 

Сараптама Талдау,  

сараптау 

Мамыр  

Тәлімгерлер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГТЫҢ ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ 

 

Жұмыстың негізгі бағыттары: 

Психологиялық диагностика – 

Мақсаты: Тұлғаның,педагогикалық  ұжымның  жеке және жас 

ерекшеліктерін, сондай-ақ тұлғааралық өзара әрекет ерекшеліктерін  де 

зерттеу. 

Психологиялық профилактика – 

Мақсаты: Тұлғаның психикалық және тұлғалық дамуында кездесетін 

сәтсіздіктерге ескерту жасау. 

Психокоррекция және дамыту – 

Мақсаты: Студенттердің психикалық және тұлғалық дамуындағы 

ауытқуларды болдырмау, жалпы оқу дағдысымен біліктілікті дамыту. 

Психологиялық кеңес жүргізу, кәсіби кеңес жүргізу – 

Мақсаты: Педагогикалық үдерістердегі қатысушыларға мәселелерді шешуге 

көмек көрсету. 

Психологиялық білімді көтеру – 

Мақсаты: Педагогикалық үрдістерге қатысушылардың психологиялық 

мәдениетін көтеру. 

Психологиялық қызметтің мақсаттары мен міндеттері: 

- Тұлғаны табысты оқыту, дамыту әрі оның әлеметтенуі мен кәсіби 

қалыптасу үшін психологиялық жағдайлар жасау 

- Оқу-тәрбие үрдісі субъектілерінің арасындағы  өзара түсіністікпен өзара 

әрекеттестікті нығайтуға жағдай жасау 

- Білім алушылардың әлеметтік маңызды тұлға ретінде қалыптасуына әсер 

ететін жеке қызығушылықтар мен қажеттілікті дамыту 

- Колледждегі оқу үрдісі мен тәрбие жұмысын жетілдіру мақсатында 

психологиялық зерттеулер жүргізу 

- Білім алушылар, педагогикалық қызметкерлер, ата-аналар арасында 

кеңестік-ағартушылық жұмыстарын жүргізу 

- Білім алушылар, педагогтар, ата-аналар арасында салауатты өмір салтын 

 үгіттеу және алдын-алу жұмыстарын жүргізу  

 



 

№ 
Жүргізілетін 

жұмыстар 
Мерзімі Түрі 

Кіммен 

жүргізеді? 
Жауапты 

Психопрофилактикалық жұмыстар 

1 Колледж ішінде 

жайлы, жақсы 

психикалық 

климат жасауға 

көңіл аудару  

а) мұғалім - 

мұғалім 

ә) мұғалім - 

оқушы 

б) оқушы-

оқушы 

в) ата-ана - 

оқушы 

үнемі  бақылау  мұғалім, білім 

алушы 

психолог  

топ 

жетекші 

пән 

мұғалімде

рі 

2 Оқушылар 

арасында білім, 

денсаулық 

сақтауды 

насихаттау, 

келеңсіз 

әдеттердің 

алдын алу 

жыл бойы кездесу  білім 

алушылармен  

психолог  

медбике 

топ 

жетекші 

 3 Балалардың 

өміріне, 

тәрбиесіне, 

оқуына 

байланысты 

психологиялық 

және 

невротикалық 

салмақ түсірудің 

алдын - алу 

жыл бойы топтық 

кеңес беру 

мұғалім, ата-

аналар 

психолог 

4 Денсаулығына 

байланысты 

есепте тұратын 

оқушылар 

туралы мәлімет 

жинақтау. 

Олармен жеке 

қыркүйек 

қазан  

жеке кеңес  

бақылау 

 

мүмкіндігі 

шектеулі 

балалар 

психолог  

медбике  

топ 

жетекші 



 

жұмыстар 

жүргізу 

5 «Қиын» 

қолайсыз отбасы 

балаларымен 

жұмыс. Сабаққа 

қатысуын, 

үлгерімін 

бақылап отыру, 

бос уақытын 

ұйымдастыру, 

оқушымен, ата - 

аналармен жеке 

сөйлесу. 

жыл бойы кеңес  

 

бақылау 

зерттеу  

білім 

алушылармен 

психолог 

6 Қиын 

оқушыларды 

анықтау 

қыркүйек  

қазан  

бақылау, 

кеңес, 

сауалнама 

топ 

жетекшілері 

психолог 

7 Үлгермейтін, 

тәртіп бұзушы 

оқушылардың 

ата-аналарымен 

байланыс 

үнемі әңгіме, 

кеңес 

ата-аналар психолог 

тәрбие 

завучы 

8 Топ 

жетекшілерді, 

ата-аналарды 

диагностика 

нәтижелерімен 

таныстыру 

уақытынд

а 

әңгіме, 

кеңес 

мұғалімдер 

ата-аналар 

психолог 

тәрбие 

завучы 

9 Оқушылар 

арасында тәртіп 

бұзушылықтың 

алдын-алу 

жөнінде жеке 

кеңес, топ 

оқушыларына 

кеңес беру 

үнемі кеңес беру білім 

алушылармен 

психолог 

10 Әлеуметтік 

зерттеу. 

Колледж 

оқушыларының 

әлеуметтік 

картасын 

қыркүйек 

қазан  

зерттеу білім 

алушылармен 

психолог 

топ 

жетекшіле

рі 



 

толтыру 

11 Оқушылар 

арасында 

кикілжің 

себептерін 

анықтау 

кезінде  бақылау, 

әңгімелесу 

білім 

алушылармен 

психолог 

12 Кәмелетке 

толмағандар 

арасында 

суицидтің алдын 

алуға арналған 

жобасы 

бойынша 

вахтерлер оқыту 

 

қыркүйек  

қазан  

әңгімелесу мұғалімдермен психолог 

Психодиагностикалық жұмыстар 

1 Қиын 

оқушыларға 

диагностикалық 

зерттеу жүргізіп, 

жеке іс-папкасы 

арнау 

кезінде кеңес 

беру, 

бақылау, 

әңгімелесу

, кездесу 

қиын 

оқушылармен 

психолог 

2 Өзін - өзі қол 

жұмсаушылықт

ың алдын-алу 

мақсатында 

дәрістер жүргізу 

үнемі кеңес 

беру, 

әңгімелесі 

кездесу 

оқушылар, 

кеңес беру 

орталығының 

мамандары  

психолог 

3 Мұғалім мен 

оқушының 

қарым-

қатынасын 

зерттеу 

жыл бойы сауалнама 

тест 

1-2-3 курс 

оқушылары 

психолог 

4 Жаңа 

қабылданған 

оқушылармен 

психологиялық 

қызмет жұмысы 

қазан әлеуметтік 

зерттеу 

1-курс 

оқушылары 

психолог 

5 Кәмелетке 

толмағандар 

арасындағы 

суицидке бейім 

қазан  сауалнама 1 курс 

оқушыларымен 

психолог 



 

балаларды 

анықтау 

6 «Терроризм - 

қауіпті 

құбылыс»  

қазан  сауалнама білім 

алушылармен 

психолог 

7 Жемқорлықтың 

объективті 

деңгейі 

қазан сауалнама білім 

алушылармен 

психолог 

Психокоррекциялық және дамытушылық жұмыстар 

1 «Сен тірі кезіңде 

барлығын 

шешуге болады» 

қазан психологи

я-лық 

тренинг 

білім 

алушылармен 

колледж 

психологы 

2 «Өмір мәні»  қазан семинар-

тренинг 

1 курс 

оқушылары 

психолог 

3 «Өзіңді-өзің 

бағала» 

қараша психологи

я-лық 

тренинг 

білім 

алушылармен 

психолог 

4 «СПИД» ғасыр 

дерті 

желтоқса

н 

әңгіме, 

дөңгелек 

үстел, 

пікірталас, 

кездесу 

1-2 курс 

оқушылары 

психолог 

Жастар р. 

орталығы 

мамандар

ы 

5 Ер балаларды 

салауаттандыру  

қаңтар әңгіме, 

кездесу, 

пікірталас 

1-2 курс колледж 

психлогы 

уролог 

дәрігері  

психолог 

маманы 

6 «Қыз өмірдіғң 

қызғалдағы»  

ақпан әңгіме 

пікірталас 

кездесу 

1-2 курс 

оқушылары 

психолог 

акушер 

гинеколог 

дәрігері  

психолог  

6 «Жыныстық 

жолмен 

берілетін 

аурулардың 

алдын алу» 

наурыз әңгіме, 

пікірталас, 

кездесу 

колледж 

оқушылары 

психолог 

тері-

венеролог 

дәрігер 



 

7 «Суцид 

қиындықтан 

шығар жол 

емес» 

сәуір 

мамыр 

дөңгелек 

үстел  

коллеж 

оқушылары 

психолог 

8 Үнқағаз бен 

журналдарға 

психологиялық - 

педагогикалық 

материалдар 

жариялау және 

талқыға салу 

жыл бойы педагогика

-лық 

талдау 

мұғалімдер психолог 

9 Сабақтарға еніп 

психологиялық - 

педагогикалық 

талдау жасау 

жыл бойы педагогика

-лық 

талдау 

мұғалімдер психолог 

10 Оқу жылын 

қорытындылау 

шілде қорытынд

ы 

педагогикалық 

кеңес 

психолог 

 

ӘЛЕУМЕТТІК ПЕДАГОГТІҢ ЖЫЛДЫҚ ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ 

 

 

ӘЛЕУМЕТТІК  ПЕДАГОГ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ:  

        

 Әр балаға қолайлы жағдай тудыру, 

 Әр түрлі әлеуметтік категориядағы отбасы балалармен жұмыс жасау, 

 Әлеуметтік көмекті  ұйымдастыру, 

 Тек көмек күтуші емес мәселені шешу үшін өздігінен жол табуына 

көмектесу, 

 Рухани жан дүниесін танып білу, қатарға қосу жұмыстарын 

ұйымдастыру. 

 

                                           

ӘЛЕУМЕТТІК  ПЕДАГОГ ҚЫЗМЕТІНІҢ МІНДЕТТЕРІ: 

 

 Аз қамтылған жағдайы төмен, жетім, жартылай жетім және көп балалы 

отбасы, мүгедек бала туралы колледждегі білім алушының тізімін 

жасау; 

 Аз қамтылған жағдайы төмен, жетім, жартылай жетім және көп балалы 

отбасы, мүгедек балаларға тегін оқулықпен қамтамасыз ету; 

 Аз қамтылған жағдайы төмен, жетім, жартылай жетім және көп балалы 

отбасы, мүгедек балалардың бір мезгіл ыстық тамақпен қамтамасыз ету 

мақсатында білім алушының құжаттарын жинақтау; 



 

 Колледждегі білім алушының тізімін жасау.(бекітілген мерзімде) 

 Жалпыға бірдей міндетті білім беру қорынан материалдық көмек 

берілетін білім алушылардың тізімін талдау және бекіту; 

 Әлеуметтік топтағы  білім алушының отбасылық тәрбие жағдайын 

зерттеу; 

 Баланы әлеуметтік ортаға бейімдеу, жеке тұлға ретінде дамыту; 

 Білім алушының мемлекетпен, қоғаммен, ұжыммен және әлеуметтік 

қызметкермен байланысын ұйымдастыру; 

 Колледждегі білім алушылардың мамандыққа баулу бойынша жұмыс. 

 

 

 

ӘЛЕУМЕТТІК  ПЕДАГОГТЫҢ ЖҰМЫС ЖОСПАРЫНА ҚОСЫМША 

КЕСТЕ 

Педагог-психологтыңкеңес беру кестесі; 

https://college.snation.kz/kz/kzl  платформасында,  колледж  сайты, Телефон, 

смартфон,WhatsApp, Facebook,ВК, Инстаграмм әлеуметтік желілері бойынша 

және   Google disk (форма) конструкторы арқылы   жұмыс  істеу. 

Ұйымдастыру-әдістемелікжұмыс (есеп беру құжаттамасын жүргізу, 

ұсыныстар әзірлеу т.б.құру.) 

https://college.snation.kz/kz/kzl


КІТАПХАНА ЖҰМЫСЫНЫҢ ЖЫЛДЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

 

Кітапхананың негізгі мақсаты: 

1. Кітапхана өз қызметінде Қазақстан Республика үкіметінің кітапхана ісінің 

мәселелері жөніндегі шешімдерін, Білім және ғылым министрлігінің 

бұйрықтарын және осы жоспарды басшылыққа алады. 

2. Кітапхана өз жұмысын педагогикалық ұйымымен бірлесіп атқарады. Орал 

гуманитарлық-техникалық колледжінің міндеттері мен ерекшеліктерін ескере 

отырып, оқу-тәрбие ісін толық қамтамасыз ету. 

3.Анықтама-библиография аппаратын, кітаптарды насихаттаудың түрлі 

формалары мен әдістерін ұйымдастырып, кітапхана қорын толық ашып 

көрсету. 

4. Студентті кітапқа құштарлыққа,кітапхананы пайдалана білуге тәрбиелеу. 

5.Кітаппен өз бетінше істеу жолдарын меңгеру, кітап арқылы ой-өрістерін, 

рухани жан дүниесін кеңейту, тілін дамыту. 

6.Тәуелсіз Қазақстанның жан-жақты дамыған, ой-өрісі кең, білімді,парасатты 

азаматын тәрбиелеуге жәрдемдеседі. 

7.Колледж оқытушыларының кәсіптік шеберлігін көтеруге көмектесу. 

 

 

ЖҰМЫС ТҮРЛЕРІНІҢ БӨЛІНУІ: 

І. Кітапхана қорын толықтыру     

ІІ. Келіп түскен құжаттарды қабылдау мен есепке алу  

ІІІ. Құжаттарды кітапханалық өңдеу. Каталогтарды ұйымдастыру және 

жүргізу  

ІV. Қормен жұмыс істеу. Құжаттарды қабылдау және қордың сақталуы  

V. Оқырмандарға қызмет көрсету. Оқырмандармен жұмыс  

VІ. Ішкі жұмыс  

VІІ. Көпшілік жұмыс  

 ІХ. Анықтамалық-библиографиялық қызмет көрсету. Библиографиялық 

құлақтандыру  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МЕДБИКЕ ЖҰМЫСЫНЫҢ ЖЫЛДЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

Мақсаттар: 

ҚР денсаулық сақтау министрлігінің 2017 жылғы  16 тамыздағы №611 

бұйрығы «Білім беру ұйымдарында санитарлық-эпидемиологиялық 

талаптарына» сәйкес: 

1.Медициналық көмекті қажет ететін студенттердің талаптарына 

қанағаттандыру; 

2. Білім алушыларға , педагогтар мен қызметкерлерге медициналық қызмет 

көрсету; 

3.Кеңестік медбикенің көмегін жүзеге асыру; 

4.Медициналық ақпараттың жоғары деңгейін қамтамасыз ету; 

5.Санитарлық-ағартушылық және профилактикалық жұмысты жүргізу. 

Міндеттер: 

1.Инфекциялық аурулар тіркелген жағдайда эпидемияға қарсы шараларды 

жүргізу және студенттерге қалалық емханамен бірлесе отырып 

профилактикалық егу шараларын ұйымдастыру; 

2.Студенттерге медициналық профилактикалыұ байқауларды өткізу; 

3.Санитарлық ережелерді орындалуын ұйымдастыру және қадағалау жүргізу; 

4. Студенттерге және педагогтарға медициналық көмек көрсету; 

5.Салауатты өмір салтын ұстануға білім алушыларды үйрету; 

6.Тамақтанудың санитарлық-гигиеналық қауіпсіздігін қамтамасыз ету. 

Жұмыс бағыты: Профилактикалық шараларды жүргізу, алғашқы 

медициналық көмек көрсету. 

№ Жұмыс, қаралатын 

сұрақтар атауы 

Орындалу 

мерізмі 

Индикаторлар / 

соңғы нәтиже 

Жауаптыл

ар 

1 Нұсқау №36   25тамыз 2022 

жыл бойынша студенттердің 

штаттық режимде оқуына 

байланысты короновирус 

инфекциясына қарсы 

күресті күшейту мақсатында 

колледж ұжымын және 

студенттерін сақтық 

шараларын қатаң ұстауды 

талап ету 

Күн сайын Жеке бас 

гигиенасын 

сақтау, бір 

реттік бетперде 

кию, қол жуу 

ережесін сақтау, 

арақашықтықты 

сақтау, адам көп 

жиналатын 

жерге бармау; 

 

2 Колледж студенттері мен 

олардың ата аналарына 

чаттар арқылы елімізде 

болып жатырған пандемияға 

қарсы вирустан қалай 

сақтану шараларын, қолды 

жуу ережелерін , жеке бас 

гигиенасын сақтау, бір 

Күн сайын Пандемияға 

байланысты ата- 

аналар мен 

студенттер 

арасында  екпе 

туралы түсінік 

жүргізу. 

 



 

реттік бетпердені пайдалану 

туралы түсінік жүргізу 

3 Аудиториялардың 

санитарлық тазалығын 

тексеру.  

Күн сайын Кварцтеу 

жүргізіледі 

 

4 Ауруға қарсы алдын –алу 

екпе жоспарын орындау 

(АДС-М, Гриппол).  

Ай сайын 

 

Аурудың алдын 

алуға жағдай 

жасалады. 063 

формаға және 

амбулаториялық 

карта 

толтырылады. 

 

5 Ковид-19 вирусына  қарсы 

18 жасқа толған 

студенттердің   екпе алуын 

қадағалау. 

Ай сайын Күн сайын 

ақпарат беріліп 

отырылады. 

 

6 Колледж студенттерін 

флюорография тексерісінен 

өткізу 

Ай сайын Картотека 

толтырылады 

 

7 Созылмалы аурулармен 

анықталған студенттерді 

диспансерлік есепке тіркеу 

Ай сайын Байқау, кеңес 

беру,емханаға 

жолдама беру 

 

8  №ҚР ДСМ -264/2020 

бұйрық бойынша 

медициналық тексерістен 

өткізу 

Наурыз айы Карта 

толтырылады 

 

9 Аурулардың алдын-алу 

шаралары 

Ай сайын   

10 «Бүгінгі қыз-ертеңгі ана » 

гинеколог дәрігермен 

кездесуі 

Қараша,ақпа

н, сәуір 

1,4 курс 

қыздарына 

кеңес. 

 

11 «Туберкулез ауруын алдын-

алу» облыстық туберкулезге 

қарсы диспансер 

өкілдерімен кездесу 

Қараша, 

желтоқсан 

1,4 курс 

студенттері 

 

12 «Тұмау ауруын алдын-алу»  Қазан-

наурыз 

1,4 курс 

студенттері 

 

13 «СПИД дегеніміз не? »  

ЖИТС орталығы 

мамандарымен кездесу 

Желтоқсан 1,4 курс 

студенттері 

 

14 «Дәрумендер 

жетіспеушілігі» салауатты 

өмір салтын сақтау 

орталығының 

Ақпан, 

наурыз 

1,4 курс 

студенттері 

 



 

мамандарымен кездесуі 

15 «Екпе дегеніміз не?»  Қыркүйек-

қараша 

1,4 курс 

студенттері 

 

16 «Шылым шегу зиян»  Желтоқсан 1,4 курс 

студенттері 

 

17 «Салауатты –өмір салтын 

ұстан» 

Қазан 1,4 курс 

студенттері 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Техникалық мамандықтар пәндері» бірлестігінің  2022 – 2023 оқу 

жылына алға  қойылған мақсаты мен негізгі бағыттары 

Мақсаты: 

Бірлестіктің пәндер бойынша оқу, әдістемелік және ғылыми-зерттеу 

жұмыстарын, тәрбие жұмыстарын сапалы жүргізу нәтижесінде жан-

жақты дамыған, кәсіби біліктілігі жоғары, бәсекеге қабілетті мамандар 

дайындау. 

Міндеттері: 

1. 2022 – 2023 оқу жылында қабылданған оқушыларды оқу  

процесінің жаңа технологияларын меңгеруіне байланысты колледж 

оқытушылары өзара тәжірибе алмасу жұмыстарын жүргізу; 

2. Оқу процесін талапқа сай жүргізу және лекциялық, 

практикалық және зертханалық сабақтарды жоғары деңгейде өткізу; 

3. Оқу процесін жетілдіру іс-шараларын жүргізу (оқу процесіне 

жаңа әдістер мен инновациялық технологияларды ендіру және тағы 

басқалар);  

4. Оқытушылардың ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу;  

5. Оқушылардың ғылыми-зерттеу жұмыстарына жетекшілік 

жасау; 

6. Бірлестікте үйірме жұмыстарын дамыту; 

7. Оқушылар  арасында тәрбие жұмыстарын жүргізу;  

8. Оқытушылар мен оқушылардың колледждегі немесе 

колледжаралық спорттық жарыстарға қатысу, қоғамдық жұмыстарға 

белсене араласу; 

9. Бірлестік мамандықтарының бағытына сәйкес кәсіби білім 

беру курстарының жұмысын дамыту;  

10. Кәсіби бағдар беру жұмыстарын жүргізу; 



 

11. Бірлестіктің материалдық–техникалық базасын жаңа үлгідегі 

озық технологиямен жетілдіру;  

12. Сабақтарды әдістемелік нұсқаулармен қамтамасыз ету;  

13. Оқытушылардың біліктілігін арттыру;  

14. Басқа оқу орындары мен  ғылыми және халықаралық 

қатынастарды нығайту; 

15. Арнайы пәндер бойынша қазақ тілінде оқу-әдістемелік 

кешендер дайындау. 

 

 

 «Техникалық мамандықтар пәндері» бірлестік  комиссиясының  

2022 – 2023 оқу жылына арналған жұмыс 

ЖОСПАРЫ 

№ 

п/п 
Жұмыс мазмұны 

Орындауға 

жауапты 

№1 отырыс (тамыз) 

1.  

Жұмыс-оқу құжаттарын қарау: 

- Күндізгі және сырттай оқу бөлімдері үшін; 

- Ашық сабақтар және іс-шаралар кестелері; 

- Әдістемелік нұсқаулар, әзірлемелер және т.б. орындау 

кестесі; 

- Міндетті бақылау жұмыстарын өткізу, сабаққа өзара 

қатысулар, оқу топтарының практикаға шығу кестелері; 

- Тестілеу кестесі; 

- Кабинеттер және үйірмелердің жұмыс жоспарлары 

ЦК 

оқытушылары 

2.  
Оқу пәндерінің жұмыс бағдарламаларын қарау ЦК 

оқытушылары 

3.  

«Техникалық мамандықтары» пәндері циклдік 

комиссиясының 2021-2022 оқу жылыны арналған жұмыс 

жоспарын талқылау және толықтыру 

ЦК 

оқытушылары 

№2 отырыс (қыркүйек) 

4.  Жұмыс берушілермен байланыс және өндіріспен қарым- ЦК 



 

қатынас орнату жөніндегі іс-шаралар жоспарын талқылау оқытушылары 

5.  

Жұмыс берушілердің қатысуымен өтетін іс-шаралар 

жоспарын қарау, өндіріспен байланыс орнату жөніндегі 

жұмысты жоспарлау 

ЦК 

оқытушылары 

6.  

Оқытушылардың жеке шағармашылық жұмыс жоспарларын 

және аттесталатын оқытушылардың жеке жоспарларын 

қарау 

ЦК 

оқытушылары 

№3 отырыс (қазан) 

7.  
Аттестаттау қорытындыларын талдау.  Топтама 

оқытушыларының есептері. Үлгерім және білім сапасы 

ЦК 

оқытушылары 

8.  
Топтамалық комиссияның ашық іс-шараларының 

жосрпарын талқылау 

ЦК 

оқытушылары 

9.  
Аттесталатын оқытушылардың әдістемелік әзірмелерін 

қарау 

Аттесталатын 

оқытушылар 

10.  
«Оқытудың қазіргі технологиялары» әдістемелік 

баяндаманы тыңдау 
Ешжанова Г.Б. 

№4 отырыс (қараша) 

11.  
Күндізгі және сырттай оқу бөлімдері студенттерінің 

үлгерімі мен білім сапасын талдау 

ЦК 

оқытушылары 

12.  

Бөлім топтарының үлгерімі төмен білім алушылармен 

жұмыс 

ЦК 

оқытушылары, 

топ 

жетекшілері 

13.  

Технологиялық практика қорытындылары туралы, 

қорытындылары бойынша конфереция өткізу жоспарын 

талқылау 

Практика 

жетекшілері 

14.  

Әдістемелік кабинетке шолу және топтамалық комиссия 

жөнінде әдістемелік нұсқаулар мен құралдар әзірлеу 

жұмысының жай-күйі 

Тоқсанбаева 

А.А. 

15.  3 курс топтарының курстық жұмысын жоспарлау барысы КЖ 



 

туралы жетекшілері 

№5 отырыс (желтоқсан) 

16.  
Аттестаттау қорытындылары. Топтама оқытушыларының 

есептері 

ЦК 

оқытушылары 

17.  
3,4 курс диплом жазушыларына дипломдық жобалау 

жетекшілерін бекіту 
Ешжанова Г.Б. 

18.  
Емтихан материалдарын құрау. Қысқы емтихан сессиясына 

дайындық 
Ешжанова Г.Б. 

19.  
Аттщесталатын оқытушылардың педагогикалық 

тәжірибесін қарау және жинақтау 

Аттесталатын 

оқытушылар 

20.  
3,4 курс топтарына арналған технологиялық практика 

бойынша конференцияны қорытындылау 

Практика 

жетекшілері 

№6 отырыс (қаңтар) 

21.  
Негізгі орта білім   пәндер бойынша оқу-әдістемелік әдебиет 

және оқу материалдарына шолу 

ЦК 

оқытушылары 

22.  
3,4 курстың бітіруші топтарына арналған дипломдық 

жобалардың тақырыптарын қарау 
Ешжанова Г.Б. 

23.  
Қысқы емтихан сессияларының қорытындылары. Курстық 

жобалау қорытындылары туралы 

ЦК 

оқытушылары 

24.  ПЦК 1 семестрдағы жұмысын қорытындылау Ешжанова Г.Б. 

25.  Оқу пәндері бойынша әдістемелік материалдарды қарау Ешжанова Г.Б. 

№7 отырыс (ақпан) 

26.  
Аттестаттау қорытындылары. Үлгерім және сапасы туралы ЦК 

оқытушылары 

27.  ПЦК-ның ашық іс-шараларының жоспарын талқылау Ешжанова Г.Б. 

28.  
ПЦК оқытушыларының жеке электронды папкаларын 

толықтыру туралы 

ЦК 

оқытушылары 

29.  
Бағдарламалау бөлімінің Ivкурс білім алушыларының 

негізгі орта білім  пәндер бойынша алдын-ала кешендік 
ЦК 



 

тестілеу қорытындылары туралы. СТБ-ға дайындық оқытушылары 

30.  «______» әдістемелік баяндамасын тыңдау Бақи А.П. 

№8 отырыс (наурыз) 

31.  

Күндізгі және сырттай оқу бөлімдері студенттерінің 

үлгерімі және білім сапасы. Үлгерімі төмен студенттермен 

жұмыс 

ЦК 

оқытушылары 

32.  
Оқытушылардың қортынды сабақтар, консультациялар 

өткізу және үйірме жұмысы жөніндегі есебі 

ЦК 

оқытушылары 

33.  
Дипломдық жолаудың тақырыптарын талқылау ЦК 

оқытушылары 

34.  

IVкурс білім алушыларын негізгі орта білім пәндер 

бойынша тестілеу қорытындысы. СТБ-ға дайындықты 

бағалау 

Ешжанова Г.Б. 

35.  ТӘК іс-шараларын өткізу жоспарын талқылау Ешжанова Г.Б. 

№9 отырыс (сәуір) 

36.  
Білім алушылардың үлгерімі және білім сапасы туралы ЦК 

оқытушылары 

37.  СТБ қорытындылау Ешжанова Г.Б. 

38.  
ПЦК онкүндігін өткізу қорытындылары туралы ЦК 

оқытушылары 

39.  

Мемлекеттік тілде оқыту сапасын арттыру жолдары туралы. 

Негізгі орта білімді оқытуға ақпараттық-коммуникативтік 

технологияларды енгізу туралы 

Ешжанова Г.Б. 

40.  
«Үздік ОӘК» конкурсын өткізу үшін оқытушылар арасынан 

қалыптастыру туралы 

ЦК 

оқытушылары 

№10 отырыс (мамыр) 

41.  
Аттестаттау қорытындылары туралы. Білім алушылардың 

үлгерімі және сабаққа қатысуы туралы 

ЦК 

оқытушылары 

42.  Емтихан материалдарын талқылау. Дипломдық жобаларды ЦК 



 

олрындау барысы туралы оқытушылары 

43.  Жазғы емтихан сессиясына дайындық туралы Ешжанова Г.Б. 

44.  
«Үздік ОӘК» конкурсын қорытындылау туралы ЦК 

оқытушылары 

№11 отырыс (маусым) 

45.  
Жазғы емтихан сессиясының қорытындылары туралы.II 

семестр бойынша тестілеу қорытындылары 

ЦК 

оқытушылары 

46.  Дипломдық жобаларды қорғау нәтижелері туралы Ешжанова Г.Б. 

47.  
ПЦК оқытушыларының әдістемелік жұмыс жоспарын 

орындау туралы 

ЦК 

оқытушылары 

48.  

Оқу жылы бойынша топтама оқытушыларының әдістемелік 

жұмысын талдау. ПЦК өткен оқу жылындағы жұмысының 

қорытындылары туралы 

ЦК 

оқытушылары, 

Ешжанова Г.Б. 

49.  
ПЦК 2021-2022 оқу жылына арналған келешектік жұмыс 

жоспарын талқылау 
Ешжанова Г.Б. 



 

ЖАС ОҚЫТУШЫЛАРМЕН ЖҰМЫС 

 Күнтізбелік – тақырыптық жоспар дайындау үлгісімен 

таныстыру, орындалуын қадағалап отыру; 

 Жұмыстық оқу бағдарламаларының жасалуына қатыстыру; 

 Жеке шығармашылық тәрбие жоспарларының жасалу 

жолымен таныстыра отырып, қорытындылап, бақылау; 

 Өзара сабаққа кіріп, үйрену, тәжірибе алмасу кестесін 

дайындау және қорытындылап уақытында қадағалап отыру, сабақтарына 

кіру; 

 Әдістемелік баяндама, әдістемелік талдаулардың жасалу 

жолдарын үйрету және уақытында орындалуын бақылау; 

 Оқытушылардың ашық сабақтарының, ашық тәрбие 

сағаттарының уақытын белгілеп қатысу; 

 Колледж қоғамдық жұмысына белсене араласуына ықпал 

жасап отыру; 

 Ай сайынғы қойылатын аттестациялық бағалардың қойылу 

ережесімен таныстыру, журналдарын ай сайын бақылап отыру; 

 Қысқы сессияға байланысты емтихан сұрақтарын дайындап, 

сынақтты қою ережелерімен таныстырып, қорытындылап, бақылап 

отыру.  

 Жарты жылдық есеп беру туралы айту, қорытындылап 

бақылау; 

 Оқу-әдістемелік кешендерін дайындауға көмек көрсету және 

бақылап отыру; 

 Сырттай оқу бөлімі бойынша әдістемелік нұсқау жасаудың 

ережелерімен таныстыру, орындалуын бақылау; 

 Біліктілігін көтеру курстарына қатыстыру; 

 «Жас оқытушылар» мектебіне қатысуына ат салысу; 

 Қазіргі жаңа педагогикалық технологияларды үйрету; 

 Үйірме, жеке сабақтар кестесін құруға көмек беру. 

 

 

 

 

 



 

Жас оқытушыларға тәлімгершілікті бекіту туралы мәлімет 

 

р/

с 

Оқытушы

ның аты-

жөні 

Туған 

жылы 

Мамандығы, 

бітірген 

оқу орны 

Пәні Мекен-

жайы 

 

Тәлімгер 

1.  

Бақыт Зәуре 

Әділжанқыз

ы 

29.06.1

998 

Әл-Фараби 

атындағы Қазақ 

ұлттық 

университеті 

Радиотехник

а 

мамандығын

ың 

оқытушысы / 

магистр 

Саулет м/а 

11-39 

 

2.  

Болатбекқы

зы Ару 

27.04.1

998 

Қызылорда 

"Болашақ" 

университеті 

«Ақпараттық 

жүйелер» 

мамандығын

ың 

оқытушысы 

Қызылорда 

қаласы, 

Қызылжарма 

ауылы, 

Н.Илиясов, 

16 

 

3.  

Жұмаділдае

в Ақжол 

Бейбітұлы 

07.09.1

990 

Қорқыт ата 

атындағы 

Қызылорда 

мемлекеттік 

университеті, 

12.05.2012 

«Электрмен 

қамтамасыз 

ету» 

мамандығын

ың 

оқытушысы 

Қызылорда 

қаласы, 

Тасбөгет 

кенті, 

Баймағамбет

ов, 3 

 

4.  

Календаров

а Жансулу 

Алтынбеков

на 

28.04.1

990 

Қорқыт ата 

атындағы 

Қызылорда 

мемлекеттік 

университеті, 

26.04.2011 

Тасымалдауд

ы 

ұйымдастыр

у және 

көлікте 

қозғалысты 

басқару  

мамандығын

ың 

оқытушысы / 

магистр 

Амангелді 

ауылы, 

Р.Мәзқожаев

,16 

 

5.  

Ойнарова 

Гульайна 

Медеубаевн

а 

02.12.1

987 

"Болашақ" 

университеті, 

09.01.2021 

«Ақпараттық 

жүйелер» 

мамандығын

ың 

оқытушысы / 

педагог-

модератор 

Қызылорда 

қаласы, 

Ягодка 

саяжайы, 

Шұғыла м/а, 

Шұғыла 44 

 

6.  Оспанова 

Жансая 

Сәрсембайқ

01.03.1

998 

Академик 

Е.А.Бөкетов 

атындағы 

Биология 

пәнінің 

оқытушысы / 

Тасбөгет 

кенті, 

Жанқожа 

 



 

ызы Қарағанды 

мемлекеттік 

университет 

РМК 

магистр батыр 23/5 

7.  

Рысалдиева 

Гулзипа 

Келдибаевн

а 

09.01.1

986 

Қорқыт ата 

атындағы 

Қызылорда 

мемлекеттік 

университеті, 

09.07.2007 

Ғимараттар 

мен 

құрылымдар

ды салу және 

пайдалану 

мамандығын

ың 

оқытушысы / 

магистр 

Левый берег 

4квартал 2-

39 

 

8.  Теңізбаев 

Мұаммедәл

и 

Теңізбайұл

ы 

11.02.2

000 

Сулеймен 

Демирель 

атындағы 

университет, 

01.07.2021 

Математика 

пәнінің 

оқытушысы 

Қызылорда 

қаласы, 

Қорқыт ата-

3, 23 

 

 

 

«Педагогикалық мамандықтар пәндер» бірлестігінің  2022-2023 оқу 

жылына алға  қойылған мақсаты мен негізгі бағыттары 

Мақсаты: 

 Бірлестіктің пәндер бойынша оқу, әдістемелік және ғылыми-зерттеу 

жұмыстарын, тәрбие жұмыстарын сапалы жүргізу нәтижесінде жан-

жақты дамыған, кәсіби біліктілігі жоғары, бәсекеге қабілетті мамандар 

дайындау. 

Міндеттері: 

1. 2022-2023 оқу жылында қабылданған оқушыларды оқу  процесінің 

жаңа технологияларын меңгеруіне байланысты колледж 

оқытушылары өзара тәжірибе алмасу жұмыстарын жүргізу; 

2. Оқу процесін талапқа сай жүргізу және лекциялық, практикалық 

және зертханалық сабақтарды жоғары деңгейде өткізу; 



 

3. Оқу процесін жетілдіру іс-шараларын жүргізу (оқу процесіне жаңа 

әдістер мен инновациялық технологияларды ендіру және тағы 

басқалар);  

4. Оқытушылардың ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу;  

5. Оқушылардың ғылыми-зерттеу жұмыстарына жетекшілік жасау; 

6. Бірлестікте үйірме жұмыстарын дамыту; 

7. Оқушылар  арасында тәрбие жұмыстарын жүргізу;  

8. Оқытушылар мен оқушылардың колледждегі немесе колледжаралық 

спорттық жарыстарға қатысу, қоғамдық жұмыстарға белсене араласу; 

9. Бірлестік мамандықтарының бағытына сәйкес кәсіби білім беру 

курстарының жұмысын дамыту;  

10. Кәсіби бағдар беру жұмыстарын жүргізу; 

11. Бірлестіктің материалдық–техникалық базасын жаңа үлгідегі озық 

технологиямен жетілдіру;  

12. Сабақтарды әдістемелік нұсқаулармен қамтамасыз ету;  

13. Оқытушылардың біліктілігін арттыру;  

14. Басқа оқу орындары мен  ғылыми және халықаралық қатынастарды 

нығайту; 

15. Арнайы пәндер бойынша қазақ тілінде оқу-әдістемелік кешендер 

дайындау. 

2022 -2023  оқу жылына «Педагогикалық мамандықтар пәндер»  

бірлестігінің 

ғылыми  және  тәрбие, оқу-әдістемелік  жұмыстарының  жоспары 

 

р/с Атқарылатын жұмыстар  Орындалу 

мерзімі 

Жауаптылар  Орындалған

ы туралы 

белгі 

І. Ұйымдастыру жұмыстары 



 

1         2022-2023 оқу жылына 

«Педагогикалық мамандықтар  

пәндер» бірлестігінің  жұмыс 

жоспарын бекіту 

 

Тамыз 

 

 

Бірлестік 

жетекшісі 

 

 

2 Оқу кабинеттері мен 

зертханаларға жауаптыларды 

бекіту 

Тамыз Бірлестік 

жетекшісі 

 

3 Жаңа оқу жылына топ 

жетекшілерін, топ 

старосталарын бекіту. 

Қыркүйек  Бірлестік 

жетекшісі мен 

топ 

тәлімгерлері 

 

4 Топ журналдарын, оқу 

жоспары құжаттамасын 

жүргізу бойынша нұсқама 

жүргізу 

Қыркүйек  Бірлестік 

жетекшісі, 

әдіскер 

 

5 Студенттерді   колледж  

Жарғысымен, құрылымымен   

және ішкі тәртіп  ережесімен 

таныстыру 

Қыркүйек Бірлестік 

жетекшісі мен 

оқытушылар 

 

6 Студенттердің үлгірімі мен 

тәрбиелік жұмыстарына 

талдау жасау 

Қыркүйек  Бірлестік 

жетекшісі мен 

топ 

тәлімгерлері 

 

7 Мамандық бойынша оқу- 

өндірістік практикаларды 

ұйымдастыру 

Оқу 

процесінің 

кестесіне 

сәйкес 

Бірлестік 

жетекшісі мен 

тәжірибе 

жетекшілері 

 

8 2021-2022 оқу жылына 

әлеуметтік жағдайы төмен 

студенттерге жеңілдік беруді 

ұйымдастыру 

Қыркүйек Бірлестік 

жетекшісі мен 

топ 

тәлімгерлері 

 

9 Жатақхана мен оқу 

ғимаратына  оқытушылардың  

Кесте 

бойынша  

Бірлестік 

жетекшісі мен 

 



 

кезекшілігін  ұйымдастыру  оқытушылар 

10 Студенттердің сенбілікке   

қатысуын  ұйымдастыру  

Оқу жылы 

барысында 

Бірлестік 

жетекшісі мен 

оқытушылар 

 

11 Оқу ғимаратында,  

дәрісханаларда тазалық күнін 

өткізу  

 

Кесте 

бойынша  

Бірлестік 

жетекшісі мен 

топ 

тәлімгерлері 

 

12 Колледж, қала, облыс 

деңгейінде өткізілетін онлайн 

іс-шараларға оқытушылар мен 

студенттерді қатыстыру 

Оқу жылы 

барысында  

Бірлестік 

жетекшісі мен 

оқытушылар 

 

13 Мемлекеттік қорытынды 

аттестаттауды өткізуді 

ұйымдастыру 

Қаңтар, ақпан, 

мамыр, 

маусым  

 

Бірлестік 

жетекшісі мен 

оқытушылар 

 

14 Ата-аналар жиналысын өткізу  

Zoom программасы арқылы 

Оқу жылы 

ішінде 

Бірлестік 

жетекшісі мен 

топ 

тәлімгерлері 

 

 

 

15 Колледж  апталығында 

бірлестік бойынша  

ұйымдастыру  

Кесте 

бойынша  

Бірлестік 

жетекшісі мен 

оқытушылар 

 

 

                      ІІ. Оқу – әдістемелік жұмыстары 

1 Жаңа оқу жылына 

оқытушылардың педагогикалық 

жүктемелерін бекіту 

Тамыз 

 

Оқу бөлімі, 

бірлестік жетекшісі 

 



 

2 Пән оқытушыларының 

жұмыстық оқу бағдарламаларын, 

күнтізбелік-тақырыптық 

жоспарларын бекіту 

Тамыз  Оқу бөлімі, 

бірлестік жетекшісі 

 

3 Үйірме жұмыстарының  

жоспарларын бекіту    

Қыркүйек  Әдіскер, 

үйірме жетекшілері 

 

4 Өндірістік практикаларды 

өткізетін базалық мекемелермен 

келісім-шарт жасау 

Қыркүйек  Бөлім меңгерушісі, 

бірлестік жетек-

шілері, тәжірибе 

жетекшілері 

 

5 Оқу журналдарын ережеге 

сәйкес толтыруды ұйымдастыру 

Қыркүйек  Әдіскер, бірлестік 

жетекшісі, топ 

тәлімгерлері 

 

6 Оқытушылардың  жеке жұмыс 

жоспарын бекіту 

Қыркүйек Оқу бөлімі, 

бірлестік жетекшісі 

 

7 Бітірушілердің жұмыспен 

қамтылуы 

 

Қыркүйек Оқу бөлімі,  әдіскер, 

бірлестік жетекшісі 

 

8 Жас оқытушыларға тәлімгер 

бекіту 

Қыркүйек Оқу бөлімі,  әдіскер, 

бірлестік жетекшісі 

 

9 Емтихан сұрақтарын және тест 

тапсырмаларын дайындау, бекіту 

Қазан  Бірлестік  

жетекшісі, пән 

оқытушылары 

 

10 Мемлекеттік қорытынды 

атестаттау комиссия төрағаларын 

бекіту 

Желтоқсан Оқу бөлімі, бөлім  

меңгерушісі, 

бірлестік жетекшісі 

 

11 Пән апталықтарын ұйымдастыру  Наурыз  Бірлестік  

жетекшісі,  пән 

оқытушылары  

 

12 Курстық және  дипломдық 

жұмыстардың (жобалардың) 

Оқу 

процесінің 

Оқу бөлімі, 

бірлестік  

 



 

тақырыптары мен жетекшілерін 

бекіту және оның орындалуын 

қадағалау 

кестесіне 

сәйкес 

жетекшілері 

13 Оқу-тәрбие процесіне жаңа 

инновациялық технологияларды 

енгізу тақырыбында семинарлар, 

конференциялар, т.б. 

ұйымдастыру 

 

Оқу жылы 

барысында 

Бірлестік жетекшісі, 

оқытушылар, 

әдіскер 

 

14 Қысқы және жазғы емтихан 

сессияларын өткізуді 

ұйымдастыру 

Желтоқсан, 

маусым 

Оқу бөлімі, бөлім 

меңгерушісі, бір-

лестік  жетекшілері 

 

15 Студенттердің сабаққа  қатысу 

нәтижелерін талдау 

Оқу жылы 

барысында 

Бірлестік жетекшісі, 

оқытушылар, 

әдіскер 

 

16 Студенттердің  аралық бақылау 

қорытындыларын талдау  

Оқу 

процесінің 

кестесіне 

сәйкес 

Оқу бөлімі, 

бірлестік 

жетекшілері 

 

17 Мемлекеттік емтихандарды 

тапсыру кестелерін дайындау 

Оқу 

процесінің 

кестесіне 

сәйкес 

Оқу бөлімі, 

бірлестік 

жетекшілері 

 

18 Өндірістік тәжірибе есептерін, 

курстық жұмыстарды уақытылы 

архивке өткізуін қадағалау 

Кестеге 

сәйкес 

Оқу бөлімі, 

бірлестік 

жетекшілері  

 

19 Білім беру мазмұнын жетілдіру, 

мемлекеттік жалпыға міндетті 

білім беру стандарты талаптарын 

орындау 

 

 

Оқу жылы 

барысында 

Бірлестік жетекшісі, 

оқытушылар, 

әдіскер 

 

 

20 Жаңартылған   білім  беру  Қыркүйек  Бірлестік жетекшісі,  



 

бағдарламасы   аясында   

колледж  оқытушыларымен  

вебинар  ұйымдастыру  

оқытушылар, 

әдіскер 

21 Кредиттік  оқыту технологиясы  

бойынша  колледж 

оқытушыларымен семинар 

ұйымдастыру  

Қыркүйек Бірлестік жетекшісі, 

оқытушылар, 

әдіскер 

 

22 Өндірістік тәжірибелерді 

өткізудің әдістемелік 

нұсқауларын әзірлеу 

Оқу жылы 

барысында 

Бірлестік жетекшісі, 

оқытушылар, 

әдіскер 

 

23 Курстық жұмыс (жоба), 

зертханалық-тәжірибелік 

сабақтарды өткізудің әдістемелік 

нұсқауларын әзірлеу 

Оқу жылы 

барысында 

Бірлестік жетекшісі, 

оқытушылар, 

әдіскер 

 

 

24 Педагогикалық шеберлікті және 

кәсіптік біліктілікті жоғарлату 

мақсатымен онлайн 

конференцияларға, семинарларға 

қатысу 

Оқу жылы 

барысында 

Бірлестік жетекшісі, 

оқытушылар, 

әдіскер 

 

25 Өндірістік тәжірибелердің 

қорытындысы   бойынша 

конференция  өткізу 

Оқу 

процесінің 

кестесіне 

сәйкес 

Бірлестік жетекшісі, 

оқытушылар, 

әдіскер 

 

26 Диплом жұмыстарын қорғау, 

мемлекеттік  емтихандарды 

тапсыру  кестелерін дайындау 

Оқу 

процесінің 

кестесіне 

сәйкес 

Оқу бөлімі, 

Бірлестік жетекшісі 

 

27 Аттестаттаудан өтетін 

оқытушылардың  сабақтарын 

талдау 

Наурыз Бірлестік жетекшісі, 

оқытушылар, 

әдіскер 

 

28 Оқытушылардың  біліктілігін 

жетілдіру бойынша курстарға 

қатысуын ұйымдастыру  

Оқу жылы 

барысында 

Бірлестік жетекшісі, 

оқытушылар, 

әдіскер 

 

 



 

29 Оқытушылар  пән бойынша 

әдістемелік нұсқаулар дайындау 

Оқу жылы 

барысында 

Бірлестік жетекшісі, 

оқытушылар, 

әдіскер 

 

30 Колледж оқытушыларының 

портфолиосын дайындау 

Оқу жылы 

барысында 

Бірлестік жетекшісі, 

оқытушылар, 

әдіскер 

 

 

IІІ. Тәрбие жұмыстары 

1. Топ тәлімгерлерінің тәрбие 

жұмыстарының жоспарын 

бекіту 

Қыркүйек Бірлестік жетекшісі, 

топ тәлімгерлері 

 

2. «Абай  ізбасарлары! » 

Жастардың  өлең оқу кеші  

Қыркүйек Топ  

тәлімгерлері  

 

3. Оқу топтарында ашық тәрбие 

сағаттарын өткізу 

Әр аптаның 

жұма күні 

Бірлестік жетекшісі, 

топ тәлімгерлері 

 

4. Оқушыларды имандылыққа  

тәрбиелеу  мақсатында 

облыстық мешіттің  имамымен 

кездесу  ұйымдастыру   

Қараша  Бірлестік жетекшісі, 

топ тәлімгерлері 

 

 

5. Студенттердің үлгірімі, сабаққа 

қатысуы, тәртібі бойынша топ 

жиналыстарын өткізу 

Аралық 

бақылау  

қорытындысы 

бойынша 

Бірлестік жетекшісі, 

топ тәлімгерлері 

 

6 Студенттердің оқу процесінен 

тыс, сыртта спорт 

секцияларына, көркем 

өнерпаздар үйірмелеріне 

қатысуын ұйымдастыру 

Оқу жылы 

барысында  

Бірлестік жетекшісі, 

топ тәлімгерлері 

 

7 1 қазан  -Халықаралық қарттар 

күніне орай іс шаралар  өткізу  

Оқу жылы 

барысында  

Бірлестік жетекшісі, 

топ тәлімгерлері 

 

8.   17-қараша – Халықаралық 

студенттер күніне орай 

«Жастық жігермен – жарқын 

 

Қараша 

Бірлестік жетекшісі, 

топ тәлімгерлері 

 



 

болашаққа»  мерекелік кешін 

ұйымдастыру 

9. ҚР Тұңғыш президенті күніне 

арналған «Ғасырдың ғажап 

адамы» тақырыбындағы ашық 

тәрбие сағатын ұйымдастыру 

 

Желтоқсан 

Бірлестік жетекшісі, 

топ тәлімгерлері 

 

10. Бітіруші топтарға салтанатты 

түрде диплом беруді 

ұйымдастыру 

Наурыз, 

маусым 

Бірлестік жетекшісі, 

топ тәлімгерлері 

 

10. Мерекелік күндерге арналған     

іс-шаралар өткізу 

Оқу жылы 

барысында 

Бірлестік жетекшісі, 

топ тәлімгерлері 

 

ІV.  Ғылыми-зерттеу жұмыстары 

1. Оқытушылардың ғылыми зерттеу 

жұмыстарын ұйымдастыру 

Қыркүйек  Пән оқытушылары  

2. Студенттерді ғылыми 

жұмыстарға, дебат, сайыс, пәндік 

олимпиадаларға қатысуын 

ұйымдастыру 

Оқу жылы 

барысында  

Әдіскер, бірлестік  

жетекшісі, пән 

оқытушылары 

 

3. Колледжде  студенттер арасында 

ғылыми-практикалық  

конференция  ұйымдастыру  

Сәуір  Әдіскер, бірлестік  

жетекшісі, пән 

оқытушылары 

 

4. Оқытушылардың ғылыми-

әдістемелік құралдарын, 

нұсқауларын дайындап, басып 

шығаруды ұйымдастыру 

Оқу жылы 

барысында 

Әдіскер, бірлестік  

жетекшісі, пән 

оқытушылары 

 

5. Колледжаралық, облыстық, 

республикалық ғылыми-

әдістемелік конференция, 

семинарлар, форумдарға 

оқытушылар мен студенттердің 

қатысуын ұйымдастыру 

Оқу жылы 

барысында 

Әдіскер, бірлестік  

жетекшісі, пән 

оқытушылары 

 

6. Колледжішілік дебат, сайыс және 

пәндік олимпиадалар 

Оқу жылы Әдіскер, бірлестік  

жетекшісі, пән 

 



 

ұйымдастыру барысында оқытушылары 

V.  Материалдық- техникалық базаны нығайту 

1. Мамандықтарға сәйкес оқу 

кабинеттері  мен зертханаларды 

жабдықтау, құрал-жабдықтарға 

тапсырыс беру 

Оқу жылы 

барысында  

Кабинет 

жетекшілері, пән 

оқытушылары 

 

2. Пән бойынша  оқу әдістемелік 

кешендер  дайындау  

Қыркүйек  Бірлестік  

жетекшісі, пән 

оқытушылары 

 

3. Педагогикалық  мамандықтар 

бойынша оқулықтарға, оқу-

әдістемелік құралдарға, 

электрондық оқулықтарға 

тапсырыс беру 

Қазан  

Қараша  

Бірлестік  

жетекшісі, пән 

оқытушылары, 

кітапхана 

меңгерушісі 

 

4. Электронды  оқулықтар дайындау  Оқу жылы  

барысында  

Бірлестік  

жетекшісі, пән 

оқытушылары, 

 

 

       

  Бірлестік мәжілісінің жоспары 

 

р/

с 

Мазмұны Өткізілу 

мерзімі 

Жауапты 

оқытушы 

Орындалу

ы  

     1-мәжіліс 

1 Бірлестік жұмысының жылдық 

жоспарын талдап, бекіту 

 

 

 

 

Бірлестік 

жетекшісі 

 

 

2 Пән оқытушылардың  жеке жұмыс 

жоспарын, бағдарламаларын, 

күнтізбелік тақырыптық 

Бірлестік 

жетекшісі 

 



 

жоспарларын және зертханалық 

жұмыстардың әдістемелік 

нұсқаулықтарын талқылап, бекіту 

 

 

 

31.08.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Курстық  жобалардың 

тақырыптарын талдау және бекіту 

Бірлестік 

жетекшісі 

 

4 Ашық сабақтар және ашық тәрбие 

сабақтарды кестесін бекіту  

Бірлестік 

жетекшісі 

 

5 Үйірме, кабинет  жоспарларын 

бекіту  

Бірлестік 

жетекшісі 

 

6 Жас оқытушыларға тәлімгер 

тағайындау және журнал, 

құжаттарды  толтыру туралы кеңес 

беру 

Бірлестік 

жетекшісі 

 

7 Кредиттік  оқыту технологиясы  

бойынша  колледж 

оқытушыларымен семинар 

ұйымдастыру 

  

8 Ағымдағы мәселелер Бірлестік 

оқытушылары 

 

        2-Мәжіліс 

1 Бірлестік оқытушыларының   оқу –

әдістемелік  кешендер, электронды 

оқулықтарының  дайындығы  

 

 

15.10.2022 

 

       

Бірлестік 

оқытушылары 

 

2 Емтихан  сұрақтарын және  тест 

тапсырмаларын бекіту  

 

Бірлестік 

жетекшісі 

 

3 МАК төрағаларына ұсыныс беру 

 

Бірлестік 

жетекшісі 

 

4 Кәсіптік  практикаларды  

ұйымдастыру барысы  

Бірлестік 

жетекшісі 

 



 

5 Ағымдағы мәселелер Бірлестік 

оқытушылары 

 

        3-Мәжіліс 

 

1 

Жаңартылған   білім  беру  

бағдарламасы   аясында   колледж  

оқытушыларымен  семинар   

ұйымдастыру 

 

 

 

 

 

12.11.2022 

 

   

 

 

Кеншинбаева 

Л 

Бірлестік 

оқытушылары 

 

2 І-аралық бақылау қорытындысы 

мен оқушылардың  сабаққа қатысу 

нәтижелерін талдау 

Бірлестік 

оқытушылары 

 

3 Оқушыларды  ғылыми жұмыстарға, 

дебат сайыс пәндік олимпиадаларға  

қатысуын  ұйымдастыру   

Бірлестік 

оқытушылары 

 

 

4 Ағымдағы мәселелер Бірлестік 

оқытушылары 

 

      

  4-Мәжіліс 

1. Қысқы сынақ-емтихан сессияға 

дайындық шаралары 

 

31.12.2022 

 

 

 

Бірлестік 

жетекшісі  

 

2. Студенттердің аралық бақылау  

қорытындыларын талдау 

Пәндік үйірме 

мүшелері 

 

3. Жас оқытушының педагогикалық 

мәдениетінің қалыптасуына 

тәлімгерлерінің  әсері 

Бірлестік 

оқытушылары 

 

 

4 «Педагогикалық мамандықтар 

пәндер» бірлестігінің  топ 

тәлімгерлерінің есебі 

Топ 

тәлімгерлері 

 

 

5 Ағымдағы мәселелер Бірлестік 

оқытушылары 

 



 

            5-Мәжіліс 

1 Қысқы сынақ-емтихан сессия 

қорытындысы  

 

 

 

 

 

14.01.2023 

 

 

 

     

Бірлестік 

жетекшісі 

 

2 Бірлестік оқытушыларының   2021-

2022  оқу жылының 1-жарты 

жылдығы бойынша оқу-тәрбие,  

жұмыстары жөнінде есебі 

 

Бірлестік 

оқытушылары 

 

3 Бірлестік оқытушыларының жеке 

жұмыс жоспарларының  

орындалуы  

Бірлестік 

жетекшісі  

 

4 Жоспар бойынша  өткізілетін ашық 

сабақтар және ашық тәрбие 

сағаттарды бекіту  

Бірлестік 

жетекшісі 

 

5 Бітіруші курс  оқушыларының   

Мемлекеттік  қорытынды 

аттестаттауға  дайындық барысы  

Бірлестік 

жетекшісі 

 

6 Ағымдағы мәселелер Бірлестік 

оқытушылары 

 

                 6-Мәжіліс 

1. 

 

Колледжаралық, облыстық, 

республикалық ғылыми –

әдістемелік   конференция,  

семинарлар, форумдарға   

оқытушылар  мен  студенттердің   

қатысуын ұйымдастыру  

 

 

 

18.02.2023 

 

      

 

 

 

Бірлестік 

жетекшісі, 

оқытушылар 

 

2. «Педагогикалық мамандықтар 

пәндер» бірлестігі студенттер  

арасында               іс-шараларын 

ұйымдастыру  

Бірлестік 

жетекшісі 

 

3. ІІ жарты жылдықтағы емтихан 

сұрақтарының дайындығы 

Бірлестік 

жетекшісі, 

оқытушылар 

 



 

4 Оқытушылардың   ғылыми –

әдістемелік құралдарын, 

нұсқауларын дайындап, басып 

шығаруды ұйымдастыру  

Бірлестік 

жетекшісі 

 

5. Ағымдағы мәселелер   Бірлестік 

жетекшісі, 

оқытушылар 

 

          7-Мәжіліс 

 1. Бірлестіктегі жас оқытушылардың 

оқу әдістемелік кешендерін, 

шығармашылық жоспарларының 

орындалуын бақылау 

 

 

 

      

18.03.2023 

 

 

 

Бірлестік  

жетекшісі 

 

2. Колледжішілік дебат, сайыс және 

пәндік олимпиадалар ұйымдастыру  

Бірлестік 

оқытушылары 

 

3. Диплом алды тәжірибелерінің  

ұйымдастырылуы  

Бірлестік 

оқытушылары 

 

4. Ағымдағы мәселелер Бірлестік 

оқытушылары 

 

      8-Мәжіліс 

1. ІІ семестр  І аралық бақылау  

қорытындысын  талдау  

 

15.04.2023 

Бірлестік 

оқытушылары 

 

2. Бітіруші курс остуденттердің    

Мемлекеттік  қорытынды 

аттестаттауға дайындық барысы 

Бірлестік 

оқытушылары 

 

3 Колледжде  студенттер  арасында  

ғылыми –практикалық   

конференция   ұйымдастыру   

Бірлестік 

оқытушылары 

 

4. Ағымдағы мәселелер Бірлестік 

оқытушылары 

 



 

 

     9-Мәжіліс 

1. Жазғы сынақ- емтиханға  

сессиясына дайындық барысы   

 

 

20.05.2023 

 

Бірлестік 

оқытушылары 

 

2. Дәрісханалар мен тәжірибе 

зертханалары меңгерушілерінің  

оқу жылында  жасалған  

жұмыстарының есебі  

 

 

Бірлестік 

оқытушылары 

 

3 «Педагогикалық мамандықтар  

пәндер» бірлестік 

оқытушыларының 2021-2022 оқу 

жылында атқарған  жұмыстары  

жөнінде есебі  

 

Бірлестік 

оқытушылары 

 

4. Ағымдағы мәселелер 

 

Бірлестік 

оқытушылары 

 

       10-Мәжіліс 

1 Жазғы сынақ-емтихан сессияның 

қорытындысы туралы  

 

 

    

17.06.2023 

Бірлестік  

жетекшісі 

 

2 Бітіруші курс оқушыларының  

Мемлекеттік қорытынды 

аттестация нәтижесі 

Бірлестік 

жетекшісі, топ 

тәлімгерлері  

 

3 Ағымдағы мәселелер Бірлестік 

оқытушылары 

 

 

Жаңа ақпараттық технологияларды оқу процесiне ендiру жоспары 

 



 

 

Р/

с 

 

Жұмыстың аты 

 

Жауапты 

 

Орындалу мерзiмi 

1.   Оқу процесінде жаңа 

технологияларды  пайдалану 

Бірлестік 

жетекшісі 

 

Оқу жылы ішінде  

 
2.  Интербелсенді әдістерді сабақ 

барысында кең көлемде 

қолдану 

Бірлестік 

жетекшісі 

 

Кәсіби бағдар беру жұмысы 

 

№ Жұмыс түрлері Орындалу 

мерзімі 

Жауапты 

1. «Мамандығым-мақтанышым» 

атты «Ашық есік» күнін өткізу 

Сәуір  Бірлестік жетекшісі 

оқытушылар 

2. Білікті мамандармен кездесу 

ұйымдастыру 

Мамыр  Бірлестік жетекшісі 

оқытушылар 

3. Қала, аудан мектебінің 

бітірушілерімен кездесу 

Жыл бойы Бірлестік 

оқытушылары 

4. Кәсіби бағдар беру  Жыл бойы Бірлестік 

оқытушылары 

 

 Бiтiрушi курс студенттерiмен жұмыс жоспары 

 

Р/

с 

Жұмыстың түрлерi Жауапты Орындалу мерзiмi 

1 

 

Бітіруші оқу топтары үшiн 

оқушыларға шолу лекцияларын 

Бірлестік 

жетекшісі 

Оқу графигі бойынша 



 

өткізу Пән 

оқытушыла

ры 

2 Мемлекеттiк емтихан сұрақтарын 

дайындау 

Бірлестік 

жетекшісі 

Желтоқсан 

 

 

Материалдық- техникалық база 

№ Жұмыс түрлері Орындалу 

мерзімі 

Жауапты 

1 Мамандық бойынша арнайы 

оқулықтармен, оқу 

құралдарымен кітапхана 

қорын толықтыру 

Жыл бойы Бірлестік жетекшісі 

 

 



ЖАС ОҚЫТУШЫЛАРМЕН ЖҰМЫС 

 Күнтізбелік – тақырыптық жоспар дайындау үлгісімен таныстыру, орындалуын қадағалап отыру; 

 Жұмыстық оқу бағдарламаларының жасалуына қатыстыру; 

 Жеке шығармашылық тәрбие жоспарларының жасалу жолымен таныстыра отырып, қорытындылап, бақылау; 

 Өзара сабаққа кіріп, үйрену, тәжірибе алмасу кестесін дайындау және қорытындылап уақытында қадағалап 

отыру, сабақтарына кіру; 

 Әдістемелік баяндама, әдістемелік талдаулардың жасалу жолдарын үйрету және уақытында орындалуын 

бақылау; 

 Оқытушылардың ашық сабақтарының, ашық тәрбие сағаттарының уақытын белгілеп қатысу; 

 Колледж қоғамдық жұмысына белсене араласуына ықпал жасап отыру; 

 Ай сайынғы қойылатын аттестациялық бағалардың қойылу ережесімен таныстыру, журналдарын ай сайын 

бақылап отыру; 

 Қысқы сессияға байланысты емтихан сұрақтарын дайындап, сынақтты қою ережелерімен таныстырып, 

қорытындылап, бақылап отыру.  

 Жарты жылдық есеп беру туралы айту, қорытындылап бақылау; 

 Оқу-әдістемелік кешендерін дайындауға көмек көрсету және бақылап отыру; 

 Сырттай оқу бөлімі бойынша әдістемелік нұсқау жасаудың ережелерімен таныстыру, орындалуын бақылау;  

 Біліктілігін көтеру курстарына қатыстыру; 

 «Жас оқытушылар» мектебіне қатысуына ат салысу; 

 Қазіргі жаңа педагогикалық технологияларды үйрету; 

 Үйірме, жеке сабақтар кестесін құруға көмек беру: 

 

 

 



 

Жас оқытушыларға тәлімгершілікті бекіту туралы мәлімет 

 

р/с Оқытушының 

аты-жөні 

Туған 

жылы 

Мамандығы, бітірген 

 оқу орны 

Пәні  Мекен-жайы 

 

Тәлімгер 

1 Сейтжанова 

Нүргүл 

Алтынбековна 15.10.1991 
Халықаралық Тараз инновациялық 

институты 

Шетел тілінің 

оқытушысы 

Қызылорда қаласы, 

Титов қыстағы, 

Сауран 18 

 

Шәбіл Еңлік 

Игібайқызы 

2 Өмірзақ 

Қасымхан 

Әділханұлы 03.10.2000 

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда 

мемелкеттік университеті  

Дене шынықтыру 

және спорт 

пәнінің 

оқытуйшысы 

 

Қызылорда қаласы, 

Көшербаев 102 А 

 

Мусенов Бақытжан 

Сағындықұлы 

3 Исмаилов 

Жаскайрат 

Барлыбаевич 15.04.1991 

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда 

мемелкеттік университеті  

Дене шынықтыру 

және спорт 

пәнінің 

оқытуйшысы 

 

Қызылорда қаласы, 

МКР АРАЙ 3   88В үй 

48 пәтер 

 

Елюбаева Ақзина 

Ноябрқызы 



 

4 Қыпшақбай 

Перизат 

Өмірғалиқызы 
02.12.1996 Әл-Фараби атындағы Қазақ 

ұлттық университет 

Қазақ тілі мен 

әдебиеті пәнінің 

оөқытушысы 

Қызылорда қаласы. 

Алтын Орда 12 

 

Аяпова Тоғжан 

Дастанқызы 

5 Жамалбек 

Әсем 

Мұсабекқызы 09.07.2000 
Сәрсен Аманжолов атындағы 

Шығыс Қазақстан университет 

Шетел тілінің 

оқытушысы 

Абай ауылы, 

Сансызбай Тойжанов 

32 

 

Қанибекова Толғанай 

Ұлықбекқызы 

6 Сәрсенов Болат 

Амангелдіұлы 
18.06.1982 

Аймақтық әлеуметтік 

инновациялық университетиі 

Дене шынықтыру 

және спорт 

пәнінің 

оқытуйшысы 

Қызылорда қаласы. 

Қожахмет Яссауи 6/16 

 

Шайхысыламұлы 

Асылбек 

7 Пірәлі Наргиз 

Рүстемқызы 

29.12.1999  "Болашақ" Университеті Дене шынықтыру 

және спорт 

пәнінің 

оқытуйшысы 

Қызылорда қаласы.  

Абай 50/47 

 

Мырзашова Құралай 

Баяхметқызы 

 



«Қызмет көрсету,құқық және өнер мамандықтар»  пәндері циклдік комиссиясының 

  2022-2023 оқу жылындағы жылдық жоспары 

Мақсаты: 

 Цикл пәндер бойынша оқу, оқу-әдістемелік және ғылыми-зерттеу, тәрбие жұмыстарын сапалы жүргізу нәтижесінде жан-жақты 

дамыған, кәсіби біліктілігі жоғары, бәсекеге қабілетті мамандар дайындау. 

Жұмыстың негізгі міндеттері мен бағыттары 

1. Бекітілген білім беру стандарттары негізінде колледж мамандықтары бойынша мемлекеттік талапқа сай пәндерді оқу-әдістемелік және 

бағдарламалық-әдістемелік (оқу пәндері бойынша оқу  жоспарлары мен бағдарламаларын дайындау, оның ішінде жеке, өндірістік (кәсіптік) 

практика бағдарламалары, курстық және дипломдық жұмыстардың тақырыптары, сондай-ақ тәжірибелік сабақтар, оқушылардың өз бетінше 

дайындалуы үшін пәннің оқу материалының мазмұнына пәндердің  бөлімдері мен әрбір тақырыбын оқып үйрену бойынша нұсқаулықтар, 

зертханалық және практикалық, курстық және дипломдық  жұмыстарды орындауға әдістемелік нұсқаулар т/б. ) қамтамасыз ету. 

2. Оқу жоспары бойынша семестрде оқытылатын пәндер бойынша сағаттарды қайта бөлуге, оның ішінде ҚР МЖМБС шеңберінде 

белгіленген сабақтардың теориялық және практикалық түрлерінің арасындағы  байланыстылығын өзгерту бойынша оқытудың (жаңаша 

оқыту технологиясы бойынша оқытудың әдістері мен құралдарын таңдау) технологиясын анықтау.  

3.Оқытушылардың кәсіби және әдістемелік шеберлігін жетілдіру, олардың кәсіби білімін толықтыру, жас оқытушыларға көмек беру, 

педагогикалық  дәстүрді жалғастырылуын қамтамасыз ету,  циклдік комиссия құрамындағы оқытушыларды аттестаттау бойынша ұсыныстар 

енгізу, педагогикалық жүктемелерді жоспарлау мен бөлу,  оқытушыларды марапаттауға басшылыққа ұсыныстар беру. 

4.Колледждің білім беру процесіндегі жаңа педагогикалық және ақпараттық технологияларды, оқыту мен тәрбиелеудің әдістері мен 

құралдарын  оқып-үйренуге, жинақтауға, жүргізуге.  Ашық сабақтарды дайындау, жүргізу және талдау, сондай-ақ  өзара сабаққа қатысуды 

және оқудан тыс сабақтарды ұйымдастыру. 

5. Циклдік комиссияның оқу пәндерін қамтамасыз ететін оқу кабинеттері мен зертханалардың жұмыс мазмұнының бірыңғай талаптарына 

сай жасау: пәнге сәйкес кабинеттер мен зертханалардың жұмыс жоспарларын қарау және талдау, олардың қорының толықтырылуы мен 

сақталуына атсалысу. 

6. Оқытушыларжың жұмыс жоспарларын қарау және талдау:күнтізбелік-тақырыптық жоспарлар, ғылыми-әдістемелік қызметтер, циклдік 

комиссияның құзырына қатысты басқа да материалдар.  



 

7. Ұйымдастырушылық-тәрбиелік жұмыстардың формаларын  таңдау және жоспарлау, оқу топтарына  топ тәлімгерлерін тағайындау туралы 

ұсыныстар беру. 

8. Білім алушылардың аралық аттестациясын  жүруін қамтамасыз ету (аттестаттаудың формалары мен шарттарын айқындау, әрбір пән 

бойынша білім алушылардың білімі мен дағдысын бағалаудың бірыңғай талаптарын жасау, емтихан материалдарының мазмұнын дайындау: 

билеттер, бақылау және сынақ жұмыстары, тесттер, курстық жұмыс тақырыптарыың т/б. )  

9.Колледж бітірушілерінің мемлекеттік қорытынды аттестаттау бағдарламасын жасауға атсалысу:аттестация өткізудің  шарттары мен 

формаларын сақтау, әрбір пән бойынша қорытынды емтихан бағдарламасын дайындау, мамандықтар бойынша пәнаралық қорытынды 

емтихан, диплом жұмыстарының тақырыптары, диплом жұмыстарының талаптары,  аттестациялық сынақта бітірушілердің білімін бағалау 

критерийлері. 

10. Оқушыларды курстан курсқа  көшіру бойынша материалдар дайындау, оларды мемлекеттік емтиханға және диплом жұмысын қорғауға  

жіберу, оқушыларды оқудан шығару, қайта қабылдау және көшіру, оларға академиялық демалыс беру, стипендия тағайындау, оқушыларды 

жеке оқу жоспарына  көшіру, оқытушылар мен оқушыларды марапаттауға және тәртіптік шара қолдануға 

11.Бітірушілермен өзара байланыс  ұйымдастыру, олардың дайындық сапасын бақылау, кәсіби бағдар беру жұмыстарын ұйымдастыру.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Қызмет көрсету,құқық және өнер мамандықтары пәндер» топтамалық әдістемелік комиссияның 2022-2023 оқу жылына арналған 

жұмыс жоспары 

 

№ Жұмыс мазмұны Орындау мерзімі Орындауға жауапты 

1.Кіріспе 

1 Топтамалық комиссияның құрамын 

бекіту 

Тамыз Колледж директоры 

2 Топтамалық комиссия жұмысының 

негізгі бағыттары 

Қыркүйек ТӘК оқытушылары 

2.Ұйымдастырушылық іс -шаралар 

1 Оқу-бағдарламалық құжаттаманы 

зерделеу және талдау, инновациялық 

технологияларды  есепке алғанда 

толықтырулар мен  түзетулер енгізу 

Жыл бойы Топтама оқытушылары 

2 Топтамалық комиссияның жұмыс 

жоспарын,әдістемелік 

әзірлемелер,нұсқаулар,ашық іс 

шаралар,сабаққа қатысулар,міндетті 

бақылау  жұмыс өткізу кестелерін жасау 

және т.б 

Тамыз  Топтама оқытушылары және 

төрағасы 

 

 



 

Отырыс жоспары 

№ 
Күн тәртібі 

Өткізу 

мерзімі Жауапты Орындалғандығ

ы жөнінде белгі  

№1 отырыс  

1 1. Циклдың 2022-2023 оқу жылындағы жұмыс жоспарын талқылау, бекіту 

2. Циклдың  2022-2023 оқу жылының жылдық жүктемесін бекіту 

3. Ашық сабақ және өзара сабаққа қатысу кестесін талқылап, бекіту 

4. Оқытушылардың пәндер бойынша жұмыс  бағдарламаларын, күнтізбелік-

тақырыптық жоспарларын бекіту 

5. Оқытушылары мен қызметкерлерінің еңбек тәртібі туралы 

6. Курстық жұмыстардың тақырыптарын, іс-қағаздарын  бекіту 

7. Циклдың 2022-2023 оқу жылындағы тәрбие жұмыстарының жоспарын 

талқылау, бекіту 

8. Оқу танысу және өндірістік практикаларды өткізу жөнінде мекемелермен 

және кәсіпорындармен байланысы туралы дайындық жұмыстарын талқылау,  

практикалардың іс-қағаздарын бекіту 

9. Кабинеттер мен үйірмелердің жұмыс жоспарлары 

10. 4 курс диплом жазушыларына  дипломдық жұмыс жетекшілерін бекіту 

11. Әртүрлі мәселелер 

тамыз 

2022ж 

  

ТӘК төрағасы 

ТӘк 

оқытушылары 

 

№2  отырыс  

2 1. Жұмыс берушілермен байланыс және өндіріспен қарым-қатынас орнату 

жөніндегі  іс- шаралар  жоспарын талқылау 

2. Жұмыс берушілердің қатысуымен өтетін  іс- шаралар  жоспарын қарау, 

өндіріспен  байланыс орнату жөніндегі  жұмысты  жоспарлау 

3. Оқытушылардың жеке шығармашылық  жұмыс жоспарларын және 

аттестатталатын оқытушылардың жеке жоспарларын қарау 

Қыркүйек, 

2022ж 

ТӘК төрағасы 

ТӘк 

оқытушылары 

 

                                                                                                       №3  отырыс 



 

 1. Оқу-әдістемелік, ғылыми және циклдың материалдық-техникалық 

базасын жетілдіру жұмыстары  

2. Цикл мамандықтарының пәндер бойынша қысқы емтихан сессиясының 

емтихан-тест сұрақтарын талқылау, бекіту  

3. Бітіруші топ оқушыларын мемлекеттік аттестацияға дайындауды 

ұйымдастыру  

4. Оқушылардың оқу үлгерімі және сабаққа қатысу мәселелерін талқылау 

5. Топтамалық комиссияның ашық іс- шараларының жоспарын талқылау 

6. Әртүрлі мәселелер 

Қазан  

2022 ж 

ТӘК төрағасы 

ТӘк 

оқытушылары 

 

№4 отырыс  

3 1. Цикл мамандықтарының 1-модуль бойынша қорытындыларын талқылау 

2. Оқу практикаларының қорытындысымен таныстыру 

3. Оқушылардың оқу үлгерімі және сабаққа қатысу мәселелерін талқылау 

4. Бітіруші топтардың сынақ-емтихан сессиясына дайындық жұмыстары 

5. Циклға қарасты топтар оқушыларының сабаққа қатысуы, оқу ақысын 

төлеу мәселесі 

Әртүрлі мәселелер 

Қараша, 

2022 ж 

ТӘК төрағасы 

ТӘк 

оқытушылары 

 

№5 отырыс  

4 1. Оқытушылардың  1-семсетрдегі бекітілген өзара сабаққа қатысуын және 

ашық сабақтарының  орындалуы 

2. Оқушылардың ғылыми-зерттеу конференцияларға қатысу мәселелерін 

талқылау. 

3. Қысқы сынақ-емтихан сессиясына дайындық жұмыстарымен таныстыру (1-2 

курстар). Емтихан кестесін талқылау. Кезекшілер жоспарын бекіту 

4. Цикл бойынша колледжде және жатақханаларда тәрбие жұмыстарының 

өткізілу барысы 

5. Цикл мамандықтары бойынша оқитын студенттердің сабаққа қатысуы,оқу 

ақысын төлеу барысы туралы 

6. 4 курс диплом жазушыларына  дипломдық жұмыс жетекшілерін бекіту 

7. Әртүрлі мәселелер 

Желтоқсан, 

2022ж 

ТӘК төрағасы 

ТӘк 

оқытушылары 

 



 

№6  отырыс  

5 1. Цикл мамандықтарының 2-модуль бойынша қорытындыларын талқылау 

2. 1-семестр бойынша оқу топтарының сессиясының қорытындылары және 

цикл оқытушыларының жарты жылдық  есептері 

3.Қысқы сессияны толық тапсыра алмаған оқушылармен, үлгермеуші 

оқушылармен жеке жұмыс жүргізу жоспарын бекіту 

4. Цикл бойынша оқу-әдістемелік жұмыстардың жүргізілу барысын 

талқылау 

5. Сырттай оқу бөлімі оқушыларының сынақ-емтихан тапсыруының 

қорытындысы.  

6. Әртүрлі мәселелер 

Қаңтар, 

2023ж 

 

ТӘК төрағасы 

ТӘк 

оқытушылары 

 

№7  отырыс  

6 1.Цикл оқытушыларының  жазғы оқу танысу, өндірістік практикаларды өткізу 

жөнінде мекемелермен және кәсіпорындармен байланысы туралы дайындық 

жұмыстары 

2.Цикл мамандықтары бойынша апталықтар ұйымдастыру 

3.Оқытушылардың 2-семестрдегі бекітілген өзара сабаққа қатысуын және 

ашық сабақтарының  орындалуын қадағалау 

4.Қысқы емтихан сессиясының қорытындылары.Курстық жұмыс 

қорытындылары туралы 

5.ТӘК 1жартыжылдығы жұмысын қорытындылау 

6.Оқу пәндері бойынша әдістемелік материалдарды қарау 

7.Әртүрлі мәселелер 

Ақпан,  

2023ж 

ТӘК төрағасы 

ТӘк 

оқытушылары 

 



 

№8 отырыс  

7 1.Колледж оқушыларының колледжішілік және басқа да қоғамдық 

жұмыстарға қатысуы 

2.Кітапханамен  байланыс,  пәндер бойынша оқулықтармен  және  әдістемелік  

нұсқаулармен қамтамасыз  етілуін  талқылау 

3.Цикл мамандықтарының 1-модуль бойынша қорытындыларын талқылау 

4.Цикл бойынша колледжде және жатаханаларда тәрбие жұмыстарының 

өткізілу барысы 

5.Кәсіби бағдар беру жұмыстарын ұйымдастыру 

     6. Әртүрлі мәселелер 

Наурыз, 

2023ж 

ТӘК төрағасы 

ТӘк 

оқытушылары 

 

№9  отырыс  

8 1.Жазғы сынақ-емтихан сессиясына дайындық жұмыстарымен таныстыру. 

Емтихан кестесін талқылау. Кезекшілер жоспарын бекіту 

2.Кәсіби бағдар беру жұмыстарының алдағы міндеттері  (ашық есік күнін 

ұйымдастыру) 

3.Цикл мамандықтары бойынша оқитын студенттердің сабаққа қатысуы 

және оқу ақысын төлеу барысы туралы 

4.Оқушылардың ғылыми конференцияға қатысу қорытындысы 

5.Әртүрлі мәселелер 

Сәуір, 

2023 ж 

ТӘК төрағасы 

ТӘк 

оқытушылары 

 

№10  отырыс  



 

9 

 

1. Цикл мамандықтарының 2-модуль бойынша қорытындыларын талқылау 

2. Оқытушылардың 2022-2023 оқу жылындағы есебі 

3. Жазғы сынақ-емтихан сессиясының қорытындыларымен таныстыру 

4. Циклдың 2022-2023 оқу жылына материалдық және әдістемелік 

дайындығы және келесі оқу жылына оқу жүктемесін бөлу жобасы туралы 

5. Әртүрлі мәселелер 

Мамыр, 

2023 ж 

ТӘК төрағасы 

ТӘк 

оқытушылары 

 

                                                                                                           №11  отырыс 

         1.Жазғы емтихан сессиясының қорытындылары туралы.ІІ семестр бойынша      

тестілеу қорытындылары 

         2.Дипломдық жобаларды қорғау нәтижелері туралы 

         3.ТӘК оқытушыларының әдістемелік жұмыс жоспарын орындау туралы 

         4.Оқу жылы бойынша  топтама оқытушыларының  әдістемелік жұмысын 

талдау 

        5.ТӘК 2022-2023 оқу жылына арналған келешектік жұмыс жоспарын 

талқылау 

Маусым, 

2023 ж 

ТӘК төрағасы 

ТӘк 

оқытушылары 

 

3.Әдістемелік жұмыс 

1 Оқу бағдарламаларын құрастыру және түзету,жұмыс бағдарламаларын,КТЖ 

және басқа оқу құжаттамасын  құрастыру 

 

Тамыз 

қыркүйек 

ТӘК төрағасы 

ТӘк 

оқытушылары 

 

2 Білім алушылардың жеке басын дамытуға бағытталған оқытудың жаңа әдістерін 

енгізу мен зерделеу 

Жыл бойы ТӘК төрағасы 

ТӘк 

оқытушылары 

 

4.Бақылауды ұйымдастыру 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ТӘК қабылдаған шешімдерді орындау Жыл бойы ТӘк 

оқытушылары 

 

2 ТӘК жұмыс жоспарының орындалуын және оқу әдістемелік құжаттаманың 

уақытылы ұсынылуын бақылау ,сапаны бағалау 

Жыл бойы ТӘК төрағасы 

 

 

5.Жұмыс берушілермен байланыс 

1 Өндірістен практика жетекшілерін шақырып,технологиялық практика 

қорытындылары бойынша  конференция ұйымдастыру 

қараша Технологиялық 

практика 

жетекшілері 

 

2 Жұмыс берушілерді теориялық және практикалық  сабақтарға тартып,дуалдық 

оқыту элементтерін енгізу 

Жыл бойы   



 

 

КОЛЛЕДЖ ТУРАЛЫ ҚЫСҚАША АНЫҚТАМА 

 

Білім беру ұйымының толық  

атауы 

 

«Болашақ» университетінің жоғары колледжі мекемесі 

 

Білім беру ұйымының меншік түрі Жеке меншік 

Білім беру ұйымының құрылған 

жылы 

2001 жылы,28 тамыз 

Білім беру іс-әрекетін жүргізуге 

құқықты растайтын лицензияға 

сәйкес ТжКБ ұйымы жүзеге 

асыратын   білім беру 

бағдарламалары (мамандықтар 

мен біліктіліктер) тізімі 

1. 01120100 Мектепке дейінгі тәрбие және 

оқыту 

3W01120101 

4S01120102 

Тәрбиешінің көмекшісі 

Мектепке дейінгі тәрбие мен 

оқыту ұйымдастыруының 

тәрбиешісі 

2. 01130100 Тәрбие жұмысын ұйымдастыру 

(деңгейлері бойынша 

4S01130103 

 

Тәрбиеші-ана (патрионаттық 

тәрбиеші) 

3. 01140600 Негізгі орта білім берудегі қазақ 

тілі мен әдебиетті 

оқытудыңпедагогикасы мен 

әдістемесі 

4S01140601 

4S01140602 

4S01140603 

4S01140604 

 

4S01140605 

 

Қазақ тілі мен әдебиет 

мұғалімі 

Орыс тілі мен әдебиет 

мұғалімі 

Ұйғыр тілі мен әдебие 

мұғалімі 

Өзбек тілі мен әдебиет 

мұғалімі 

Шетел тілі мен әдебиет 

мұғалімі 

 

4. 01140500 Дене тәрбиесі мен спорт 4S01140501 

4S01140503 

 

4S01140504 

 

Дене тәрбиесі мұғалімі 

Спорт жаттықтырушысы-

оқытушы 

Дене тәрбиесі және спорт 

нұсқаушысы 

5. 01140400 Өзін-өзі тану 4S01140401 Бастауыш және негізгі орта 



 

 білімберудің өзін-өзі тану 

мұғалімі 

6. 01140100 Бастауыш білім беру 

педагогикасы мен әдістемесі 

4S01140101 

4S01140102 

 

Бастауыш білім беру 

мұғалімі 

Шетел тілінен бастауыш 

білім беру мұғалімі 

7. 01140200 Музыкалық білім беру 4S01140201 Мектепке дейінгі бастауыш 

және негізгі орта білім 

берудің музыка мұғалімі 

8. 01140700 Информатика 4S01140701 Бастауыш және негізгі орта 

білім берудің информатика 

мұғалімі 

  

9. 04210100 Құқықтану 4S04210101 Заңгер 

10

. 

04110100 Есеп және аудит 3W04110101 

4S04110102 

Бухгалтер-кассир 

Бухгалтер 

11

. 

09230100 Әлеуметтік жұмыс 4S09230102 Әлуметтік жұмыс 

12

. 

07230100 Тігін өндіріс және киімдерді 

үлгілеу 

3W07230101 

3W07230102 

3W07230103 

3W07230104 

3W07230105 

4S07230106 

4S07230107 

Тігінші 

Арнайы тігінші 

Кестелеуші 

Киім конструкторы 

Модельер-тігінші 

Модельер- конструкторы 

Техник-технологы 

13

. 

04120100 Банк және сақтандыру ісі 3W04120101 

3W04120102 

4S04120103 

Сақтандыру агенті 

Несие агенті 

Банк операторлары 

жөніндегі менеджер 

 

14

. 

10120100 Шаштараз өнері 3W10120101 

4S10120102 

Шаштараз стелисті  

Суретші-модельер 

15

. 

10120200 Эстетикалық косметология 3W10120201 

4S10120203 

Визажист 

Косметолог-эстетист 



 

16

. 

02110300 Графикалық және 

мультимедиалық дизайн 

4S02110304 Графикалық дизайнер 

17

. 

02120100 Интерьер дизайны 3W02120101 

3W02120102 

 

Көркем дизайнерлік 

жұмыстарды орындаушы 

Интерер декораторы 

18

. 

10130100 Қонақ үй бизнесі 3W10130101 

3W10130102 

4S10130103 

 

4S10130104 

Әкімші 

Аға қызметші 

Қонақ үйдің оперативті 

менеджері 

Супервайзер 

19

. 

02150500 Актерлік өнер 4S02150501 Драма театрының әртісі 

20

. 

04130100 Менеджмент (қолдану саласы 

бойынша) 

4S04130101 Менеджер 

21

. 

04120200 Бағалау (түрлері бойына) 4S4120202 Бағалаушы - технигі 

  

22

. 

07110400 Зертханалық технология 3W07110401 

 

3W07110402 

Спектрлік талдау 

зертханашысы 

Химия талдау 

зертханашысы 

23

. 

07150600 Слесарлық іс ( салалар және 

түрлері бойынша) 

3W07150601 

3W07150602 

Жөндеуші слесарь 

Авариялық-қалпына келтіру 

жұмыстарының слесары 

24

. 

06130100 Бағдарламалық қамтамасыз ету 

(түрлері бойына) 

3W06130102 

4S06130105 

4S06130103 

 

Web-дизайнер 

Ақпараттық жүйелер технигі 

Бағдарламалық 

қамтамасыздандыр 

құрастыру 

25

. 

10410100 Әуе тасымалдауларын 

ұйымдастыру 

3W10410101 Әуе тасымалдауларды сату 

және брондау агенті 

26

. 

0732600 Жергілікті магистральдық және 

желілік құбырлардымонтаждау 

3W7320602 

 

4S073200603 

Технологиялық құбырларды 

монтаждаушы 

Техник-механик 



 

27

. 

07150700 Жүк көтергіш машиналарды 

транспортерлер 

3W07150701 

 

Кран машинисі (түрлері 

бойынша) 

28

. 

07240900 Мұнай және газ кен орындарын 

пайдалану 

3W7240901 

4S70240902 

Оператор 

Техник-технолог 

29

. 

07240700 Мұнай және газ ұңғымаларын 

бұрғылау және бұрғылау 

жұмыстарының технологиясы 

3W07240701 

4S07240702 

Бұрғылаушы 

Техник-технолог 

30

. 

05320200 Пайдалы қазба кен орындарын 

іздеу мен барлаудың 

технологиясы мен техникасы 

3W05320201 

 

3W05320202 

 

4S05320203 

Бұрғылау жұмыстарындағы 

жұмысын 

Бұрғылау қондырғысының 

машенисі 

Техник 

31

. 

10410300 Автомобиль көлігінде 

тасымалдауды ұйымдастыру және 

қозғалысын басқару 

3W10410301 

4S10410302 

Құжаттарды өңдеу 

операторы 

Техник 

32

. 

07320100 Ғимараттар мен құрылыстарды 

салу және пайдалану 

3W07320101 

3W07320102 

 

3W07320103 

3W07320104 

 

3W07320105 

 

4S07320106 

Шатыр жұмыстарының 

шебері 

Ағаш ұстасы және паркет 

жұмыстарының шебері 

Құрғақ құрылыс шебері 

Кең бейінді құрылыс 

жұмыстарының шебері 

Құрылыс-әрлеу 

жұмыстарының шебері 

Техник-құрылысшы 

33

. 

07160800 Жердегі авиациялық 

радиоэлектронды жабдықтарды 

техникалық пайдалану 

4S07160802 

 

4S07160803 

Радионавигация, 

радиолокация және 

байланыс технигі 

Техник-электрик 

34

. 

07151100 Машиналар мен жабдықтарды 

пайдалану (өнеркәсіп салалары 

бойынша) 

4S07151102 Техник-механик 

35

. 

07110500 Мұнай мен газды қайта өңдеу 

технологиясы 

3W07110501 

 

Технологиялық 

қондырғыштардың 



 

4S07110502 операторы 

Техник-технолог 

36

. 

07150500 Дәнекерлеу ісі (түрлері бойынша) 3W07150501 

4S07150502 

Электргазымен 

дәнекерлеуші 

Техник-механик 

37

. 

07150100 Машина жасау технологиясы 

(түрлері бойынша) 

3W07150102 Кең бейінді станокшы 

38

. 

07150400 Металл өңдеу (түрлері бойынша) 3W07150402 Штампылаушы ұста 

39

. 

07150300 Токарлық іс (түрлері бойынша) 3W07150301 

3W07150302 

3W07150303 

4S07150304 

Токарь 

Фрезерлеуші 

Ажарлаушы 

Техник-технолог 

40

. 

07130700 Электромеханикалық қызмет 

көрсету, жөндеу және пайдалану 

(түрлері және салалары бойынша) 

4S07130704 Техник-электромеханик 

41

. 

07130100 Электр жабдықтары (түрлері және 

салалары бойынша) 

3W07130102 Электр жабдықтарын 

жөндеу жөніндегі электр 

слесарі (түрлері және 

салалары бойынша) 

42

. 

07130200 Электрмен қамтамасыз ету 

(салалар бойынша) 

4S07130202 Техник-электрик 

43

. 

10410200 Темір жол көлігінде 

тасымалдауды ұйымдастыру және 

қозғалысты басқару 

4S10410205 Тасымалдауды 

ұйымдастырушы технигі 

44

. 

07161300 Автомобиль көлігіне техникалық 

қызмет көрсету, жөндеу және 

пайдалану 

4S07161304 Техник-механик 

45

. 

10320200 Төтенше жағдайда қорғау (салалар 

бойынша) 

4S10320205 Техник 

 

46

. 

07140900 Радиотехника,  электроника және 

телекомуникациялар 

4S07140903 Сымсыз және ұялы 

байланыс технигі 

 

47 07160100 Радиоэлектронды көлік 4S07160101 Радиоэлектронды 



 

. жабдықтарын пайдалану және 

техникалық қызмет көрсету (көлік 

түрлері бойынша) 

 

 

4S07160102 

жабдықтарды пайдалану 

және жөндеу жөніндегі 

техник 

Техник-электроншы 

48

. 

07880100 Стандарттау метерология және 

сертификаттау (салалар бойынша) 

4S07880101 

4S07880102 

Стандарттау жөніндегі 

техник 

Техник-метеролог 

 

49

. 

05220200 Табиғи ресурстарды қорғау және 

ұтымды пайдалану 

4S05220203 Техник-технолог 

50

. 

05220100 Экология және табиғатты қорғау 

қызметі (түрлері бойынша) 

4S05220102 Ерекше қорғалатын табиғи 

аумақтардың технигі 
 

Білім беру ұйымының заңды 

мекен-жайы 

Қазақстан Республикасы, 120000, Қызылорда қаласы,  

Сол жағалау, № 111  ғимарат 

Телефондары 8 (7242) 301144 

Факс 8 (7242) 301144 

Электрондық пошта bolashak_kolledzh@mail.ru 

Web-сайт http:// bolashakkollege-edu.kz/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КОЛЛЕДЖ ҚҰРЫЛЫМЫ 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогикалық 

кеңес 

Директор Әдістемелік  

кеңес 

Оқу бөлімі Тәрбие бөлімі Оқу-өндірістік 

тәжірибе бөлімі 

Әдістемелік  

бөлім 

Циклдік комиссия 

бөлімі 

Педагогикалық 

мамандықтар 

пәндері 

Психолог 

Студенттер 

парламенті 

Топ жетекшілері 

Кадр бөлімі 

Есеп бөлімі 

Кітапхана  

Мұрағат  

Медициналық 

қызмет 

Тәжірибе жетекшісі 

Техникалық 

мамандықтар 

пәндері 

Құқық, өнер және 

қызмет көрсету 

мамандықтар пәндері 



 

2020-2025 ОҚУ ЖЫЛЫНА АРНАЛҒАН КОЛЛЕДЖДІҢ БІЛІМ БЕРУ ҚЫЗМЕТІНІҢ НЕГІЗГІ СТРАТЕГИЯЛЫҚ 

БАҒЫТТАРЫ 

 Орта буын кәсіптік-техникалық мамандарын дайындаудың, техникалық және кәсіптік білім беру жүйесінің беделін 

арттыру. 

 Техникалық және кәсіптік білімнің қол жетімділігі мен кадрларды даярлау сапасын қамтамасыз ету.  

 Елдің индустриалды-инновациялық даму талаптарын ескере отырып, білім беру мазмұнын жаңарту, колледжде ғылым 

мен практиканың интеграциясын қамтамасыз ету. 

 «Рухани жаңғыру» қоғамдық сананы жаңғырту бағдарламасы арқылы білім беру үдерісіне және  салауатты өмір салты 

мәдениетін интеграциялау арқылы колледж студенттері арасында рухани-адамгершілік құндылықтарды нығайту. 

 Колледждің дамуы мен мониторингін жетілдіру, материалдық техникалық базасын дамыту.  

 Оқу дәрісханалары мен зертханаларыдың санын көбейту. 
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