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1. Колледж туралы қысқаша анықтама 

Колледж Шымкент Университеті жанындағы "Майлыкент" колледжі ретінде 

27.04.2004 жылы құрылған. 2015 жылы құрылтайшының 28.09.2015 ж. шешімімен 

№ KZ38LAA00006404 мемлекеттік лицензия "АВИМЕД" көпсалалы колледжі 

болып өзгертілді (заңды тұлғаны қайта тіркеу туралы анықтама БСН 040240009720 

2015 ж.12 қазанда). 1 қосымша 

Білім беру қызметі кәсіби білім беру саласындағы мемлекеттік лицензия 

негізінде жүзеге асырылады: серия KZ38LAA00006404. 

"АВИМЕД" колледжінде мамандарды дайындау педагогикалық бағыттағы 2 

мамандық бойынша, экономикалық бағыттағы 2 мамандық бойынша, заң 

бағытындағы 1 мамандық бойынша, техникалық бағыттағы 1 мамандық бойынша 

және медициналық бағыттағы 4 мамандық бойынша жүзеге асырылды. 2020 жылы 

ҚР БҒМ 2015 жылғы 28 тамыздағы №544 "техникалық және кәсіптік білім беру оқу 

орындарын бейіндеу туралы" бұйрығына сәйкес Шымкент қаласының білім 

басқармасына тапсырылды. Бүгінгі күні мамандарды даярлау келесі білім беру 

бағдарламалары бойынша жүзеге асырылады: 09120100-Емдеу ісі, біліктілігі 

4S09120101 – Фельдшер; 09130100 - Мейіргер ісі, біліктілігі 4S09130103 – Жалпы 

практикадағы мейіргер; 09110100 - Стоматология, біліктілігі  4S09110102 – 

Дантист; 09160100-Фармация, біліктілігі 4S09160101 – Фармацевт; 01140500 - Дене 

тәрбиесі және спорт, біліктілігі 4S01140501 – дене тәрбиесі мұғалімі; 01120111- 

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту , біліктілігі 4 – Мектепке дейінгі ұйымдардың 

тәрбиешісі. 

Соңғы аттестаттаудан өту күні-2015 жылғы ақпан (ОҚО Білім саласындағы 

бақылау департаментінің 2.02.2015 жылғы № 98 бұйрығы). 

Колледж қызметі Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі "Білім 

туралы" Заңына (ҚР 04.07.2018 ж. №171-VI Заңымен өзгерістер мен 

толықтыруларымен), ҚР Білім және ғылым министрлігінің 2018 жылғы 30 

қазандағы №595 бұйрығымен бекітілген техникалық және кәсіптік білім беру 

бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік 

қағидаларына (09.01.2019 ж. № 10 өзгерістер мен толықтыруларымен) сәйкес 

жүзеге асырылады. ҚР Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 

604 бұйрығымен бекітілген техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік 

жалпыға міндетті стандарттарымен мамандықтарға сәйкес келуі тиіс. ҚР 

Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2020 жылғы 21 ақпандағы 

бұйрығымен "Мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарды және медициналық 

және фармацевтикалық үлгілік кәсіптік оқу бағдарламаларын бекіту туралы" 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 

міндетін атқарушының 2015 жылғы 31 шілдедегі № 647 бұйрығына, Кредиттік 

оқыту технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларына, ҚР Білім 

және ғылым министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі № 152 бұйрығына өзгерістер 

енгізу туралы (ҚР Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 12 қазандағы № 563 

бұйрығына сәйкес енгізілген өзгерістермен және толықтырулармен), техникалық 

және кәсіптік білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу жоспарлары мен 

үлгілік білім беретін оқу бағдарламаларын бекіту туралы "Қазақстан Республикасы 
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Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 15 маусымдағы № 384 бұйрығына 

өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2016 жылғы 22 қаңтардағы № 72 

бұйрығы (желілік жүйе); Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 27 

желтоқсандағы № 988 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында білім 

беруді және ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасына, ҚР Еңбек кодексіне, Бала құқықтары туралы Заңға, сондай-ақ 

колледждің ішкі нормативтік ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады. 

"АВИМЕД" көпсалалы колледжі Шымкент университетінің бас корпусында 

орналасқан, онда ол 27.04.2004 жылы құрылған. Колледжде оның оқу процесінде 

пайдаланылатын жылжымайтын мүлікті жедел басқару құқығын растайтын барлық 

құжаттар бар. 

Оқу процесі жабдықталған аудиторияларда, оқу зертханаларында, 

симуляциялық кабинеттерде жүзеге асырылады. Қазіргі уақытта колледжде 

санитарлық нормалардың талаптарына және техникалық және кәсіптік білім 

берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының талаптарына сәйкес келетін 

заманауи материалдық-техникалық база бар. 

Барлық оқу кабинеттерінде оқу материалын жүйелеу жүзеге асырылды, 

пәндердің оқу-әдістемелік кешендері құрылды. 

Дене шынықтыру және салауатты өмір салтын қалыптастыру сабақтарын өткізу 

үшін студенттер үшін спорт залы, спорт алаңы , күрес залы, тренажер залы, теннис 

залы, киім шешетін бөлме, душ бөлмесі бар. 

Кітапхана, электронды және оқу залы бар. 

Студенттерді тамақтандыру үшін колледжде барлық қажетті құралмен 

жабдықталған асхана бар. 

Қоғамдық маңызы бар, салтанатты, мәдени-бұқаралық іс-шараларды өткізу 

үшін акт залы, үлкен мәжіліс залы және кіші мәжіліс залы бар. Сондай-ақ, 

студенттер мен оқытушылар жеке салтанатты және мерейтойлық кештер өткізетін 

салтанат залы жұмыс істейді. 

Аудиториялардың, зертханалардың, симуляциялық кабинеттердің эстетикалық 

жай-күйі СЭС талаптарына сәйкес келеді. Барлық аудиторияларда, кабинеттерде, 

зертханаларда паспорттар, өрт қауіпсіздігі техникасы бойынша бұрыштар бар. 

Колледждің инфрақұрылымы оның сапалы техникалық және кәсіптік білім 

беру. қызметінің ерекшелігіне сәйкес келеді. 

Өрт қауіпсіздігі және терроризмге қарсы қауіпсіздік Автоматты хабарлау 

құралдарымен және бейне бақылау камераларымен қамтамасыз етілген. 

Мүмкіндігі шектеулі білім алушылар үшін хабарландыру қоңырауы, пандустар, 

көтергіштер қарастырылған, сондай-ақ колледждің автомобиль тұрағында орындар 

анықталған. 

Студенттерге жайлы жатақхана беріледі. Колледж студенттеріне 100 орын 

берілетін заманауи жатақхана құрылысы жоспарлануда. 

Колледжде мемлекеттік және орыс тілдерінде сайт жұмыс істейді, сайтта 

ақпараттың сондай-ақ ағылшын және 25 басқа тілде қолжетімділігін қосу 

функциясы бар. 
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Колледждің техникалық және кәсіптік білім беру бағдарламаларын жүзеге 

асыру үшін заманауи материалдық-техникалық базасы бар. Ғимараттар 

қанағаттанарлық жағдайда, жыл сайын жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Қызметті 

қаржыландыру көздері колледждің бюджеттен тыс қаражаты болып табылады. 

Шарттық негізде білім алушылар клиникалық базалармен және кәсіптік практика 

базаларымен қамтамасыз етілген. 

Оқу материалдық базасы білім беру бағдарламаларының тиімді іске асырылуын 

қамтамасыз етуге және оқуға қолайлы жағдай жасауға мүмкіндік береді. 

Колледж фойесі, вестибюльдері білім алушылар үшін демалыс бұрыштарымен 

жабдықталған. 

Колледждің медициналық және әлеуметтік-психологиялық қызметі студенттер 

үшін де, оқытушылар үшін де жұмыс істейді: медициналық пункт және психолог 

кабинеті. 

Педагогтердің жұмыс орындары интернетке шығатын компьютерлермен 

жабдықталған, бұл оларға оқу-тәрбие үдерісінде заманауи интернет-ресурстарды 

кеңінен пайдалануға мүмкіндік береді. 

Колледжде жеткілікті оқу-әдістемелік ресурстар бар: әдістемелік бөлім, 

кітапхана, Қалалық электрондық кітапханаға қолжетімділік бар. 

Колледжде ақпараттық, әдістемелік және аналитикалық сипаттағы электрондық 

деректер базасы қалыптастырылған. Білім беру ресурстары және білім 

алушыларды қолдау жүйесінің басқа да тетіктері еркін қолжетімді, білім 

алушылардың барлық қажеттіліктеріне жауап береді. Колледжде ақпаратпен 

жылдам алмасу және білім беру қызметін ұйымдастыру үшін корпоративтік 

ақпараттық желі жұмыс істейді. 

Колледжді бітіруші түлектердің еңбек нарығында сұранысқа ие болуы, оқу-

әдістемелік және шығармашылық жетістіктері, практикалық жұмыс тәжірибесі; 

ұжым арасындағы қарым-қатынастың педагогикалық әдеп пен  мәдениеттілікке сай 

болуы, колледждің материалдық– техникалық базасының талапқа сай толық 

қамтамасыз етілуі, оқытушы құрамының кәсіби деңгейінің жоғары болуы -  

колледж беделінің негізгі индикаторы болып табылады.  

 

2. Колледж миссиясы, стратегиялық мақсаты мен міндеттері 

Колледж миссиясы: 

 «Еңбек нарығында сапалы медициналық қызмет көрсете алатын кәсіби білікті 

және бәсекеге қабілетті заман талабына сай мамандарды даярлау» 

 

СТРАТЕГИЯЛЫҚ МАҚСАТЫ: 

   Мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес кәсіби біліктілігі жетік медицина 

мамандарын дайындау, жаһандық білім беру, ғылыми және ақпараттық қоғам 

жағдайында Қазақстанның азаматтық адамгершілік  қасиетті тұлғаға лайықты 

азаматын қалыптастыру. 

    ПАЙЫМДАУЫ: 
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       Еліміздің кәсіптік білім беру кеңістігінде медицина, фармацевтика 

саласындағы жоғары білікті мамандарды сапалы кәсіби даярлау жүйесіндегі 

жетекші колледжге айналу. 

 

МАҚСАТЫ:  

 Оқу процесіне медициналық және фармацевтикалық мамандықтар бойынша 

мемлекеттік жалпыға бірдей міндетті стандарттар мен үлгілік кәсіптік оқу 

бағдарламаларын басшылыққа алу. 

 Сапа менеджмент жүйесін халықаралық кезеңге шығару . 

 Материалдық-техникалық базаны күшейту. 

 Интерактивті технологияны  кеңінен қолдану  

 Оқу процесіне машықтығын, білімін, кәсіби біліктілігін дамытуға 

бағытталған әдістер енгізу. 

 Қосымша білім беру және ақылы қызмет көрсету жұмыстарының бағытын 

кеңейту.  

 Халықаралық қызмет ету аясындағы бағытталған жұмыстарды кеңейту.  

 

МІНДЕТТЕР: 

 

1.Білім беру қызметтері нарығында сапалы кәсіби маман даярлау арқылы 

колледждің оң имиджін қамтамасыз ету. 

2.Әлеуметтік серіктестер ұйымының тікелей қатысуымен әзірленген құзыреттілік 

тәсіл мен кәсіби стандарттарға негізделген білім беру бағдарламаларын іске асыру:  

 Студенттерде кәсіби маңызды қасиеттерді дамыту және олардың білім алу 

нәтижелері үшін жауапкершілігін арттыру; 

 Оқу үрдісінде заманауи инновациялық технологияларды, оқытудың 

модульдік-кредиттік жүйесін енгізу; 

 Желілік қызметтерді, кітапханаларды, оқу кабинеттерін, оқу процесін және 

электрондық құжат айналымын құрумен толық ақпараттандыру; 

 Қашықтықтан оқытудың инновациялық  технологиялары мен цифрлық білім 

беру ресурстарын дамыту. 

3.Түлектердің кәсіби біліктілігін жұмыс берушілердің талаптарына сәйкес келуін 

қамтамасыз ету және бәсекеге қабілеттілігін арттыру. 

4.Бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау мақсатында жұмыс берушілермен 

серіктестік қатынастарды дамыту. 

5.Колледждің материалдық-техникалық базасын жаңарту. 

6.Колледждің мамандандырылған және институционалдық әлеуетін арттыру. 
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3. КОЛЛЕДЖ ЖҰМЫСЫНЫҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ МЕН 

МІНДЕТТЕРІ: 

    Әдістемелік мәселе: 

 

ҚАЗІРГІ ЗАМАН ТАЛАБЫНА САЙ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАРМЕН ОҚЫТУ 

ЖӘНЕ ОҚУ ҮРДІСІН АҚПАРАТТАНДЫРУ АРҚЫЛЫ БІЛІМ САПАСЫН 

КӨТЕРУ» 

НЕГІЗГІ МІНДЕТТЕРІ: 

Колледж ұжымы жаңа 2020-2021  оқу жылында келесі негізгі міндеттері мен 

бағыттары бойынша жүргізілетін жұмыстарын жалғастырады және келесі нақты 

міндеттерді орындау бойынша жүргізілетін жұмыстарды бағыттасын: 

1. «Қазіргі заман талабына сай жаңа технологиялармен оқыту және оқу үрдісін 

ақпараттандыру арқылы білім сапасын көтеру» атты бірыңғай әдістемелік 

проблемасымен жүргізілетін жұмысты жүргізу. 

2. Жаңа жалпы міндетті стандарттарына көшуге байланысты, 1-ші және 2-ші 

курстардың барлық мамандықтарына арналған жаңа оқу жұмыс жоспарларын 

әзірлеу.  

3. Оқушылардың рухани мәдениетінің және әртүрлі бастаулардың көрінуіне, 

ізгілікті құрметтеуге, Мемлекеттік рәміздерге, патриоттық сезімдерге, азаматтық 

көзқарастарға қызығушылықтарын дамытуға жұмыс жүргізуді жалғастыру. 

4. Мемлекеттік тілді оқытуды іске асыруды жалғастыру, оқытушылар мен 

оқушылардың мемлекеттік тілді курстар, семинарлар, конкурстар, қосымша 

сабақтар арқылы оқытуды жалғастыру. 

5. Оқу процесіне жаңа заманауи технологияны меңгеру мақсатында есептеу және 

микропроцессорлық тениканы енгізуді жалғастыру.   

6. Кабинеттердің, зертханалардың, оқу шеберханаларының материалды-

техникалық базаны нығайту бойынша жүргізілетін жұмысты жалғастыру. 

7. Өндірістік оқуды өткізуді іске асыру  - еңбекке тәрбиелеу негізі ретінде болады. 

8. Колледждің оқытушыларының, циклдық комиссиясының және оқу орнының 

барлығының қызметін рейтингтік бағалауды іске асыру.  

9. Колледждің оқытушыларының озық тәжірибелерін, оқушылардың білімін 

электронды түрде бақылауларын жоспарлы түрде енгізуді  жалғастыру. 

10. Педагогикалық ұжымның әдістемелік шеберліктерін мамандықтарын 

жоғарылатуды курстары арқылы арттыру, жаңа технологиялар мен инновациялық 

процестерді оқып үйрену және оларды оқу процесіне енгізу. 

11.Оқушыларға дене шынықтырудан және спорттан білімдері мен дағдыларымен 

қамтамасыз ету, денсаулықтарын және өнегелі қасиеттерін тәрбиелеу, сабақтар 

арқылы ұл балалардың әскери қызметке деген дайындығына көбірек көңіл бөлу, 

топтан тыс шаралар және «салауатты өмір салты» клубын жүргізу. 

12. Әр оқушының оқуға деген ынтасын қалыптастыру бойынша жүргізілетін 

жұмыс, еңбек әрекетінің басты түрі, қазіргі заманғы қоғамдық ғылыми суреттер 

құрылғысы, белсенді өмір тұрғысы ретінде болады.   

13. Колледжде тазалық пен тәртіпті қамтамасыз ету, барлық кабинеттерді 

эстетикалық деңгейде безендіру. Колледждің барлық ұжымының мүлікті, 
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жатақхана нормаларын сақтауға деген жауапкершілігін арттыру жұмысын 

жалғастыру. 

14. Колледждегі оқушыларды кешенді тәрбиелеудің барлық жүйесін және алдына 

қойған міндеттерін іске асыру үшін, әр курста мәселелерді шешуге жеке ыңғайда 

қарау қарастырылсын: 

1 курс 

         Қоғамдық және жеке тұлғалық нормаларға бейімдеу және түсіндіру мына 

ережелер арқылы жүргізіледі: 

- орта кәсіптік оқу орындарындағы оқу жүйесімен және ТиПО құрылымымен 

таныстыру. 

- колледж дәстүрлерімен, қоғамдық ұйыммен, студенттердің міндеттері және 

құқықтарымен  таныстыру, студенттер мен оқытушылардың құқықтарының 

декларациясына қол қою. 

- өз бетімен жұмыс істеу дағдыларын үйрету, газет, журналдарды, қоғамдық 

саяси әдебиетті оқуға деген ынтасын тәрбиелеу. 

-  жалпы білім беру пәндерінен жақсы білім алу.(жаңартылған бағдарлама 

бойынша) 

-  жалпы кәсіптік  циклдер бойынша олимпиадаларға қатысу. 

- тезистер дайындау дағдыларын үйрету, тезистермен топ алдында сөз 

сөйлеу, қысқаша ақпарат және шолу жасау. 

- пәндік үйірмелер, спорттық секцияларға, колледж іс-шараларына қатысу 

арқылы қабылдау және бейімдеу  

-  облыстық, қалалық жастар акцияларына, сайыстарға, фестивальдарға 

қатысу. 

-  ұйымдастырушылық және қоғамдық-саяси жұмыстар негіздерін оқып 

үйрену, колледждік сайттардың материалдарын дайындау. 

 

2 курс 

 Қоғамдық-саяси қызметтердің негізгі дағдыларын бекіту, жаңаларын 

мыналар арқылы: 

- жалпы білім беретін пәндер және жалпы кәсіптік циклдер бойынша жақсы 

білім алу. 

- ұйымдастыру және қоғамдық-саяси жұмыс жүргізу дағдыларын дамыту. 

-  конференцияларда, төменгі курстар топтарында баяндама жасау. 

-  ұйымдастыру қабілетін талап ететін қоғамдық тапсырмаларды орындау. 

 -  өндірістік практика өту кезінде алғашқы кәсіптік дағдыларды алу. 

- техникалық проблемаларды шешуде творчесволық топтардың жұмысына 

қатысу. 

- семинарларға,спорттық секцияларға, конкурстарға, фестивальдарға, жастар 

дискуссияларына қатысу арқылы жаңа дағдыларды қалыптастыру болып 

табылады. 
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3 курс 

Төмендегі курстарда алынған қоғамдық – саяси қызметтің дағдыларын бекіту 

және жетілдіру, төмендегі әрекеттер: 

- арнаулы циклды дайындау бойынша жақсы білім алу. 

- ұйымдастыру және қоғамдық саяси жұмысының негізін іске асыру. 

- конференцияларда, төменгі курстар топтарында баяндама жасау. 

- ұйымдастыру қабілетін талап ететін қоғамдық тапсырма орындау. 

- өндірістік практика өту кезінде кәсіби дағдылану, мамандық алу. 

-техникалық проблемаларды шешуде творчестволық топтардың жұмысына 

қатысу. 

- семинарларға, көркемөнерге, «Үздік мейіргер», «Үздік жедел жәрдем» 

конкурсына қатысу, техникалыќ шығармашылыќ көрмеге ќатысу  арқылы жаңа 

білім алу болып табылады. 

 

4 курс 

Кәсіптік дағдыларын одан әрі жетілдіру. Студенттер  адамдармен жұмыс істей 

білуді, кәсіпорындардағы практикалық жұмысқа дайындығының деңгейін анықтау 

болып табылады. 

Кәсіби дайындықтарын және ұжымды басқаруға: 

- профильдік пәндер бойынша теориялық және практикалық білім алу. 

-өнеркәсіпке көмекке  теориялық және практикалық  әзірлемелер дайындау. 

-мамандық бойынша техникалық  білімді тереңдету және ұлғайту.  

- кәсіптік шеберлікті және мамандыққа деген сүйіспеншілікті арттыру 

арқылы әдеттендіру.    

 

 

Колледж жұмысының негізгі бағыттары 

1. Оқу жұмысы 

2. Оқу-өндірістік жұмысы 

3. Оқу-әдістемелік жұмыс 

4. Оқу-тәрбие жұмысы 

5. Кәсіби бағдар беру жұмысы 

6. Оқу процесін колледжішілік бақылау 

7. Әкімшілік-шаруашылық ісі бағытындағы атқарылатын жұмыстар 

 

4. 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;  
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       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 

Орындалға

ны туралы             

белгілер 

 1-мәжіліс 

1 2020-2021  оқу жылына  арналған 

Педагогикалық Кеңестің жұмыс жоспарын, 

Педагогикалық  Кеңес мүшелері мен  

хатшысын сайлау. 

28.08.20 

колледж 

директоры 

 

2 2020-2021  оқу жылына колледж 

құрылымын бекіту 

ОІЖ 

орынбасары 

 

3 

Қабылдау комиссиясының   2020-2021 оқу 

жылына оқушылар қабылдау қорытындысы 

қабылдау 

комиссиясыны

ң жауапты 

хатшысы 

 

4 2020-2021 оқу жылына арналған колледждің 

жұмыс жоспарын бекіту 

ОІЖ 

орынбасары 

 

5 2020-2021 оқу жылында жүргізілетін  

колледждің тәрбие жұмыс жоспарын бекіту 

ОІЖ 

орынбасары 

 

6 
Оқытушылардың оқу жүктемелерін бекіту 

ОІЖ 

орынбасары 

 

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  

ОІЖ 

орынбасары 

 

8 Топ жетекшілерін, кабинет меңгерушілерін 

бекіту. 

ОІЖ 

орынбасары 

 

9 Педагогикалық кеңесте колледждің ішкі 

тәртіп ережесін  қайта бекіту  

ОІЖ 

орынбасары 

 

10 Педагогикалық қызметкерлердің 

аттестаттау комиссия құрамын бекіту  

ОІЖ 

орынбасары 

 

11 Ағымдағы мәселелер   
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 2-мәжіліс 

1 «Техникалық  және кәсіптік және кредиттік 

оқыту технологияларын енгізу 

жолдары»тақырыбында баяндама 

11.11.202

0 
ОІЖ 

орынбасары 

 

2 «Жасөспірімдер арасындағы құқық 

бұзушылық пен қылмыстың алдын-алу 

басты міндет» тақырыбында баяндама 

Жастар ісі 

жөніндегі 

маман 

 

3    

4 Ағымдағы мәселелер   

 3-мәжіліс 

1 2020-2021 оқу жылының               І 

семестрдегі жүргізілген оқу-әдістемелік, 

ғылыми жұмыстарының есебі 

 

 

 

 

Қаңтар 

ОІЖ 

орынбасары 

 

2 2020-2021 оқу жылының              І 

семестрінде жүргізілген  тәрбие 

жұмысының есебі 

ОІЖ 

орынбасары 

 

3 «Жалпы гуманитарлық және әлеуметтік 

экономикалық  пәндер» оқытушыларының  

оқу-әдістемелік жұмыстарын тексеру 

қорытындысы 

ОІЖ 

орынбасары 

 

4 2020-2021 оқу жылының            І 

семестрінде кітапхана жұмысының есебі 

кітапханашы  

5 2020-2021 оқу жылының               І 

семестрінде психолог жұмысының есебі 

колледж 

психологы 

 

6 Студенттердің  салауатты өмір салтын 

қалыптастыру және денсаулығын нығайту 

жөніндегі колледждің оқу-тәрбие 

жұмыстарын ұйымдастыру 

ОІЖ 

орынбасары 

 

7 Ағымдағы мәселелер   

 4-мәжіліс 

1 «Мейірбике және жалпы медицина және 

фармация пәндер»  оқытушыларының  оқу-

әдістемелік жұмыстарын тексеру 

қорытындысы 

Сәуір ОІЖ 

орынбасары 

 

2 «Білім алушының тұлғасын 

қалыптастырудың психологиялық-

педагогикалық негіздері. Тұлғаға әсер 

етудің психологиялық құралдары» 

психолог  

3 2020-2021 оқу жылындағы қорытынды 

мемлекеттік емтиханның төрағасы мен 

мүшелерін бекіту 

ОІЖ 

орынбасары 

 

4 2021-2022   оқу жылындағы қабылдау 

комиссиясына жауапты комиссия құрамын 

бекіту,агитациялық жұмыстарды 

ұйымдастыру, нәтижесін талқылау және 

керекті құжаттарды дайындау мәселесі 

Қабылдау 

комиссиясыны

ң жауапты 

хатшысы 

 

5 Студенттердің тәжірибелік оқыту жағдайы 

және сапасы кәсіптік даярлауды арттыру 

ОӨТЖЖ 

орынбасары 

 

6 Ағымдағы мәселелер   

 5-мәжіліс 
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1 2020-2021 оқу жылының                     ІІ 

семестрдегі жүргізілген оқу-әдістемелік 

жұмыстардың есебі 

 

 

 

Маусым 

ОІЖ 

орынбасары 

 

2 2020-2021 оқу жылының                   ІІ 

семестрдегі жүргізілген тәрбие 

жұмыстарының есебі  

ОІЖ 

орынбасары 

 

3 2020-2021 оқу жылының                      ІІ 

семестрінде психолог жұмысының есебі 

кітапханашы  

4 Студенттердің  сабақ үлгерімі, сессия 

қорытындысы 

психолог  

5 Түлектердің кәсіптік тәжірибе жұмысының 

қорытындысы 

ОІЖ 

орынбасары 

 

6 Қабылдау комиссиясының құрамын 

бұйрықпен бекіту,кәсіби бағдар беру 

жұмыстарын оқытушыларға бөлу  

ОӨЖЖ                  

орынбасары 

 

7 МАК жұмысы ОІЖ 

орынбасары 

 

8 2021-2022   оқу жылындағы талапкерлерден 

құжаттарды қабылдау,консультация және 

емтихан күндерін белгілеу.Аппеляциялық 

комиссия құрамын бекіту. 

Әдіскер 

 

9 Ағымдағы мәселелер Колледж 

директоры 

 

 

5. Педагогикалық кеңес құрамы 

    Педагогикалық кеңес құрамы 

    1. Тезекбаева Э.Т..-  колледж директоры м.а, педагогикалық кеңес төрағасы 

    2. Тезекбаева Э.Т.– төраға орынбасары, директордың оқу ісі жөніндегі 

орынбасары. 

    3. Нурлыбаева Г.Т.. – колледж әдіскері, хатшы 

 

Мүшелері: 

1. С.К. Курамыс – «Кардиомед» ЖШС емханасының директорының 

орынбасары 

2. Суюбаева София Аргыновна – директордың кеңесшісі 

3. Маликова Кулмаш Сабырбергеновна - директордың тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары 

4. Ештаева Динара Зуппаралиевна - кадр бөлімінің меңгерушісі 

5. Байділдаева Раушан Орынбасарқызы  - директордың тәжірибе ісі 

жөніндегі орынбасары 

6. Килыбаева Айзина Муратовна -  оқу процесін ұйымдастыру 

департаментінің меңгерушісі 

7. Қуанышбай Асылзат Ардашерқызы – архивист 

8. Куршанова Назгул Калдыбаевна  - диспетчер 

9. Баисеиіт Шерхан Маратұлы - Жастар комитетінің хатшысы 
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10. Мыктыбеков Иззат Мухторугли – «Медициналық пәндер» бірлестік 

жетекшісі 

11. Байдарова Гулбаршын Андасовна - «Педагогика және жалпы білім 

беру» бірлестігінің жетекшісі 

12. Мархабаев Асылжан Кенесбекович – лаборант 

13. Абилакимов Габит Мусаевич - шаруашылық бөлімінің меңгерушісі 

14. Керимбекова Акерке Адиловна – бас есепші 

15. Сұлтанов Қыдырбай Тұрымбайұлы – ата-ана 

16. Тұрар Самал – МБ-19 тобының студенті 

17. Оқытушылар 

 

6. 2020-2021  ОҚУ  ЖЫЛЫНЫҢ  ОҚУ  ІСІ   ЖҰМЫСЫ  ЖӨНІНДЕГІ 

ОРЫНБАСАРЫНЫҢ   ЖҰМЫС  ЖОСПАРЫ 

Іс-әрекет бағыты  

1.Оқу процесін ұйымдастыру 

2. Бақылау және басшылық 

3.Оқыту мәнін жетілдіру, зерттеу, тәрбие, денсаулықты сақтау ортасын дамыту 

4. Медициналық мекемелермен  серіктестік  қатынастарды жалғастыру 
  

№ Іс-шаралар Мерзімі Ескерту 

Индикаторлар 

/соңғы нәтиже 

 

1 

Оқу процесін іске асыру 

жөніндегі  әдістемелік 

ұстанымдарды мен нормативтік 

құжаттар басшылыққа алу (оқу 

процесінің кестесі, оқу-жұмыс 

жоспары) (ҚРБжҒм 13.08.2020 

жылғы  №345 бұйрығын,  

2021-2022 оқу жылының 

басына техникалық және кәсіптік, 

орта білімнен кейінгі білім беретін 

оқу орындарында оқу процесін 

ұйымдастыру ҚРБжҒм 06.2020 

жылғы №130 бұйрығын  

басшылыққа алу 

Тұрақты  

Іс 

номенклатура 

сына сәйкес 

ереже 

2 
Оқытушылардың оқу жүктемесін 

құру және бөлу 

 

Тамыз 

Маусым  

Оқу жүктемесі 

жүктеме 

3 
Оқытушылардың оқу жүктемесін 

тарифтеу 
Қыркүйек  

Директордың 

бұйрығына 

сәйкес 

ереже 

4 
2020-2021 оқу жылына сабақ 

кестесін құру 

Тамыз  

Қаңтар 

 

Бұйрықтар 

кесте 

5 
Жаңа қабылданған студенттерді 

топтарға бөлу 

Тамыз  

 
 

бұйрық 

6 
 Жаңа оқу жылының кезеңдік-

әдістемелік комиссиясының жұмыс 

Қыркүйек  

 
Жоспарлар 

жоспар 
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жоспарын бекіту 

7 
Оқу пәндерінің оқыту сапасын 

бақылауды іске асыру 
Жыл бойы 

Сабақтарға 

қатысу 

анықтама 

8 
2-НК статистикалық есепті құру 

және өткізу 
Қыркүйек Есеп 

 

9 
Оқу процесін жақсарту мақсатында 

жаңа топтарда сауалнама жүргізу 
Қазан Сауалнамалар 

сауалнама 

10 
Қысқы және жазғы емтихан 

сессиясының кестесін құру 

Оқу проц. 

Кестесі 

бойынша 

Кестелер 

Емтихан 

кестесі 

11 

Аралық, қорытынды 

аттестациясының кестесін құру 

және бекіту 

Қараша  Кестелер 

кесте 

12 

Оқу процесінде заманауи 

ақпараттық-коммуникациялық 

технологияны дамыту 

Тұрақты  
Әдістемелік 

материалдар 

 

13 

Оқытуда АКТ пайдаланудың 

әдістемелік материалдарын құру: 

мультимедиялық таныстыру, слайд-

дәрістер, бейне дәрістер және 

бейнефильмдер 

Тұрақты  

 

Әдістемелік 

 

видеожинақ 

14 

 

Оқу сабақтары мен журналдарға 

бақылауды қамтамасыз ету 
Ай сайын  

анықтама 

15 
Арнайы пәндерден білім нәтижесін 

талдау 

Кесте 

бойынша 
 

анықтама 

16 

Оқытушыларға әдістемелік көмек 

көрсету және студенттердің білім 

сапасын бақылау мақсатында 

сабақтарға, емтиханға қатысу 

Жыл бойы 
Өзара сабаққа 

қатысу кестесі 

 

17 

Бітірушілердің жұмысқа 

орналасуын бақылауды жетілдіру 

және жұмыс берушілермен 

байланысты іске асыру 

Жыл бойы  

 

18 
Оқытушыларды аттестациялау 

бойынша комиссия құру 

Кестеге 

сәйкес 
Бұйрық 

бұйрық 

19 
Колледжің негізгі құрылымдық 

бөлімшелеріне ішкі аудит жүргізу 

Қараша  

Наурыз  

Аудит 

құжаттары 

анықтама 

20 

Білім беру қызметінің сапасына 

студенттер мен оқытушылардың 

мониторингісі 

Шілде 

Тамыз 

 Есеп,анықтама 

 

 

7. 2021-2022  ОҚУ ЖЫЛЫНА ТӘЖІРИБЕ ІСІ ЖӨНІНДЕГІ 

ОРЫНБАСАРЫНЫҢ ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ 

Мақсаты:  

       Халықаралық стандарттарға сәйкес нарықтық экономикалы мемлекетте жұмыс 

істей алатын кәсіби біліктілігі жоғары,бәсекеге қабілетті мамандар даярлау. 

Колледж бітірушілердің бәсекеге қабілеттілігін,кәсіби біліктілігін 

арттыру,сұранысқа ие болуын қамтамасыз ету. 
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Жан- жақты дамыған білімді, құзіретті болашақ медицина қызметкерін 

қалыптастыру. 

Міндеті: 

-Студенттердің білімпаздығын жандандыру, заманауи технологияларды үйрету. 

-Студенттерде жауапкершілік, мейірімділік  сезімдерін дамытып, болашақ 

мамандығын сүюге, білімдерін дамытуға, өз міндетін атқаруда жауапты болуға 

дағдыландыру, тәрбиелеу. 

 
№ Іс шаралар Орындалу 

мерзімі 

Индикаторлар 

/соңғы нәтиже 

 I.Ұйымдастыру мәселелері 

1 Студенттердің барлық оқу-тәжірибе жұмыстарын 

ұйымдастыру, өткізілуін қамтамасыз ету және  

бақылау жасау 

жыл бойы анықтама 

2 Директордын оқу ісі жөніндегі орынбасарымен 

бірлесіп бірінші жарты жылдықтағы практикалық 

сабақтардың кестесін, кұру және директормен 

бекіту 

қыркүйек  

2021 ж 

кесте 

4 Оқу жоспарына сәйкес емдеу-профилактикалық 

мекемелерімен оқу тәжірибесінің барлық түрлері 

үшін шарт жасасу 

қыркүйек 

2021 ж 

келісім шарт 

5 Емдеу мекемелерінде практикалық сабақ жүргізетін 

тәжірибедегі дәрігерлермен, өндірістік тәжірибе 

жетекшілерін   бекітуді қамтамасыз ету 

тамыз-қыркүйек 

2021 ж 

ұсыныс 

6 Тәжірибе сабақтарының, өндірістік оқыту,  кәсіптік 

тәжірибесінің     барлық қажетті құжаттарын өз 

мерзімінде дайындау (жоспарлар, журналдар, 

кестелер) 

қыркүйек-

желтоқсан  

қаңтар-маусым 

2022 

анықтама 

7 Тәжірибе оқуының барлық түрлеріне әдістемелік 

көмек беру, қамтамасыз ету 

жыл бойы  

8 Бақылау және әдістемелік көмек көрсету 

мақсатында тәжірибе сабақтарына қатысу және 

талдау. Практикалық сабақ жүргізетін тәжірибедегі 

дәрігерлермен жұмыс. Тәжірибедегі  дәрігерлермен  

оқу документациясын толтыру жөнінде әдістемелік 

кеңес беріп, сабақ беру әдістемесін үйрету жөнінде  

дөңгелек стол өткізу 

жыл бойы 

 

 

хаттама 

 II. Өндірістік оқыту  және  кәсіптік тәжірибелерді ұйымдастыру және өткізу 

1 Күнделіктерді және мінездемелерді жинау. ОӨТ, 

өндірістік оқыту   қорытындысы бойынша жұмыс 

Қыркүйек                

2021 ж 

Студенттердің 

күнделіктері 

2 Өндірістік оқыту және диплом алдындағы  кәсіптік 

тәжірибе өткізудің кестесін жасау 

желтоқсан  2021,               

сәуір  2022 

кесте 

3 Өндірістік оқыту және кәсіптік тәжірибенің  

кестесін директормен  бекіту. 

ӨО-дың  қорытындысын шығару,аттестациялық 

ведомость жасап, директормен бекіту 

желтоқсан  2021 

сәуір  2022 

қаңтар 2022, 

маусым 2022 

кесте 
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4 ӨО  және КТ алдында  кесте құрып, клиникалық 

пәндер бойынша студенттердің тәжірибелік 

дағдыларын, білім деңгейін  тексеру, мини 

клиникалық емтихан  өткізу «Үздік маман - 2022»  

конкурсы мен түлектерді жұмыспен қамту 

жәрмеңкесін  өткізу 

наурыз-сәуір , 

2022 

сәуір 2022 

анықтама 

5 Бекітілген тәртіп бойынша тәжірибелік оқыту 

еңбекті қорғау және техникалық қауіпсіздік, еңбек 

тәртібінің ережесі  бойынша нұсқау ұйымдастыру, 

өткізу 

желтоқсан  2021, 

сәуір  2022 

журнал 

6 Тәжірибелік оқыту кезеңінде еңбек, өнегелілік, 

құқықтық тәрбиені жетілдіру үшін  жеке топпен 

әңгіме, психологпен кездесу өткізу 

тұрақты хаттама 

 III. Тәжірибелік оқыту бойынша ішкі колледждік бақылау 

1 Оқытушылардың есеп беру құжаттарын, оқу 

жоспарының, тәжірибелік  оқыту 

бағдарламаларының, күнтізбелік-тақырыптық  және 

сабақ жоспарларының  орындалуына  бақылау  

жүргізу 

жыл бойы хаттама 

2 ӨО және кәсіптік тәжірибеге бақылау жасау  

кестесін құру және оның орындалуын қамтамасыз 

ету 

қантар, сәуір 

 

Кесте,анықтама 

 IV. Біліктілікті көтеру үшін жұмыс 

1  

 

Мамандарды  дайындау сапасы-бойынща денсаулық  

сақтау мекемелерінің талаптарын  оқыту 

жыл бойы  

2 Денсаулық сақтау және білім беру бойынша жаңа 

материалдарды,  талаптарды, бұйрықтарды, 

бағдарламаларды  оқыту және енгізу 

жыл бойы бұйрықтар 

3 Жұмыс  берушілермен анкета  жүргізу, талдау  сәуір- маусым сауалнама 

4 Жүйелі түрде  кәсіби  біліктілікті  көтеру біліктілігін 5 

жылда 

1 рет   көтеру 

сертификат 

 

                     

 

 

 

8. Оқу-әдістемелік жұмыс жоспары 

Колледждің әдістемелік тақырыбы:  «Кәсіптік және техникалық білім беруде еңбек 

нарығының талаптарына сәйкес мамандарды сапалы даярлау» 

    Әдістемелік қызметтің мақсаты:  Кәсіби - білікті және бәсекелестікке қабілетті    

мамандарды  заманауи педагогикалық және ақпараттық технологияларды  біріктіру арқылы  

дайындау. 

Әдістемелік  жұмыс міндеттері: 

♦ Колледжде БМЖС  талаптарына сәйкес жасалатын білім беру бағдарламаларын    

әдістемелік қамтамасыз ету; 
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♦ ҚР  Білім және ғылым Министрлігінің   нормативтік, бағдарламалық-әдістемелік  

құжаттарын зерделеу; 

♦ Оқытушылардың жаңа жұмыс жағдайындағы шығармашылық  мүмкіндіктерін ашу, маман 

даярлаудағы озық тәжірибелерді зерттеу, жинақтау және тарату; 

♦ Колледждегі оқу-әдістемелік жұмыстарды үйлестіру;  

♦ Педагогикалық кадрлардың  үздіксіз біліктілігін арттыру жұмысын әдістемелік қамтамасыз 

ету, білім мазмұнын жаңарту аясындағы жаңа бағдарламаны меңгеру курстарынан өту; 

♦ Оқу үдерісіне жаңа және қолданыстағы заманауи ақпараттық және педагогикалық 

технологияларды, бақылау - бағалау құралдарын, үздік оқытушылардың тәжірибелерін  

зерделеу, қорытындылау және енгізу;  

♦ Баспасөз беттеріне, әдістемелік сайттарғаоқытушылардың мақалаларын жариялауға бағыт- 

бағдар беру, оқу – әдістемелік жұмыстарын насихаттауды арттыру; 

Әдістемелік жұмыс қойылған мақсаттар мен міндеттеріне сәйкес қызметтің келесі бағыттары 

бойынша  жүзеге асырылады: 

1.Колледждің әдістемелік қызметіне қатысу, облыстық, аймақтық және республикалық 

біліктілігін арттыру ұйымдарында өз білімін жетілдіру арқылы оқытушылардың біліктілігін 

арттыру. 

2.Оқу - әдістемелік кеңес 

3.Әдістемелік семинарлар 

4.Жас педагог мектебі жұмысы. 

5.Педагогикалық қызметкерлерін аттестаттау. 

6.Оқытушылардың кәсіби құзыреттерін қалыптастыратын инновациялық  жұмыс тәжірибесін 

зерттеу, жинақтау және тарату. 

7.Пәндік олимпиадалар. 

8.Ғылыми – тәжірибелік конференциялар (оқытушылар мен студенттер ынтымақтаса) 

9.Пәндік циклдік комиссия жұмысы. 

 

Әдістемелік жұмыс - оқытушылардың кәсіби шеберлігін шыңдап, жоғары деңгейге жетуін 

қамтамасыз ету мақсатында колледждің оқу - әдістемелік қызметі ҚР «Білім туралы» Заңына, 

«Тілдер туралы» Заңына, БЖҒМ нормативті құжаттарына, Мемлекеттік жалпы білім беру 

стандартына және Үлгілік оқу бағдарламаларына сәйкес іске асады. Педагогикалық қызметтің 

нәтижелілігі мен тиімділігі бірінші кезекте оқытушылар ұжымының шығармашылығы мен 

біліктілігіне, оқу үдерісінің әдістемелік қамсыздандырылуына байланысты жүзеге асады. 

 

Жұмыстың негізгі бағыттары: 

І. Ұйымдастыру жұмыстары 

 

№ Жұмыс мазмұны 
Орындалу 

мерзімі 

Орындауға 

жауаптылар 

Аяқталу 

нысаны 

1 

2020-2021 оқу жылындағы колледждің әдістемелік 

кеңес мәжілісінің жоспарын, әдістемелік 
кабинеттің оқу - әдістемелік жұмысының  

жоспарын бекіту. 

тамыз 
2020 ж. 

Директордың 
ОІЖО, әдіскер 

қыркүйек 

2 

2020-2021 оқу жылында  колледжде атқарылатын 

оқу, оқу-әдістемелік,оқу-өндірістік, тәрбие 

жұмыстарының және ц/к-дың жұмыс жоспарларын 
колледждің бірыңғай жоспарына ендіру. 

тамыз 

2020ж. 

Директордың 
ОІЖО, ТІЖО, 

ОӨЖТ, Оқу  

процесін 

ұйымдастыру  
департаментінің 

меңгерушісі, 

әдіскер 

қыркүйек 

3 Циклдік комиссиялардың: тамыз Директордың қыркүйек 
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апталықтарын өткізу мерзімдерін белгілеу;  

ЦК оқытушыларының: 
жеке жұмыс жоспарларын бекіту; 

ашық сабақтар және іс-шаралар  (мастер класс, 

дөңгелек үстел, конференция т.б.) өткізу 

жоспарларын бекіту; 
әдістемелік талдаулары мен баяндамаларын өткізу 

кестесін бекіту. 

өзара сабаққа қатысу кестелерін бекіту. 
үйірме  жұмыстары, пәнаралық олимпиадаға 

дайындық, ғылыми-практикалық конференцияға 

дайындық, кешенді тестке дайындық 

жұмыстарының жоспарын бекіту. 
Кітапханашылардың жылдық жұмыс жоспарын 

бекіту. 

2020ж. ОІЖО, әдіскер, 

Оқу  процесін 
ұйымдастыру  

департаментінің 

меңгерушісі,  

ПЦБ 
жетекшілері, 

кітапхана 

қызметкерлері 

4 

ҚР «Білім туралы»  Заңы, Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің (ПП РК 31.07.2015 ж.қаулы  №647) 

бекіткен медициналық мамандықтар бойынша 

техникалық және кәсіптік білім берудің 

мемлекеттік жалпыға міндеті стандартына сәйкес 
әзірленді. Қазақстан Республикасы Білім және 

Ғылым министрлігінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі 

№152 бұйрығымен бекітілген «Кредиттік оқыту 
технологиясы бойынша оқу үдерісін 

ұйымдастырудың ЕРЕЖЕСІНЕ» (28.01.2016 жылғы 

өзгерістер және толықтыруларымен) және 2013 
жылғы 16 тамыздағы №343 ҚР БжҒМ бұйрығымен 

бекітілген (15.07.2016 жылғы өзгерістер және 

толықтыруларымен)  Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрінің  2018 жылғы 31 
қазандағы № 604 «Білім берудің барлық деңгейінің 

мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 

стандарттарын бекіту туралы» және  Қазақстан 
Республикасы Білім және ғылым министрінің 06. 

04. 2020  жылғы  

№130 бұйрығына сәйкес қатаң үлгіліктегі міндетті 

құжаттар үлгісіне сәйкес  әдістемелік кабинетке 
оқу бағдарламалық, оқу-әдістемелік құжаттарды 

жинақтау. 

қыркүйек 

2020ж. 

 

Директордың 

ОІЖО, әдіскер, 

ПЦБ 
жетекшілері 

 

5 
2020-2021 оқу жылындағы әдістемелік кеңестің №1 

мәжілісін өткізу. 

қыркүйек 

2020ж. 

Директордың 
ОІЖО, әдіскер, 

Кеңес мүшелері 

қыркүйек 

6 

Жас оқытушылар мен колледжге жаңадан 

қабылданған оқытушылардың оқу-тәрбие үрдісінде 
шеберлік деңгейлерін қалыптастыру мақсатында: 

тәлімгерлер тағайындау; 

тәлімгерлердің жас оқытушылармен жүргізетін 
жұмыстарының жылдық жоспарымен танысып, 

бекіту. 

қыркүйек 
2020ж. 

    Директордың 

ОІЖО және 

ТІЖО, әдіскер 

қыркүйек 

7 

Біліктілік санаттарын көтеру үшін өтініш білдірген 

оқытушыларды  ҚР Білім және ғылым министрінің 
«Педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген 

тұлғаларды аттестаттаудан өткізу қағидалары мен 

шартын бекіту туралы» заңымен таныстыру. 

қыркүйек 

2020ж. 

Директордың 
ОІЖО, әдіскер, 

Кеңес мүшелері 

қыркүйек 

8 
ПЦБ  төрағаларының әдістемелік кабинеттегі 
блоктарын (портфолио папкасын) талапқа сай 

жыл бойы 
Әдіскер ,  
пән бірлестік 

оқу жылы 
соңында 
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өңдеп,  толықтырып отыруларын қадағалау. жетекшілері 

9 
2020-2021 оқу жылындағы әдістемелік кеңестің №2 

мәжілісін өткізу. 

қараша 

2020 ж. 

Директордың 

ОІЖО, әдіскер, 
Кеңес мүшелері 

қараша 

 

10 
Колледжде кітапхана апталығын өткізу және 

бағыт-бағдар беру 

Жоспарға 

сәйкес 

Кітапхана 

қызметкерлері  
ақпан 

11 
ПЦБ мәжілістеріне қатысу және жоспарланған іс-

шаралардың орындалуын қадағалап отыру. 
жыл бойы 

Директордың 
ОІЖО, әдіскер,  

ПЦБ 

жетекшілері 

оқу жылы 

соңында 

12 

Колледжде және өндірісте практикадан  өтетін 

орындарда «Еңбек қорғау» заңының орындалуы 

мен «Техникалық қауіпсіздік ережелерін» қатаң 
сақталуын қадағалау. 

жыл бойы 

Директордың 

тәжірибе 

жөніндегі 

орынбасары, 
ПЦБ 

жетекшілері 

оқу жылы 

соңында 

13 
2020-2021 оқу жылындағы әдістемелік кеңестің №3 

мәжілісін өткізу. 

қаңтар 

2021 ж. 

Директордың 
ОІЖО, әдіскер, 

Кеңес мүшелері 

қаңтар 

 

14 
Оқу процесінің талапқа сай жүргізілуін қадағалап 

отыру. Жас оқытушылар сабақтарын қадағалап, 
талдау жүргізіп,  әдістемелік көмек көрсетіп отыру. 

жыл бойы 

Әдіскер ,  

ПЦБ 
жетекшілері 

оқу жылы 

соңында 

15 

Колледжішілік оқушылар арасында өткізілетін 

«Ғылыми практикалық конференция» мен 

«Пәнаралық олимпиадалар» т.б. іс-шараларды 
ұйымдастырып, өткізуге әдістемелік көмектер 

көрсету. 

Оқу 

жылында 

Әдіскер ,  

ПЦБ 
жетекшілері 

оқу жылы 

соңында 

16 
Колледж студенттеріне электронды оқулықтар, 
тірек-конспектілер, әдістемелік нұсқаулықтар  

әзірлеу мен дидактикалық материалдар даярлау.  

жыл бойы 
Әдіскер ,  
ПЦБ 

жетекшілері 

оқу жылы 

соңында 

17 
«Үздік  жас оқытушы-2021»,   «Үздік бейнесабақ-
2021» байқауларын ұйымдастыру және өткізу. 

2020-

2021ж.  

оқу жылы 

Директордың 

ОІЖО, әдіскер , 
ПЦБ 

жетекшілері 

Жоспарға 
сәйкес 

18 
2020-2021 оқу жылындағы әдістемелік кеңестің №4 

мәжілісін өткізу. 

наурыз 

2021ж. 

Директордың 

ОІЖО, әдіскер, 
Кеңес мүшелері  

наурыз 

 

19 

ШҚББ-нан келген  хаттарға және колледж 

әкімшілігінің тапсырмаларына сәйкес, барлық іс-
шараларды ұйымдастыру жұмыстарын қадағалау 

және жүргізу. 

жыл бойы  
 

Директордың 

ОІЖО және 

ТІЖО, әдіскер 

оқу жылы 
соңында 

20 
2020-2021 оқу жылындағы әдістемелік кеңестің №5 

мәжілісін өткізу. 

маусым 

2021ж. 

Директордың 

ОІЖО, әдіскер, 
Кеңес мүшелері 

мамыр 

 

 

ІІ. Оқу-әдістемелік жұмыстар 

 

№ Жұмыс мазмұны 
Орындалу 
мерзімі 

Орындауға 
жауаптылар 

Аяқталу 
нысаны 

1 
ЦПБ-да   оқу – әдістемелік кешендердің 

талапқа сай түзілуін тексеру. 

қыркүйек 

 

Әдіскер ,  

ПЦБ 

жетекшілері 

қыркүйек 

 

2 
 Барлық мамандықтар бойынша оқытылатын 

пәндердің  оқу әдістемелік кешендерін ҚР БжҒ 
жыл бойы 

Директордың 

ОІЖО, әдіскер,  

оқу жылы 

соңында 
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министрінің №130 бұйрығы негізінде қайта 

жасақтау, бекіту. 

ПЦБ 

жетекшілері 

3 

Мамандықтарға сәйкес  курстық жұмыстар мен 

дипломдық жобалардың орындалуын 

нормалық бақылауға сәйкес  жүргізілуін 

қадағалау. 

 

оқу жылы 

барысынд

а 

 

Директордың 

ОІЖО, әдіскер,  

ПЦБ 

жетекшілері 

оқу жылы 

соңында 

4 

Білім беру қызметіне сәйкес, оқытушылардың 

рейтингтік  картасының  балдық жүйе 

көрсеткіштері  бойынша қорытынды кестесін 

шығару . 

қазан 

 2020ж. 

Директордың 

ОІЖО, әдіскер,  

ПЦБ 

жетекшілері 

қазан 

 

5 

Оқу кабинеттерінің, зертханалардың, 

симуляциялық кабинеттердің мемлекеттік оқу 

стандарттарына сай жабдықталуын  және 

ОӘК-мен толықтырылуын бақылау.   

жыл бойы 

Директордың 

ОІЖО, әдіскер,  

ПЦБ 

жетекшілері 

оқу жылы 

соңында 

6 

Колледж оқушылары арасында ғылыми 

шығармашалық конференция және 

медициналық пәндер, педагогикалық және  

жалпы білім беру  пәндері бойынша 

колледжішілік пәнаралық олимпиада өткізу. 

оқу жылы 

ішінде 

айлық 

жоспарға 

сәйкес 

Директордың 

ОІЖО, әдіскер,  

ПЦБ 

жетекшілері 

жоспарлы 

7 

Біліктілікті арттыру курстарынан өткен 

оқытушылардың қатысуымен «Білім беру 

саласындағы озық тәжірибелерді» тарату 

мақсатында семинар өткізу. 

оқу жылы 

ішінде 

айлық 

жоспарға 

сәйкес 

Директордың 

ОІЖО, әдіскер,  

ПЦБ 

жетекшілері 

оқу жылы 

соңында 

8 

Арнайы кестеге сәйкес оқу жылында  

өткізілген   ПЦК  апталықтарының  есебін 

талдау және құжаттарын қабылдап отыру.  

жыл 

бойы 

Директордың 

ОІЖО, әдіскер,  

ПЦБ 

жетекшілері 

оқу жылы 

соңында 

9 

Біліктілік санатын көтеру үшін өтініш берген 

оқытушыларды аттестаттаудан  өткізу 

мақсатында  сараптамалық топ отырысын 

өткізу. 

ақпан айы 

жоспарға 

сәйкес 

2021ж. 

Директордың 

ОІЖО, әдіскер,  

ПЦБ 

жетекшілері 

ақпан айы 

1

0 

Кітапхана мен әдістемелік кабинет 

байланысын дамыту. Оқытушыларды сабақ 

беретін пәндеріне сәйкес, кітапхана қорындағы 

оқулықтар тізімімен таныстырып, хабардар 

етіп отыру. 

жыл бойы 

Кітапхана 

қызметкерлері, 

әдіскер 

оқу жылы 

соңында 

1

1 

Біліктілік санатын көтеру үшін өтініш берген 

оқытушыларды аттестаттаудан  өткізу үшін 

колледжішілік аттестаттау комиссиясының 

отырысын  өткізу. 

ақпан айы 

жоспарға 

сәйкес 

2021ж. 

Директордың 

ОІЖО, әдіскер,  

Аттест. 

комиссия 

мүшелері 

ақпан 

1

2 

Колледждегі оқу-тәрбие  процесі бойынша   

жылдық есептерін жинақтау 

маусым  

2021ж. 

Әдіскер ,  

ПЦБ 

жетекшілері 

маусым 

 

 

 

9. Колледждің әдістемелік кеңес мәжілісінің жұмыс жоспары 
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№ Қаралатын мәселелер Өткізу 

мерзімі 

Жауаптылар  Өткізу орны 

I мәжіліс 

1 
2020-2021 оқу жылына әдістемелік кеңестің 

құрамын және жұмыс жоспарын бекіту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

қыркүйек 

Э.Т.Тезекбаева 
 

 
№ 207 өткізу. 

 

 

2 

Жас оқытушылар мен колледжге жаңадан  

қабылданған оқытушылардың оқу-тәрбие үрдісінде 

шеберлік деңгейлерін қалыптастыру мақсатында:  

 тәлімгерлер тағайындау 

 тәлімгерлердің жас оқытушылармен 

жүргізетін жұмыстарының жылдық  

жоспарларымен танысып, бекіту. 

Директордың 

ОІЖО және 

ТІЖО, әдіскер,  

ПЦБ жетекшілері 

3 
Біліктілік санаттарын көтеру үшін өтініш білдірген 

оқытушылар тізімімен  таныстыру. 

Директордың 

ОІЖО, әдіскер 

4 

Циклдік комиссиялардың жылдық жоспарлары,  

апталықтарын өткізу, ашық сабақтар мен іс-

шаралар,  өзара сабаққа қатысу кестелері, 

әдістемелік талдаулары мен баяндамаларын 

бекіттіріп,  өткізілгені туралы мәлімет беру. 

Оқушылардың білім сапасын көтеру мақсатында 

атқарылатын  іс- шаралар жоспарымен танысу, 

бекіту. 

Директордың 

ОІЖО, әдіскер,  

ПЦБ жетекшілері 

II мәжіліс 

 

№ 207 өткізу. 

 

1 

«Оқытудың компьютерлік технологиясын» 

қолдану аясы бойынша компьютермен 

жабдықталған кабинеттердің талапқа сай жұмыс 

жасау жағдайымен таныстыру.   

Байсеит Ш.М., 

ПЦБ жетекшілері 

 

 

2 

Колледжішілік  оқушылар арасында өткізілетін 

ғылыми-практикалық конференция, пәнаралық 

олимпиада, өткізу бойынша дайындық 

жұмыстарымен танысу. 

ПЦБ жетекшілері 

3 
Әдістемелік кеңестің I мәжілісінде берілген 

тапсырмалардың орындалу  қорытындысы 

Директордың 

ОІЖО, әдіскер, 

Кеңес мүшелері 

III мәжіліс 

1 

Әдістемелік кеңестің I жарты жылдықтағы 

атқарған жұмыстарының есебі және алдағы 

міндеттері. 

 

 

Қаңтар 

 

 

 

 

ПЦБ жетекшілері, 

әдіскер 

 

 
№ 207 өткізу. 

 

 

 

 

 

 

2 

ШҚББ – на аттестаттаудан өткізуге бірінші және 

жоғары біліктілік санатына  ұсынылған 

оқытушылардың құжаттарының  

дайындығы жөнінде сараптамалық топтың 

мәліметімен танысу. 

Директордың 

ОІЖО, әдіскер, 

Кеңес мүшелері  

 

3 
ПЦБ –дағы үйірме жұмыстарының жүргізілу 

барысы 

ПЦБ жетекшілері 

4 

 

Колледжішілік  оқушылар арасында өткізілетін 

пәнаралық олимпиада нәтижелерімен таныстыру. 

ПЦБ жетекшілері 

5 
« Кітапхана күні» аясында өткізілетін іс-шаралар 

жоспарына сәйкес, жүргізілген жұмыстардың 

Кітапхана 

қызметкерлері 
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нәтижесі және орындалу барысы туралы есеп беру. 

6 
Әдістемелік кеңестің II мәжілісінде берілген 

тапсырмалардың орындалу  қорытындысы. 

Нурлыбаева Г.Т. 

 

IV мәжіліс 

1 

2020-2021 оқу жылында біліктілік санаттары 

бойынша аттестаттаудан өтетін  педагогтердің 

дайындаған ашық бейнесабақтары туралы мәлімет 

беру. 

 

ПЦБ жетекшілері 

№ 207 өткізу 

2 
Әдістемелік кеңестің III мәжілісінде берілген 

тапсырмалардың орындалу  қорытындысы. 

Нурлыбаева Г.Т. 

 

 

Vмәжіліс 
1 

 

Жас оқытушыларға бекітілген тәлімгерлердің 

есебін тыңдау. 

 

 

 

 

 

 

мамыр 

ПЦБ жетекшілері, 

Тәлімгерлер  

, № 207 
өткізу. 

 
2 

2020-2021 оқу жылына педагогикалық 

жүктемелерді бөлу жобасын жасау. 

ПЦБ жетекшілері, 

әдіскер 

3 
2020-2021  оқу жылындағы әдістемелік кабинеттің 

атқарған жұмыстары бойынша қорытынды есебі. 

ПЦБ жетекшілері, 

әдіскер 

 

4 

Циклдік комиссиялардың оқу жылы барысында 

атқарған жұмыстары жөнінде есеп беру күнін 

белгілеу. 

Нурлыбаева Г.Т. 

 

5 
Әдістемелік кеңестің IV мәжілісінде берілген 

тапсырмалардың орындалу қорытындысы. 

Нурлыбаева Г.Т. 

 

 
 

10. Жас педагог мектебінің жұмыс жоспары 

Р/С Жұмыстың тақырыбы Жауапты Түрі Уақыты 

1. Оқу жылының басында нормативті 

құжаттармен таныстыру.  

1. Колледж оқытушысының лауазымдық 

міндеттері.  

2.Техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білім  беру 

ұйымдарының педагогтары жүргізетін  

міндетті құжаттармен таныстыру.  

3. Сабақ  жоспарын құруға әдістемелік 

көмек беру. 

ЦПБ жетекшілері, 

Әдістемелік кабинет 

 

Кездесу, 

пікір 

алмасу 

Қыркүйек 

2. Колледждегі тәлім – тәрбие  

жұмыстарының жүргізілуі 

Директордың  

тәрбие жұмысы 

жөніндегі 

орынбасары 

Оңғарова Г.М. 

Кездесу, 

пікір 

алмасу 

Қыркүйек 

3. Сабақ құрылымын, сабаққа қойылатын 

талаптарды, сабақты жоспарлау және 

оған дайындалу кезеңдерін, сабақты 

 ЦПБ жетекшілері, 

 тәлімгерлер 

Дөңгелек 

стол 

Қыркүйек 
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талдау және өз сабағына талдау. жасауды 

қорытындылау және ұсыныстар әзірлеуге 

көмек беру 

4. Арнайы пәндер оқытушыларының 

WorldSkills стандарттары мен 

құзыреттіліктер бойынша жұмысы. 

Сеиткулова Г.К. Тәжірибе 

алмау 

Қараша 

5. Инновациялық білім беру ортасы 

жағдайында педагогтардың кәсіби 

құзыреттіліктерін дамыту факторлары. 

Дильдабекова Г.Е. Тәжірибе 

алмасу 

Қараша 

6. Кәсіптік модульдер бойынша 

дайындалатын оқу-әдістемелік 

құралдарға қойылатын талаптар. 

ЦПБ жетекшілері: 

Байдарова Г.А., 

Исабаева Ж.О. 

Баяндама Қараша 

7. Оқушыларды шығармашылыққа 

дайындау кезеңдері. 

Жас оқытушыларға ғылыми жобалар 

жазудың кезеңдерімен таныстыру 

ЦПБ жетекшілері: 

Байдарова Г.А., 

Исабаева Ж.О. 

Баяндама Желтоқсан  

8. Психологиялық жұмыстар. 

1. «Тұлғаның өзін-өзі тануы» 

(тренинг). 

2. Педагогикалық этика 

3. Педагогтің имиджі (тренинг). 

4.«Өз құзіреттілігін көтеру» (сауалнама) 

Педагог-психолог 

Маликова К.С. 

тренинг Желтоқсан 

9.  Оқу-әдістемелік құралдарымен 

таныстыру. Газет, журналдарды оқу, 

интернет материалдары мен танысу. 

Кітапхана 

меңгерушісі 

Кездесу, 

сұхбат. 

Қантар 

10. Дене шынықтыру сабағындағы оқытудың 

педагогикалық технологиялары 

Асубаев Б.А.. Сайыс Ақпан  

11. Жаңа технологиялар: белсенді түрлері 

мен өзара байланыстары; 

Ашық сабақтардың әдістемелік нұсқауын 

дайындау бойынша кеңестер. 

Әдістемелік кабинет, 

 

Семинар Наурыз 

12. Жас мамандардың кәсіби тұлғаларын 

қалыптастыруға, кәсіптік шеберліктерін 

көтеруге көмек көрсету. 

1.Әрбір 3 жыл сайын біліктілігін арттыру  

2.Курстан өткеннен кейінгі кезеңді 

бақылау (іс жүзінде пайдалану) 

3.Аттестациядан өткен кезде біліктілік 

талаптарына  сәйкестігі. 

Әдістемелік кабинет 

Жоспар бойынша 

Кездесу, 

пікір 

алмасу 

Сәуір  

13. WorldSkills талаптары бойынша кәсіптік 

шеберлік чемпионаттарын ұйымдастыру 

және өткізу (облыстық, республикалық 

чемпионат стандарттарын оқу үрдісіне 

енгізу 

Сеиткулова Г.К. Баяндама Мамыр 

14. Жас оқытушылар мектебін 

қорытындылау және талдау, мониторинг 

жүргізу. 

Әдістемелік кабинет  Маусым 

 

11. Педогогикалық шеберлік мектебінің жұмысы 
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№ Тақырыптың мазмұны Жауапты  

оқытушы 

Өткізілу 

мерзімі 

1. «Педагогикалық шеберлік мектебі» құрамын 

және жоспарын бекіту  

Э.Т.Тезекбаева, әдіскер,  

ЦПБ жетекшілері 

тамыз 

2 Шығармашылықпен айналысатын 

оқытушылардың мақалаларын баспа бетіне 

жариялауды ұйымдастыру. 

Әдіскер 

ЦПБ жетекшілері  

Жыл 

бойында 

3 «Кәсіптік практика мен дуальды оқытуды 

ұйымдастыру және өткізу қағидалары» 

Сеиткулова Г.К. Қыркүйек 

4 Жаңартылған оқу бағдарламасының бастапқы 

білім беретін пән оқытушыларына тиімділігі 

Қарсыбаева Қ.Р. Қазан 

5 WorldSkills стандарттары бойынша аймақтық 

чемпионаттарды ұйымдастыру және өткізу 

прцесінің негізгі аспектілері 

Сеиткулова Г.К. Қараша  

6 Педогогикалық шеберлікті  жетілдіру арқылы 

оқушыларға сапалы білім беру. 

Тургумбаева Ф.А. Желтоқсан 

7 Кәсіптік білім беретін пән оқытушыларының 

аудиториядағы мәдениетін қалыптастыру жолдары 

Онгарова Г.М. Ақпан 

8 Педагогикалық сабақты өту барысы  Исабаева Ж.О. Наурыз 

9 Үлгілік жоспары мен бағдарламаларын 

өзектендіру (әзірлеу) кезеңдері мен нәтижелері  

Байдарова Г.А. Мамыр  
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12. Колледжішілік бақылау жоспары 2020-2021 оқу жылы 

Колледжішілік бақылаудың мақсаты 

 

Колледжде атқарылатын жалпы қызметтердің жұмысын  жетілдіру, оқу-тәрбие 

процесін және оның бөлімшелерінің жұмысын жақсарту,  тиімді резервін іздеу, 

білім саласындағы озық тәжірибелерді насихаттау және жинақтау, 

колледжішілік тәртіпті нығайту және оқытушылардың, қызметкерлердің, 

сонымен қатар  студенттердің қызметтерінің нәтижелі болуы үшін 

жауапкершіліктерін күшейту, кемшіліктерді анықтау  және олардың алдын алу.  

 

Колледжішілік бақылаудың міндеттері 

 

Колледжішілік бақылау жүргізу кезінде ҚР Білім және ғылым министрлігінің, 

қалалық білім басқармасының және білім саласына қатысты өкілетті 

органдардың нұсқамалық хаттары мен ұсыныстарын ескере отырып: 

 оқу-тәрбие процесін қамтамасыз ету және жетілдіру; 

 оқытудың жаңа технологияларын әзірлеу, енгізу; 

 педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыруды үздіксіз қамтамасыз ету және 

жүзеге асыру; 

 колледждегі құрылымдық бөлімшелердің қызметін зерделеу және жақсарту; 

 колледж қызметінің барлық аспектілерін қамту, шынайы бейнені анықтау және 

фактілер мен істердің нәтижелігін нақты бағалау. 
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№ Бақылау мазмұны Бақылау мақсаты 
Бақылау 
объектісі 

Бақылау 

нысаны 
мен 

әдістері 

Бақыла
у түрі 

Бақылау 
мерзімі 

Бақылауға 

жауапты 

лар 

 Қайда 

қарастырыл

а 
ды/ 

талқыланад

ы 

Бақылау 

нәтиже 
лерін 

жалпылау/

қортынды
лау 

нысаны 

1 2 3   4 5 6 7 8 

1 
Оқу жылы барысында оқу-

тәрбие  процесін бақылау.  

Оқу-тәрбие процесінің 
талапқа сай, сапалы 

өткізілуін қадағалап 

отыру.   

 

Колледжішілі

к 

құрылымдық 
бөлімшелер 

Фронталь

ді 

(жалпы 
қамту) 

Жоспар

лы 
Жыл бойы  

Э.Т.Тезекбаева 

К.С.Маликова, 

әдіскер  

Педагогикал

ық кеңес, 

әдістемелік 
кеңес,  

Оқу 
жылының 

соңы 

 

 

2 

Оқу кабинеттері,симуляция 

кабинеттер, зертханалар, және 
оқу-өндірістік практикасын 

өткізу аймағындағы 

жабдықталу жағдайларының 
сақталуын бақылау.  

Колледждегі барлық оқу 

симуляция кабинеттері 

мен кабинеттер және 
зертханалардың  

эстетикалық жабдықталу 

дәрежесін және 
санитарлық жағдайын 

бақылап отыру.  

Оқу 
кабинеттері, 

зертханалар, 

және оқу-
өндірістік 

практикасын 

өткізу аймағы 

Алдын 

ала жеке 

Жоспар

лы 

I-II 

семестрде 
арнайы 

түзілген 

кесте 
бойынша. 

Килыбаева А.М. 

Нұрлыбаева Г.Т. 
ЦК төрағалары. 

педагогикал
ық кеңес 

өндірістік 

мәжіліс 

Оқу жылы 

ішінде 
 

3 

ТжКББ жүйесінің өзгерістері 

мен талаптары негізінде оқу 
процесіне қатысты 

жұмыстарды жандандырып 

отыру. 

Білім беру үрдісінің жай-

күйін және тәрбие 
бағытының тиімділігін 

жүйелі түрде зерделеп 

отыру. 

Оқу-тәрбие 

бөлімі 

Тақырып

тық  

Жоспар

лы 
Жыл бойы 

Э.Т.Тезекбаева 

А.Килыбаева  

Г.Нұрлыбаева 
Әдіскер 

Педагогикал

ық кеңес, 

әдістемелік 
кеңес, 

Оқу жылы 
ішінде 

4 

Кітапхананың жұмысын 
сандық жүйеге (цифрландыру) 

толық көшіру және 

жаңартылған оқу мазмұнына 
сәйкес оқулықтармен  

толықтырып отыру. 

 

Жаңартылған оқу 

мазмұнына сәйкес 

талаптарды жүзеге асыру 

мақсатында жалпыбілім 
пәндеріне арналған 11 

сынып базасындағы 

оқулықтармен  
қамтамасыз ету және 

сандық жүйеге толық 

өтуді қадағалау 

Колледж 

кітапханасы 
Жүйелі  

Жоспар

лы 
Жыл бойы 

Э.Т.Тезекбаева 

А.Килыбаева 
кітапханашы 

Педагогикал
ық кеңес, 

әдістемелік 

кеңес 

Оқу жылы 
ішінде 
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5 
Мамандықтар бойынша қазақ 
тіліндегі жаңа оқулықтармен 

толықтыру. 

«Фолиант» баспасы, 
«Талап» КЕАҚ, 

Республикалық ғылыми-

әдістемелік 

орталықтарынан бөлінген 
оқулықтарды оқу 

процесіне тұрақты 

қолдану. 

Колледж 

кітапханасы 
Жүйелі 

Жоспар

лы 
Жыл бойы. 

Э.Т.Тезекбаева 

кітапханашы 

Педагогикал

ық кеңес, 

әдістемелік 
кеңес 

Оқу жылы 
ішінде 

6 

 

Топ жетекшілерінің тәрбие 
жұмыстары. 

 

 

Топ жетекшілерінің 
жұмыстарын қадағалау 

және нәтижесін зерделеу. 

Топ 
жетекшілер 

бірлестігі 

Жүйелі 
Жоспар

лы 
Жыл бойы 

К.С.Маликова 

Жастар 
комитеті, топ 

жетекшілер 

бірлестігі 

Педагогикал

ық кеңес 

 
 

Оқу жылы 
ішінде 

7 

Оқытудың электрондық және 

дәстүрлі оқу журналдарының 
жүйелі толтырылын бақылау 

Электрондық және 
дәстүрлі оқу 

журналдарының талапқа 

сай толтырылуы мен 

өзара сәйкестіктерін  
қадағалап отыру. 

Оқу бөлімі Жүйелі 
Жоспар

лы 

1 айда 1 

рет. 

Э.Т.Тезекбаева, 

А.Килыбаева 

Г.Нұрлыбаева  

 

педагогикал

ық кеңес 

 

Ай сайын 
 

8 

Мамандықтар  бойынша оқу 

және өндірістік  

практикаларын ұйымдастыру 
шаралары. 

Практиканы өткізу 

кестелерін, жоспарын 
жасау, кәсіпорындармен 

келісім-шарттарын түзу, 

практиканы өткізуге 

керекті құжаттардың 
дайындалуын қадағалау. 

Оқу-

өндірістік 

бөлімі 

Жүйелі 
Жоспар

лы 
Жыл бойы 

Р.О.Бәйділдаева

варнайы пән ЦК 

төрағалары. 

Педагогикал

ық кеңес 

Оқу жылы 
ішінде 

9 

Колледждегі өндірістік оқу-

машықтанудан өткізу 
аймағындағы практикалардың  

сапалы өтуін қадағалау. 

Модульдік оқыту жүйесін 

дамыту.  Оқу және 
өндіріс практикасының 

сапасын арттыру. 

Жұмысшы 
мамандықтарының 

қажеттілігін жетілдіру. 

Оқу-

өндірістік 

бөлімі 

Жүйелі 
Жоспар
лы 

Жыл бойы 

Э.Т.Тезекбаева 

Р.О.Бәйділдаева 

арнайы пән ЦК 

Кіші 

педагогикал

ық кеңес 

Оқу жылы 
ішінде 
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10 

 

Колледждің құрылымдық 

бөлімшелердің жұмыстары 

мен оқу процесін  бақылау. 

Колледждегі сапа 
менеджмент жүйесінің 

талаптарына сәйкес  

жұмыстарын үздіксіз 

жүргізу 

Әдістемелік 

кабинет 
Жүйелі 

Жоспар

лы 
Жыл бойы 

Э.Т.Тезекбаева, 

әдіскер, 

 
 

Әдістемелік 

кеңес 

Оқу жылы 

ішінде 

 

11 

Колледжде және өндірісте 

практикадан  өтетін 

орындарда «Еңбек қорғау» 

заңының орындалуы мен 
«Техникалық қауіпсіздік 

ережелерін» қатаң сақталуын 

қадағалау.  

Колледж қызметкерлері 

мен студенттерінің өмір 
қауіпсіздігін сақтау.  

Құрылымдық 

бөлімшелер, 

оқу-өндірістік 

бөлімі  

Жүйелі 
Жоспар

лы  
Жыл бойы  

Э.Т.Тезекбаева 

С.Орынбасар  

Кіші 

педагогикал
ық кеңес 

Оқу жылы 

ішінде 
 

12 

Жалпы орта білім беретін қала 

мектептерінде кәсіптік бағдар 

беру жұмыстарын жүргізу. 

Мектеп оқушыларымен 

кездесу өткізу. 

Колледжде оқытылатын 

мамандықтар бойынша 
ақпараттарды жариялау.  

Оқу бөлімі Жүйелі 
Жоспар

лы  
Жыл бойы  

Э.Т.Тезекбаева,  
арнайы пән ЦК 

төрағалары  

 

Педагогикал

ық кеңес 

Оқу жылы 

ішінде 

 

 
 

13 

Колледж оқытушыларының  
үздіксіз біліктілігін арттыру 

курстарынан  және  жаңа 

форматтағы аттестациядан 
өтулерін  кестеге сәйкес 

бақылау.  

Оқытушылардың 

педагогикалық қызметі 
бойынша  мерзімге сәйкес 

біліктілік курстарынан 

өтіп отыруын қадағалау.  

Әдістемелік 

кабинет 
Жүйелі 

Жоспар

лы  
Жыл бойы  

Э.Т.Тезекбаева,  
әдіскерлер 

ЦК төрағалары 

Әдістемелік 

кеңес 

Оқу жылы 
ішінде 

 

14 

«Жас маман» жобасы аясында 

алынған құрал-жабдықтарды 

іс жүзінде пайдалануды 

бақылау 

Оқу-өндірістік 
практикасын өту кезінде 

және құзіреттілік 

алаңдарында 
машықтанудан өту, 

сондай-ақ Worldskills 

чемпионатына дайындық 

барысында толыққанды іс 
жүзінде қолдану 

Оқу-
өндірістік 

аймағы 

Жүйелі 
Жоспар

лы  
Жыл бойы  

Р.БәйділдаеваГ.

Нұрлыбаева  

арнайы пән 

оқытушылары 

Кіші 
педагогикал

ық кеңес 

Оқу жылы 
ішінде 
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15 

Колледж студенттерінің білім 

сапасын арттыру  бойынша  

рейтингтік көрсеткіш 

мониторингін бақылау 

Студенттердің білім 
сапасын көтеру 

мақсатында жоспарға 

сәйкес жұмыс жүргізу 

және нәтижесі бойынша 
өсу деңгейін қадағалау 

Оқу бөлімі Жүйелі 
Жоспар

лы  
Жыл бойы  

Э.Т.Тезекбаева 

Оқу бөлім 

меңгерушісі 

топ жетекшілер 

Қорытынды 
аттестациял

ық жиналыс  

Оқу жылы 
ішінде 

 

17 

Ата-аналар мен 18 жасқа 
толған студенттердің 

вакцинациядан өтуін 

қамтамасыз ету  

Колледждің 18 жасқа 

толған білім алушылары 
мен олардың ата-

аналарының  

вакцинациядан өтуін 

үздіксіз бақылауда ұстау 

Оқу – тәрбие 

бөлімі 
Жүйелі 

Жоспар

лы  
Жыл бойы  

Э.Т.Тезекбаева 
К.С.Маликова 

топ жетекшілер 

 

Кіші 

педагогикал
ық кеңес 

Оқу жылы 

ішінде 

 
 

 

18 

Колледж аумағындағы спорт 

зал жанынан  арнайы жазғы 
спорт алаң салу жұмысын 

аяқтауды қамтамасыз ету 

Жазғы спорт алаңын салу 

жұмысының толық 

аяқталуын қадағалау 

әкімшілік-

шаруашылық 

бөлімі 

Жүйелі 
Жоспар
лы  

Жыл бойы  Абилакимов Ғ. 

Кіші 

педагогикал

ық кеңес 

Оқу жылы 
ішінде 

 

 
 

19 Асхана жұмысын бақылау.    

Асхананың санитарлық 
деңгейі мен 

дайындалынатын ас 

мәзірін қадағалап отыру.  

Медицина 

лық бекет 
Жүйелі 

Жоспар

лы  
Жыл бойы  

Э.Т.Тезекбаева,  

К.С.Маликова 

Кіші 

педагогикал
ық кеңес 

Оқу жылы 

ішінде 

20 
Медициналық бекет жұмысын 
бақылау   

Педагог қызметкерлеріне 

алғашқы медициналық 

көмек көрсету 

жұмыстарын және мед. 
бекеттің қажетті дәрі-

дәрмектермен 

толықтырылып отыруын 
қадағалау.  

Колледж 
әкімдігі 

Жүйелі 
Жоспар
лы  

Жыл бойы  

Э.Т.Тезекбаева,  

медбике 

 

Кіші 

педагогикал

ық кеңес 

 
 

Оқу жылы 

ішінде 
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13. 2020-2021 оқу жылының тәрбие жұмысының жоспары 

«Авимед» көпсалалы колледжінің тәрбие жұмысының мақсаты рухани байлықты, 

моральдық тазалықты, дене бітімін жетілдіруді,бәсекеге қаббілеттілікті, прагматизмді, ұлттық 

сәйкестікті, білімінің табынуын, эволюциясы мен сана-сезісінің ашықтығын, әлуметтік 

рөлдердің жүйесін толықтай орындауға қабілетті, ХХІ ғасырдың лайықты өмірін 

қалыптастыруға қабілетті жан –жақты және үйлесімді дамыған тұлғаны тарбиелі. 

Коллежде жалпы адамзаттық және ұлттық құндылықтар тұтас педагогикалық процестің өзегі 

бола отыра, тәрбие жұмысының басым бағытары арқылы өтеді. 

1. Қазақыстандық патриотизм және азаматтық тәрбие, құқықтық тәрбие 

2. Рухани адамгершілік тәрбие  

3. Ұлттық тәрбие  

4. Отбасы тәрбиесі 

5. Еңбек,экономикалық және экологиялық тәрбие  

6. Интелектуалды тәрбие ақпараттық мәдениетті тәрбиелеу  

7. Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тарбие 

8. Дене тарбиесі, салауатты өмір салты .  

Бірінші бағыт –Жаңа Қазақыстандық патриотизм және азаматты тәрбиелеу, құқықтық тәрбие  

Мақсаты: Патриот пен азаматтың Отанға ұтымды және эмоционалды қатынасы, мемлекетің 

және қоғамның заңдарын ұғыну мен сақтау, саяси, құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы заңсыздыққа қарсы тұру, баланың және жасөспірім ортасындағы зорлық- 

зомбылыққақарсы тұруға дайын ұлтжанды азамат қалыптастыру. 

 Міндеттері: 

- Отанға мемлекеттік жүйе, мемлекеттік саясат, мемлекеттік идеология, Қазақыстан 

Республикасының Конституциясы мен заңдары, мемлекеттік рәміздері ( елтаңба, ту, әнұраны 

), заң және тәртіпке ; 

- ұлтаралық және конфессияаралық келісім, елдегі достық; 

- экономикалық және әлуметтік мәдени даму саласында өз елінің жетістіктері; 

- басқа адамның құндылықтары, құқықтары мен бостандықтары;  

- өздерінің аймағының ( ауыл, қала, маңайдағы ) табиғаты, мәдени және тарихи өмірі; 

- құқықтық білім және сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет; заңдардың, құқықтардың 

және міндеттердің талаптары;  

- әлуметтік құндылықтарға құрметпен қарау, мақтаныш пен жауапкершілік сезімін 

байыту. 

 

№             Іс-шара атауы Индикаторлар  

Соңғы нәтиже 

Өткізілетін  

      күні                   

Жауаптылар 

1. Білім күніне арналған салтанатты 

іс-шара ҚР 25 жылдығына орай                    

« Конституция –біздің   

болашағымыз». 

Салтанатты іс-

шара 

(қашықтықтан) 

01.09.2020 ДТІЖ орынбасары  

Маликова К.С. 

Топ тәлімгерлері  
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2. ҚР 25жылдығына 

орай«Конституция-біздің 

болашағымыз» атты топтарда 

кураторлық сағаттар . 

Топ сағаты 

(Онлайн 

презентация)  

01.09.2020 ДТІЖ орынбасары  

Маликова К.С. 

Топ тәлімгерлері 

3. «Сөз-тілдің көркі» тақрыбында 

тілдер. 

                 Ана тілім, 

Алтын ұям,құндағым.фестивалі 

Тілдер 

фестивалі 

7.09.2020 Қиылбаева А.М. 

Онгарова Г.М. 

4. 1-2 курс студенттерінің  

кәмелеттік жасқа толмағандар ісі 

жөніндегі инспектормен кездесуі. 

Онлайн кездесу 24.09.2020 ДТІЖ орынбасары  

Маликова К.С. 

Қаратау ауданының 

      инспекторы 

5. «Туған ел –тұнған шежіре» 

үйірмесімен Қазақстанның тарихи 

жерлеріне саяхат. 

Виртуалды 

саяхат 

25.09.2020 Қуанышбай А.А 

6. «Жас отан» жастар ұйымының 

жұмысы 

Ұйым жұмысы 2020-2021 

оқу жылы 

Байсейітов Ш. М. 

7. Қылмыстың алдын алу жөніндегі    

кеңестің жұмысы 

Профилактикал

ық әңгіме, кеңес 

беру, түзету 

жұмыстары. 

2020-2021 

оқу жылы 

ДТІЖ орынбасары  

Маликова К.С. 

8. «Сыбайлас жемқорлыққа қөарсы 

күрес» тәрбие сағаты 

Профилактика

лық әңгіме, 

кеңес беру, 

түзету 

жұмыстары. 

2020-2021 

оқу жылы 

Байсейітов Ш. М. 

9. «Терроризм және оның салдары», 

«Қауіпті жағдайдағы іс әрекеттер» 

тақырыптары бойынша сынып 

сағаттары 

Сынып сағаты  08.10.2020. ДТІЖ орынбасары  

Маликова К.С. 

Топ тәлімгерлері 

10. «Елбасы – ел тірегі» тақырыбы 

бойынша топ сағаттары 

Тақырыптық 

топ сағаты 

24.11.2020 ДТІЖ орынбасары  

Маликова К.С. 

Топ тәлімгерлері 

11. Қазақстан Республикасының 

Тәуелсіздік күніне арналған 

Топ сағаттары  15.12.2020 Топ кураторлары 
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тақырыптық топ сағаты 

«Тәуелсіздік деп соғады жүрегім!» 

12. «Отаным тағдырым» 

тақырыбында 7 мамырға, 9 

мамырға арналған тақырыптық 

сынып сағаттары  

Ашық тәрбие 

сағаты 

05.05.2021 Топ кураторлары 

13. Халықаралық мейірбикелер күні  Топ сағаттары 12.05.2020 ДТІЖ орынбасары  

Маликова К.С. 

Топ жетекшілері 

14. Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік рәміздері күніне 

арналған тақырыптық сынып 

сағаттары 

Топ сағаттары 02.06.2021 Топ кураторлары 

 

Екінші бағыт – Рухани-адамгершілік тәрбие  

Мақсаты: Адамның рухани, моральдық-этикалық қағидаттарын, оның адамгершілік 

құндылықтарына және қазақстандық қоғамның әдет-ғұрыптарына сәйкес келетін рухани-

негіздерін терең түсінуді қалыптастыру. 

Міндеттері: 

Моральдық-этикалық нормалардың жалпыға ортақ нормаларына моральдық көзқарасын 

таныту;            Өз 

обыройы, ар-намысы мен міндеті;Ішкі еркіндік пен моральдық шешім қабылдау;  

    Өзінің және басқа да ұлттардың мәдениеті, салт-дәстүрі, әдет-

ғұрыптары; діни құндылықтары; ойлар, сөздері мен істерінің бірлігін қабылдау;   

    Өзінің мінезін ар-ұжданның ішкі дауысымен мақұлданған 

әрекеттер; әртүрлі мәдениеттер мен нанымдардың бірлігін; халыққа адал қызмет ету; ата-

аналарына, отанына, қоғам алдындағы міндетін жетілдіру. 

№ Іс-шара атауы Өткізу 

формасы 

Өткізілетін 

күні 

Жауаптылар  

1. «Жақсы кітап –жан азығы» атты 

тақырыптық топ сағаттары 

Топ сағаты 2020-2021 оқу 

жылы 

Топ тәлімгерлері 

Колледж 

кітапханашысы 

2. Мұғалімдер күніне арналған 

колледж ішілік мерекелік іс-шара 

Жалпы 

колледж ішілік 

іс-шара 

(Онлайн 

02.10.2020 ДТІЖ орынбасары 

Маликова К. С. 
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құттықтау 

видиоролик)  

3. Еріктілер жылына орай 

«Еріктілер» клубының 

студенттерімен іс-шаралар өткізу 

Іс-шаралар 12.12.2020 Байсейітов Ш. М. 

4. «Студенттер қатарына қосу» 

мерекесі 

Онлайн шоу  

(Видио ролик) 

16.10.2020 Байсейітов Ш. М. 

5. Халық аралық әйелдер мерекесіә 

күніңне арналған мерекелік іс-

шара 

Концерт  05.03.2021 ДТІЖ орынбасары 

Маликова К. С. 

Байсейітов Ш. М. 

6. «Наурыз – құт, береке бастауы!» - 

Колледжде наурыз меркесін атап 

өту 

Мереке  18.03.2021 ДТІЖ орынбасары 

Маликова К. С. 

Топ тәлімгерлері 

7. «Рухпани жаңғыру –ұлттық сана-

сезімнің көкжиегін кеңейту» 

танымдық кеш 

Танымдық кеш  

Онлайн формат 

2020-2021 оқу 

жылы 

ДТІЖ орынбасары 

Маликова К. С. 

Қуанышбай А. А. 

8. «Түлек – 2021» түлектерге диплом 

табыстау рәсімі. 

Мерекелік кеш 25.06.2021 Колледж 

директоры  

А. А. Керімбекова  

ДОІЖ оынбасары 

Тезекбаева Э. Т. 

 

Үшінші бағыт – Ұлттық тәрбие  

Мақсаты: Тұлғаны жалпы адамзаттық және ұлттық құндылықтарға бағыттау, туған және 

мемлекеттік тілге, қазақ халқының мәдениетіне, этносына және Қазақстан 

Республикасындағы этникалық топтарға құрмет көрсету. 

Міндеттері:  

Туған және мемлекеттік тілдерді білу;                     

этникалық өзіндік санаға, этникалық сәйкестікке, өз халқының мәдени мұрасына, қазақ және 

өз халқының әдет-ғұрыптары мен салт-дәстүрлері туралы мақтаныш сезімін және 

жауапкершілігін көрсету;                                                                                              

Қазқастандағы өзге ұлттардың этникалық мәдениеті;                                                  

Қазақстанның басқа этникалық топтарының мәдениеті;                                               

Этносаралық татулық пен келісім 
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№ Іс-шара атауы Өткізу 

формасы 

Өткізілетін 

күні 

Жауаптылар  

1. «Өз жеріңді таны» туған өлкенің 

тарихын, мәдениетін және 

дәстүрлерін терең зерттеу. 

Экскурсия 2020-2021 оқу 

жылы 

ДТІЖ орынбасары 

Маликовам К. С. 

Байсейітов Ш. М. 

2. Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік рәміздеріне арналған 

эссе байқауы. 

Шығармашылы

қ жұмыстар 

конкурсы 

03-04. 06.2021 ДТІЖ орынбасары 

Маликовам К. С. 

Топ кураторлдары 

3. «Туған ел – тұнған шежіре» 

үйірмесінің жұмысы 

Үйірме жұмыс 2020-2021 оқу 

жылы 

ДТІЖ орынбасары 

Маликовам К. С. 

Байсейітов Ш. М. 

4. «Тәрбие және білім», «Рухани 

Қазына» тақырыптарында 

тақырыптық топ сағаттары 

Топ сағаты 2020-2021 оқу 

жылы 

Топ тәлімгерлері 

5. Тарих тағылымы – Рухани 

жаңғыру 

Топтар 

арасындағы 

байқау 

2020-2021 лқу 

жылы 

ДТІЖ орынбасары 

Маликова К. С. 

6. Қазақстан халқы бірлігі күніне 

арналған «Достық» үйірмесінің 

жалпы колледж ішілік іс-шара 

Тарихи және 

әдеби 

музыкалық 

композиция 

30.04.2021 ДТІЖ орынбасары 

Маликовам К. С. 

Байсейітов Ш. М. 

Төртінші бағыт – Отбасы тәрбиесі  

Мақсаты: Ата-аналарды тәрбиелеу, олардың психологиялық-педагогикалық біліктілігін 

көтеру және балаларды тәрбиелеу бойынша жауапкершіліктерін арттыру. 

Міндеттері:                                                                                                                                    

Өзінің жанұясы мен ұрпақтарына;                                                                                              

отбасы құндылықтары мен моральдық қағидаларды сақтау арқылы отбасы мен неке 

құндылықтарына этно-әлеуметтік рөлге құрмет көрсету, қастерлеу;                                      

Оқуды мәдениеттің маңызды элементі ретінде және интеллектуалды әлеуетті, ұлттың 

бәсекеге қабілеттілігін, жастардың шығармашылық және әлеуметтік белсенділігін арттыру 

құралы ретінде толық қолдау. 

№ Іс-шара атауы Өткізу 

формасы 

Өткізілетін 

күні 

Жауаптылар  
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1. 1-2 курс ата-аналарына жалпы 

колледждік ата-аналар жиналысы 

Жалпы 

колледждік 

ата-аналар 

жиналысы 

05.11.2020 ДТІЖ орынбасары 

Маликовам К. С. 

Топ тәлімгерлері 

2. Жеке кеңес беру. Кеңес беру  2020-2021 оқу 

жылы 

Топ тәлімгерлері 

Колледж психологі 

3. «Қазіргі жас отбасы: ол қандай 

болуы керек?» тақырыбында 

бейне материалдар әзірлеу. 

Диспут 

элементтері 

бар бейне 

материалдар 

көрсетілімі 

06.10.2020 Колледж психологі 

4. «Кітап оқитын колледж» Жарыс 2020-2021 оқу 

жылы 

Онгарова Г. М. 

5. 3-4 курс ата-аналарына арналған 

жалпы колледждік ата-аналар 

жиналысы 

Жалпы 

колледждік 

ата-аналар 

жиналысы 

2020-2021 оқу 

жылы 

ДТІЖ орынбасары 

Маликовам К. С. 

6. «Отбасы әлемі» тақырыбында топ 

сағаттары  

Топ сағаты 2020-2021 оқу 

жылы 

Топ тәлімгерлері 

 

Бесінші бағыт – Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие 

Мақсаты: Кәсіби өзін-өзі анықтауға, адамның экономикалық ой-өрісін және экологиялық 

мәдениетін дамытуға деген саналы қатынасты қалыптастыру. 

Міндеттері:  

Кәсіптік білім мен өнімділікті дамытуға жауапты қатынастың көрінісі; мамандық таңдаудағы 

жауапкершілік; қызмет орнында көздеген мақсаттарына жету; экономикалық және 

экологиялық даму саласындағы мемлекеттік саясатқа, атап айтқанда «Жасыл экономика» 

бағдарламасына деген оң көзқарас;                                             өсімдіктерге, экологиялық 

сауаттылыққа, табиғатқа, айналаңыздағы адамдар және өзіңізге құрметпен қарау;                                                                                                                           

«адам-қоғам-табиғат» жүйесі;                                                                                                       

қоршаған ортаны қорғау саласындағы әртүрлі іс-шаралар;                                                        

нарықтық экономиканың заңдарын түсіну;                                                                      

экологиялық қауіпсіз мінез-құлық нормаларынга қоршаған ортаны құрметтеуге деген саналы 

көзқарастың көрінісі. 

№ Іс-шара атауы Өткізу 

формасы 

Өткізілетін 

күні 

Жауаптылар  
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1. Шымкент қаласының 

биологиялық орталығына «Туған 

жердің табиғаты» атты экскурция  

Экологиялық 

экскурсия 

2020-2021 оқу 

жылы 

ДТІЖ орынбасары 

Маликовам К. С. 

Топ тәлімгерлері 

2. «Нәтиже» Білім алушылардың 

кәсіби өзін-өзі тануы, 

сауалнамаларды алу процестерінің 

тиімділігінің нәтижелік 

мониторингі 

Сауалнама 

жүргізу 

2020-2021 оқу 

жылы 

ДТІЖ орынбасары 

Маликовам К. С. 

 

Алтыншы бағыт – интеллектуалды тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі.  

Мақсаты: Әр адамның интеллектуальды мүмкіндіктерін, көшбасшылық қабілеті мен 

дарындылығын, сондай-ақ ақпараттық мәдениетін дамуын қамтамасыз ететін мотивациялық 

кеңістікті қалыптастыру. 

Міндеттері: 

- 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, корпаративтік рухты нығайтуға; 

- Ақпарат көздерін сыни іріктеуге; 

- Интернет – қауымдастығына қосылу дәрежесіне; 

- Интернеттегі девиантты мінез-құлыққа қарсылық білдіру; 

- Интернет – сауаттылық қалыптастыруға; 

- Ақпараттық қызметте және байланыс жасаудан этикалық нормаларға; 

- Жоғары ақпараттық мәдениет қалыптастыруға ұмтылу және қызығушылық білдіру. 

 

№ Іс-шара атауы Өткізу 

формасы  

Өткізілетін 

күні 

Жауаптылар  

1. Қала кітапханаларына саяхат: 

кітапхана, орталық әмбебап 

кітапханасы, Абай атындағы 

кітапхана, қалалық орталық 

кітапханасы\пф 

Саяхат 2020-2021 оқу 

жылы 

Топ кураторлары  

2. Кітапхана жүйесіндегі 

электрондық катологтармен 

жұмыс істеу 

Кітапханалық 

сабақ 

2020-2021 оқу 

жылы 

. 
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3. «Өзін-өзі тану» пәнінен семинар-

тренинг 

Семинар-

тренинг  

26.03.2021 Онгарова Г. М. 

 

 

Жетінші бағыт – Көп мәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие  

Мақсаты: Тұлғаның жалпы мәдени мінез құлық дағдыларын қалыптастыру, тұлғаның 

өнердегі және болмыстағы эстетикалық нысандарды қабылдау, меңгеру және бағалау 

әзірлігін дамыту, білім беру ұйымдарында көп мәдениетті орта құру.  

Міндеттері: 

Толеранттық және ғаламдық пікірге; көп мәдниеттілік және көптілділікке; мемлекеттік тілді, 

орыс, ағылшын және өзге тілдерді білу;  

қоғамда және қоғамдық орындардағы жалпыға ортақ мінез-құлық нормаларына;               

қарым-қатынас мәдениетіне;                                                                                                  

эстетикалық мұраттарға, көркем өнер құндылықтарына;                                                  

шығармашылық пен ойлауға және қиялға, шығармашылық-эстетикалық қызметті 

қалыптастыруға қызығушылық, ұмтылыс таныту. 

№ Іс-шара атауы  Өту түрі Мерзімі  Жауаптылар  

1. «Ұлы даланың жеті қыры. Түркі 

әлемінің бесігі» тақырыптық топ 

сағаттары. 

Топ сағаты 2020-2021 оқу 

жылы 

Топ жетекшілері 

2. Рухани жаңғыру бағдарламасы 

аясында ...  

«Қоғамның жаңғыруы – латын 

әліпбиі» 

Кітап көрмесі 2020-2021 оқу 

жылы 

. 

3. Қаланың мұражайларына 

экскурсиялар. 

Экскурсиялар  2020-2021 оқу 

жылы 

Топ кураторлары 

4. Жаңа жылдық мерекелік кеш.  Мерекелік кеш 24.12.2020 ДТІЖ орынбасары 

Маликовам К. С. 

Байсейітов Ш. М. 

5. «Жас толқын – 2021» көркем 

өнерпаздар байқауы  

Байқау  2020-2021 оқу 

жылы 

ДТІЖ орынбасары 

Маликовам К. С. 

Байсейітов Ш. М. 

6. Наурыз меркесіне арналған 

қабырға газеттерін шығару.  

Қабырға газеті 15-18. 03.2021 1-2-3 курс 

студенттері 

7. Қазақстан халқы бірлігіне күніне 

арналған қабырға газеттерін 

шығару. 

Қабырға газеті 26-29.04.2021 1-2 курс 

студенттері 
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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. 

Міндеттері: 

- Денсаулық жағдайын скринингін;  

- Әлеуметтік мақсаттары мен рухани қажеттіліктерін тілеу және соған дайын болу; 

- Теріс әсерлерге қарсы тұрудың тиімді тәсілдерін меңгеру; 

- Табиғи алғышарттарды ұтымды пайдалану;  

- Денсаулықты сақтау мен нығайту, қауіпсіз және жауапкершілікті мінез-құлық; 

- Жаңа өмірлік жағдайларға сабырлы болу; 

- Қауіпсіздік пен тіршілік әрекетін қамтамасыз ету; 

- Денсаулық сақтау ортасын құру. 

 

№ Іс-шара атауы Өту түрі Мерзімі  Жауаптылар  

1. Денсаулық фестивалі – 2020  Жалпы 

колледж ішілік 

жаттығу, 

спорттық 

жарыс, онлайн 

презентация 

2020-2021 оқу 

жылы 

Құттықбаев Б. С. 

2. «Жастар темекіге қарсы» 

тақырыбында акция 

Онлайн 

презентация 

2020-2021 оқу 

жылы 

Серимбетов Ж. 

3. Футбол бойынша колледж ішілік 

біріншілік  

Спорттық 

жарыс 

2020-2021 оқу 

жылы 

Құттықбаев Б. С. 

4. «Жас Ұлан спорт» үйірмесімен 

үстел тенисінен колледж 

біріншілігін ұйымдастыру 

Спорттық 

жарыс 

2020-2021 оқу 

жылы 

Құттықбаев Б. С. 

5. Қазақстан Республикасының 

тәуелсіздік күніне арналған 

шашкадан колледж біріншілігі  

Спорттық іс-

шара 

2020-2021 оқу 

жылы 

Аман А. А. 

6. Қала колледждары арасында 

валейболдан жарыстарға қатысу 

Спорттық 

жарыс 

2020-2021 оқу 

жылы 

Серимбетов Ж. 

7. Баскетбол бойынша колледж 

біріншілігі  

Спорттық 

жарыс 

2020-2021 оқу 

жылы 

Аман А. А. 

8. Шахматтан колледж біріншілігі  Спорттық 

жарыс 

2020-2021 оқу 

жылы 

Аман А. А. 
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9. «Денсаулыққа зиянды әрекеттер: 

ішімдік ішу, шылым шегу, 

нашақорлық» тақырыбында 

санитарлық бюллетень шығару 

Қабырға газеті 2020-2021 оқу 

жылы 

Құттықбаев Б. С. 

Серимбетов Ж. 

10. Қала колледждары арасында 

жазғы көп сайыс бойынша 

қалалық жарыстарға қатысу 

Спорттық 

жарыс   

2020-2021 оқу 

жылы 

Серимбетов Ж. 

11. 7 мамыр Отан қорғаушылар күніне 

арналған спорттық іс-шара (ерлер 

ойын алаңы)  

Сайыс  2020-2021 оқу 

жылы 

Құттықбаев Б. С. 

 

14. Жатақхана  тәрбиешісінің жұмыс жоспары 

 
№ Атқарылатын 

 іс-шаралардың мазмұны   

Іс 

шаралардың 

өтілу 

мерзімі 

Жауапты 

орындаушылар 

Еске

рту  

1 Студенттерді жатақхана 

ережесіне сәйкес жолдама, 

өтініш жазу және келісім шарт 

құжаттарымен жатақханаға 

орналастыру 

қыркүйек Жатақхана 

меңгерушісі, 

жатақхана тәрбиешісі 

 

2 Білім күні мерекесі «Алғашқы 

қоңырау» 

қыркүйек Жатақхана тәрбиешісі, 

студенттер 

 

3 Тілдер мерекесіне арналған «Ана 

тілім ажарым, асыл мұрам» атты 

мерекелік іс - шара 

қыркүйек К.Маликова 

Жатақхана 

меңгерушісі, жатақхана 

тәрбиешісі 

 

4 «Жаса  Қазақстан»  флешмобы қыркүйек Студенттер,жатақхана 

тәрбиешісі 

 

5 Колледж жатақханасында 

тұратын студенттерге жатақхана 

тәртібі, міндеттері туралы жалпы 

жиналыс 

Қыркүйек 

(әр айдын 

сонгы 

аптасы) 

К.Маликова 

жатақхана 

меңгерушісі,жатақхана 

тәрбиешісі 

 

6 Кәмелетке толмағандар арасында 

құқық бұзушылық 

профилактикасы мен оларға 

қатысты қылмыстың алдын алу 

мақсатында прокуратура 

қызметкерлерімен кездесу 

қыркүйек К.Маликова 

Жатақхана 

меңгерушісі, жатақхана 

тәрбиешісі 

 

7 «Адал  ұрпақ» жатахананың  

ерікті клубының отырысы. 

Пікірлесу 

қыркүйек Студенттер кеңесі  

8 «Жасөспірім және заң» құқық 

бұзушылыққа жол бермеу, жат 

діни ағымдарға еріп кетпеу 

мақсатында арнайы 

қыркүйек К.Маликова 

Жатақхана 

меңгерушісі, жастар 

комитеті,жатақхана 
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мамандарымен кездесу тәрбиешісі 

9 «Татулығымыз жарасқан елміз» 

таныстық кеші 

қыркүйек Студенттер,жатақхана 

тәрбиешісі 

 

10 «Көңілі көтеріңкі ұстаздың, 

еңбегі де жемісті» тренингі. 

 

қыркүйек Жастар 

комитеті,жатақхана 

тәрбиешісі 

 

11 «Жол көлік оқиғаларының 

алдын-алу» тренинг өткізу 

қыркүйек Студенттер 

кеңесі,жатақхана 

тәрбиешісі 

 

12 «Менің  міндеттерім  мен  

құқықтарым» жиналыс 

 

қыркүйек Жатақхана меңгерушісі 

Жастар комитеті, 

жатақхана тәрбиешісі, 

студенттер кеңесі. 

 

13 «Ұстаздық – ұлы  қызмет» 

Ұстаздар  мерекесін өткізу 

қазан К.Маликова 

Жатақхана меңгерушісі 

Жастар комитеті, 

жатақхана тәрбиешісі, 

студенттер кеңесі. 

 

14 «Қарттарға құрмет» мерекелік  іс 

-шара 

қазан Студенттер 

кеңесі,жатақхана 

тәрбиешісі 

 

15 Техникалық және кәсіптік білім 

алушылар арасындағы  

тоғызқұмалақ ойынынан сайыс 

қазан Жастар комитеті, 

жатақхана тәрбиешісі 

 

16 «Менің туым, менің Отаным» 

Тәрбие сағаты 

қазан К.Маликова 

жатақхана меңгерушісі, 

жастар комитеті, 

жатақхана тәрбиешісі 

 

17 Сыбайлас жемқорлықтың алдын 

алу жұмыстарына бағытталған 

«Адалдық сағаты» 

қараша К.Маликова 

жатақхана меңгерушісі, 

жастар комитеті, 

жатақхана тәрбиеші 

 

18 «Отан – Отбасынан басталады» 

пікірталас 

қараша Жастар комитеті, 

жатақхана тәрбиешісі 

 

19 Терроризмге қарсы оқу жаттығу қараша Жатақхана меңгерушісі 

студенттері, жатақхана 

тәрбиешісі 

 

20 Тұмау және ЖРВИ-дің алдын алу 

шаралары. Лекция өткізу 

қараша Колледж медбикесі 

жатақхана тәрбиешісі, 

студенттер 

 

21 20-қараша Дүниежүзілік балалар 

күніне орай «Адам құқығын 

қорғау, бала құқығын қорғаудан 

басталады»  

қараша К.Маликова 

жатақхана меңгерушісі, 

жастар комитеті, 

жатақхана тәрбиешісі 

 

22 1желтоқсан – Президент күніне 

арналған тәрбие сағаты. «Елін 

сүйген Елбасы» 

желтоқсан К.Маликова 

жастар комитеті, 

жатақхана тәрбиешісі, 

студенттер кеңесі 

 

23 «Құқықбұзушылықтың алдын  желтоқсан К.Маликова  
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алу»  Өнегелі отбасы өкілдерінің 

қатысуымен дөңгелек үстел. 

Ж.Қуанышбекова 

Жатақхана тәрбиешісі 

 

24 

«Тәуелсіздігім - мәңгілік! »  

Тәуелсіздікке 30- жыл. 

Мерекелік іс - шара 

 

желтоқсан К.Маликова 

жатақхана меңгерушісі, 

жастар комитеті, 

жатақхана тәрбиешісі 

 

 

25 

«Жатақханам – жанға жайлы 

тәтті үйім» Жатақхана 

студенттерінің жарты жылдық 

есеп жиналысы 

желтоқсан К.Маликова 

жатақхана меңгерушісі, 

жастар комитеті, 

жатақхана тәрбиешісі 

 

26 Қош бол, 2020  жыл! желтоқсан Жастар комитеті, 

жатақхана тәрбиешісі, 

студенттер кеңесі 

 

27 «Жеке тұлғанын жан 

дүниесіндегі негізгі 

құндылықтары» Психологтармен 

кездесу 

қаңтар К.Маликова 

Ж.Қуанышбекова 

студ. кеңесі 

 

28 «Жасөспірімдер арасындағы 

құқық бұзушылықтың алдын 

алу» және оған жол бермеу 

бойынша мақсатындағы 

жатақханаішілік  оңкүндік 

қаңтар К.Маликова 

жатақхана меңгерушісі, 

жастар комитеті, 

жатақхана тәрбиешісі 

 

29 «Жаныңда жүр жақсы адам» 

дөңгелек үстел 

қаңтар Жатақхана тәрбиешісі, 

студенттер 

 

 

30 

Мен  нашақорлыққа  қарсымын  

/дөңгелек үстел/ 

 

ақпан 

Жастар комитеті, 

жатақхана тәрбиешісі, 

студенттер 

 

31 15 ақпан  Ауғанстаннан кеңес  

әскерлерінің шығарылу күніне 

орай іс -шара 

ақпан К.Маликова 

жатақхана меңгерушісі, 

жастар комитеті, 

жатақхана тәрбиешісі 

 

32 «Қазақтың салт -дәстүрлері»  

дебат 

ақпан жатақхана тәрбиешісі, 

студенттер 

 

33 «Үш тілділік – заман талабы» 

танымдық сайыс 

ақпан жастар комитеті, 

жатақхана тәрбиешісі 

 

34 «Ана – тіршілік тірегі» Тәрбие 

сағаты. 

наурыз К.Маликова 

жатақхана меңгерушісі, 

жастар комитеті, 

жатақхана тәрбиешісі 

 

35 «Нұр себеле-Ұлыстың ұлы күні» 

мерекелік іс - шара 

наурыз К.Маликова 

жатақхана меңгерушісі, 

жастар комитеті, 

жатақхана тәрбиешісі 

 

36 «Қыз бала денсаулығы – сұлулық 

кепілі».Ерте  жыныстық  қатынас 

пен  ерте жүктіліктің  алдын  алу 

байлынысты мамандарменмен 

кездесу 

наурыз К.Маликова 

жатақхана тәрбиешісі 

 

37 «Дені сау ұрпақ – ұлт болашағы» 

Спортық кездесу 

наурыз Жастар комитеті, 

жатақхана  тәрбиешісі 

 



 

41 

 

38 «Қамқорлық пен кішіпейілдік» 

эссе жазу  

сәуір Жатақхана тәрбиешісі, 

студенттер 

 

39 «Ар –ождан, адамгерлік 

,сүйіспеншілік» (пікірлесу) 

сәуір Жастар комитеті, 

жатақхана тәрбиешісі 

 

40 «Облыстық тарихи-өлкетану 

мұражайына саяхат» 

сәуір Жатақхана тәрбиешісі, 

студенттер 

 

41 1Мамыр- Қазақстан 

халықтарының бірлігі  күні. 

Тәрбие сағаты 

мамыр Жастар комитеті, 

жатақхана тәрбиешісі 

 

42  

«Жігіт сұлтаны» байқауы 

 

 

мамыр 

Жастар комитеті, 

жатақхана тәрбиешісі 

 

43 9 Мамыр – Жеңіс күні. 

Ардагелерге тағзым. 

мамыр К.Маликова 

Жастар комитеті, 

жатақхана тәрбиешісі 

 

44 «Денсаулығым – зор байлығым» 

Спортық ойындар сайысы 

мамыр Жастар комитеті, 

жатақхана тәрбиешісі, 

студенттер 

 

45 4 маусым - Рәміздер күніне орай 

«ҚР-  ның  рәміздерін  құрметтеу  

мен  қастерлеу» атты мерекелік 

іс- шара 

маусым К.Маликова 

жатақхана меңгерушісі, 

жастар комитеті, 

жатақхана тәрбиешісі 

 

46 Жатақхана бөлмелерін тазалау 

жұмыстары. Жазғы демалыс 

уақытын пайдалы өткізуге кеңес. 

маусым Жатақхана меңгерушісі 

Жастар комитеті, 

жатақхана тәрбиешісі 

 

47 Оқу жылының соңында 

оқушыларды аулына шыығарып 

салу. Барлық бөлмелердің 

жабдықтары мен тазалығын 

қамтамасыз ету. 

маусым Жатақхана меңгерушісі 

жатақхана тәрбиешісі 

 

 

 

15. 2020-2021 оқу жылына арналған қыздар кеңесінің 

ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ 

 Мақсаты: Колледждегі әрбір қыз баланы, ибалылық сақтауға баулу, 

адамгершілік, имандылық, эстетикалық тәрбие беру. 

Қыздар кеңесі төрағасы қызметінің мақсаттары мен міндеттері: 

 Қыз балаларды тәрбиелеудің маңызы оларды қоршаған өмір, түрлі 

жынысты адамдар арасындағы өзара қатынас барысында, осы 

қатынастардың нормалары болып табылады. Қыз балалардың мінез-

құлқын тәрбиелеу бойынша жұмыс оларды нәзіктікке баулу, отбасындағы 

алатын орны, ептілік пен шеберлік қалыптастыру, сондай-ақ қыздардың 

сұлулық, махаббат, жақсы қарым-қатынастар сияқты ұғымдармен 

таныстыруға бағытталған. Гигиеналық жағынан қыз балаларға жыныстық 

жетілу кезеңінде өздерінде болып жатқан физиологиялық және 

психоэмоционалдық өзгерістерді түсіндіріп, жеткізе білу. Бұл қыз 



 

42 

 

балалардың қамқорлық, ниет білдіру, жан жылулығы, аяушылық 

білдіруге тән белгілі бір сезімдерді бастан кешіруіне жағдай жасауға 

байланысты ұйымдастырылуда.  

 Оқып-үйрену процесінің ерекшелігін және күрделілігін ескере отырып, 

қыз балалар тәрбиесінің табысты болуына төмендегідей қолайлы 

жағдайларды жасау барысында жағдайлар ескерілмек: 

1.1. Колледждегі жаймашуақ орта; 

1.2. Мұғалімдер, топ жетекшілер тарапынан тәрбиеленуші қыздарға құрмет 

пен сенім; 

1.3. Әрбір қыз баланың мүдделеріне көңіл қою; 

1.4. Айналадағы адамдардың мүдделерін есепке алып, балалардың өзіндік 

пікірін айтуға қолдау көрсету; 

1.5. Мәселелерді шешу барысында тәсілдер табу бойынша жеке мысалдарды 

өзіндік пікірін айтуға қолдау көрсету. 

 Колледжде қыз балалардың тәрбиесіне, оларда заман талабына сай әйел 

идеалын қалыптастыруға және мінез-құлық критерийлерін нақты 

айқындауға ерекше көңіл аудару қажет. 

Жұмыстың негізгі бағыттары: 
№ Іс – шаралар  Өтілетін 

мерзімі  

Жауаптылар  

1  Колледж қыз балаларын ұлттық тәлім-тәрбие мен 

патриотизмге тәрбиелеу мақсатында колледж қыздар 

кеңесінің жоспарын жасау, бекітуге ұсыну 

қыркүйек Онгарова Г.М. 

 

2  

«Тазалық –денсаулық кепілі». Ағымдағы мәселелер 

(жеке бас гигиенасы мен киім кию тәртібіне орай 

тексеру жүргізу) 

 

айына бір 

рет 

Онгарова Г.М. 

Топ жетекшілер  

 

 

3  
Қыздар кеңесінің мәжілісін өткізу 

жылына екі 

рет 

(қыркүйек, 

ақпан ) 

Онгарова Г.М. 

3.1 «Қыз тәрбиесі-ұлт болашағы» тақырыбындағы 

қыздар жиналысы. (Гинекологпен кездесу) 
қыркүйек 

Онгарова Г.М. 

 

3.2 
«Жат діни ағымдардың ықпалынан сақ болайық!» 

тақырыбында дөңгелек үстел 
ақпан 

Маликова К.С.. 

Онгарова Г.М. 

4 Жатақхана қыз балаларымен «Иманды қыз, аяулы 

ана» тақырыбында ашық сұхбат  

қараша 

сәуір 

Маликова К.С.. 

Онгарова Г.М. 

 

5 

Қыздардың тәртібі, жүріс – тұрысы, мінез – 

құлықтарының қалыптасуына ықпал ету 
жыл бойы 

Онгарова Г.М. 

Топ жетекшілер 

 

6 
«Қыздарға әсемдік жарасады» байқауы наурыз 

Маликова К.С.. 

Онгарова Г.М. 

  7 
Қыздар кеңесінің жылдық қорытындысы маусым 

Маликова К.С.. 

Онгарова Г.М. 
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16. Психологиялық қызметтің  жылдық жұмыс  жоспары 

 
психологиялық қызметтің жылдық жұмыс жоспары 

 

Психологиялыққызметтіңмақсаттары: 

 

- Білімалушылардыпсихологиялыққолдау,жекетұғаларындамыту,өзаракөмеккөрсету,ме

йірімділік,толеранттылық,жауапкершілік принциптерін қалыптастыру үшін, белсенді 

әлеуметтік өзараәрекеттесуге қабілеттіліктерін қалыптастыру үшінжағдайлар жасау,стресске 

тұрақтылықтыжәне психикалыққорғалғандықтарынкөтеру. 

- Колледждің психологиялық ортасына қолайлы әлеуметтік-

психологиялық жағдайын жақсарту, білім 

алушылардыңпсихологиялықерекшеліктерінескереотырып,білімберуүрдісіне

қатысушыларғапсихологиялыққолдаукөрсету. 

 

Міндеттері: 

 

- Білім алушылардың тұлғалық және зияткерлік дамуына ықпал ету, 

өзін-өзі тәрбиелеу және өзін-өзі дамыту 

қабілетін,мамандықтарынмеңгеруүшінәлеуметтік-психологиялықдайындығын 

қалыптастыру; 

- Біріншікурсбілімалушыларыныңтабыстыбейімделуінежағдайжасау. 

- Сапалыбілім,тәрбие,жекетұлғаретіндедамуынакедергікелетінсебептердіайқындау; 

- Білімалушылардыңерекшеліктерінайқындайотырыпэмоционалдыжағымдыортақұру; 

- Өзін-өзітану,дамытуүдерістерінжандандыру. 

 

 

№ Жұмыстың 

бағыты 

Индикаторлар  соңғы 

нәтиже 

Топ Әдістеме Мерзімі 

 

I.Психодиагностикалықжұмыс 

1 Білім алушылар 

туралы толық 

мәлімет жинау. 

Жаңадан түскен және оқып келе 

жатқан 

Білім алушылар жайлы, 

отбасылары туралы мәлімет білу. 

1-3курс Топжетекшілерімен

жұмыс 

Қыркүйек 

2 Әрбір жеке 

білімалушының 

әлеуметтік-

психологиялықка

ртасын 

дайындау 

Тұлға ретінде 

қызығушылықтарын,

ерекшеліктерін 

анықтау. 

1-3курс Анкета толтыру Қыркүйек 

3 Бірінші курс 

білімалушыларын

ың колледждегі 

оқу-тәрбие 

Бейімделудегі 

қиындықтарды табу және 

алдыналу. Бейімделу 

1курс Сауалнама,сұхбат,а

шықіс 

–шара. 

Қазан1аптас

ы 
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үрдісіне 

бейімделуі 

жағдайын туғызу. 

4 Психикалық 

күйін мойындау 

немесе жоққа 

шығару 

мүмкіндігі 

Қобалжу мен агрессивтілікті  

анықтау 

1курс Г.Айзенк 

бойынша «Өзінің 

психикалық 

күйінебаға 

беру» сауалнамасы 

Қазан 

5 Психоэмоциона

лды қысымды 

анықтау 

Психикалық күйлерін 

диагностикалау 

2-3курс Д.Моудсли 

бойынша 

«Белсенділіктің, 

Қабылдаумаудың 

және қобалжудың 

өзіндік бағасы» 

сауалнама 

Қазан 

6 Суицидтің алдын 

алу 

Аутодеструктивті мінез-құлыққа 

бейім студенттерді алдын-ала 
айқындау. 

1курс «Суицидке 

бару қауіпін 

айқындау» 

графикалық 

тесті 

Қазан,наурыз 

7 Суицидке

бейімділік

тіанықтау 

Жасөспірім     жасындағы тұрғысынанэмоциялық-психикалықшиеленістіалыпкелетінжағдайынанықтау 2,3курс Кешенді саулнама 
ВеличкоН.Л. 

«Стресске 

төзімділігі. 

Невроз. Күйзеліс. 

Мотивация» 

модификация 

Қазан,наурыз 

8 Агрессиялықдеңг

ейдіанықтау 

Девиантты 

мінез-

құлықтыоқушылардыанықтау 

1-3курс Басса Даркийтесті Қараша 

9 Тұлғаның 

ерекшеліктерінан

ықтаубағыты 

Әр білімалушның 

өмірге көзқарасы, 

қиыншылықтарын 

қалай жеңуі, Дүние 

танымын анықтау 

1-3курс «Өмірде жоқ 

жануар» сурет 

методикасы 

Қараша 

10 Медициналық 

мамандықты 

таңдау себебін 

анықтау 

Оқушылардың осы 

мамандықты не үшін 

таңдағанын анықтау 

1курс Анкеталық 

сұрақнама 

Қараша 

11 Оқушылардың 

үлгермеушілік 

себебін зерттеу 

Оқушылардың оқу әрекетінің 

нәтижелерінтүзету 

1-3курс Сабақтарға 

қатысу,әңгіме 

әдісі 

Аптасына1рет 

12 Оқытушы 

оқушылар 

көзімен 

«Мұғалім және студент» 

студенттердің 

оқытушылар жайлы 

пікірін анықтау 

1-3курс Сауалнама Желтоқсан 
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13 Тәуекел 

тобынаоқушыла

рдыанықтау 

Білім алушылардыңжеке 

психологиялықжағдайынзерттеу 

1,2курс «Үйсалыңыз»пр

оективтіметоди

касы 

Ақпан 

14 Қиын 

оқушылармен 

жұмыс 

Білімалушының тәртібін, 

оқу үлгірімін жақсарту 

үшін, алдын ала 

диагностика жүргізу. 

Жеке 

білім 

алушы 

«Автопортрет» 

сурет салу 

методикасы 

Наурыз 

15 Білімлушылардың 

қарым- қатынас 

ерекшеліктерін 

зерттеу 

Жеке психологиялық 

ерекшеліктерін 

анықтау 

1-3курс «Кеттел» 

сауалнамасы 

Сәуір 

16 Өмірге деген 

көзқарасын 

анықтау 

Өмірдің қаншалықты маңызды 

екенін, жауапкершілікті талап 

ететінін түсіндіре отырып, 

пікірлерін білу. 

1-2курс Сауалнама арқылы Мамыр 

ІІ.Түзетужәнеалдын-алужұмыстары  

1 Психологиялық 

үйірме 

сабақтарын 

ұйымдастыру 

Қарым-қатынаста мәселелері 

бар оқушылармен 

коррекциялық топтар құру 

1-2курс «Жан жылуы» 

үйірмесін құру, іс 

–шаралар топтар 

мен тренинг 

жүргізу 

Қыркүйек 

2 Жаңа 

буын1курс 

білімалушыл

арымен 

жұмыс 

Танысу,колледж өміріне 

бейімделуге көмек көрсету 

1-2курс Дөңгелек үстел 

«Танысайық 

достар!» 

Қыркүйек 

 Өмірге деген 

қызығушылын 

арттыру,суицидті

ң алдын алу 

Білімалушылардың
өмір туралы көз 

қарастарын 
анықтау 

1-4курс «Өмір неткен 
керемет»аттысахн

алыққойылым 

Қазан 

3 Қызбала тәрбиесі Қыз балалардың тәрбиесінің 
маңыздылығын түсіндіру. Қыз 

балалардың өздерін дұрыс 
ұстауға, мәдениетті сөйлеуге, өз 

бойларын таза ұстауғаүйрету 

1-
3курсқыз 

балалары 

Жиналыс 
(медбике,қал

амызға 
сыйлы қонақ 
қатысуымен) 

Қазан 

4 Ербалалар тәртібі Колледж ішілік ережені 
сақтау мәселесін қозғау. 

1-3курсер 
балалары 

Жиналыс 
(құқық 

қорғауорганд
арынан 

қонаққатысуы
мен) 

Қазан 

5 Оқытушыларға 
арналған 

психологиялық 
тренингөткізу 

Өз мінез-құлқын 
басқара алуды 
қалыптастыру 

Оқытушыла
р 

Топтық тренинг Қараша, 

Сәуір 

6 Оқушыларға 
арналған 

коррекциялық 
бағдарлама 
құруға топ 

Жетекшіліктеріне

Мәселені анықтау, 
тұлғаның даму 
бағдарламасын 

белгілеу 

Педагогтар Психологиялық 

тренинг, 

сауалнама,тесттер, 

проективті 

методикалар. 

2021-2022ж. 
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әдістемелік көмек 

7 Тәуекел 
тобындағы 
оқушылармен 
жеке 
коррекциялық- 
Диогностикалық 
жұмыс 

Тұлғалы қаймақ және мінез-

құлықты түзету. 

Тізімдегі 
оқушыла р 

Әңгіме жүргізу, 
жеке 

психологиялық 
консультация. 

 2020-2021ж 

8 Емтихан 

алдындағы көмек 

Білімалушыларға емтиханға 
психологиялық дайындалуға 

көмек көрсету. 

1-3курс Топтық 
тренинг,релаксац
ия, әдіс-тәсілдер 

мен өзара 
пікіралмасу. 

Желтоқсан 

9 Білімалушыларды

ң 
демалыс 

уақытындағықауі
псіздігі 

Әр топтағы білім 
алушылардың 

демалысуақытындақайжақтабо
латынынанықтау. 

1-3курс Топ 
жетекшілеріненмә

лімет алу 

Қаңтар 

10 Топ 
басшыларының 

жиналысы 

Топтағы психологиялық 
ахуалды анықтап,жағымсыз 

жағдайдың алдыналу 

Топ 

басшылары 

Жиналыс Айына1рет 

11 Деструктивті 
ағымдардың 
алдын-алу 

мақсатында 

жұмыс 

Білімалушылардың 
арасында теріс діни 

көзқарас қалыптастырмау 
мақсатында 

жұмыстар жүргізу 

1-3курс Кездесу,сауалнама Жылына 2рет 

12 Ата – аналар 
жиналысына 

қатысу 

Оқушылардың теріс 
жолғатүспей, үнемімінез – 

құлықтарын қадағалап 
отыру керектігін ұғындыру 

мақсатында 

Ата -
аналар 

Жиналыс Арнайы 

уақытта 

13 Топтарға сабаққа 

қатысу 

Әр топтағы 
білімалушылардың сабаққа 

қатысуын,оқу үлгірімін 
қадағалау. 

Әртопта Сабаққақатысу,талд

ау. 

Айына1рет 

14 «Жаныңда жүр 
жақсы адам» 

атты үлгі 
тұтартұлға мен 

кездесу 

Білім алушылардың тәжірибесі 
мол,еңбектері сінген 

тұлғалармен кездесе отырып, 
үлгі алу 

1,2курс Кездесукеші Ақпан 

15 Психологиялық 
тренингрелаксаци

я 

Демалу мақсатында, 
эмоционалды күйіп 

кетусиндромыналдын алу 

1-3курс Ойындар, 
жаттығулар,
бейнебаянта

лқылау 

Айына1рет 

16 Суицидті алдын 
алушаралары 

Білім алушылардың өмірге 
деген көзқарастарын 

жақсарту, қиын сәттерде 
мойымауға көмек беру 

1,2курс 
3курс 

Семианар, 
бейнефильм

көрсету. 

Наурыз 

17 «Бәріміз біргеміз, 
берікіргеміз!» 
атты 
топтардатренинг 

Топтықтренингжүргізеотырып, 
ауызбіршілік,өзаратоптасыйласты

қорнату. 

Әр 
топтажеке 

Көңілдііс-шара Сәуір 

18 Емтихан 
алдындағы 

психологиялық 
көмек 

Білім алушыларға емтиханға 
дайындалуға көмек 

беру,психологиялық қолдау 
көрсету. 

1-3курс Топтықжиналыс Мамыр 

ІІІ. Психологиялық ағарту жұмыстары 
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1 Педагогикалықк
еңескеқатысу 

Топ 
жетекшілеріндиагностикалық 

жәнепсихологиялық ағарту 
жұмыстарыментаныстыру. 

Мәжілісза
лынажина

у 

Баяндама Қыркүйек 

2 Топта 
тақырыптық 

сыныпсағатын 
өткізу. 

Өзмінез-
құлқынбасқараалуғаүйрет
у,психологиялықбілімдер

ін көрсету. 

Әртоптыңа
удиторияс

ында 

Тренингтоптық 2021-
2022ж. әр 

сыныпсағат
ында 

3 Оқытушылар 
меноқушыларға 
босаңсуғакөмек 

Өзмәселелеріненарылу,күйіпк
етуалдыналу,стресскетүспеуге 

көмек 

1-3курс Психологиялықкең

ес 

Қазан 

4 Топжетекшілерім

енкездесу 

Психологиялықахуалментаныс
тыру,пікіралысу 

Мәжілісза
лында 

Өзарапікір алмасу 2айда1рет 

5 Пәнмұғалімдеріме

нжұмыс 

Психологиялықтақырыптарментан

ыстыру 

Жинау Баяндама, 
пікірталас 

2021-2022ж. 

6 ТӘКотырысынақа

тысу 

Оқытушыларға пайдалы кеңес, 
әңгімелесупікіралмасу,ұжымд

ажақсыахуалорнату 

Отырыстард
а 

Тренинг, 
психологиялықтест
тер,баяндамалароқу 

ӘрӘКЦ 
Отырысында 

7 Білімалушыларды
ңғылыми-зерттеу 
жұмыстрынқадаға

лау 

Ғылыми-
зерттеуәрекетіндеоқушыларды

ңбілік-дағдыларынигеруі. 

1-3курс Бағыттау Сәуір 

8 Оқушыларды 
ғылыми-

зерттеуконферен
цияларынақатыс

тыру 

Баяндамаоқу,хабарлау,шығ
армашылықесеп. 

1-3курс. Кеңесберу Мамыр 

9 Баспа 
беттерінепсихол

огиялық 
тақырыптамақал

аларжазу. 

Жүргізілгенжұмыстуралымәлімет Психолог Мақала 2айдабіррет 

IY.Психологиялық кеңес 

1. Білімалушыларға
жекекеңесберу. 

Арнайы күдік туған ібілім 
алушымен 

жәнежекемәселелеріменкелетінб
ілімалушылар 

1-3курс Танымды және 
тұлғалықдамуайм

ағын анықтау 

2021-2022ж. 

2 Отбасылы 
білімалушыларм
енкеңесжүргізу 

Отбасылықөмірлері,оқуғаәсерін
анықтау,кеңесберу. 

Жекеоқушы
лармен 

Сұрақ-жауап 2айда1рет 

3 Оқытушыларғ
ажекекеңесбер

у. 

Оқу-
тәрбиеүрдісіндегіқарым-

қатынасмәселелерін 
шешу. 

Оқытушыла
р 

Жекежәнекәсібимә
селедекеңесберу 

2021-2022ж. 

4 Топтық 

кеңесжүргізу 

Топтағы психологиялық 
ахуалды анықтаужәнеоны 

жақсарту 

Әр 
топтажеке 

  2021-2022ж. 

5 Ата-
аналарғаже
кежәнетопт

ық 
кеңесберу. 

Балаларыменжекеқарым
-

қатынастыұйымдастыру
ғакөмекберу. 

Ата-
аналар 

Әңгімеәдісі 2021-2022ж. 

6 Жекеиндивидуалд

ыкеңес 

Диагностикақорытындылар
ыбойыншажүргізілетінкеңе

с 

Нақыто
қушы 

Әңгіме жүргізу, 
сурет 

салуметодикасы 

Айына1рет 

V . Қиын оқушылармен жұмыс 
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1 Топжетекшіл
ерінентізімал

у 

Оқу үрдісінде, тәртібі 
жағынан 

қиындықтуғызыпжүргеноқуш
ылартізімін алу 

Топ 
жетекшілер 

і 

Тізім алу Қыркүйек 

2 Жоспар құру Әрайғақиыноқушыларм
енжұмысжоспарынқұру 

Директорд
ың тәрбие-
ісі 

орынбасар 

Әңгіме,дөңгелекүсте

лт.б 

Қыркүйек 

3 Оқушылардыңүлг

ірімі 

Үлгірімін,тәрітібінқадағалау Әроқушы Бақылауәдісі Аптасына 1 

рет 

4 Қиыноқушыныңтә

ртібі 

Сабаққақатысуынқадағалау // УВК шығару 2айда1рет 

5 Ата–

анаменжұмыс 

Қиыноқушыныңтәртібіжайлыата – 

анасынамәлімдеу 

// Жекешақырту 

ата-анасын 

Керекуақытт

а 

6 Қалалық 

ІІБжұмыс 

Алдын алу шаралары 
негізінде кездесуөткізу 

Қиын 

Студенттер

мен  

Кездесу 2айда1рет 

 

 

 

 

17. Әлеуметтік мәселелер және жастар саясаты басқармасының  

жылдық жоспары 

 
№                  Іс-шаралар  Мерзімі Индекаторлар 

Соңғы нәтиже 

        Жауапты  

1 Жана оқу жылына,іс-қағаздар 

жұмысын және құжаттарды 

жүргізуді ұйымдастыру  

Қыркүйек Бекітілген жұмыс 

жоспары 

Колледж 

студентерімен,жауа

пты Жастар ұйымы 

2 Колледжімізде студенттің өзін-

өзі басқару ұйымының 

мүшелерін тағайындау,жұмыс 

жоспарларын бекіту 

Қыркүйек Бекітілген жұмыс 

жоспары 

Колледж 

студентерімен,жауа

пты Жастар ұйымы 

3  Бірінші курс студенттерін 

өткізіліп жатқан үйірме,спорттық 

секциялар құрамы,қоғамдық 

ұйымдармен толықтыру 

Қыркүйек Топтағы жұмыс 

жоспары 

Колледж 

студентерімен,жауа

пты Жастар ұйымы 

4 Бірінші курс студенттерін 

коллеждің Ішкі тәртіп 

ережелерімен таныстыру 

мақсатында колледждің тәрбие 

жұмысы жөніндегі орынбасары 

және үйірме жетекшілері 

жұмысы жөніндегі 

департаментпен кездесу өткізу 

Қыркүйек Топтағы жұмыс 

жоспары 

Колледж 

студентерімен,жауа

пты Жастар ұйымы 
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5 22-Қыркүйек Қазақстан 

Халықтары тілдер күніне орай 

«Тіл елімнің тірегі» атты 

мерекелік іс-шара өткізу 

Қыркүйек Бекітілген жұмыс 

жоспары 

Колледж 

студентерімен,жауа

пты Жастар ұйымы 

6 Ұстаздар күніне орай «Ұстазым-

ұлағатым, үлгі- өнегем»атты 

мерекелік іс-шара ұйымдастыру 

Қазан Бекітілген жұмыс 

жоспары 

Колледж 

студентерімен,жауа

пты Жастар ұйымы 

7 Еріктілер тобымен Қарттар үйіне 

барып қайрымдылық іс-шара 

өткізу 

 

Қазан Бекітілген жұмыс 

жоспары 

Колледж 

студентерімен,жауа

пты Жастар ұйымы 

8 17- қараша Халықаралық 

Студенттер күніне арналған іс-

шара өткізу  

Қараша Топтағы жұмыс 

жоспары 

Колледж 

студентерімен,жауа

пты Жастар ұйымы 

9 1-желтоқсан «Дүние жүзілік 

Спидке қарсы күрес" күніне орай   

қабырға газеттер шығару,  тәрбие 

сағат өткізу  

Желтоқсан Топтағы жұмыс 

жоспары 

Колледж 

студентерімен,жауа

пты Жастар ұйымы 

10 16-Желтоқсан – «Тәуелсіздік 

тұғырым»тәуелсіздік алуға зор 

үлес қосқан ұлттық 

батырларымызға Тағзым күніне 

орай топ сағаттарын өту 

Желтоқсан  Топтағы жұмыс 

жоспары 

Колледж 

студентерімен,жауа

пты Жастар ұйымы 

11 Тіл елімнің тірегі 

А.Байтұрсынұлына 150 жыл іс-

шара өткізу 

Қазан Бекітілген жұмыс 

жоспары 

Колледж 

студентерімен,жауа

пты Жастар ұйымы 

12 «Жана жыл- жаңа жыр» 

студенттік көгілдір от кеші  

Желтоқсан Бекітілген жұмыс 

жоспары 

Колледж 

студентерімен,жауа

пты Жастар ұйымы 

13 «Отбасы-шағын мемілекет»атты 

дөңгелек үстел өткізу 

2020-2021 

оқу жылы 

Топтағы жұмыс 

жоспары 

Колледж 

студентерімен,жауа

пты Жастар ұйымы 

14 «Авимад» көпсалалы 

колледжінің студенттер арасында 

«Денсаулық-зор байлық» атты 

сауықтыру апталығын өткізу 

2020-2021 

оқу жылы 

Бекітілген жұмыс 

жоспары 

Колледж 

студентерімен,жауа

пты Жастар ұйымы 

15 а ) Халықаралық терроризм мен 

діни экстремизге қарсы іс-

2020-2021 

оқу жылы 

Бекітілген жұмыс 

жоспары 

Колледж 

студенттері, 



 

50 

 

шаралар өткізу; 

ә ) Нашақорлық пен 

наркобизнеске қарсы, 

наркодиспансер, құқық қоғау 

саласы қызметкерлерімен 

кездесулер өткізу; 

б ) «Қару», «Допинг» рейдтерін 

жасау; 

в ) 26 маусым- Халықаралық 

есірткі бизнесіне қарсы күрес 

күніне «Жастар есірткіге қарсы» 

акциясына қатысу 

мамандармен 

кездесу 

16 8-наурыз халқаралық әйелдер 

күніне «Асыл ана» концерттік 

бағдарлама өткізу 

Наурыз Бекітілген жұмыс 

жоспары 

Колледж 

студентерімен,жауа

пты Жастар ұйымы 

17 Белгілі бір мәселеде студенттер 

арасында пікірталас 

өткізу(Дебат) 

2020-2021 

оқу жылы 

Топтағы жұмыс 

жоспары 

Колледж 

студентерімен,жауа

пты Жастар ұйымы 

18 22-Наурыз ұлыстың ұлы күніне 

орай «Әз Наурыз» атты ісшара 

өткізу  

Наурыз Бекітілген жұмыс 

жоспары 

Колледж 

студентерімен,жауа

пты Жастар ұйымы 

19 «Көктем көркін тамашалап» 

студенттермен киелі 

жерлері,табиғатты аралау 

(Түркістан,Домалақ 

Ана,Ақмешіт,т.б 

2020-2021 

оқу жылы 

Бекітілген жұмыс 

жоспары 

Колледж 

студентерімен,жауа

пты Жастар ұйымы 

20 «Таза болса табиғат-аман болар 

азамат» «Жасыл ел даласын» 

студенттермен өткізу(ағаш 

егу,аула тазалау,т.б) 

2020-2021 

оқу жылы 

Бекітілген жұмыс 

жоспары 

Колледж 

студентерімен,жауа

пты Жастар ұйымы 

21 1-Мамыр Бірлік күніне орай «Бір 

шанырақ астында»іс шарасын 

өткізу 

Мамыр Бекітілген жұмыс 

жоспары 

Колледж 

студентерімен,жауа

пты Жастар ұйымы 

22 «Жемқорлыққа қарсымын» 

тақырыбы боиынша студенттер 

арасында құқықтары мен 

жауапкершіліктеріне байланысты 

сауаттандыру дәрістер өткізу 

2020-2021 

оқу жылы 

Топтағы жұмыс 

жоспары 

Колледж 

студентерімен,жауа

пты Жастар ұйымы 
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23 Өзін-өзі басқару құқығына ие 

жас тәлімгерлердің жұмысын 

қорытындылау 

2020-2021 

оқу жылы 

Топтағы жұмыс 

жоспары 

Колледж 

студентерімен,жауа

пты Жастар ұйымы 
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18.  Алғашқы әскери және технологиялық дайындық пәні  бойынша 2020 -2021 оқу жылында атқарылатын 

іс-шаралардың жылдық жоспары 

 
Жұмыс 

бағыты 

р/с Іс-шаралардың атауы Өткізілетін 

уақыты 

Жауапты 

орындаушылар 

Өткізілгені 

туралы 

белгі 

 

 

 

АӘД 

мақсаттары 

мен 

міндеттерін 

анықтау 

1 2020-2021 оқу жылына қатысты барлық іс-шаралар жоспарларын 

дайындау және бекіту 

қыркүйек АӘД 

оқытушылары 

 

2 Оқытушылардың кәсіби біліктілігін, теориялық және 

практикалық білім деңгейін тұрақты жетілдіру 

Жыл бойы АӘД 

оқытушылары 

 

3 АӘД сабақтарын өткізу әдістері мен материалдық-техникалық 

базаны тұрақты жетілдіру 

Жыл бойы АӘД 

оқытушылары 

 

4 Қоғамдық жұмыстар мен іс-шараларға белсене қатысу Жыл бойы АӘД 

оқытушылары 

 

5 Шымкен қаласының ББ және қалалық қорғаныс істері жөніндегі 

Басқармалар мен Департаменттері ұйымдастырып өткізетін 

тәжірибе алмасу семинарларына қатысу 

Жыл бойы АӘД 

оқытушылары 

 

 

 

 

Оқушы 

жастарды 

отан 

сүйгіштік 

және 

ұлтжандылы

қ рухында 

тәрбиелеу 

1 2003 жылы туылған жастарды әскери есепке алуға, ал 2004 

жылы туылған жастарды диспансеризациялық тексеруге 

дайындық жұмыстарын ұйымдастырып өткізу 

Қыркүйек-

наурыз 

АӘД 

оқытушылары, 

медицина 

қызметкері,пси

холог 

 

2 АӘД бойынша үйірме жұмыстары мен әскери-спорттық клуб 

жұмыстарын ұйымдастыру 

Қыркүйек-

қазан 

Клуб жетекшісі  

3 «Елі үшін туған ер» Кеңес Одағының Батыры, Халық 

Қаһарманы,панфиловшы, жазушы Бауыржан Момышұлының 

өмірі мен ерлік жолдары туралы  бяндама. Осы аттас 

баяндамамен«Офицер-батылдармамандығы» 

айдарында«Жауынгерлік дәстүрлер» тақырыбында  ҚР ҚК  

насихаттау  мақсатында әскери бөлім  офицерімен кездесу 

өткізу. 

Мамыр АӘД 

оқытушылары 
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4 Материалдық-техникалық базаны жаңарту, қалпына келтіру Жыл бойы Әкімшілік, 

АӘД 

оқытушылары 

 

5 Үлгерімі төмен және сабақтан көп қалған оқушылармен 

қосымша сабақтар өткізу 

Жыл бойы АӘД 

оқытушылары 

 

6 Взвод және бөлімше командирлерімен инструктивтілік сабақтар 

өткізу 

Жыл бойы АӘД 

оқытушылары 

 

7 «Саптық дайындық-сымбаттылық белгісі» практикалық 

машықтануға арналған саптық  жаттығулары. 

Желтоқсан,

мамыр 

АӘД 

оқытушылары 

 

8 «Тәуелсіздік – елімнің ерлік жолы» ҚР Тәуелсіздігінің 30 

жылдығына байланысты өткізілетін топ сағаттарының 

өткізілуіне атсалысу  

 

Желтоқсан  

Топ 

жетекшілері, 

АӘД 

оқытушылары 

 

9 Әскери оқулық және әскери-патриоттық тәрбие бағытындағы 

кинофильмдер, бейнефильмдер көрсету 

Жыл бойы АӘД 

оқытушылары 

 

11 Отан қорғаушылар және Жеңіс күні қарсаңында дәстүрлі 

«Ұлтжан» айлығын өткізуге дайындық 

Сәуір  АӘД 

оқытушылары 

 

12 Алғашқы әскери дайындығы пәнінің аяқталуына байланысты 

әскери-спорттық шаралар ұйымдастырып өткізу 

Сәуір АӘД 

оқытушылары 

 

13 9-мамыр Жеңіс күні қарсаңында әскер қатарына шақырылушы 

және шақыруға дейінгі жастардың арасында өткізілетін қалалық 

спартакиадаға қатысу 

Наурыз-

сәуір 

АӘД және дене 

тәрбиесі 

оқытушылары 

 

14 Отан қорғаушылар және Жеңіс күнін атап өту мақсатында 

үйымдастырылған іс-шараларға белсене қатысу 

Сәуір-

мамыр 

АӘД 

оқытушылары 

 

15 II-курсты бітіруші жастармен 5күндік әскери оқу-дала жиынын 

өткізу 

Сәуір-

мамыр 

АӘД 

оқытушылары 

 

 16 Жас сарбаздың өмір салтымен және әскери техника түрлерімен 

танысу мақсатында әскери бөлімге саяхат 

Мамыр  АӘД 

оқытушылары 

 

17 2020-2021 оқу жылын АӘД пәнін қорытындылау, белсенді 

оқушыларды  мақтау қағаздарымен марапаттау 

Маусым  АӘД 

оқытушылары 
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19. Ақпараттық технологиялар және қоғаммен байланыс бөлімі 

меңгерушісінің 2020-2021 оқу жылына арналған жылдық жоспары 

 

Ақпараттық технология (ағылш. information technology, қысқ. ІТ) – 

объектінің, процестің немесе құбылыстың күйі туралы жаңа ақпарат алу 

үшін мәліметтерді жинау, өңдеу, жеткізу тәсілдері мен құралдарының 

жиынтығын пайдаланатын процесс. 

Ақпарат технологиясы дегеніміз компьютерді және 

телекоммуникациялық жабдықтарда деректерді сақтау, шығару, 

тасымалдау және өзгертуге арналған технология. Ақпарат технологиясы – 

ақпаратты өңдеу үшін пайдаланылатын технологиялық элементтердің, 

құрылғылардың немесе әдістердің жиынтығы. Ақпараттық технология 

(немесе көпшілікке ІТ атымен танымал ұғым) – қазіргі компьютерлік 

технология негізінде ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу және тасымалдау 

істерін қамтамасыз ететін математикалық және кибернетикалық тәсілдер 

мен қазіргі техникалық құралдар жиыны.  

 

Қоғаммен байланыс (PR) – ұйым мен қоғам арасындағы түсіністік пен 

жақсы қарым-қатынастарды қалыптастыратын институт. Тауар, өнім, 

қызмет, сатылым туралы қоғамдық пікір қалыптастыратын үгіт-насихат 

жүргізу тәсілі немесе формасы. Пиар мен жарнама тығыз байланысты 

болғандықтан пиарды жарнамадан бөлек қарастыру қиын, десе де пиар – 

жарнама емес. Қазіргі кезде «пиарды» көпшілігі естіп, біліп жүргенімен 

көбі жарнамадан айыра алмайды.  

Жарнамаға қарағанда пиардың атқаратын қызметі де күрделірек. Атап 

айтқанда ол:  

 жаңа өнімдер мен тауарлардың, қызметтердің нарыққа келуіне септігін 

тигізеді;  

 белгілі бір тауарға немесе қызметке деген көзқарастың қалыптасуы немесе 

өзгеруіне әсер етеді;  

 ұмыт қалған, ұмытыла бастаған тауар мен өнімдерге, қызметтерге деген 

сұранысты жоғарылату мақсатында қызмет етеді; 

 компания/фирманың немесе мекеменің жеке имиджін қалыптастыру мен 

жеке аудитория сезіміне әсер ету кезінде қажет;  

 мәселе туындаған жағдайда тауар мен өнімнің абыройын қорғау керек 

болғанда қажет.  

Пиар маманының негізгі қызметі мен жұмысы – 

компанияның/мекеменің имиджін қалыптастыру ғана емес, жақсы жағынан 

таныту мен жағымды пікір қалыптастыру арқылы аудитория немесе 

тұтынушылар арасында кері байланыс орнату.  

 

1. Ақпараттық технологияларды пайдалану және қоғаммен байланыс 

негізінде өтетін іс-шараларға қатысу 
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№ Жұмыстың түрі 
Орындау 

мерзімі 
Жауапты 

1. 

Білім беру қызметінде ақпараттық 

технологияларды қолдану бойынша колледж 

оқытушылары мен қызметкерлеріне бағыт-

бағдар беру 

қыркүйек 
Ш.Баисейіт 

Т.Бейбіт 

2. 

Оқу үдерісінің барлық түрлерінде жұмыс істеуі 

үшін оқытушылардың ақпараттық мәдениетін 

қалыптастыру 

қыркүйек 

Ш.Баисейіт 

Т.Бейбіт 

3.  

Оқу орнындағы оқу үдерісінің талаптарына, 

оқыту нәтижелерін бақылау мен өлшеуге, 

оқудан тыс, ғылыми-зерттеу және 

ұйымдастыру-басқару қызметтеріне сай 

ақпараттандырудың жалпы әдістерімен 

таныстыру 

қыркүйек 

Ш.Баисейіт 

Т.Бейбіт 

4. 

Қашықтан оқыту жүйесінде оқу процесінің 

жүргізілу барысын және “Smart Nation” 

платформасының жаңартылған жүйесі және 

өзгерістерімен колледж оқытушыларын 

таныстыру 

қыркүйек 

Ш.Баисейіт 

Т.Бейбіт 

5.  

Білім беру қызметінде АТ қолдану бойынша 

оқытушылар мен студенттерге нұсқаулық 

ретінде түсіндірме видеороликтер дайындау 

тамыз-

қыркүйек 

Ш.Баисейіт 

Т.Бейбіт 

6. 
Білім беру жүйесіндегі ақпараттық білім 

ортасын дамытуға қатысу 

оқу жылы 

барысында 

Ш.Баисейіт 

Т.Бейбіт 

7.  
Колледждің бірыңғай ақпараттық-білімдік 

кеңістігін дамытуына атсалысу 

оқу жылы 

барысында 

Ш.Баисейіт 

Т.Бейбіт 

8.  

Мәтін, сандық мәліметтер, графикалық 

бейнелер, дыбыс секілді және т.б. 

ақпараттардың әртүрлі типтерін өңдеу, сақтау, 

ұсыну және тасымалдау мүмкіндігі  туралы 

түсіндірме жұмыстарын жүргізу 

оқу жылы 

барысында 

Ш.Баисейіт 

Т.Бейбіт 

9.  
ҰБДБ (НОБД) мәліметтері бойынша 

өзгерістерді толықтырып отыру 

оқу жылы 

барысында 

Ш.Баисейіт 

Т.Бейбіт 

10. 

Білімді ақпараттандырудың техникалық 

құралдары және оларды тиімді қолдану аясы 

туралы түсінік қалыптастыру 

оқу жылы 

барысында 

Ш.Баисейіт 

Т.Бейбіт 

11.  

Білім беру қызметінде ақпараттық 

технологияларды қолдану бойынша 

оқытушылардың педагогикалық шеберліктерін 

шыңдау мақсатында ІТ құзыреттілігі 

курстарынан өткізуге ықпал ету 

оқу жылы 

барысында 

Ш.Баисейіт 

Т.Бейбіт 

12.  
Білім беру үдерісін цифрландыру бойынша 

жұмыстарға атсалысу   

оқу жылы 

барысында 

Ш.Баисейіт 

Т.Бейбіт 

13.  

Колледжді қоғамдық ортаға жақсы жағынан 

таныту мен жағымды пікір қалыптастыру 

арқылы аудитория немесе тұтынушылар 

арасында кері байланыс орнату  

оқу жылы 

барысында 

Ш.Баисейіт 

Т.Бейбіт 
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14.  
“Smart Nation» платформасына жаңадан 

қабылданған оқушылардың мәліметтерін енгізу 
қыркүйек 

Ш.Баисейіт 

Т.Бейбіт 

 

2. Колледждің ақпараттық ресурстарын дамыту 

 

№ Жұмыстың түрі 
Орындау 

мерзімі 

Жауапты  

1 
Колледждің сайтында ақпараттарды жүйелі 

түрде жаңарту 

оқу жылы 

барысында 

Ш.Баисейіт 

Т.Бейбіт 

2. 

Колледжішілік өткізіліп жатқан іс-шараларды 

және колледж жетістіктері туралы 

мәліметтерді әлеуметтік желілерде, колледж 

сайтында жариялап, жарнамалау 

оқу жылы 

барысында 

Ш.Баисейіт 

Т.Бейбіт 

3. 
“Smart Nation” платформасының жұмысын 

үйлестіру 

оқу жылы 

барысында 

Ш.Баисейіт 

Т.Бейбіт 

4.  
Колледждің 2021-2022 оқу жылына арналған 

медиа-жоспарын түзу 
қыркүйек 

Ш.Баисейіт 

Т.Бейбіт 

 

2. Материалдық-техникалық базаны дамыту (компьютерлер, 

бағдарламалармен қамтамасыз етілуі) 

  

№ Жұмыстың түрі 
Орындау 

мерзімі 

Жауапты  

1. 
Колледждің ақпараттық базасын дамыту мен 

жетілдіру 

оқу жылы 

барысында 

Ш.Баисейіт 

Т.Бейбіт 

2. 

Кабинет базасын ақпараттық 

технологиялармен қамтамасыз ету, дамыту 

және жетілдіру 

оқу жылы 

барысында 

Ш.Баисейіт 

Т.Бейбіт 

3. Локальді желі ресурстарын пайдалану  
оқу жылы 

барысында 

Ш.Баисейіт 

Т.Бейбіт 

4. 
Мүмкіндігінше жаңа бағдарламалармен 

қамтамасыз ету 

оқу жылы 

барысында 

Ш.Баисейіт 

Т.Бейбіт 

5.  Цифрлық фотоаппарат пен штатив алу 
Кестеге 

сәйкес 

Ш.Баисейіт 

Т.Бейбіт 

  

  

20. Кәсіби бағдар беру жұмысының жоспары 

 
№ Іс-шаралар Мерзімі  Жауапты  

1. 2020-2021 оқу жылына кәсіби бағдар 

беру жоспарын құру 

    тамыз 

 

Қабылдау 

комиссиясының 

жауапты хатшысы 

2. Кәсіби бағдар беру жұмыстарын 

ұйымдастыру, талапкерлердің 

    тамыз 

 

Қабылдау 

комиссиясының 
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құжаттарын қабылдау жауапты хатшысы 

3. 2020-2021 оқу жылының 

қорытындысы бойынша құжаттарды 

рәсімдеу, колледж білім 

алушыларының құрамына қабылдау 

бойынша есеп беру 

   

қыркүйек 

Қабылдау 

комиссиясының 

жауапты хатшысы 

4. 

 

Қала, қалаға жақын елді мекендердегі  

ЖОМ-ді 2020-2021 оқу жылына 

талапкерлерді тарту мақсатында 

кәсіби бағдар беру жұмыстарын 

жүргізу бойынша ЦК оқытушыларын  

бекіту 

қазан 

Директордың 

орынбасарлары, бөлім 

меңгерушілері, пән 

бірлестігінің 

төрағалары, 

оқытушылар, 

қабылдау комиссиясы 

5. 

Колледж мамандықтары туралы, 

колледж туралы жарнамалық-

ақпараттық материалдарды 

мемлекеттік және орыс тілдерінде 

дайындау 

қараша 

Директордың 

орынбасарлары, бөлім 

меңгерушілері, пән 

бірлестігінің 

төрағалары,  қабылдау 

комиссиясы 

6. 

Бітіруші 9-11 сынып оқушыларының 

арасында үгіт-насихат жұмысын 

жүргізу үшін оқытушылар мен 

қызметкерлерді және оқушыларды 

тарту  

 жыл 

бойы 

Директордың 

орынбасарлары, бөлім 

меңгерушілері, пән 

бірлестігінің 

төрағалары, 

оқытушылар, 

қабылдау комиссиясы 

7. 

Мамандықтар бойынша талапкерлер 

арасында үгіт-насихат жұмысын 

жүргізетін анықтама-парақшаларын 

дайындау 

жыл 

бойы 

Қабылдау 

комиссиясының 

техникалық хатшысы 

8. 

Шымкент қаласы ЖОМ кәсіби бағдар  

жұмыстарын кестеге сәйкес 

ұйымдастыру 

жыл 

бойы 

Директордың 

орынбасарлары, бөлім 

меңгерушілері, пән 

бірлестігінің 

төрағалары, 

оқытушылар, 

қабылдау комиссиясы, 

музыка жетекшісі 

9. 

«Оңтүстік Қазақстан», «Южный 

Казахстан», «Шымкент келбеті», 

«Панорама Шымкента», және т.б БАҚ 

беттеріне 2020-2021 оқу жылына 

талапкерлер қабылдау туралы 

жарнама беру, плакаттар, буклеттер 

дайындау 

маусым -

шілде 

Директордың 

орынбасарлары, бөлім 

меңгерушілері, пән 

бірлестігінің 

төрағалары,  қабылдау 

комиссиясы  

10. 

Facebook, Instagram,YouTube  

желілеріне колледжде оқытылатын  

мамандықтар негізінде даярланған 

видеороликтерді жариялау 

маусым-

тамыз 

Директордың оқу - 

өндірістік ісі 

жөніндегі орынбасары 

Е. Абдраимов, 

инженер программист 

С. Әділұлы, Д.Анафия 



 

58 

 

11. 
Жергілікті радио және телеарналарға 

жарнама беру 

маусым-

тамыз 

Директордың 

орынбасарлары, бөлім 

меңгерушілері, пән 

бірлестігінің 

төрағалары, қабылдау 

комиссиясы 

 

 

 

21. Оқу процесін ұйымдастыру департаментінің 

ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ 

 

Мақсаты: Орта кәсіптік мамандықтар бойынша білім беру саласында, еңбек нарығының 

заманауи талаптарына жауап беретін, адамгершілік қасиеттері жоғары және үздіксіз 

өсіруге дайын бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау. 

Міндеттері:  

-күндізгі бөлімнің оқу-тәрбие жұмысының бағыт-бағдары; 

-орта буын мамандарын заман талабына сай дайындау; 

-оқу сапасын жоғарылату жолдарын қарастыру; 

-оқушылардың оқуға қатысуын қадағалау 

 

№ Орындалатын іс – шаралар Орындалу мерзімі Жауаптылар 

1 2020-2021 оқу жылында оқу процесін 

ұйымдастыру департаменті 

атқаратын іс-шараларының 

жоспарын дайындап, бекітуге ұсыну 

 

 

Тамыз 

Килыбаева А.М., 

 

2 2020-2021 оқу жылының оқу 

процесінің кестесін педагогикалық 

кеңеске ұсыну 

 

Тамыз 

Килыбаева А.М., 

 

3 2020-2021 оқу жылына оқу процесін 

кестесі 

Тамыз Килыбаева А.М., 

. 

4 Оқу сабақтарының кестесін бекітуге 

ұсыну 

25-31 тамыз Килыбаева А.М., 

. 

5 Студенттер қозғалысы туралы 

құжаттарды реттеу (ауысу және қаута 

қабылдау) 

25-31 тамыз Килыбаева А.М., 

 

6 Колледжден оқудан шыққан 

оқушыларға академиялық  анықтама 

беру 

25-31 тамыз Килыбаева А.М., 

 

7 2020-2021 оқу жылына оқуға түскен  

студенттердің бұйрық бойынша 

құжаттарын қабылдап алу 

25-31 тамыз Килыбаева А.М., 

. 

8 Оқуға түскені туралы растау 

анықтама беру 

1-10 қыркүйек Килыбаева А.М., 

. 

9 Оқушыларға тиісті орынға анықтама 

беру 

Жыл бойы Килыбаева А.М., 

 

10 Оқуға түскен студенттерді 

алфавиттік кітапшаға толтыру 

қырқүйек Килыбаева А.М., 
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11 1-курс студенттеріне «Үлгерім 

кітапшалары мен студенттік 

билеттерді» тарату 

қырқүйек Килыбаева А.М., 

 

12 Студенттердің келісім-шарт 

міндеттеме қағаздарын реттеу. 

қырқүйек Килыбаева А.М., 

 

13 Колледждің 2-НК жылдық есебін 

уәкілетті органға өткізу 

Казан айының   10-

шы жұлдызына 

дейін 

Килыбаева А.М., 

 

14 Студенттердің жеке құрам 

бұйрықтарының  уақытында 

орындалуы 

Оқу жылы бойында Килыбаева А.М., 

Куршанова Н.К. 

15 Студенттердің кәсіптік тәжірибесінің 

базаларын анықтау және келісім 

шарт жасалуын қадағалау 

Мерзімі кестега 

сәйкес 

Сейткулова  Г.К. 

16 Оқытушылардың ауысуын журналға 

тіркеу 

оқу жылы бойында ПЦК төр-ы 

17 Оқу журналдарының дұрыс 

толтырылуын қадағалау, тексеру 

Оқу жылы бойында Килыбаева А.М., 

 

18 Оқудан шыққан студенттердің 

бұйрығын топ журналдарына 

толтырып отыру 

Жыл бойы Килыбаева А.М., 

 

19 Аралық аттестаттауды өткізу және 

ұйымдастыру, кестесін дайындау 

Кестеге сәйкес Килыбаева А.М., 

. 

20 Емтихандық сессия барысын 

бақылау, кестесін дайындау 

Кестеге сәйкес Килыбаева А.М., 

. 

21 Курстық  жобалардың  

тақырыптарын бекіту, уакытында 

өтуін қадағалау. 

Оқу жоспарына 

сәйкес  

Нурлыбаева Г.Т: 

ПЦК төр-ы 

22 Тесттер мен емтихандық билеттерді 

бекіту. 

Қараша , наурыз Нурлыбаева Г.Т: 

ПЦК төр-ы 

23 Мемлекеттік қорытынды 

аттестаттауды ұйымдастыру және 

өткізу 

Кестеге сәйкес Килыбаева А.М., 

 

24 Бітіруші студенттердің дипломын 

беру, құжаттарын мұрағатқа өткізу 

Шілде  Килыбаева А.М., 

 

25 2020-2021 оқу жылының 

қорытындысы бойынша оқу 

бөлімінің есебін дайындау 

Шілде Килыбаева А.М., 

 

26 2021-2022 оқу жылына оқу кестесінің 

академиялық күнтізбесі мен кестесін 

дайындап бекітуге ұсыну 

Тамыз Килыбаева А.М., 

 

 

22. Колледжі кітапханасының   жұмыс жоспары 

 

1. Кітапхана міндеттері 

 

1. Жаңа білім беру бағдарламалары бойынша оқуға көшу кезінде колледж бейініне және 

пайдаланушылардың ақпараттық қажеттіліктеріне сәйкес қазіргі және дәстүрлі 

жеткізгіштердегі әдебиеттерді жинақтау; 

2.Оқырмандардың түрлі санаттарын әдебиет пен ақпаратқа жан-жақты қажеттіліктерін 
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жедел және сапалы қамтамасыз ету және қанағаттандыру; 

3. Студенттердің ақпараттық мәдениетін тәрбиелеу, кітапхананы, кітапты, ақпараттық 

ресурстарды шебер пайдалану дағдыларын үйрету; 

4. Кітапханалық  қызмет көрсетуде дәстүрлі технологияларды жетілдіру және жаңа 

технологияларды игеру. 

23. Колледж  медициналық бекетінің  2020-2021 оқу жылына арналған 

ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ 

 

№ Іс-шаралар атауы Орындалу 

мерзімі 

Жауаптылар Ескерту 

1  Қызметкерлер мен оқытушылар-  Топ жетекшілері  

№ Іс- шаралар Мерзімі Жауапты 

1. Ақпараттық-библиографиялық мәдениетті 

қалыптастыру: 2020-2021оқу жылында 

қабылданған  студенттерді кітапхананы 

қолдану ережелерімен таныстыру 

қыркүйек, 

қазан 

Кітапханашы 

Топ жетекшілер 

 

 

2. 

Абонементте көркем әдебиет пен мерзімді 

басылымдар бойынша қызмет көрсету: 

оқушылар, оқытушылар, қызметкерлер 

жыл бойы 
Кітапханашы 

 

 

3. 

 

Мәдени іс- шараларды өткізу 

жоспар 

бойынша 

Кітапханашы 

 

 

4. 

15 қазан кітапханашылар күніне орай «Кітап 

қалай пайда болды?» тақырыбында 

кітапханалық сабақ өткізу 

қазан 

Кітапханашы 

І курс оқушылары 

Топ жетекшілері 

5. 
Ұлттық валюта – теңге күніне көрме жасау қараша 

Кітапханашы 

 

6. «2020 жыл – Қазақстандағы балалар мен 

жасөспірімдердің кітап оқуын қолдау жылы» 

тақырыбында өткізілген іс-шаралардың 

қорытындысы 

желтоқсан 
Кітапханашы 

 

7. «Бір ел – бір кітап» Тәуелсіздіктің 29 

жылдығына таңдалған  көркем әдебиетті 

насихаттау, оқуға ұсыну 

жыл бойы 
Кітапханашы 

Топ жетекшілері 

8. «Елбасы Жолдауы-ел дамуының кепілі» - 

кітап көрмесі 
мерзіміне 

қарай 

 

Кітапханашы 

 

9. Автоматтандырылған кітапхана жүйесінің 

жұмысын жалғастыру, электрондық каталог 

жүргізу 

жыл бойы 
Кітапханашы 

 

10. «Ақпарат тынысы». Мерзімді басылымдарға 

жазылу  
жылына 2 рет 

Кітапханашы 

 

11. Республикалық, облыстық, қалалық мерзімді 

басылымдарға мақала жариялау  

оқу жылы 

барысында 
ЦПБ жетекшілері 

12. ҚР Рәміздері күніне байланысты көрме 

ұйымдастыру 
маусым 

Кітапханашы 

 

 Жаңа медициналық оқулықтармен танысу 

мақсатында, қалалық кітапханалармен тығыз   

байланыста болу 

үнемі 
Кітапханашы 

 

13. Оқу жылының қорытындысы бойынша есеп 

беру 
шілде 

Кітапханашы 

 



 

61 

 

дың мед.кітапшаларын және 

студенттер тізімін жинау, 1курс 

студенттерінің  63- формаларын, 

рентген суреттерін жинап 26-форма 

карта дайындау. 

Қыркүйек 

 

Баимбетова К. 

2 Колледждің санитарлық-тазалық       

іс-шараларын реттеу,  қадағалау 

жұмыстары 

Күнделікті Маликова К.С. 

Баимбетова К. 

 

 

 

3 Санитарлық ағарту іс-шаралар 

жоспарын жасау  

Қыркүйек Баимбетова К.  

  Асхананың санитарлық жағдаиын 

бақылау 

күнделікті Баимбетова К.  

                                               Емдеу алдын алу іс -шаралары  

1 Колледж оқушыларына арнайы  

профилактикалық - медициналық 

тексеру жүргізу 

Қыркүйек, 

қазан  

«Долана бұлақ» 

медициналық 

орталығы  

маман дәрігерлері 

(рентген, 

зертханалық 

тексерулер) 

 

 

 

Диспансерлік науқастарға бақылау 

жүргізу 

Жылына             

2 рет 

Баимбетова К.  

 Мерзіміне қарай  студенттер мен 

қызметкерлерді рентгенге жіберу 

Ай сайын «Долана бұлақ» 

медициналық 

орталығы  

мед 

қызметкерлері 

 

 

2 Алдын-ала егу жұмыстарының 

жоспарын жасау.  

Қыркүйек 

 

Жұқпалы аурулар 

дәрігері 

Қалдарбекұлы А. 

мед 

қызметкерлері 

 

 

4 16-жасқа толған балаларға вакцина 

салу  

Жоспар 

бойынша 

Қалдарбекұлы А  

мед 

қызметкерлері 

 

 

5 Науқастарды қабылдап алғашқы 

көмек көрсету 

Күнделікті Қалдарбекұлы А 

мед 

қызметкерлері  

 

6 Әскерге шақыруға дейінгі тексеруден 

өтуді  қамтамасыз ету  

Жоспар 

бойынша 

топ жетекшілер  

 Емдеуге сауықтыру іс-шаралары  

1 Қайта анықталған науқастарды 

(диспансерлік) есепке алу,дәрігер 

қабылдауына жіберу  

Күнделікті Баимбетова К.  

2 Флюротексеруден кейін  анықталған 

науқастарды есепке алу  

Уақытылы Баимбетова К. 

Туб.диспансер 

маманы 

 

 

3. «Д» науқастарын күздік, көктемдік Жыл бойына м/к меңгерушісі  
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емделумен қамтамасыз ету Баимбетова К. 

Санитарлық індетке қарсы іс-шаралар 

1 Оқушыларға үнемі битке, қотырға 

қарсы бақылау жүргізу 

10-күнде              

бір рет 

Баимбетова К  

2 Жұқпалы аурулар бойынша 

байланыстарға бақылау жүргізу 

Індет кезінде Қалдарбекұлы А  

3 Дәрісханалар мен көпшілік орындағы 

дизенфекциялық  ережені бақылау  

Жыл бойына Баимбетова К  

4 Колледжде  тазалық пен диз.ереженің 

сақталуын қадағалау 

Жыл бойына Баимбетова К.  

Санитарлық ағарту жұмыстары 

1 Санитарлық жұмыстардың 

жоспарына сай лекциялар 

ұйымдастыру  

Ай сайын Баимбетова К 

 

 

2 Сан.бюллетендер Қажеттілікте  Баимбетова К   

5 Асхана жұмысын қадағалау  Күнделікті Баимбетова К   

 

 

24. Колледж әкімшілік – шаруашылық  бөлімінің 2020 – 2021 оқу жылында 

атқарылатын жұмыстарының  іс – жоспары 

 

р/с Іс – шаралар Орындалу мерзімі Жауаптылар 

2. Шаруашылық бөліміне жаңадан келген 

жұмысшылармен жұмыс орнындағы еңбек 

және өрт қауіпсіздігі ережелерімен 

таныстырып, тоқсан сайын журналға қол 

қойдыру 

 

 

Жыл бойы 

 

 

Абилакимов Г. 

3. ҚР Президенті Н.Назарбаевтың «Жасыл ел» 

бағдарламасын қолдау мақсатында колледж 

және жатақхана айналасындағы ағаштар мен 

гүлдерді күтіп – баптау 

 

Жыл бойы 

Абилакимов Г. 

колледж 

қызметкерлері 

4. Оқу ғимараты мен жатақханада аптасына бір 

рет тазалық күнін өткізу 

 

Жыл бойы 

Абилакимов Г. 

жатақхана 

тәрбиешілері 

5. Тапсырыс бойынша оқу ғимаратын және 

жатақханада жөндеу жұмыстарын жүргізу 

 

Жыл бойы 

Абилакимов Г. 

колледж 

қызметкерлері  

7. Оқу ғимараты, оқу кабинеттерді, спорт залы 

мен жатақханаға әктеу - сырлау жұмыстарын 

жүргізіп, жаңа оқу жылына дайындау 

 

Шілде - тамыз 

2021 жыл 

 

Абилакимов Г. 

тех 

қызметкерлері 

8. Колледждің жылу жүйесіне жөндеу 

жұмыстарын жүргізіп, жоғары қысымда 

тексеріп, қысқы маусымға дайындау 

 

Шілде - тамыз 

2021 жыл 

Абилакимов Г. 

тех 

қызметкерлері 

9. Оқу ғимаратының жылу өлшегіш 

приборларын кезекті тексеруден өткізу 

 

Қазан 2021 жыл 

 

Абилакимов Г. 

тех 

қызметкерлері 
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10. Жылу жүйесінің қысқы маусымда 

бірқалыпты жұмыс істеуін және оқу 

кабинеттері мен зертханалардың және 

жатақхана бөлмелерінің жылы болуын 

қадағалау 

 

 

Қысқы маусымда 

 

Абилакимов Г. 

тех 

қызметкерлері  

11. Колледж бойынша материалдық 

құндылықтар мен мүліктерді түгендеу  

 

Қазан 2021 жыл 

 

Комиссия 

 

 

 

25.  «Медициналық пәндер» ЦПБ-нің мәжіліс жоспары 

№ Жұмыстың мазмұны Мерзімі Жауаптылар 

Орында

луы 

туралы 

белгі 

  Тамыз 

 І-мәжіліс  Хаттама №1 27.08.20 

1 Оқытушыларды 2020-2021 оқу жылындағы 

ЦПБ жұмыс жоспарымен таныстыру 

« Медициналық пәндер » ЦПБ  нің 2022-2023 

оқу жылына өткізілетін іс-шаралар жоспарын  

талқылап  бекітуге  ұсыну. 

тамыз Әдіскер, 

ЦПБ жетекшісі 

оқытушылар 

 

2 Оқытушылардың  оқу-жұмыс жоспарлары мен 

күнтізбелік-тақырыптық жоспарларын және 

оқу  тәжірибесінің  жұмыс  жоспарларын 

қарап,  оқытушылардың жеке жоспарларын 

қарау және бекіту  

Жылдық жүктеме сағаттарды талқылап 

қабылдау 

тамыз Әдіскер, 

ЦПБ жетекшісі 

оқытушылар 

 

4 Оқу кабинеттері мен зерханалардың жаңа 

2020-2021 оқу жылына  дайындығын 

қарастыру жоспарын бекіту,паспорт толтыру 

Оқытушылардың 2020-2021 оқу жылында 

атқарылатын жұмыс жоспарларын 

(күнтізбектік тақырыптық, оқу жұмыстық, 

жеке білім көтеру, ашық сабақ өткізу, өзара 

дәріске қатысу, консультация және қосымша 

сабақ өткізу, ЦПБ оқытушылардың жеке 

жұмыс жоспары,мамандықтарға арналған 

жұмыстық бағдарламалар,үйірме 

жұмыстарының, міндетті бақылау 

жұмысының кестесін т.б.) талқылап  бекітуге  

ұсыну. 

тамыз Әдіскер, 

ЦПБ жетекшісі 

оқытушылар 

 

5 ЦПБ -ның жұмыс жоспарын жасақтап, талдау,  

оқу- әдістемелік кабинетке бекітуге ұсыну. 

2020-2021 оқу жылында орындалатын 

әдістемелік жұмыстардың тақырыбын 

талқылап  бекітуге  ұсыну. ЦПБ 

оқытушыларымен пәндік апталық кестесін 

құру. ЦПБ оқытушыларын жаңартылған оқу 

бағдарламасын мазмұнын,критериалды 

Тамыз, 

жыл  бойы 

Әдіскер, 

ЦПБ жетекшісі 

оқытушылар 
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бағалау дүйесін жүзеге асыруын қамтамасыз 

ету.ЦПБ оқытушыларын педагогикалық 

талаптармен және колледж ішілік тәртіппен 

таныстыру. 

1 курс білімалушыларын колледждің ішкі 

ережесімен таныстыру. 

ЦПБ оқытушылары «Жас педагог мектебіне» 

қатысу   

6  Оқу жылының І жарты жылдығына  

оқытушыларының өзара  сабақтарға қатысу 

кестесін құру және бекіту. Аралық 

аттестацияға тест сұрақтарын, бақылау 

жұмыстарын дайындап бекіту 

тамыз ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

 

Қазан  

 ІІ-мәжіліс  Хаттама №2 07.10.20 

1 2020-2021 оқу жылына ШҚ Білім 

басқармасының және коледжішілік 

педагогикалық және әдістемелік кеңестің 

жұмыс жоспарының негізінде 

ұйымдастырылатын іс-шаралар  

    ЦПБ құжаттарын электронды түрде 

жинақтау; 

Оқытушылардың «Дидактикалық және 

әдістемелік құралдары» жұмыстарын  жазуды 

тапсыру. Коледжішілік оқушылар арасында 

өткізілетін «Ғылыми-шығармашылық 

жұмыс»,«Ғылыми жобалар»,«Ғылыми 

практикалық конференция»,пәнаралық 

олимпиадаларға ЦПБ атынан оқушыларды 

қатыстыру мақсатында оқушыларға  

жетекшілік ететін жауапты оқытушыларды 

бекіту.  

қазан Әдіскер, 

ЦПБ жетекшісі  

 

2 Әдістемелік жұмыс:  «Әдіс-тәсіл» түрлерін 

тиімді қолдану 

қазан  ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

 

3 2020-2021 оқу жылына арналғанЦПБ 

оқытушыларының жеке шығармашылық 

жоспарларын құрастыру 

« Медициналық пәндер» ЦПБ     ның апталық 

өткізу жұмыстарының жоспарын талқылау. 

«Медициналық пәндер» ЦПБ ның апталық 

өткізу . Пән апталығының  жоспарын, ашық 

сабақтар кестесін   құру, бекітуге ұсыну 

қазан Әдіскер, 

ЦПБ жетекшісі 

оқытушылар 

 

4  Сабақ жоспарын толтырылуы туралы кеңес 

беру. 

жыл  бойы ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

 

5 Жас оқытушылардың сабақ беру барысын 

қадағалау. 

жыл  бойы ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

 

6 2020-2021 оқу жылының І-жарты 

жылдығында алынатын емтихан жұмысының 

қазан ЦПБ 

жетекшісі, 
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материалдарын қарау оқытушылар 

 Қараша 

 ІІІ-мәжіліс  Хаттама №3  11.11.2020 ж 

1 Әдістемелік жұмыс «Геронтология», 

«Геронтологиядағы мейіргер ісі» пәндерінен 

тірек конспект жазу. 

жыл бойы Әдіскер, 

ЦПБ жетекшісі 

оқытушылар   

 

2 Зертханалар мен дәрісханалардың  сабаққа 

дайындығын бақылау  

апта сайын Әдіскер, 

ЦПБ жетекшісі 

оқытушылар 

 

3 Әдістемелік жұмысты дайындау әдістемесі 

туралы кеңес беру 

жыл бойы ЦПБ жетекшісі 

оқытушылар 

 

4 ЦПБ оқытушылары «Жас педагог мектебіне» 

қатысу  

Арнайы тапсырыс  бойынша  білімін 

жетілдіру курстарына ұсыныс жасау 

үнемі  Әдіскер, 

ЦПБ жетекшісі 

оқытушылар 

 

  Желтоқсан   

 ІV-мәжіліс Хаттама №4              02.12.2020 ж. 

1 Тәуелсіз КР мерекесіне ЦПБ бірлестігінің 

белсенді оқушыларын қатыстыру іс-

шараларын қатыстыру  

желтоқсан  

Пән 

оқытушылары  
 

2 Оқытушыларды озық іс-тәжірибені талдау 

және тарату  мақсатында семинар-

тренингтерге, тақырыптық семинарларға, 

дөңгелек үстелдерге, әдістемелік оқуларға 

қатысуға  ықпал жасау 

Әдістемелік жұмыс дайындау барысын 

қадағалау 

үнемі Әдіскер, 

ЦПБ жетекшісі 

оқытушылар 

 

3 Жас оқытушылардың сабақ беру барысын 

қадағалау 

желтоқсан Әдіскер, 

ЦПБ жетекшісі 

оқытушылар 

 

4 Әдістемелік жұмыс «Оториноларингология»  

пәнінен тірек конспект жазу. 

желтоқсан ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

 

5 Тәжірибе алмасу бағытында оқытушылардың 

сабаққа енуі 

желтоқсан ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

 

  Қаңтар   

 V-мәжіліс  Хаттама №5       12.01.2021 ж. 

1 Әдістемелік жұмыс  «Терапия»  пәнінен 

нұсқаулық жазу. 

 

қаңтар ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

 

2 Оқу жылының І-жарты жылдығында алынған 

тест жұмыстарының қорытындысын талқылау  

 қаңтар Әдіскер, 

ЦПБ жетекшісі 

оқытушылар 

 

3 Оқытушылардың жаңа технология бойынша 

сабақта өтуін талқылау  және талдау жасау 

қаңтар ЦПБ 

жетекшісі,оқыт
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ЦПБ оқытушылары «Жас педагог мектебіне» 

қатысу  

 

ушылар 

  Ақпан   

 VІ-мәжіліс  Хаттама №6   03.02.2021 ж. 

1 
Колледжішілік олимпиада дайындық 

жұмыстарын дайындау. 
ақпан 

Әдіскер, 

ЦПБ жетекшісі  

оқытушылар 

 

2 Пән оқытушыларының әдістемелік 

жұмыстарын және баяндамаларын 

қарастырып,тыңдау талқылау. 

ақпан 

Әдіскер, 

ЦПБ жетекшісі 

оқытушылар 

 

3 Оқытушылардың біліктіліктерін арттыру 

жөніндегі курстарға қатысуын ықпал жасау «  

Медициналық пәндер » ЦПБ   ның 2022-2023 

оқу жылының І-жарты жылдығындағы 

атқарған жұмыстарының есебі және алдағы 

міндеттері. 

       ақпан Әдіскер,, ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

 

4 ЦПБ оқытушылары «Жас педагог мектебіне» 

қатысу 

      үнемі Әдіскер, 

ЦПБ жетекшісі 

оқытушылар 

 

  Наурыз   

 VІІ-мәжіліс Хаттама №7      03.03.2021 ж. 

1 
Коледжішілік оқушылар арасында өткізілетін 

олимпиада қорытындысы  
 

Әдіскер, 

ЦПБ жетекшісі 

оқытушылар 

 

2 Әдістемелік жұмыс «Патология және 

анатомия негіздерімен физиология» пәнінен 

дәрістік кешен жазу 

үнемі Әдіскер, 

ЦПБ жетекшісі 

оқытушылар 

 

3 Білімалушылардың сабаққа қатысуын 

бақылау.  Үлгерімі нашар студенттермен 

жүргізілген жұмыс нәтижелерін қарау 

үнемі ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

 

4 Тәжірибе алмасу бағытында оқытушылардың 

сабаққа енуі 

Оқытушылардан озық іс-тәжірибені талдау 

және тарату  мақсатында семинар-

тренингтерге, тақырыптық семинарларға, 

дөңгелек үстелдерге, әдістемелік оқуларға 

қатысу нәтижелері туралы есеп алу 

наурыз ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

 

  Сәуір   

 VІІІ-мәжіліс  Хаттама №8         07.04.2021 ж. 

1 2020-2021 оқу жылының жазғы емтихандық 

сессиясына ЦПБ құрамына енетін пән 

бойынша емтихандық билеттерді пән 

бірлестігімен қарастырып,бекіту. 

сәуір 

Әдіскер, 

ЦПБ жетекшісі 

оқытушылар 

 

2 Әдістемелік жұмыс  «Алкалоидтар» сәуір  ЦПБ  
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жетекшісі, 

оқытушылар 

3  «Медициналық пәндер» ЦПБ  де 

оқытушылардың оқытудың жаңа 

технологияларын және электрондық 

оқулықтарды пайдаланылуы туралы есеп алу 

сәуір Әдіскер, 

ЦПБ жетекшісі 

оқытушылар 

 

4 ЦПБ пәндері бойынша оқу-әдістемелік 

кешендер құру бойынша оқытушылар 

тобының құрамын талқылау және бекіту 

Жаңа оқу жылына талапкерлерді тарту, 

«Ашық есік» күніне дайындық жұмыстарын 

талқылау. Мектептердегі кәсіптік бағдар  беру 

жұмыстарын ұйымдастыру 

сәуір ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

 

5 Білімалушылардың  мамандықтары  бойынша    

аралық  аттестациялау, оны  талқылау 

Білім алушылардың сабаққа қатысуын 

бақылау 

сәуір Әдіскер, 

ЦПБ жетекшісі 

оқытушылар 

 

  Мамыр   

 ІХ-мәжіліс  Хаттама №9           05.05.2021 ж. 

1 ЦПБ оқытушыларының жеке жұмыс 

жоспарының орындалу деңгейінің 

мониторингін құрастыру. 

мамыр 

Әдіскер, 

ЦПБ жетекшісі 

оқытушылар. 

 

2  «Медициналық пәндер» ЦПБ  клубы 

жұмыстарының есебі 

мамыр Әдіскер, 

ЦПБ жетекшісі 

оқытушылар 

 

4 Әр түрлі мәселелер жыл бойы ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

 

  Маусым   

 Х- мәжіліс Хаттама №10           02.06.2021ж. 

1   Оқытушылар арасында қатысқан ғылыми-

тәжірибелік конференцияны талдау Білім 

алушылардың ІІ жарты жылдықтағы сабақ 

үлгерімі туралы есебі 

маусым ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

 

2  «Медициналық пәндер» ЦПБ    

оқытушыларының 2020-2021 оқу жылындағы 

атқарылған жұмыстардың есебі. Білім 

алушылардың ІІ жарты жылдықтағы сабақ 

үлгерімі туралы есебі 

маусым ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

 

3 ЦПБ мемлекеттік емтихандарды өткізу 

жиынтығы  

 

маусым ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

 

 4 Санатын көтеруге  өтініш білдірген 

аттестаттаудан өтетін оқытушылардың тізімің  

жасақтау  

маусым Әдіскер, 

ЦПБ жетекшісі 

оқытушылар 

 

5 Оқытушылардың біліктілік арттыру 

курстарына сұраныс бойынша тізім  жасақтау, 

курстарға қатысуға ықпал жасау 

маусым Әдіскер, 

ЦПБ жетекшісі 

оқытушылар 
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26.  «Медициналық пәндер» ЦПБ-нің  жылдық жұмыс жоспары 

 

 

6 1 курс бойынша педагогикалық-

психологиялық талдау жасау 

маусым Педагог-

психолог,  ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар. 

 

№ Жұмыстың мазмұны Мерзімі Жауаптылар 

Орында

луы 

туралы 

белгі 

  І. Пәндік бірлестігінің негізгі мақсаты мен міндеттері  

1 « Ел болашағы – жастардың қолында, жастардың 

болашағы ұстаздардың қолында» ұстанымын 

мақсат етіп, кәсіптік техникалық білім беру 

саласында болашақта бәсекеге қабілетті 

 мамандар даярлау ; 

 

Кәсіптік пән – техникалық білімнің негізін 

калаушы пән болуына және кәсіптік пәндердің 

ЦПБ құрамына оқытылуына байланысты 

оқытушылардың пәндік білімдерімен 

шектелмей  оқыту технологиясының түрлі 

әдістерін пайдаланып, болашақ  маман иелеріне 

медициналық пәндерді игеруге сапалы білім 

беру. 

 

Білім беру мен тәрбие жұмыстарының қатар 

жүретінін негізге ала отырып, сабақ барысында 

тәрбие жұмыстарын ұйымдастыруда 

педагогикалық процесті материалды 

техникалық қамтамасыз етуде жаңа сапа 

ретінде инновацияларды пайдалану.  

Үнемі 

 

ЦПБ жетекшісі 

мүшелері 

  

 

ІІ. Ұйымдастыру жұмыстары 

1 Жаңа 2020-2021 оқу жылына  төмендегі 

көрсетілген жұмыстардың жоспарларын жасау 

және бекіту: а) циклдік бірлестіктің жылдық 

жоспары бойынша жасалынатын жұмыстарды 

бекіту.б) мамандықтарға (пән бойынша) 

күнтізбелік тақырыптық жоспар ;в) циклдік 

комиссияға енетін кабинеттердің 

меңгерушілері жоспары; г) мамандықтарға 

арналған жұмыстық бағдарламалар.д) ЦПБ 

оқытушыларының жеке жұмыс жоспары ;  

 ЦПБ 

жетекшісі, 

мүшелері 

 

2 Циклдік комиссия пән бірлестігіне оқу 

бағдарлама бойынша берілген  

а) міндетті бақылау жұмысы; 

 ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 
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б) қосымша сабақ және консультация ; 

в) ашық сабақтар; 

г) өзара сабаққа қатысу кестесін бекіту; 

е) емтихандық билеттерді пән бірлестігімен 

қарастырып,  бекіту ; 

 

2020-2021 оқу жылына ШҚ Білім 

басқармасының және колледжішілік 

педогогикалық және әдістемелік кеңестің 

жұмыс жоспарының негізінде 

ұйымдастырылатын іс-шараларға ЦК құрамын 

қалыптастыруды ұйымдастыру. 

      ЦК  құжаттарын электронды түрде 

жинақтау ; Модульді оқытудың 

бағдарламасымен оқитын экспериментальды 

топтың оқу жұмыс бағдарламаларының 

толықтырып жетілдіруді және өндірістік 

практиканың сапалы өтуін қадағалау . 

      Оқытушылардың   «Дидактикалық және 

әдістемелік құралдары» оқытушылардың 

«Инновациялық  идеялары мен жобалары» 

ұйымдастыруда ЦК мүшелеріне аталған 

жұмыстардың жоспарын құруды тапсыру .  

       Колледжішілік оқушылар арасында 

өткізілетін «Ғылыми –шығармашылық жұмыс» 

, «Ғылыми жобалар» , «Ғылыми-практикалық 

конференция », пәнаралық олимпиадаларға ЦК 

атынан оқушыларды қатыстыру мақсатында 

оқушыларға жетекшілік ететін жауапты 

оқытушыларды бекіту. 

3 Жас оқытушылар мен колледжге жаңадан 

қабылданған оқытушылардың оқу тәрбие 

үрдісінде шеберлік деңгейлерін қалыптастыру 

мақсатында тәлімгер тағайындау; 

ЦПБ құрамына енетін пәндерге жауапты 

мүшесін тағайындау; 

Тәлімгерлердің жас оқытушылармен жүргізетін 

жұмыстарының жылдық жоспарымен 

танысып,бекіту; 

 ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

 

4 2020-2021 оқу жылына ШҚ Білім 

басқармасының және колледжішілік 

педогогикалық және әдістемелік кеңестің 

жұмыс жоспарының негізінде 

ұйымдастырылатын іс-шараларға ЦК құрамын 

қалыптастыруды ұйымдастыру . 

      ЦК  құжаттарын электронды түрде 

жинақтау ; Модульді оқытудың 

бағдарламасымен оқитын экспериментальды 

топтың оқу жұмыс бағдарламаларының 

толықтырып жетілдіруді және өндірістік 

практиканың сапалы өтуін қадағалау . 

      Оқытушылардың   «Дидактикалық және 

Үнемі ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 
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әдістемелік құралдары» оқытушылардың 

«Инновациялық  идеялары мен жобалары» 

ұйымдастыруда ЦК мүшелеріне аталған 

жұмыстардың жоспарын құруды тапсыру .  

       Колледжішілік оқушылар арасында 

өткізілетін «Ғылыми –шығармашылық жұмыс» 

, «Ғылыми жобалар» , «Ғылыми-практикалық 

конференция », пәнаралық олимпиадаларға ЦК 

атынан оқушыларды қатыстыру мақсатында 

оқушыларға  

жетекшілік ететін жауапты оқытушыларды 

бекіту. 

 Кәсіби бағдар беру жұмысы бойынша қалалық 

жалпы орта мектептермен байланыс орната 

отырып, үгіт – насихат, таныстыру 

жұмыстарын жүргізу тағы  басқа түрлі  іс – 

шаралар ұйымдастырып өткізу, мектеп 

оқушыларын  қатыстыру 

 ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

 Пәндік (циклдік) комиссияның бекітілген 

апталығын өткізу жоспары. 

 ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

ІІІ.        Оқу-тәрбие жұмыстары 

1 ППБ оқытушыларының ғылыми 

шығармашылық ізденісі және педагогикалық 

қажеттілігі мен оқушының қызығушылығын 

үйлестіретін «Оқытудың компьютерлік  

технологиясын» қолдану деңгейін бақылау. 

Ағымдағы жұмыс жоспарларының орындалуы 

мен оқу құжаттарының дұрыс жүргізілуін 

бақылау. Жаңартылған оқу бағдарламасын 

мазмұнын, критериалды бағалау жүйесін 

жүзеге асырылуын қамтамасыз ету  

 ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

 

2 ЦПБ бірлестігі 2020-2021 оқу жылының бірінші 

жәнә екінші жарты жылдығында орындаған 

жұмыстарына есеп беру отырысына  ЦПБ  

жұмыс жоспарының орындалуына және 

циклдік комиссия оқытушыларының оқу-

әдістемелік кешендерінің педагогикалық  

талапқа сәйкестігіне қорытынды есеп 

дайындау. 

 ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

 

3 Айлық аттестаттау қорытындылары бойынша 

оқушылардың үлгерімін, білім сапасын талдау. 

Оқу      

кестесіне   

сәйкес 

ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

 

 

 

4 Оқушылардың  үлгерімін,  білім сапасын  

көтеру мақсатында қосымша сабақ қажет етуші 

оқушыларға жасалынған оқытушылардың  

жұмыс жоспарларына сай қосымша сабақ 

кестесін бекітіп,  оқушылармен жұмыс жасау. 

Қашықтан білім беру технологиялары арқылы 

қашықтан оқу сабақтарын «оnline», «offline» 

режимінде өткізуін қадағалау 

Үнемі ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 
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5 Озық  тәжірибелі оқытушылардың  іс-

тәжірибелерін  өз  жұмыстарында  қолдану 

Үнемі ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

 

6 Жоспарға сай  оқытушылардың педагогикалық 

шеберліктерін арттыру, сапалы білім беру және 

оқушылардың  пәнге, сабаққа  деген 

қызығушылығын арттыру мақсатында ЦПБ 

оқытушыларының  түрлі жаңа педагогикалық 

әдіс – тәсілдерді пайдаланып ашық  сабақ, 

дөңгелек үстел, семинарлар, интеллектуалды 

сайыс сабақ, шығармашылық сабақтарын  

өткізу. Колледжде ұйымдастырылған оnline 

конференциясына цк оқытушыларының 

қатысып отыруын қадағалау. 

ЦПБ оқытушыларына пәндерге байланысты 

тақырыптарға жаңа білімді меңгеруге арналған 

презентациялар жасауды тапсыру. 

Жоспар  

бойынша 

ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

 

7 ЦПБ  оқытушыларының жоспар бойынша 

бекітілген әдістемелік  жұмыстарын  талдау 

және баяндамаларын тыңдау. 

Кесте 

бойынша 

ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

 

8 Колледждегі оқу  және  тәрбие жұмыстары  

бойынша атқарылған іс-шараларға қатысу 

Үнемі ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

 

9 Оқу процесінде CLIL әдісі арқылы  қазақ 

топтарына орыс тілінде,   терминдер мен 

сөздерді  қолдана отырып, оқушыларға 

меңгерту 

Үнемі ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

 

                                     ІV .     Әдістемелік – шығармашылық  жұмыстары 

1 Жоспарға сай орындалатын оқытушылардың 

«дидактикалық және әдістемелік құралдары» 

оқушылардың «Инновациялық идеялары мен 

жобалары» ұйымдастыруда ЦК мүшелеріне  

аталған  жұмыстардың нәтижесін талап ету. 

Жоспар 

бойынша 

Пән 

оқытушылары 

 

2 Колледжішілік орындалатын жұмыстардың 

жоспарына сай «Үлгілі кабинет және үлгілі 

зертхана», «Жылдың үздік ПЦК», «Жылдың 

үздік оқытушысы» байқауларына циклдік 

комиссия оқытушыларын  қатыстыру.  

Жоспар 

бойынша 

ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

 

3 Циклдік комиссия оқытушыларының 

ұйымдастыруымен студенттер арасында пән 

бойынша фармацевтикалық көрме 

ұйымдастыру. 

Қаңтар ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

 

4 Жоспарға сай орындалатын оқытушылардың 

«дидактикалық және әдістемелік құралдары» 

оқушылардың «Инновациялық идеялары мен 

жобалары» ұйымдастыруда ЦК мүшелеріне  

аталған  жұмыстардың нәтижесін талап ету. 

Жоспар 

бойынша 

ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

 

5 Колледжішілік  оқушылар арасында өткізілетін 

«Ғылыми – шығармашылық жұмыс», «Ғылыми 

жобалар»,  «Ғылыми практикалық 

конференция», пәнаралық олимпиядаларға  

Жоспар 

бойынша 

ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 
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ПЦК атынан оқушыларды қатыстыру 

мақсатында оқушыларға жетекшілік ететін 

жауапты оқытушылардың жұмыстарын циклдік 

комиссияда қарастыру.  

6 Әдістемелік  орталықпен   және  кітапханамен 

үнемі  байланыста болу. 

Үнемі ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

 

7 Дәрісханалар мен зертханаларды қазақ  тіліндегі 

оқу  құралдарымен толықтыру  жұмыстарын  

жалғастыру. 

 

Үнемі 

ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

 

8 Циклдік комиссия оқытушыларының  медицина 

саласында өз тәжірибесімен бөлісу мақсатында 

баспасөз бетіне мақала жариялау жұмыстарын  

қадағалау. 

Жоспар 

бойынша 

ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

 

V.  Педагогикалық  біліктілікті көтеру, іс-тәжірибелерді 

                                                    жетілдіру және ізденіс  жұмыстары 

1 2021-2022 оқу жылына  еңбектегі жетістіктерін 

негізге ала отырып, санаттарын көтеру үшін 

өтініш білдірген ЦПБ оқытушыларын 

қойылатын талаптармен таныстыру. 

Қыркүйек ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

 

2  ЦПБ  бекітілген  мультимедиялық, интерактивті 

тақтаны  қолдануда пән оқытушыларының 

қолдану шеберлігін арттырып отыру. 

Техникалық үгіт-насихат (техникалық 

конференциялар, тақырыптық кештер, альбом, 

буклеттер, видеосабақтар,  пікір алмасу, 

көрмелер ұйымдастыру) 

Кесте 

бойынша 

ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

 

3 Озық  тәжірибелі оқытушылардың іс-

тәжірибелерін үйреніп, өз  жұмыстарында  

пайдалану 

Үнемі ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

 

4 Басқа  циклдік бірлестіктерімен 

 тәжірибе  алмасып  отыру 

Үнемі ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

 

5 Пәндер  бойынша жазылған жаңа оқулықтар,оқу  

құралдары,әдістемелік  жұмыстармен танысып 

оны өз  жұмыстарында пайдалану 

Үнемі ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 
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27. «Жалпы білім берупәндер» ЦПБ-нің 

2020-2021 оқу жылына мәжіліс жоспары 
 

 

№ Жұмыстың мазмұны Мерзімі Жауаптылар 
Индикатор/ 

Соңғы нәтиже 

  Тамыз 

 І-мәжіліс  Хаттама №1 

27.08.2020ж 

  

1 Оқытушыларды 2020-2021 оқу жылындағы 

ЦПБ жұмыс жоспарымен таныстыру 

«Жалпы білім беру пәндер » ЦПБ нің 2020-

2021 оқу жылына өткізілетін іс-шаралар 

жоспарын  талқылап  бекітуге  ұсыну. 

тамыз Колледж 

әдіскері,  

ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

. Бекіту 

. 

2 Оқытушылардың  оқу-жұмыс жоспарлары 

мен күнтізбелік-тақырыптық жоспарларын 

және оқу  тәжірибесінің  жұмыс  

жоспарларын қарап,  оқытушылардың жеке 

жоспарларын қарау және бекіту 

Жылдық жүктеме сағаттарды талқылап 

қабылдау 

тамыз Колледж 

әдіскері, ЦПБ 

жетекшісі 

Қадағалау 

3 Оқу кабинеттері мен зерханалардың жаңа 

2020-2021 оқу жылына  дайындығын 

қарастыру жоспарын бекіту,паспорт 

толтыру Оқытушылардың 2020-2021 оқу 

жылында атқарылатын жұмыс 

жоспарларын (күнтізбектік тақырыптық, 

оқу жұмыстық, жеке білім көтеру, ашық 

сабақ өткізу, өзара дәріске қатысу, тәрбие 

сағатын өткізу, консультация және 

қосымша сабақ өткізу, 

ЦПБоқытушылардың жеке жұмыс 

жоспары,мамандықтарға арналған 

жұмыстық бағдарламалар,үйірме 

жұмыстарының, міндетті бақылау 

жұмысының кестесін т.б.) талқылап  

бекітуге  ұсыну. 

тамыз Колледж 

әдіскері, ЦПБ 

жетекшісі 

оқытушылар 

.Бекіту 

4 ЦПБ -ның жұмыс жоспарын жасақтап, 

талдау,  оқу- әдістемелік кабинетке 

бекітуге ұсыну. 2020-2021 оқу жылында 

орындалатын әдістемелік жұмыстардың 

тақырыбын талқылап  бекітуге  ұсыну.2-3,4 

курстарға арналған курстық жұмыс 

тақырыптарын бекіту ЦПБ 

оқытушыларымен пәндік апталық кестесін 

Тамыз, жыл  

бойы 

Колледж 

әдіскері, ЦПБ 

жетекшісі 

Бекіту 



 

74 

 

құру. ЦПБ оқытушыларын жаңартылған 

оқу бағдарламасын мазмұнын,критериалды 

бағалау дүйесін жүзеге асыруын 

қамтамасыз ету.ЦПБ оқытушыларын 

педагогикалық талаптармен және коледж 

ішілік тәртіппен таныстыру. 

1 курс білім алушыларын колледждің ішкі 

ережесімен таныстыру. 

ЦПБ  оқытушылары «Жас педагог 

мектебіне» қатысу   

5 Оқу жылының І жарты жылдығына  

оқытушыларының өзара  сабақтарға қатысу 

кестесін құру және бекіту. Аралық 

аттестацияға тест сұрақтарын, бақылау 

жұмыстарын дайындап бекіту 

тамыз Колледж 

әдіскері, ЦПБ 

жетекшісі 

оқытушылар 

Бекіту 

Қазан  

 ІІ-мәжіліс  Хаттама №2 

07.10.2020ж 

  

1 2020-2021 оқу жылына ШҚ Білім 

басқармасының және коледжішілік 

педагогикалық және әдістемелік кеңестің 

жұмыс жоспарының негізінде 

ұйымдастырылатын іс-шаралар  

     ЦПБ  құжаттарын электронды түрде 

жинақтау; 

Оқытушылардың «Дидактикалық және 

әдістемелік құралдары» жұмыстарын  

жазуды тапсыру. Коледж ішілік оқушылар 

арасында өткізілетін «Ғылыми-

шығармашылық жұмыс»,«Ғылыми 

жобалар»,«Ғылыми практикалық 

конференция»,пәнаралық олимпиадаларға  

ЦПБ  атынан оқушыларды қатыстыру 

мақсатында оқушыларға  жетекшілік ететін 

жауапты оқытушыларды бекіту.  

 ЦПБ 

жетекшісі 

Қадағалау 

2 Әдістемелік жұмыс:  «Әдіс-тәсіл» түрлерін 

тиімді қолдану 

қазан  ЦПБ 

жетекшісі

, 

оқытушы

лар 

Әдістерді 

қолдану 

3 2020-2021 оқу жылына арналған  ЦПБ  

оқытушыларының жеке шығармашылық 

жоспарларын құрастыру 

« Жалпы білім беру пәндер» ЦПБ     ның 

апталық өткізу жұмыстарының жоспарын 

талқылау. Пән апталығының  жоспарын, 

ашық  сабақтар кестесін   құру, бекітуге 

ұсыну 

 

қазан Колледж 

әдіскері, 

ЦПБ 

жетекшісі

, 

оқытушы

лар 

 

Бекіту 

4  жыл  бойы ЦПБ Кеңес беру 
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Сабақ жоспарын толтырылуы туралы кеңес 

беру. 

жетекшісі

, 

оқытушы

лар 

5 Жас оқытушылардың сабақ беру барысын 

қадағалау. 

жыл  бойы ЦПБ 

жетекшісі

, 

оқытушы

лар 

Қадағалау 

6 2020-2021оқу жылының І-жарты 

жылдығында алынатын емтихан 

жұмысының материалдарын қарау 

қазан ЦПБ 

жетекшісі

, 

оқытушы

лар 

Бақылау 

 
ІІІ-мәжіліс  

Хаттама №3 

11.11.2020ж. 

Қараша Қадағалау 

1 Әдістемелік жұмыс «Биология» пәнінен 

тірек конспект жазу. 

жыл бойы Колледж 

әдіскері, 

ЦПБ 

жетекшісі,  

оқытушыла

р 

Бақылау 

2 Зертханалар мен дәрісханалардың  сабаққа 

дайындығынбақылау  

апта сайын Колледж 

әдіскері, 

ЦПБ 

жетекшісі

, 

оқытушы

лар 

Қадағалау 

3 Әдістемелік жұмысты дайындау әдістемесі 

туралы кеңес беру 

жыл бойы ЦПБ 

жетекшісі 

оқытушы

лар 

Білім жетілдіру 

4 ЦПБ оқытушылары «Жас педагог 

мектебіне» қатысу  

Арнайы тапсырыс  бойынша  білімін 

жетілдіру курстарына ұсыныс жасау 

үнемі  Колледж 

әдіскері, 

ЦПБ 

жетекшісі

, 

оқытушы

лар 

 

 
ІV-мәжіліс 

Хаттама №4 

02.12.2020 ж. 

Желтоқс

ан 

Қадағалау 

1 Тәуелсіз КР мерекесіне ЦПБ бірлестігінің 

белсенді оқушыларын қатыстыру іс-
желтоқсан  Пән 

оқытушы

Қадағалау 
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шараларын қатыстыру  лары  

2 Оқытушыларды озық іс-тәжірибені талдау 

және тарату  мақсатында семинар-

тренингтерге, тақырыптық семинарларға, 

дөңгелек үстелдерге, әдістемелік оқуларға 

қатысуға  ықпал жасау 

Әдістемелік жұмыс дайындау барысын 

қадағалау 

үнемі Колледж 

әдіскері, 

ЦПБ 

жетекшісі

,оқытушы

лар 

Қадағалау 

3 Жас оқытушылардың сабақ беру барысын 

қадағалау 

желтоқсан Колледж 

әдіскері, 

ЦПБ 

жетекшісі

, 

оқытушы

лар 

Бақылау 

4 Әдістемелік жұмыс «Қазақ әдебиеті» 

пәнінен тірек конспект жазу. 

желтоқсан ЦПБ 

жетекшісі

, 

оқытушы

лар 

Қадағалау 

5 Тәжірибе алмасу бағытында 

оқытушылардың сабаққа енуі 

желтоқсан ЦПБ 

жетекшісі

, 

оқытушы

лар 

 

 V-мәжіліс  Хаттама №5 

12.01.2021 ж. 

Қаңтар технологиялар 

ды пайдалану 

1 Әдістемелік  жұмыс «Практикалық 

сабақтарда жаңа ақпараттық 

технологияларды пайдалану» 

қаңтар ЦПБ 

жетекшісі

, 

оқытушы

лар 

Талқылау 

2 Оқу жылының І-жарты жылдығында 

алынған тест жұмыстарының 

қорытындысын талқылау  

 қаңтар Колледж 

әдіскері, 

ЦПБ 

жетекшісі

, 

оқытушы

лар 

Бақылау 

3 Оқытушылардың жаңа технология 

бойынша сабақта өтуін талқылау  және 

талдау жасау 

ЦПБ оқытушылары «Жас педагог 

мектебіне» қатысу  

 

қаңтар ЦПБ 

жетекшісі

,оқытушы

лар 

 

 
VІ-мәжіліс  

Хаттама №6 

03.02.2021 ж. 

Ақпан Бақылау 
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1 

Колледжішілік олимпиада дайындық 

жұмыстарын дайындау. 
ақпан 

Колледж 

әдіскері, 

ЦПБ 

жетекшісі

, 

оқытушы

лар 

Қадағалау 

2 

Пән оқытушыларының әдістемелік 

жұмыстарын және баяндамаларын 

қарастырып,тыңдау талқылау. 

ақпан 

Колледж 

әдіскері, 

ЦПБ 

жетекшісі

, 

оқытушы

лар 

Бақылау 

3 Оқытушылардың біліктіліктерін арттыру 

жөніндегі курстарға қатысуын ықпал жасау 

« Жалпы білім беру пәндер » ЦПБ  ның 

2020-2021 оқу жылының І-жарты 

жылдығындағы атқарған жұмыстарының 

есебі және алдағы міндеттері. 

ақпан Колледж 

әдіскері, 

ЦПБ 

жетекшісі

, 

оқытушы

лар 

Бақылау 

4 ЦПБоқытушылары «Жас педагог 

мектебіне» қатысу 

      үнемі Колледж 

әдіскері, 

ЦПБ 

жетекшісі

, 

оқытушы

лар 

 

 VІІ-мәжіліс 03.03.2021ж. Наурыз Қорытындылау 

1 

Коледжішілік оқушылар арасында 

өткізілетін олимпиада қорытындысы  
 

Колледж 

әдіскері, 

ЦПБ 

жетекшісі

, 

оқытушы

лар 

Бақылау 

2 Әдістемелік жұмыс «Темперамент» үнемі Колледж 

әдіскері, 

ЦПБ 

жетекшісі

, 

оқытушы

лар 

 

3 Білімалушылардың сабаққа қатысуын үнемі ЦПБ Бақылау, есеп 
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бақылау Үлгерімі нашар студенттермен 

жүргізілген жұмыс нәтижелерін қарау 

жетекшісі

, 

оқытушы

лар 

алу 

4 Тәжірибе алмасу бағытында 

оқытушылардың сабаққа енуі 

Оқытушылардан озық іс-тәжірибені талдау 

және тарату  мақсатында семинар-

тренингтерге, тақырыптық семинарларға, 

дөңгелек үстелдерге, әдістемелік оқуларға 

қатысу нәтижелері туралы есеп алу 

наурыз ЦПБ 

жетекшісі

,оқытушы

лар 

 

 
VІІІ-мәжіліс  

Хаттама №8 

07.04.2021 ж. 

Сәуір  

1 

2020-2021 оқу жылының жазғы 

емтихандық сессиясына ЦПБ құрамына 

енетін пән бойынша емтихандық 

билеттерді пән бірлестігімен 

қарастырып,бекіту. 

сәуір 

Колледж 

әдіскері, 

ЦПБ 

жетекшісі

, 

оқытушы

лар 

Бекіту 

2 Әдістемелік жұмыс  «Шет тілін берудің 

инновациялық әдістемесі» 

сәуір Педагог-

психолог, 

ЦПБ 

жетекшісі

, 

оқытушы

лар 

Бақылау 

3  « Жалпы білім беру және кәсіптік пәндер » 

ЦПБ де оқытушылардың оқытудың жаңа 

технологияларын және электрондық 

оқулықтарды пайдаланылуы туралы есеп 

алу 

сәуір Колледж 

әдіскері, 

ЦПБ 

жетекшісі

,оқытушы

лар 

Есеп алу 

4 ЦПБ пәндері бойынша оқу-әдістемелік 

кешендер құру бойынша оқытушылар 

тобының құрамын талқылау және бекіту 

Жаңа оқу жылына талапкерлерді тарту, 

«Ашық есік» күніне дайындық 

жұмыстарын талқылау.Мектептердегі 

кәсіптік бағдар  беру жұмыстарын 

ұйымдастыру 

 

сәуір ЦПБ 

жетекшісі

, 

оқытушы

лар 

Талқылау 

5 Білімалушылардың  мамандықтары  

бойынша    аралық  аттестациялау, оны  

талқылау 

сәуір Колледж 

әдіскері, 

ЦПБ 

Талқылап, 

бақылау 
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Білім алушылардың сабаққа қатысуын 

бақылау 

жетекшісі

, 

оқытушы

лар 

 
ІХ-мәжіліс  

Хаттама №9 

05.05.2021 ж. 

Мамыр  

1 

ЦПБ оқытушыларының жеке жұмыс 

жоспарының орындалу деңгейінің 

мониторингін құрастыру. 

мамыр 

Колледж 

әдіскері, 

ЦПБ 

жетекшісі

, 

оқытушы

лар. 

Орындау 

2  «Жалпы білім беру және кәсіптік пәндер » 

ЦПБ«Жас тәрбиеші» клубы жұмысының 

есебі 

мамыр Колледж 

әдіскері, 

ЦПБ 

жетекшісі

, 

оқытушы

лар 

Есеп алу 

4 Әр түрлі мәселелер жыл бойы ЦПБ 

жетекшісі

, 

оқытушы

лар 

 

 

Қадағалау 

 
Х- мәжіліс 

Хаттама №10 

02.06.2021ж. 

Маусым  

1   Оқытушылар арасында қатысқан ғылыми-

тәжірибелік конференцияны талдау Білім 

алушылардың ІІ жарты жылдықтағы сабақ 

үлгерімі туралы есебі 

 

маусым ЦПБ 

жетекшісі

, 

оқытушы

лар 

Бақылау 

2  « Жалпы білім беру және кәсіптік пәндер » 

ЦПБ   оқытушыларының 2020-2021 оқу 

жылындағы атқарылған жұмыстардың 

есебі. Білім алушылардың ІІ жарты 

жылдықтағы сабақ үлгерімі туралы есебі 

маусым ЦПБ 

жетекшісі

, 

оқытушы

лар 

 

 

 

 

 

Бақылау 
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3 ЦПБ мемлекеттік емтихандарды өткізу 

жиынтығы  

 

маусым ЦПБ 

жетекшісі

, 

оқытушы

лар 

Қадағалау 

 4 Санатын көтеруге  өтініш білдірген 

аттестаттаудан өтетін оқытушылардың 

тізімің  жасақтау  

маусым Колледж 

әдіскері, 

ЦПБ 

жетекшісі

, 

оқытушы

лар 

Бақылау 

5 Оқытушылардың біліктілік арттыру 

курстарына сұраныс бойынша тізім  

жасақтау, курстарға қатысуға ықпал жасау 

 

маусым Колледж 

әдіскері, 

ЦПБ 

жетекшісі

,оқытушы

лар 

 

 

Қатыстыру 

6 1 курс бойынша педагогикалық-

психологиялық талдау жасау 

маусым Педагог-

психолог,  

ЦПБ 

жетекшісі

,оқытушы

лар. 

Талдау 
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28. «Жалпы білім беру пәндер» ЦПБ-нің 

2020-2021 оқу жылына жұмыс жоспары 

 

 
 

№ Жұмыстың мазмұны Мерзімі Жауаптылар 

Орындалуы 

туралы 

белгі 

  І. Пәндік бірлестігінің негізгі мақсаты мен міндеттері  

1 « Ел болашағы-жастардың қолында,жастардың 

болашағы ұстаздардың қолында»-ұстанымын 

мақсат етіп,кәсіптік техникалық білім беру 

саласында болашақта бәсекеге қабілетті 

 мамандар даярлау ; 

Кәсіптік пән білімнің негізін калаушы пән 

болуына және кәсіптік пәндердің ЦПБ 

құрамына оқытылуына байланысты 

оқытушылардың пәндік білімдерімен 

шектелмей  оқыту технологиясының түрлі 

әдістерін пайдаланып,болашақ  маман 

иелеріне педагогикалық пәндерді игеруге 

сапалы білім беру. 

Білім беру мен тәрбие жұмыстарының қатар 

жүретінін негізге ала отырып,сабақ 

барысында тәрбие жұмыстарын 

ұйымдастыруда педагогикалық процесті 

материалды техникалық қамтамасыз етуде 

жаңа сапа ретінде инновацияларды пайдалану.  

Үнемі 

 

ЦПБ жетекшісі 

мүшелері 

 

 

ІІ. Ұйымдастыру жұмыстары 

1 Жаңа 2020-2021 оқу жылына  төмендегі 

көрсетілген жұмыстардың жоспарларын 

жасау және бекіту: а) циклдік бірлестіктің 

жылдық жоспары бойынша жасалынатын 

жұмыстарды бекіту.б) мамандықтарға (пән 

бойынша) күнтізбелік тақырыптық жоспар ;в) 

циклдік комиссияға енетін кабинеттердің 

меңгерішілері жоспары ; г) мамандықтарға 

арналған жұмыстық бағдарламалар.д) ЦПБ 

оқытушыларының жеке жұмыс жоспары ;  

тамыз ЦПБ 

жетекшісі, 

мүшелері 

 

2 ЦПБ пән бірлестігіне оқу бағдарлама 

бойынша берілген  

а) міндетті бақылау жұмысы; 

б) қосымша сабақ және консультация ; 

в) ашық сабақтар; 

г) өзара сабаққа қатысу кестесін бекіту; 

е) емтихандық билеттерді пән бірлестігімен 

Үнемі ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 
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қарастырып,  бекіту ; 

2020-2021 оқу жылына ШҚ Білім 

басқармасының және колледжішілік 

педогогикалық және әдістемелік кеңестің 

жұмыс жоспарының негізінде 

ұйымдастырылатын іс-шараларға  ЦПБ 

құрамын қалыптастыруды ұйымдастыру .ЦПБ 

құжаттарын электронды түрде жинақтау ; 

Модульді оқытудың бағдарламасымен оқитын 

экспериментальды топтың оқу жұмыс 

бағдарламаларының толықтырып жетілдіруді 

және өндірістік практиканың сапалы өтуін 

қадағалау . 

      Оқытушылардың   «Дидактикалық және 

әдістемелік құралдары» оқытушылардың 

«Инновациялық  идеялары мен жобалары» 

«Қолөнер туындылары » көрмелерін 

ұйымдастыруда  ЦПБ  мүшелеріне аталған 

жұмыстардың жоспарын құруды тапсыру .  

       Колледжішілік оқушылар арасында 

өткізілетін «Ғылыми –шығармашылық 

жұмыс» , «Ғылыми жобалар» , «Ғылыми-

практикалық конференция », пәнаралық 

олимпиадаларға  ЦПБ  атынан оқушыларды 

қатыстыру мақсатында оқушыларға  

жетекшілік ететін жауапты оқытушыларды 

бекіту. 

3 Жас оқытушылар мен колледжге жаңадан 

қабылданған оқытушылардың оқу тәрбие 

үрдісінде шеберлік деңгейлерін қалыптастыру 

мақсатында тәлімгер тағайындау; 

ЦПБ құрамына енетін пәндерге жауапты 

мүшесін тағайындау; 

Тәлімгерлердің жас оқытушылармен 

жүргізетін жұмыстарының жылдық 

жоспарымен танысып,бекіту; 

 ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

 

4 2020-2021 оқу жылына ЦПБ Білім 

басқармасының және колледжішілік және 

әдістемелік кеңестің жұмыс жоспарының 

негізінде ұйымдастырылатын іс-шараларға 

ЦПБ құрамын қалыптастыруды ұйымдастыру.  

ЦПБ құжаттарын электронды түрде жинақтау;  

Модульді оқытудың бағдарламасымен оқитын 

экспериментальды топтың оқу жұмыс 

бағдарламаларының толықтырып жетілдіруді 

және өндірістік практиканың сапалы өтуін 

қадағалау . 

      Оқытушылардың   «Дидактикалық және 

әдістемелік құралдары» оқытушылардың 

«Инновациялық  идеялары мен жобалары» 

«Қолөнер туындылары » көрмелерін 

Үнемі ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

 



 

83 

 

ұйымдастыруда ЦПБ мүшелеріне аталған 

жұмыстардың жоспарын құруды тапсыру .  

       Колледжішілік оқушылар арасында 

өткізілетін «Ғылыми –шығармашылық 

жұмыс» , «Ғылыми жобалар» , «Ғылыми-

практикалық конференция », пәнаралық 

олимпиадаларға ЦПБ атынан оқушыларды 

қатыстыру мақсатында оқушыларға  

жетекшілік ететін жауапты оқытушыларды 

бекіту. 

 Кәсіби бағдар беру жұмысы бойынша қалалық 

жалпы орта мектептермен байланыс орната 

отырып, үгіт – насихат, таныстыру 

жұмыстарын жүргізу тағы  басқа түрлі  іс – 

шаралар ұйымдастырып өткізу, мектеп 

оқушыларын  қатыстыру 

Үнемі ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

 Пәндік бірлестік оқытушыларымен бірлесе 

түзген   ЦПБ апталығын өткізу жоспары. 

қараша ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

ІІІ.        Оқу-тәрбие жұмыстары 

1 ППБ оқытушыларының ғылыми 

шығармашылық ізденісі және педагогикалық 

қажеттілігі мен оқушының қызығушылығын 

үйлестіретін «Оқытудың компьютерлік  

технологиясын» қолдану деңгейін бақылау. 

Ағымдағы жұмыс жоспарларының орындалуы 

мен оқу құжаттарының дұрыс жүргізілуін 

бақылау. Бағалау жүйесін жүзеге асырылуын 

қамтамасыз ету  

Үнемі ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

 

2 ЦПБ бірлестігі 2020-2021 оқу жылының 

бірінші және екінші жарты жылдығында 

орындаған жұмыстарына есеп беру 

отырысына, жұмыс жоспарының 

орындалуына және оқытушыларының оқу-

әдістемелік кешендерінің педагогикалық  

талапқа сәйкестігіне қорытынды есеп 

дайындау. 

Ақпан 

және 

маусым 

ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

 

3 Айлық аралық бағалау қорытындылары 

бойынша оқушылардың үлгерімін, білім 

сапасын талдау. 

Оқу      

кестесіне   

сәйкес 

ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

 

 

 

4 Оқушылардың  үлгерімін,  білім сапасын  

көтеру мақсатында қосымша сабақ қажет 

жұмыс жоспарларына сай қосымша сабақ 

кестесін бекітіп,  оқушылармен жұмыс жасау.  

Үнемі ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

 

5 Озық  тәжірибелі оқытушылардың  іс-

тәжірибелерін  өз  жұмыстарында  қолдану 

Үнемі ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

 

6 Жоспарға сай  оқытушылардың 

педагогикалық шеберліктерін арттыру, сапалы 

білім беру және оқушылардың  пәнге, сабаққа  

Жоспар  

бойынша 

ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 
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деген қызығушылығын арттыру мақсатында 

ЦПБ оқытушыларының  түрлі жаңа 

педагогикалық әдіс – тәсілдерді пайдаланып 

ашық  сабақ, дөңгелек үстел, семинарлар, 

интеллектуалды сайыс сабақ, шығармашылық 

сабақтарын  өткізу. Колледжде 

ұйымдастырылған оnline конференциясына  

ЦПБ оқытушыларына пәндерге байланысты 

тақырыптарға жаңа білімді меңгеруге 

арналған презентациялар жасауды тапсыру. 

7 ЦПБ  оқытушыларының жоспар бойынша 

бекітілген әдістемелік  жұмыстарын  талдау 

және баяндамаларын тыңдау. 

Кесте 

бойынша 

ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

 

8 Колледждегі оқу  және  тәрбие жұмыстары  

бойынша атқарылған іс-шараларға қатысу 

Үнемі ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

 

9 Оқу процесінде CLIL әдісі арқылы  қазақ 

топтарына орыс тілінде,   терминдер мен 

сөздерді  қолдана отырып, оқушыларға 

меңгерту 

Үнемі ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

 

                                     ІV .     Әдістемелік – шығармашылық  жұмыстары 

1 Жоспарға сай орындалатын оқытушылардың 

«дидактикалық және әдістемелік құралдары» 

оқушылардың «Инновациялық идеялары мен 

жобалары», «Қолөнер туындылары» 

көрмелерін ұйымдастыруда  ЦПБ  мүшелеріне  

аталған  жұмыстардың нәтижесін талап ету. 

Жоспар 

бойынша 

Пән 

оқытушылары 

 

2 Колледжішілік орындалатын жұмыстардың 

жоспарына сай «Үлгілі кабинет және үлгілі 

зертхана», «Жылдың үздік ЦПБ», «Жылдың 

үздік оқытушысы», «Таным- өнер - спорт», 

байқауларына циклдік комиссия 

оқытушыларын  қатыстыру.  

Жоспар 

бойынша 

ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

 

3 ЦПБ оқытушыларының ұйымдастыруымен 

студенттер арасында пән бойынша қолөнер 

шығармашылық туындыларының  көрмесін    

ЦПБ –нің ашық апталығында  көрсету. 

Қаңтар ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

 

4 Жоспарға сай орындалатын оқытушылардың 

«дидактикалық және әдістемелік құралдары» 

оқушылардың «Инновациялық идеялары мен 

жобалары», «Қолөнер туындылары» 

көрмелерін ұйымдастыруда  ЦПБ  мүшелеріне  

аталған  жұмыстардың нәтижесін талап ету. 

Жоспар 

бойынша 

ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

 

5 Колледжішілік  оқушылар арасында өткізілетін Жоспар ЦПБ  
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«Ғылыми – шығармашылық жұмыс», «Ғылыми 

жобалар»,  «Ғылыми практикалық 

конференция», пәнаралық олимпиядаларға   

ЦПБ атынан оқушыларды қатыстыру 

мақсатында оқушыларға жетекшілік ететін 

жауапты оқытушылардың жұмыстарын 

циклдік комиссияда қарастыру.  

бойынша жетекшісі,  

мүшелері 

6 Әдістемелік  орталықпен   және  кітапханамен 

үнемі  байланыста болу  

Үнемі ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

 

7 Дәрісханалар мен зертханаларды қазақ  

тіліндегі оқу  құралдарымен толықтыру  

жұмыстарын  жалғастыру 

 

Үнемі 

ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

 

8 ЦПБ оқытушыларының   өз тәжірибесімен 

бөлісу мақсатында баспасөз бетіне мақала 

жариялау жұмыстарын қадағалау. 

 

Жоспар 

бойынша 

ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

 

V.Педагогикалық  біліктілікті көтеру, іс-тәжірибелерді 

                                                    жетілдіру және ізденіс  жұмыстары 

1 2020-2021 оқу жылына  еңбектегі жетістіктерін 

негізге ала отырып, санаттарын көтеру үшін 

өтініш білдірген ЦПБ оқытушыларын 

қойылатын талаптармен таныстыру. 

 

 

Қыркүйек ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

 

2  ЦПБ  бекітілген  мультимедиялық, 

интерактивті тақтаны  қолдануда пән 

оқытушыларының қолдану шеберлігін 

арттырып отыру. Техникалық үгіт-насихат 

(техникалық конференциялар, тақырыптық 

кештер, альбом, буклеттер, видеосабақтар,  

пікір алмасу, көрмелер ұйымдастыру) 

 

 

Кесте 

бойынша 

ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

 

3 Озық  тәжірибелі оқытушылардың іс-

тәжірибелерін үйреніп, өз  жұмыстарында  

пайдалану 

Үнемі ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

 

4 Басқа  циклдік бірлестіктерімен 

 тәжірибе  алмасып  отыру 

Үнемі ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

 

5 Пәндер  бойынша жазылған жаңа 

оқулықтар,оқу  құралдары,әдістемелік  

жұмыстармен танысып оны өз  жұмыстарында 

пайдалану 

Үнемі ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 
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29. «Педагогикалық пәндер» ЦПБ-нің2020-2021 оқу жылына  жұмыс 

жоспары 

№ Жұмыстың мазмұны Мерзімі 

Индикаторл

ар соңғы 

нәтиже 

Жауаптылар 

  І. Пәндік бірлестігінің негізгі мақсаты мен міндеттері  

1 « Ел болашағы-жастардың қолында,жастардың 

болашағы ұстаздардың қолында»-ұстанымын 

мақсат етіп,кәсіптік техникалық білім беру 

саласында болашақта бәсекеге қабілетті 

 мамандар даярлау ; 

Кәсіптік пән білімнің негізін калаушы пән 

болуына және кәсіптік пәндердің ЦПБ 

құрамына оқытылуына байланысты 

оқытушылардың пәндік білімдерімен 

шектелмей  оқыту технологиясының түрлі 

әдістерін пайдаланып,болашақ  маман 

иелеріне педагогикалық пәндерді игеруге 

сапалы білім беру. 

Білім беру мен тәрбие жұмыстарының қатар 

жүретінін негізге ала отырып,сабақ 

барысында тәрбие жұмыстарын 

ұйымдастыруда педагогикалық процесті 

материалды техникалық қамтамасыз етуде 

жаңа сапа ретінде инновацияларды пайдалану.  

Жыл 

бойы 

Бәсекеге 

қабілетті 

 мамандар 

даярлау 

ЦПБ 

жетекшісі 

мүшелері 

 

ІІ. Ұйымдастыру жұмыстары 

1 Жаңа 2020-2021оқу жылына  төмендегі 

көрсетілген жұмыстардың жоспарларын 

жасау және бекіту: а) циклдік бірлестіктің 

жылдық жоспары бойынша жасалынатын 

жұмыстарды бекіту.б) мамандықтарға (пән 

бойынша) күнтізбелік тақырыптық жоспар ;в) 

циклдік комиссияға енетін кабинеттердің 

меңгерішілері жоспары ; г) мамандықтарға 

арналған жұмыстық бағдарламалар.д) ЦПБ 

оқытушыларының жеке жұмыс жоспары ;  

Тамыз Бекіту ЦПБ 

жетекшісі, 

мүшелері 

2 ЦПБ пән бірлестігіне оқу бағдарлама 

бойынша берілген  

а) міндетті бақылау жұмысы; 

б) қосымша сабақ және консультация ; 

в) ашық сабақтар; 

г) өзара сабаққа қатысу кестесін бекіту; 

е) емтихандық билеттерді пән бірлестігімен 

қарастырып,  бекіту ; 

2020-2021оқу жылына ШҚ Білім 

басқармасының және колледжішілік 

педогогикалық және әдістемелік кеңестің 

жұмыс жоспарының негізінде 

ұйымдастырылатын іс-шараларға  ЦПБ 

Үнемі Бекіту ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 
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құрамын қалыптастыруды ұйымдастыру. 

ЦПБ құжаттарын электронды түрде жинақтау 

; Модульді оқытудың бағдарламасымен 

оқитын экспериментальды топтың оқу жұмыс 

бағдарламаларының толықтырып жетілдіруді 

және өндірістік практиканың сапалы өтуін 

қадағалау . 

      Оқытушылардың   «Дидактикалық және 

әдістемелік құралдары» оқытушылардың 

«Инновациялық  идеялары мен жобалары» 

«Қолөнер туындылары » көрмелерін 

ұйымдастыруда  ЦПБ  мүшелеріне аталған 

жұмыстардың жоспарын құруды тапсыру .  

       Колледжішілік оқушылар арасында 

өткізілетін «Ғылыми –шығармашылық 

жұмыс» , «Ғылыми жобалар» , «Ғылыми-

практикалық конференция », пәнаралық 

олимпиадаларға  ЦПБ  атынан оқушыларды 

қатыстыру мақсатында оқушыларға  

жетекшілік ететін жауапты оқытушыларды 

бекіту. 

3 Жас оқытушылар мен колледжге жаңадан 

қабылданған оқытушылардың оқу тәрбие 

үрдісінде шеберлік деңгейлерін қалыптастыру 

мақсатында тәлімгер тағайындау; 

ЦПБ құрамына енетін пәндерге жауапты 

мүшесін тағайындау; 

Тәлімгерлердің жас оқытушылармен 

жүргізетін жұмыстарының жылдық 

жоспарымен танысып,бекіту; 

Тамыз Хаттама №1        

27.08.20 

ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

4 2020-2021оқу жылына ЦПБ Білім 

басқармасының және колледжішілік және 

әдістемелік кеңестің жұмыс жоспарының 

негізінде ұйымдастырылатын іс-шараларға 

ЦПБ құрамын қалыптастыруды ұйымдастыру.  

ЦПБ құжаттарын электронды түрде жинақтау;  

Модульді оқытудың бағдарламасымен оқитын 

экспериментальды топтың оқу жұмыс 

бағдарламаларының толықтырып жетілдіруді 

және өндірістік практиканың сапалы өтуін 

қадағалау . 

      Оқытушылардың   «Дидактикалық және 

әдістемелік құралдары» оқытушылардың 

«Инновациялық  идеялары мен жобалары» 

«Қолөнер туындылары » көрмелерін 

ұйымдастыруда ЦПБ мүшелеріне аталған 

жұмыстардың жоспарын құруды тапсыру .  

       Колледжішілік оқушылар арасында 

өткізілетін «Ғылыми –шығармашылық 

жұмыс» , «Ғылыми жобалар» , «Ғылыми-

практикалық конференция », пәнаралық 

Үнемі Бекіту ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 
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олимпиадаларға ЦПБ атынан оқушыларды 

қатыстыру мақсатында оқушыларға  

жетекшілік ететін жауапты оқытушыларды 

бекіту. 

 Кәсіби бағдар беру жұмысы бойынша қалалық 

жалпы орта мектептермен байланыс орната 

отырып, үгіт – насихат, таныстыру 

жұмыстарын жүргізу тағы  басқа түрлі  іс – 

шаралар ұйымдастырып өткізу, мектеп 

оқушыларын  қатыстыру 

Үнемі  

Үгіт насихат ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

 Пәндік бірлестік оқытушыларымен бірлесе 

түзген   ЦПБ апталығын өткізу жоспары. 

Қазан Хаттама №2             

07.10.20 

ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

ІІІ.        Оқу-тәрбие жұмыстары 

1 ППБ оқытушыларының ғылыми 

шығармашылық ізденісі және педагогикалық 

қажеттілігі мен оқушының қызығушылығын 

үйлестіретін «Оқытудың компьютерлік  

технологиясын» қолдану деңгейін бақылау. 

Ағымдағы жұмыс жоспарларының орындалуы 

мен оқу құжаттарының дұрыс жүргізілуін 

бақылау. Жаңартылған оқу бағдарламасын 

мазмұнын, критериалды бағалау жүйесін 

жүзеге асырылуын қамтамасыз ету  

Үнемі  

Бақылау,жүз

еге асыру 

ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

2 ЦПБ бірлестігі 2020-2021оқу жылының 

бірінші және екінші жарты жылдығында 

орындаған жұмыстарына есеп беру 

отырысына  ЦПБ  жұмыс жоспарының 

орындалуына және   ЦПБ оқытушыларының 

оқу-әдістемелік кешендерінің педагогикалық  

талапқа сәйкестігіне қорытынды есеп 

дайындау. 

Ақпан 

және 

маусым 

Хаттама №6        

03.02.2021 ж 

 

Хаттама 

№10           

02.06.2021ж 

ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

3 Айлық аралық бағалау қорытындылары 

бойынша оқушылардың үлгерімін, білім 

сапасын талдау. 

Оқу      

кестесіне   

сәйкес 

Талдау ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

4 Оқушылардың  үлгерімін,  білім сапасын  

көтеру мақсатында қосымша сабақ қажет 

етуші оқушыларға жасалынған 

оқытушылардың  жұмыс жоспарларына сай 

қосымша сабақ кестесін бекітіп,  

оқушылармен жұмыс жасау.  

Үнемі Бекіту ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

5 Озық  тәжірибелі оқытушылардың  іс-

тәжірибелерін  өз  жұмыстарында  қолдану 

Үнемі Қолдану ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

6 Жоспарға сай  оқытушылардың 

педагогикалық шеберліктерін арттыру, сапалы 

білім беру және оқушылардың  пәнге, сабаққа  

деген қызығушылығын арттыру мақсатында 

ЦПБ оқытушыларының  түрлі жаңа 

Жоспар  

бойынша 

Қадағалау ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 
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педагогикалық әдіс – тәсілдерді пайдаланып 

ашық  сабақ, дөңгелек үстел, семинарлар, 

интеллектуалды сайыс сабақ, шығармашылық 

сабақтарын  өткізу. Колледжде 

ұйымдастырылған оnline конференциясына 

ЦПБ оқытушыларының қатысып отыруын 

қадағалау. 

ЦПБ оқытушыларына пәндерге байланысты 

тақырыптарға жаңа білімді меңгеруге 

арналған презентациялар жасауды тапсыру. 

7 ЦПБ  оқытушыларының жоспар бойынша 

бекітілген әдістемелік  жұмыстарын  талдау 

және баяндамаларын тыңдау. 

Кесте 

бойынша 

 

Талдау 

ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

8 Колледждегі оқу  және  тәрбие жұмыстары  

бойынша атқарылған іс-шараларға қатысу 

Үнемі Қатысу ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

9 Оқу процесінде CLIL әдісі арқылы  қазақ 

топтарына орыс тілінде,   терминдер мен 

сөздерді  қолдана отырып, оқушыларға 

меңгерту 

Үнемі Ақпараттар 

мәліметтер 

ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

                                     ІV .     Әдістемелік – шығармашылық  жұмыстары 

1 Жоспарға сай орындалатын оқытушылардың 

«дидактикалық және әдістемелік құралдары» 

оқушылардың «Инновациялық идеялары мен 

жобалары», «Қолөнер туындылары» 

көрмелерін ұйымдастыруда  ЦПБ  мүшелеріне  

аталған  жұмыстардың нәтижесін талап ету. 

Жоспар 

бойынша 

Талап ету Пән 

оқытушыла

ры 

2 Колледжішілік орындалатын жұмыстардың 

жоспарына сай «Үлгілі кабинет және үлгілі 

зертхана»,  «Жылдың үздік оқытушысы», 

«Таным- өнер - спорт», байқауларына циклдік 

комиссия оқытушыларын  қатыстыру.  

Жоспар 

бойынша 

Қатыстыру ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

3 ЦПБ оқытушыларының ұйымдастыруымен 

студенттер арасында пән бойынша қолөнер 

шығармашылық туындыларының  көрмесін    

ЦПБ –нің ашық апталығында  көрсету. 

Қаңтар Ұйымдаст

ыру 

ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

4 Жоспарға сай орындалатын оқытушылардың 

«дидактикалық және әдістемелік құралдары» 

оқушылардың «Инновациялық идеялары мен 

жобалары», «Қолөнер туындылары» 

көрмелерін ұйымдастыруда  ЦПБ  мүшелеріне  

аталған  жұмыстардың нәтижесін талап ету. 

Жоспар 

бойынша 

Ұйымдаст

ыру 

ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

5 Колледжішілік  оқушылар арасында өткізілетін 

«Ғылыми – шығармашылық жұмыс», «Ғылыми 

жобалар»,  «Ғылыми практикалық 

конференция», пәнаралық олимпиядаларға   

ЦПБ атынан оқушыларды қатыстыру 

мақсатында оқушыларға жетекшілік ететін 

жауапты оқытушылардың жұмыстарын 

циклдық комиссияда қарастыру.  

Жоспар 

бойынша 

Ұйымдаст

ыру 

ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 
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30. «Педагогикалық пәндер» ЦПБ-ніңжылдық мәжіліс жоспары 

 

6 Әдістемелік  орталықпен   және  кітапханамен 

үнемі  байланыста болу  

Үнемі Ақпарат 

мәліметтер 

алу 

ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

7 Дәрісханалар мен зертханаларды қазақ  

тіліндегі оқу  құралдарымен толықтыру  

жұмыстарын  жалғастыру 

 

Үнемі 

Қадағалау ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

8 ЦПБ оқытушыларының   өз тәжірибесімен 

бөлісу мақсатында баспасөз бетіне мақала 

жариялау жұмыстарын қадағалау. 

Жоспар 

бойынша 

Қадағалау 

 

ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

V.Педагогикалық  біліктілікті көтеру, іс-тәжірибелерді 

                                                    жетілдіру және ізденіс  жұмыстары 

1 2020-2021оқу жылына  еңбектегі жетістіктерін 

негізге ала отырып, санаттарын көтеру үшін 

өтініш білдірген ЦПБ оқытушыларын 

қойылатын талаптармен таныстыру. 

Қыркүйек Мәліметт

ер 

 

2  ЦПБ  бекітілген  мультимедиялық, 

интерактивті тақтаны  қолдануда пән 

оқытушыларының қолдану шеберлігін 

арттырып отыру. Техникалық үгіт-насихат 

(техникалық конференциялар, тақырыптық 

кештер, альбом, буклеттер, видеосабақтар,  

пікір алмасу, көрмелер ұйымдастыру) 

Кесте 

бойынша 

Ұйымдаст

ыру 

ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

3 Озық  тәжірибелі оқытушылардың іс-

тәжірибелерін үйреніп, өз  жұмыстарында  

пайдалану 

Үнемі Тарату ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

4 Басқа  циклдық бірлестіктерімен 

 тәжірибе  алмасып  отыру 

Үнемі Тарату ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

5 Пәндер  бойынша жазылған жаңа 

оқулықтар,оқу  құралдары,әдістемелік  

жұмыстармен танысып оны өз  жұмыстарында 

пайдалану 

Үнемі Пайдалан

у 

ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

    ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

№ Жұмыстың мазмұны Мерзімі 
Индикаторлар

Соңғы нәтиже 
Жауаптылар 

  Тамыз 

 І-мәжіліс  Хаттама №1        27.08.20 

1 Оқытушыларды 2020-2021оқу жылындағы 

ЦПБ жұмыс жоспарымен таныстыру 

« Педагогикалық пәндер » ЦПБ  нің 2020-

2021оқу жылына өткізілетін іс-шаралар 

жоспарын  талқылап  бекітуге  ұсыну. 

тамыз Хаттама №1        

27.08.20 

Әдіскер,,  

ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

2 Оқытушылардың  оқу-жұмыс жоспарлары 

мен күнтізбелік-тақырыптық жоспарларын 

және оқу  тәжірибесінің  жұмыс  

тамыз Хаттама №1        

27.08.20 

Әдіскер,  

ЦПБ 

жетекшісі, 
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жоспарларын қарап,  оқытушылардың жеке 

жоспарларын қарау және бекіту  

Жылдық жүктеме сағаттарды талқылап 

қабылдау 

оқытушылар 

4 Оқу кабинеттері мен зерханалардың жаңа 

2020-2021оқу жылына  дайындығын 

қарастыру жоспарын бекіту,паспорт толтыру 

Оқытушылардың 2020-2021оқу жылында 

атқарылатын жұмыс жоспарларын 

(күнтізбектік тақырыптық, оқу жұмыстық, 

жеке білім көтеру, ашық сабақ өткізу, өзара 

дәріске қатысу, консультация және қосымша 

сабақ өткізу, ЦПБ оқытушылардың жеке 

жұмыс жоспары,мамандықтарға арналған 

жұмыстық бағдарламалар,үйірме 

жұмыстарының, міндетті бақылау 

жұмысының кестесін т.б.) талқылап  бекітуге  

ұсыну. 

тамыз Хаттама №1        

27.08.20 

Әдіскер,,  

ЦПБ 

жетекшісі 

оқытушылар 

5 ЦПБ -ның жұмыс жоспарын жасақтап, 

талдау,  оқу- әдістемелік кабинетке бекітуге 

ұсыну. 2020-2021оқу жылында орындалатын 

әдістемелік жұмыстардың тақырыбын 

талқылап  бекітуге  ұсыну.2-3,4 курстарға 

арналған курстық жұмыс тақырыптарын 

бекіту ЦПБ оқытушыларымен пәндік 

апталық кестесін құру. ЦПБ оқытушыларын 

жаңартылған оқу бағдарламасын 

мазмұнын,критериалды бағалау дүйесін 

жүзеге асыруын қамтамасыз ету.ЦПБ 

оқытушыларын педагогикалық талаптармен 

және коледж ішілік тәртіппен таныстыру. 

1 курс білімалушыларын колледждің ішкі 

ережесімен таныстыру. 

ЦПБ оқытушылары «Жас педагог мектебіне» 

қатысу   

Тамыз, 

жыл  

бойы 

Хаттама №1        

27.08.20 

Әдіскер,,  

ЦПБ 

жетекшісі 

оқытушылар 

6  Оқу жылының І жарты жылдығына  

оқытушыларының өзара  сабақтарға қатысу 

кестесін құру және бекіту. Аралық 

аттестацияға тест сұрақтарын, бақылау 

жұмыстарын дайындап бекіту 

тамыз Хаттама №1        

27.08.20 

ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

Қазан  

 ІІ-мәжіліс  Хаттама №2             07.10.20 

1 2020-2021оқу жылына ШҚ Білім 

басқармасының және коледжішілік 

педагогикалық және әдістемелік кеңестің 

жұмыс жоспарының негізінде 

ұйымдастырылатын іс-шаралар  

    ЦПБ құжаттарын электронды түрде 

жинақтау; 

Оқытушылардың «Дидактикалық және 

 Хаттама №2             

07.10.20 
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әдістемелік құралдары» жұмыстарын  

жазуды тапсыру. Коледжішілік оқушылар 

арасында өткізілетін «Ғылыми-

шығармашылық жұмыс»,«Ғылыми 

жобалар»,«Ғылыми практикалық 

конференция»,пәнаралық олимпиадаларға 

ЦПБ атынан оқушыларды қатыстыру 

мақсатында оқушыларға  жетекшілік ететін 

жауапты оқытушыларды бекіту.  

2 Әдістемелік жұмыс:  «Әдіс-тәсіл» түрлерін 

тиімді қолдану 

қазан Хаттама №2             

07.10.20 

 ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

3 2020-2021оқу жылына арналғанЦПБ 

оқытушыларының жеке шығармашылық 

жоспарларын құрастыру 

«  Педагогикалық пәндер» ЦПБ     ның 

апталық өткізу жұмыстарының жоспарын 

талқылау. Пән апталығының  жоспарын, 

ашық  сабақтар кестесін   құру, бекітуге 

ұсыну 

қазан Хаттама №2             

07.10.20 

Әдіскер,,  

ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

4  Сабақ жоспарын толтырылуы туралы кеңес 

беру. 

жыл  

бойы 

Хаттама №2             

07.10.20 

ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

5 Жас оқытушылардың сабақ беру барысын 

қадағалау. 

жыл  

бойы 

Хаттама №2             

07.10.20 

ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

6 2020-2021оқу жылының І-жарты 

жылдығында алынатын емтихан 

жұмысының материалдарын қарау 

қазан Хаттама №2             

07.10.20 

ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

  Қараша   

 ІІІ-мәжіліс  Хаттама №3          11.11.2020ж. 

1 Әдістемелік жұмыс « Педагогика » пәнінен 

тірек конспект жазу. 

жыл 

бойы 

Хаттама №3          

11.11.2020ж. 

Әдіскер,,  

ЦПБ 

жетекшісі,  

оқытушылар   

2 Зертханалар мен дәрісханалардың  сабаққа 

дайындығын бақылау  

апта 

сайын 

Хаттама №3          

11.11.2020ж. 

Әдіскер,,  

ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

3 Әдістемелік жұмысты дайындау әдістемесі 

туралы кеңес беру 

жыл 

бойы 

Хаттама №3          

11.11.2020ж. 

ЦПБ 

жетекшісі 

оқытушылар 

4 ЦПБ оқытушылары «Жас педагог мектебіне» 

қатысу  

Арнайы тапсырыс  бойынша  білімін 

жетілдіру курстарына ұсыныс жасау 

үнемі  Хаттама №3          

11.11.2020ж. 

Әдіскер,,  

ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

  Желтоқс

ан 

  

 ІV-мәжіліс Хаттама №4          02.12.2020 

1 Тәуелсіз КР мерекесіне ЦПБ бірлестігінің желтоқс Хаттама №4          Пән 
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белсенді оқушыларын қатыстыру іс-

шараларын қатыстыру  

ан  02.12.2020 оқытушылар

ы  

2 Оқытушыларды озық іс-тәжірибені талдау 

және тарату  мақсатында семинар-

тренингтерге, тақырыптық семинарларға, 

дөңгелек үстелдерге, әдістемелік оқуларға 

қатысуға  ықпал жасау 

Әдістемелік жұмыс дайындау барысын 

қадағалау 

үнемі Хаттама №4          

02.12.2020 

Әдіскер,,  

ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

3 Жас оқытушылардың сабақ беру барысын 

қадағалау 

желтоқс

ан 

Хаттама №4          

02.12.2020 

Әдіскер,,  

ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

4 Әдістемелік жұмыс «Қазақ әдебиеті» 

пәнінен тірек конспект жазу. 

желтоқс

ан 

Хаттама №4          

02.12.2020 

ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

5 Тәжірибе алмасу бағытында 

оқытушылардың сабаққа енуі 

желтоқс

ан 

Хаттама №4          

02.12.2020 

ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

  Қаңтар   

 V-мәжіліс  Хаттама №5          12.01.2021 . 

1 Әдістемелік  жұмыс «Практикалық 

сабақтарда жаңа ақпараттық 

технологияларды пайдалану» 

қаңтар Хаттама №5          

12.01.2021  

ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

2 Оқу жылының І-жарты жылдығында 

алынған тест жұмыстарының қорытындысын 

талқылау  

 қаңтар Хаттама №5          

12.01.2021  

Әдіскер,,  

ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

3 Оқытушылардың жаңа технология бойынша 

сабақта өтуін талқылау  және талдау жасау 

ЦПБ оқытушылары «Жас педагог мектебіне» 

қатысу  

қаңтар Хаттама №5          

12.01.2021  

ЦПБ 

жетекшісі,оқ

ытушылар 

  Ақпан   

 
VІ-мәжіліс  Хаттама №6        03.02.2021 ж 

1 

Колледжішілік олимпиада дайындық 

жұмыстарын дайындау. 
ақпан 

Хаттама №6        

03.02.2021 ж 

Әдіскер,,  

ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

2 
Пән оқытушыларының әдістемелік 

жұмыстарын және баяндамаларын 

қарастырып,тыңдау талқылау. 

ақпан 

Хаттама №6        

03.02.2021 ж 

Әдіскер,, 

ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

3 Оқытушылардың біліктіліктерін арттыру 

жөніндегі курстарға қатысуын ықпал жасау «  

Педагогикалық пәндер » ЦПБ   ның 2020-

2021оқу жылының І-жарты жылдығындағы 

атқарған жұмыстарының есебі және алдағы 

міндеттері. 

       

ақпан 

Хаттама №6        

03.02.2021 ж 

Әдіскер,,  

ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

4 ЦПБ оқытушылары «Жас педагог мектебіне»       Хаттама №6        Әдіскер,,  



 

94 

 

қатысу үнемі 03.02.2021 ж ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

  Наурыз   

 VІІ-мәжіліс Хаттама №7      03.03.2021ж. 

1 

Колледжішілік оқушылар арасында 

өткізілетін олимпиада қорытындысы  
 

Хаттама №7      

03.03.2021ж. 

Әдіскер,,  

ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

2 Әдістемелік жұмыс «Темперамент» үнемі Хаттама №7      

03.03.2021ж. 

Әдіскер,,  

ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

3 Білімалушылардың сабаққа қатысуын 

бақылау  Үлгерімі нашар студенттермен 

жүргізілген жұмыс нәтижелерін қарау 

үнемі Хаттама №7      

03.03.2021ж. 

ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

4 Тәжірибе алмасу бағытында 

оқытушылардың сабаққа енуі 

Оқытушылардан озық іс-тәжірибені талдау 

және тарату  мақсатында семинар-

тренингтерге, тақырыптық семинарларға, 

дөңгелек үстелдерге, әдістемелік оқуларға 

қатысу нәтижелері туралы есеп алу 

наурыз Хаттама №7      

03.03.2021ж. 

ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

  Сәуір   

 VІІІ-мәжіліс  Хаттама №8              07.04.2021 ж 

1 2021-2022 оқу жылының жазғы емтихандық 

сессиясына ЦПБ құрамына енетін пән 

бойынша емтихандық билеттерді пән 

бірлестігімен қарастырып,бекіту. 

сәуір 

Хаттама №8              

07.04.2021 ж 

Әдіскер,,  

ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

2 Әдістемелік жұмыс  «Бейнелеу өнері 

негіздері және оқыту әдістемесі» 

сәуір Хаттама №8              

07.04.2021 ж 

Маликова 

К.С,  

ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

3  «Педагогикалық пәндер» ЦПБ  де 

оқытушылардың оқытудың жаңа 

технологияларын және электрондық 

оқулықтарды пайдаланылуы туралы есеп алу 

сәуір Хаттама №8              

07.04.2021 ж 

Әдіскер,,  

ЦПБ 

жетекшісі,оқ

ытушылар 

4 ЦПБ пәндері бойынша оқу-әдістемелік 

кешендер құру бойынша оқытушылар 

тобының құрамын талқылау және бекіту 

Жаңа оқу жылына талапкерлерді тарту, 

«Ашық есік» күніне дайындық жұмыстарын 

талқылау. Мектептердегі кәсіптік бағдар  

беру жұмыстарын ұйымдастыру 

сәуір Хаттама №8              

07.04.2021 ж 

ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

5 Білімалушылардың  мамандықтары  

бойынша    аралық  аттестациялау, оны  

талқылау 

Білім алушылардың сабаққа қатысуын 

сәуір Хаттама №8              

07.04.2021 ж 

Әдіскер,,  

ЦПБ 

жетекшісі 
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бақылау 

  Мамыр   

 ІХ-мәжіліс  Хаттама №9          05.05.2021 ж 

1 
ЦПБ оқытушыларының жеке жұмыс 

жоспарының орындалу деңгейінің 

мониторингін құрастыру. 

мамыр 

Хаттама №9          

05.05.2021 ж 

ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар

. 

2  « Педагогикалық пәндер » ЦПБ «Жас 

тәрбиеші» клубы жұмысының есебі 

мамыр Хаттама №9          

05.05.2021 ж 

ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

4 Әр түрлі мәселелер жыл 

бойы 

Хаттама №9          

05.05.2021 ж 

ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

  Маусым   

 Х- мәжіліс Хаттама №10           02.06.2021ж. 

1   Оқытушылар арасында қатысқан ғылыми-

тәжірибелік конференцияны талдау Білім 

алушылардың ІІ жарты жылдықтағы сабақ 

үлгерімі туралы есебі 

маусым Хаттама №10           

02.06.2021ж 

ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

2  « Педагогикалық пәндер» ЦПБ    

оқытушыларының 2020-2021оқу жылындағы 

атқарылған жұмыстардың есебі. Білім 

алушылардың ІІ жарты жылдықтағы сабақ 

үлгерімі туралы есебі 

маусым Хаттама №10           

02.06.2021ж 

ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

3 ЦПБ мемлекеттік емтихандарды өткізу 

жиынтығы  

 

маусым Хаттама №10           

02.06.2021ж 

ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

 4 Санатын көтеруге  өтініш білдірген 

аттестаттаудан өтетін оқытушылардың 

тізімің  жасақтау  

маусым Хаттама №10           

02.06.2021ж 

Әдіскер,,  

ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

5 Оқытушылардың біліктілік арттыру 

курстарына сұраныс бойынша тізім  

жасақтау, курстарға қатысуға ықпал жасау 

 

маусым Хаттама №10           

02.06.2021ж 

Әдіскер,,  

ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

6 1 курс бойынша педагогикалық-

психологиялық талдау жасау 

маусым Хаттама №10           

02.06.2021ж 

Маликова 

К.С,   

ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар

. 
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