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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, біліктілігі4S09110102 – 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 
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үлгілік білім беретін оқу бағдарламаларын бекіту туралы "Қазақстан Республикасы 

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 

міндеттеріКолледждің миссиясы – Еңбек нарығының заманауи талаптарына 

жауап беретін, адамгершілік қасиеттері жоғары және үздіксіз өсуге дайын, 

бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау.  

Миссия мен стратегиялық мақсаттар колледждің 2019-2023 жылдарға 

арналған Стратегиялық даму бағдарламасы негізінде анықталды, олар 01.02.2019 

жылы колледждің Педагогикалық кеңесінде талқыланып, қабылданды. 

Колледж ұжымы әрбір студенттің жеке және кәсіби қабілеттерін барынша 

дамыту, олардың еңбек нарығындағы бәсекеге қабілеттілігі мен қазіргі қоғам 

жағдайында табысты әлеуметтенуі үшін қажетті кәсіби және жалпы 

құзыреттердің сапалы негізін қалыптастыру өзінің негізгі міндеті деп санайды. 

Миссияны жүзеге асыру білім беру процесінің тиімді ұйымдастырылуы 

мен сапасы арқылы жүзеге асырылады. 
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Жеке тұлғаның кәсіби қалыптасу процесінің тиімділігі кәсіби қызметтің 

психофизикалық мүмкіндіктері мен талаптарының сәйкес келуімен анықталады 

– адамның кәсіби дамуға, кәсіби құзыреттіліктің өсуіне, өзінің кәсіби мансабын 

оңтайлы құруға қабілеттілігі. Дәл осы тұрғыдан біз жастардың сапалы кәсіби 

дайындық және өміршең тұлғаны тәрбиелеу процесі арқылы қазіргі қоғамға 

кірігу мүмкіндіктерін қарастырамыз. 

Өміршең тұлға-адамгершілік - еріктік, рухани-дамыған, физикалық 

белсенді, әлеуметтік-бейімделген, ақыл-ойы тұрақты, қазіргі қоғамда өмір сүруге 

қажетті білімі мен қабілеті бар адам. 

Біздің міндетіміз - білім беру қызметтері мен білім беру саласы мен 

қоғамдық-әлеуметтік мекемелер мамандарының кәсіби даярлығын көрсету 

сапасын арттыру. 

Жеке тұлғаның креативті кәсіби құзыреттілігін – кәсіби қызмет субъектісін 

дамытуды біз мықты және ұтқыр білімді, іскерлікті және іс-әрекет тәсілдерін 

қалыптастыру, таным мен кәсіби өзін-өзі тәрбиелеуге қызығушылықты арттыру, 

студенттерді табысты әлеуметтендіруге дайындау құралы ретінде қарастырамыз.  

Колледж қызметінің бағдарлары: 

Білім берудің базалық буыны білімнің белгілі бір сомасын меңгеруге ғана емес, 

сонымен қатар жеке тұлғаның, оның танымдық, шығармашылық және кәсіби 

қабілеттерінің дамуына; әмбебап білімнің, іскерліктің, дағдылардың тұтас 

жүйесін қалыптастыруға, сондай-ақ студенттердің өзіндік қызметі мен жеке 

жауапкершілігінің тәжірибесіне бағдарланады. 

Тәрбие білім берудегі бірінші кезектегі басымдық ретінде жалпы оқу мен 

даму процесіне интеграцияланған педагогикалық қызметтің органикалық 

құрамдас бөлігі болып табылады; студентте азаматтық жауапкершілік пен 

құқықтық өзіндік сана-сезімді, руханият пен мәдениетті, бастамашылдықты, 

дербестікті, толеранттылықты, өз бетінше білім алу және еңбек нарығында 

белсенді интеграция қабілетін қалыптастыруға бағдарлану.  

Бағыт: халықаралық сапа стандарттарына кәсіби даярлау, өңірлік еңбек 

нарығының қажеттілігін ескере отырып, кәсіптерді нығайту, интеграциялау 

жөніндегі қызметті қарқындату.Сондықтан қазіргі еңбек нарығында бәсекеге 

қабілетті, құзыретті, жауапты, өз кәсібін еркін меңгерген және аралас қызмет 

салаларында бағдарланған, еуропалық стандарттар деңгейінде тиімді жұмыс 

істеуге қабілетті, тұрақты кәсіби өсуге, Әлеуметтік және кәсіби ұтқырлыққа, 

жеке тұлғаның қажеттіліктерін қанағаттандыруға дайын білікті маман даярлау 

колледждегі кәсіптік білім берудің негізгі мақсаты болып табылады. 

 

3. Колледж жұмысының негізгі бағыттары 

1. Оқу жұмысы 

2. Оқу-өндірістік жұмысы 

3. Оқу-әдістемелік жұмыс 

4. Оқу-тәрбие жұмысы 
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5. Кәсіби бағдар беру жұмысы 

6. Оқу процесін колледжішілік бақылау 

7. Әкімшілік-шаруашылық ісі бағытындағы атқарылатын жұмыстар 

4. Педагогикалық кеңестің жұмыс жоспары 

 

Колледждің педагогикалық кеңесінің негізгі бағыттары болып:                                        

мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына сәйкес экономиқалық       

жағдайларда жұмыс істей алатын құзыретті мамандарды даярлау сапасын бақылау;  

семестрлер мен оқу жылы бойынша колледж жұмысының қорытындыларын 

талдау,          қызмет мониторингі және педагогикалық ұжым алдында тұрған 

мақсаттар мен міндеттерді анықтау ; колледждің болашақтағы дамуын және оның 

материалдық-техникалық базасын анықтау;педагогтардың педагогикалық 

шеберлігін арттыру , оқу процесіне жаңа педагогикалық технологияларды енгізу , 

жұмыс тәжірибесін жалпылап қорыту және тарату;  оқу-тәрбие процесін 

ұйымдастырудың инновациялық әдістерін енгізу; әлеуметтік серіктестікті  

модульдік оқыту және кредиттік технология бойынша білім беру жүйесін  және 

түлектерді жұмысқа орналастыруды дамыту;                                                                                  

қазіргі қоғамда табысты әлеуметтендіру мен беймделуге дайындаған жан-жақты 

дамыған тұлганы тәрбиелеу табылады. 

 
№ Күн тәртібі  Жауаптыллар 

 №1  МӘЖІЛІС            тамыз  

 2022-2023 оқу жылына колледждің педагогикалық кеңес және 

директор жанындағы мәжіліс мүшелерін және хатшысын сайлау 

 

1. 2022-2023 оқу жылындағы колледж жұмысының негізгі бағыттары  Директор 

2. Конституция негізі заң.   

3. а)2021-2022оқу жылының қорытындысы. 

ә)2022-2023оқу жылының педагогикалық кеңес , директор 

жанындағы мәжіліс ,әдістемелік кеңес жоспарлары және оқу 

үдерісінің құжаттарын бекіту. 

Директордың оқу 

жұмысы жөніндегі 

орынбасары 

4. 2022-2023      оқу жылына талапкерлерді қабылдау қорытындысы . Қабылдау 

комиссиясының 

хатшысы 

5. 2022-2023оқу жылына колледждің  дайындық барысы Директордың 

шаруашылық ісі 

жөніндегі орынбасары 

6. Колледж оқытушылары мен қызыметкерлерінің медициналық 

тексерістен өту барысы.  

Колледж медбикесі 

7. Колледждің ішкі тәртіп ережесімен танысу Кадр бөлімінің 

меңгерушісі 

8. Оқу процесін  іске асыру жөніндегі  әдістемелік  ұстанымдарды 

мен нормативтік құжаттарды таныстыру, мамандықтар бойынша 

жұмыс оқу жоспарын, оқу  процесінің  кестесін, сабақ  кестесін, 

ЦПБ-гі бойынша факультатив, консультациялар және элективтік 

пәндерді бекіту 

Директр 

Директордың оқу 

жұмысы жөніндегі 

орынбасары 
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9. Әртүрлі мәселелер   

 №2   МӘЖІЛІС қараша  

1. Мамандықтар бойынша дайындалған ЖОБ-на әдістемелік 

нұсқауларды дайындау барысы. 

Әдістемелік кабинет 

меңгерушісі 

2. 2022-2023 оқу жылында оқытушылардың біліктілік арттыру 

курстарынан және аттестаттаудан өткізу туралы 

Әдістемелік кабинет 

меңгерушісі 

3. «Техникалық  және кәсіптік және кредиттік оқыту 

технологияларын енгізу жолдары» тақырыбында баяндама. 

Әдістемелік кабинет 

меңгерушісі 

4. Студенттердің  салауатты өмір салтын қалыптастыру және 

денсаулығын нығайту жөніндегі колледждің оқу-тәрбие 

жұмыстарын ұйымдастыру 

Диретордың тәрбие 

жұмысы жөніндегі 

орынбасары, 

жастар үйымы 

5. Әртүрлі мәселелер.  

 №3  МӘЖІЛІС қаңтар  

1. 2022-2023 бірінші жартыжылдықтың қорытындысы бойынша білім 

алушылардың білімі туралы мәлімет 

Директордың оқу 

жұмысы жөніндегі 

орынбасары   

2. 2022-2023 оқу жылының бірінші жарты жылдығы бойынша оқу 

өндірістік практика жұмысының негізгі қорытындылары. 

 

Директордың оқу 

өндірістік жұмысы 

жөніндегі орынбасары 

3. 2022-2023 оқу жылының бірінші жарты жылдығы бойынша тәрбие 

жұмысының негізгі қортындылары. 

 

Диретордың тәрбие 

жұмысы жөніндегі 

орынбасары  

4. 2022-2023 оқу жылының бірінші жарты жылдығы бойынша 

жатақхана жұмысының қорытындысы (жылу,электро энергиясын 

үнемдеу,жалақы және  шаруашылық жұмыстар) 

Директордың 

шаруашылық ісі 

жөніндегі орынбасары 

5. 2022-2023 оқу жылының екінші  жарты жылдығында  

колледждің  штаттық  кестесін ықшамдау . 

Бас есепші 

6. 2022-2023 оқу жлының талапкерлерді қабылдау  

комиссиясының хатшысын бекіту 

Директордың оқу 

жұмысы жөніндегі 

орынбасары 

7. Әртұрлі мәселелер  

 №4 МӘЖІЛІС                                  сәуір  

1. 2022-2023 оқу жылының бірінші жарты жылдық бойынша 

әдістемелік орталық жұмыстарының негізгі қорытындылары  

Әдіскер, 

2. Кәсіптік бағдар беру бойынша атқарылған жұмыстар туралы  Қабылдау 

комиссиясының 

хатшысы 

3. Колледждің материалдық техникалық базасын ныгайту. Директордың 

шаруашылық ісі 

жөніндегі орынбасары 

4 Студенттердің  салауатты өмір салтын қалыптастыру және 

денсаулығын нығайту жөніндегі колледждің оқу-тәрбие 

жұмыстарын ұйымдастыру 

Директордың тәрбие 

ісі жөніндегі 

орынбасары 

5. Әртүрлі маселелер  

 №5 МӘЖІЛІС маусым 

Қорытынды педагогикалық кеңес. 

Педагогикалық 

кеңестің хатшысы 

1. Екінші жарты жылдықтың қорытындысы бойынша білім 

алушылардың білімі туралы мәлімет . 

Директордың оқу 

жұмысы жөніндегі 

орынбасары 
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2. 2022-2023 оқу жылының екінші жарты жылдығы бойынша оқу 

өндірістік практика жұмысының негізгі қорытындылары . 

Директордың оқу 

өндірістік жұмысы 

жөніндегі орынбасары 

3. Тәрбие саласы бойынша 2022-2023 оқу жылында атқарылған 

жұмыстардың есебі 

Директордың тәрбие 

жұмысы жөніндегі 

орынбасары 

4. 2022-2023 оқу жылы барысында ішкі тәртіп ережелерін бұзу 

фактілер және заң талабына сай қолданылған шаралар. 

Қызыметкерлердің атқаратын лауазымдық қызметтеріне және 

педагог ұжымның кәсіби даярлық деңгейіне сәйкестігі. 

Кадр бөлімінің 

меңгерушісі 

5. 2022-2023 оқу жылы бойынша әдістемелік  жұмыстарының негізгі 

қорытындылары 

Әдіскер, 

6. Әртүрлі мәселелер  

 

5. Педагогикалық кеңес құрамы 

1.Керимбекова А.А.-  колледж директоры, педагогикалық кеңес төрағасы 

    2. Жанысбекова М. – оқытушы, хатшы 

 

Мүшелері: 

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

орынбасары 

2. Есназарова А.Е.-«Премиум Шымкент» балабақшасының меңгерушісі 

3. Суюбаева С. А. – директордың кеңесшісі 

4. Тезекбаева Э.Т.– орынбасары, директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары 

5. Онгарова Г.М. - директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары 

6. Абилакимов Г.М.- шаруашылық бөлімінің меңгерушісі 

7. Маликова К.С.- психолог 

8. Жиенбаева Ш.А. - кадр бөлімінің меңгерушісі 

9. Тулкибаева Ш.К.  - директордың тәжірибе ісі жөніндегі орынбасары 

10.Вакасова А.Ш- оқу бөлімінің меңгерушісі 

11. Килыбаева А. М. -  студенттер бөлімінің меңгерушісі 

12. Нурлыбаева Г.Т. - әдіскер 

13. Кошкаров Б. - жастар комитетінің хатшысы 

14. Байдарова Г.А – «Медициналық пәндер» бірлестік жетекшісі 

15. Серимбетов Ж.Ш. -«Педагогика пәндер» бірлестік жетекшісі 

16. Исабаева Ж.О- «Жалпы білім беру» бірлестігінің жетекшісі 

17. Керимбекова А. А. – бас есепші 

18. Досжан Г. – ата-ана 

19. Серикбаева А. – МБ-31 тобының студенті 

20. Оқытушылар 
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6. Оқу жұмысының жоспары  

6.1. Директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасарының жұмыс жоспары 

     Мақсаты: Медицина және педагогика мамандықтар бойынша білім беру 

саласының  білім мен ғылымның жаһандық бәсекеге қабілеттілігін арттыру 

бағытында білікті де білімді мамандар тәрбиелеу және оқыту.  

    Міндеттері:  

1.Білім алушының зияткерлік, рухани-адамгершілік және медициналық дамуын 

қамтамасыз ету; 

2. Білім беру ұйымдарын цифрлық инфрақұрылыммен және қазіргі заманғы 

материалдық-техникалық базамен жарақтандыру; 

3. Үздік практикалар негізінде білім алушылардың, педагогтердің және білім беру 

ұйымының сапасын бағалаудың жаңартылған жүйесін енгізу т.б. 

    

Жұмыс бағыты 

№ 
Жұмыс, қаралатын сұрақтар 

атауы 

Орындалу 

мерзімі 

Индикаторлар/ 

Соңғы нәтиже 
Жауаптылар 

1 2 3 4 5 

І Дайындық жұмыстары: 

1 

Кабинеттер, зертханалар және 

симуляциялық кабинеттерді 

жаңа оқу жылына дайындауды 

ұйымдастыру. 

тамыз 

Оқу базаларының 

санитарлық-

эстетикалық 

жағдайын талапқа 

сай сақтау. 

А.А.Абилакимов 

Ш.Қ.Тулкибаева 

2 
Педагогикалық жүктемелерді 

түзу, бекіту және тарату. 

28.08.2022 

 

ЦК 

оқытушыларын 

жаңа оқу 

жылының 

бекітілген 

пед.жүктемесімен 

таныстыру 

Э.Т.Тезекбаева, 

ЦПБ жетекшілері 

3 

Күндізгі оқу бөлімі бойынша 

оқу сабақтарының және 

қоңырау уақытының 

кестелерін түзу 

тамыз, 

қыркүйек 

Оқу кестелерін 

бекітіп, ілу 

Э.Т.Тезекбаева, 

А.Вакасова. 

Оқу бөлімі  

 

4 

Білім берудің оқу 

стандарттарына сәйкес оқу 

графигін құру және бекіту 

28.08.2022 

 

Оқу кестелерін 

бекітіп, ілу 

Э.Т.Тезекбаева, 

Ш.К.Тулкибаева 

5 

«Білім күні» және 

«Конституция күні» 

мерекелеріне орай оқу 

топтарында арнайы тәрбие 

сағаттарын өткізуді қадағалау. 

01.09.2022ж. 

тәрбие  

сағаттарының 

кестесіне сәйкес 

Э.Т.Тезекбаева, 

Г.М.Онгарова, 

Оқу бөлімі, жастар 

комитеті 

ІІ Бұйрықтар жобасын дайындау: 

1 
Мамандықтар бойынша оқу 

топтарын жинақтап құру. 
01.09.2022ж. 

Бұйрық шығару, 

таныстыру 

Э.Т.Тезекбаева, 

Оқу бөлімі, 
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2 

Жаңадан қабылданған оқу 

топтарына топ жетекшілер 

тағайындау. 

01.09.2022ж. 
Бұйрық шығару, 

таныстыру 

А.Керимбекова 

Э.Т.Тезекбаева, 

Г.М.Онгарова, 

3 

Симуляциялық кабинеттер, 

зертханалар  меңгерушілерін 

тағайындау. 

01.09.2022ж. 
Бұйрық шығару, 

таныстыру 

А.Керимбекова 

Ш.Тулкибаева. 

АбилакимовГ 

4 
Оқу-тәрбие процесін бақылау 

жөнінде бұйрық дайындау. 

қыркүйек 

2022ж. 

Бұйрық шығару, 

таныстыру 

А.А.Керимбекова, 

Э.Т.Тезекбаева  

5 

Циклдік комиссиялардың 

төрағаларын және  әдістемелік 

кеңес пен педагогикалық  

кеңес мүшелерінің құрамын 

бекіту. 

 

қыркүйек 

2022ж. 

Бұйрық шығару, 

таныстыру 

А.А.Керимбекова, 

Э.Т.Тезекбаева  

6 

Колледжге жаңадан 

қабылданған оқытушыларға 

тәлімгерлер тағайындау. 

қыркүйек 

2022ж. 

Бұйрық шығару, 

таныстыру 

Э.Т.Тезекбаева, ЦПБ 

жетекшілері 

7 

Оқытушыларды 

аттестаттаудың жаңа 

форматына сәйкес, біліктілік 

санатын көтеру бойынша 

мерзімі жеткен және 

мерзімінен бұрын өтетін 

педагог кадрларға арнайы  

бұйрық шығару және 

қажеттілігіне қарай өзгерістер 

енгізу. 

қыркүйек 

2022ж. 

Бұйрық шығару, 

таныстыру 

А.А.Керимбекова, 

Э.Т.Тезекбаева 

Кадр бөлімі 

8 

«Педагог-шебер», «Педагог-

зерттеуші», «Педагог-

сарапшы» «Педагог-

модератор» санаттарын 30%-

ға жеткізу 

қыркүйек 

2022ж. 

Бұйрық шығару, 

таныстыру 

А.А.Керимбекова, 

Э.Т.Тезекбаева 

Кадр бөлімі 

9 

Жаңа оқу жылы бойынша 

колледжішілік өткізілетін 

түрлі іс-шаралар мен 

кеңестерге байланысты 

хатшылар тағайындау. 

қыркүйек 

2022ж. 

Бұйрық шығару, 

таныстыру  

А.А.Керимбекова, 

Э.Т.Тезекбаева 

Кадр бөлімі 

10 
МЕК төрағалары мен 

комиссия құрамын бекіту. 

желтоқсан 

2022ж. 

Бұйрық шығару, 

таныстыру 

А.А.Керимбекова, 

Э.Т.Тезекбаева., 

ЦПБ жетекшілері 

ІІІ Кестелер түзу: 

1 

Күндізгі  бөлім 

оқушыларының оқу кестесін 

бекіту 

тамыз 

2022ж. Бекітілген кестеге 

сәйкес жұмыс 

жүргізу 

 

Э.Т.Тезекбаева, 

 А.Вакасова 

2 

Колледждегі әкімшілік пен 

циклдік комиссия 

жетекшілерін кезекшілік 

кестесін бекіту 

қыркүйек 

2022ж. 

3 

Оқытушылардың қосымша 

сабақтар мен консультациялар 

өткізу кестесін құру және 

01.09.2022 

Бекітілген кестеге 

сәйкес жұмыс 

жүргізу 

А.Ш.Вакасова 

Оқу бөлімі 
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бекіту  

4 

Күндізгі  бөлімдерінің 

сессиялық  қорытынды 

кестесін түзу 

оқу 

жоспарына 

сәйкес 

Бекітілген кестеге 

сәйкес жұмыс 

жүргізу 

Э.Т.Тезекбаева, 

А.Ш.Вакасова 

Оқу бөлімі  

ІV Оқу жұмысы: 

1 
Оқу бөлімінің жұмыстарын 

ұйымдастыру 
күнделікті 

Оқу бөлімінің 

жұмыстарын жұмыс 

жоспарына сәйкес 

жүзеге асыру 

А.Ш.Вакасова 

Оқу бөлімі  

2 
Оқу топтарының оқу 

журналдары дайындау. 

тамыз 

2022ж. 

Оқу топтарының оқу 

журналдары мен эл. 

журналдарын 

үздіксіз жүргізу 

Оқу бөлімі  

3 

Колледждің Smart Nation 

платформасына тіркелген оқу 

топтарын қайта толықтыру 

және 2022-2023 оқу жылында 

қабылданған оқу топтарын 

тіркеу. 

тамыз 

2022ж. 

Smart Nation 

платформасына 

тіркелген оқу 

топтарының тізімін 

ұдайы бақылауда 

ұстау 

  Э.Т.Тезекбаева, 

А.Ш.Вакасова 

А.А.Килыбаева 

Оқу бөлімі 

4 

Оқушылардың білім сапасын 

көтеру мақсатында 

атқарылатын іс-шаралар 

жоспарын құру, бекіту. 

тамыз 

2022ж. 

Бекітілген жұмыс 

жоспарына сәйкес өз 

деңгейінде жұмыс 

жүргізу 

Э.Т.Тезекбаева, 

А.Ш.Вакасова 

Оқу бөлімі 

5 

ОӘК, кабинеттер мен 

зертханалардың  

төлқұжаттарын, 

оқытушылардың жеке жұмыс 

жоспарларын және циклдік 

комиссиялардың  жылдық 

жұмыс жоспарларын бекіту. 

тамыз 

2022ж. 

ПЦК төрағаларының 

бекітілген жұмыс 

жоспары негізінде 

атқарылатын іс-

шараларды назарда 

ұстау. 

Э.Т.Тезекбаева 

А.Ш.Вакасова 

Оқу бөлімі 

8 

Білім алушыларды үлгеріміне 

ағымдық бақылау  аралық 

және қорытынды 

аттестаттаудан өткізу және 

қадағалау.  

 

 

оқу 

жоспарына 

сәйкес 

Емтихандық 

сессияға жіберілген 

студенттердің 

қорытынды 

бағаларының 

нәтижесімен танысу 

Э.Т.Тезекбаева, 

А.Ш.Вакасова 

ЦПБ жетекшілері 

топ жетекшілері 

9 
Тест сұрақтары мен 

емтихандық билеттерді бекіту. 

тамыз 

2022ж. 

Бекітілген 

емтихандық 

билеттер және 

тесттер бойынша оқу 

нәтижесін шығару 

Э.Т.Тезекбаева 

А.Ш.Вакасова 

Оқу бөлімі 

10 

Оқушылардың  білім сапасын 

анықтайтын  жаңартылған 

білім мазмұны бойынша 

оқыту нәтижелерін талдау 

ай сайын 

Студенттердің білім 

сапасына талдау 

жұмыстарын жүргізу 

 

  А.Ш.Вакасова, 

топ жетекшілері 
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11 
Курстық жобалардың 

орындалу барысын бақылау. 

оқу 

жоспарына 

сәйкес 

 

Орындалу барысы 

туралы мәлімет 

жинақтау 

 

А.Ш.Вакасова, 

ЦПБ жетекшілері 

12 

Оқу журналдарының дұрыс 

толтырылуын қадағалау, 

тексеру. 

ай сайын 

Оқу журналдарының 

талапқа сай 

толтырылуы жөнінде 

ай сайын мәліметтер 

алып тұру 

оқу бөлімі 

13 
Пед.жүктемелердің 

орындалуын бақылау. 
ай сайын 

Пед.жүктемелер 

бойынша 

орындалған сағат 

сандарының есебі 

оқу бөлімі 

14 
Емтихандық сессия барысын 

бақылау. 

оқу 

жоспарына 

сәйкес 

 

Үздіксіз бақылау 

жұмысын жүргізіп 

отыру 

Э.Т.Тезекбаева, 

А.Ш.Вакасова, 

топ жетекшілері 

17 

«Қысқы емтихандық сессия 

қорытындылары» бойынша 

педагогикалық кеңеске 

материалдар дайындау. 

ақпан 

2022ж. 

Қысқы емтихандық 

сессия 

қорытындыларының 

нәтижесін шығару. 

А.Ш.Вакасова 

оқу бөлімі 

18 

Оқу топтарында оқу 

бағдарламасына  

сай,  тесттік сұрақтар 

дайындау. 

қыркүйек-

сәуір 

 

Пән бойынша 

дайындалған тесттік 

сұрақтар жинағы 

бойынша әдістемелік 

нұсқаулықтар 

шығару 

оқу бөлімі, 

ЦПБ жетекшілері 

19 

Колледждегі оқу-тәрбие 

жұмыстарының дұрыс 

жүргізілуін  бақылап отыру. 

жыл бойы 

Оқу-тәрбие бағыты 

бойынша атқарылған 

жұмыстар 

нәтижесімен танысу 

Э.Т.Тезекбаева., 

Г.М.Онгарова 

V Әдістемелік жұмыс: 

1 

2022-2023 оқу жылындағы 

әдістемелік кеңестің  №1 

мәжілісін өткізу. 

 

 

 

 

 

 

қыркүйек 

2021-2022 оқу 

жылындағы 

әдістемелік кеңестің 

жұмыс жоспарымен 

танысу, алдағы 

мақсаттарды 

айқындау   

Э.Т.Тезекбаева., 

А.Ш.Вакасова 

Г.Т.Нурлыбаева 

А.М.Килыбаева, 

кеңес мүшелері 

2 

Әдістемелік  кеңестің 2022-

2023 оқу жылына арналған 

жұмыс жоспарын бекіту. 

қыркүйек 

 

Бекітілген жұмыс 

жоспарымен кеңес 

мүшелерін 

таныстыру 

 

А.Керимбекова 

Э.Т.Тезекбаева 

3 

Барлық мамандықтар 

бойынша оқытылатын 

пәндердің  оқу әдістемелік 

кешендерін ҚР БжҒ 

қыркүйек 

Жаңа үлгіде 

дайындалған ОӘК-

мен жұмыс жүргізу 

 

Э.Т.Тезекбаева., 

А.Ш.Вакасова 

ЦПБ жетекшілері 
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министрінің №130 бұйрығы 

негізінде қайта жасақтау, 

бекіту. 

4 
Әдістемелік кеңестің №2 

мәжілісін өткізу 
қараша 

Күн тәртібіндегі 

мәселелерді талдау 

Э.Т.Тезекбаева., 

А.Ш.Вакасова 

Г.Т.Нурлыбаева 

А.М.Килыбаева, 

кеңес мүшелері 

5 

ЦК оқытушыларының  

іскерлігі  мен жан-

жақтылығын танытатын: 

«Жылдың үздік циклдік 

комиссиясы»,  

«Педагогтардың кәсіби 

шеберлігі», «Таным – өнер-

спорт», байқауларын 

ұйымдастыру және  өткізу 

жұмыстары 

оқу жылы 

ішінде 

 

Ұстаз шеберлігін 

арттыру 

 

 

 

А.Ш.Вакасова 

Г.Т.Нурлыбаева. 

А.М.Килыбаева, 

ЦПБ жетекшілері 

6 

 Колледжішілік оқушылар 

арасында өткізілетін   

«Ғылыми практикалық 

конференция», «Пәнаралық 

олимпиадалар» ұйымдастыру 

және өткізу. 

Жоспарға 

сәйкес оқу 

жылы 

ішінде 

 

Студенттердің білім 

сапасын арттыру 

 

Э.Т.Тезекбаева., 

А.Ш.Вакасова 

Г.Т.Нурлыбаева 

А.М.Килыбаева, 

ЦПБ жетекшілері 

7 

Оқу  кабинеттерінің 

эстетикалық және санитарлық  

жағдайларының сақталуын 

қадағалау. 

2022-2023 

оқу жылы 

Оқу  кабинеттерінің 

эстетикалық және 

санитарлық  

жағдайларының 

сақталуын жүзеге 

асыру 

Ш.К.Тулкибаева. 

Г.М.Абилакимов 

ЦПБ жетекшілері 

8 

Әдістемелік кеңестің №3 

мәжілісі, әдістемелік 

кабинеттің І жарты жылдық 

есебі  

қаңтар, 

2023ж. 

 

 

Күн тәртібіндегі 

мәселелерді талдау 

Э.Т.Тезекбаева., 

А.Ш.Вакасова 

Г.Т.Нурлыбаева. 

А.М.Килыбаева, 

кеңес мүшелері 

9 
Әдістемелік кеңестің №4 

мәжілісін өткізу 

наурыз, 

2023ж. 

 

Күн тәртібіндегі 

мәселелерді талдау 

Э.Т.Тезекбаева., 

А.Ш.Вакасова 

Г.Т.Нурлыбаева. 

А.М.Килыбаева, 

кеңес мүшелері 

10 

Оқу топтарында мемлекеттік 

емтихан болатын пәндерден 

консультациялар және 

қосымша сабақтар өткізуді 

ұйымдастыру, бақылау. 

Оқу кестесі 

бойынша 

 

Арнайы кесте 

бойынша талапқа 

сай жұмыс жүргізу 

Э.Т.Тезекбаева., 

 А.Ш.Вакасова., 

ЦПБ жетекшілері 

11 

Әдістемелік кеңестің №5 

мәжілісі,   әдістемелік 

кабинеттің жылдық 

қорытынды есебі  

мамыр, 

2023ж. 

Күн тәртібіндегі 

мәселелерді талдау 

Э.Т.Тезекбаева., 

А.Ш.Вакасова 

Г.Т.Нурлыбаева. 

А.М.Килыбаева, 

кеңес мүшелері 

VІ Ата – аналармен жұмыс: 
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1 

Колледждегі ата-аналар 

комитетінің төрағасын және 

мүшелерін сайлау. 

Оқу жылы 

басында 

Колледж ата-

аналарымен тығыз 

байланыс орнату 

А.Керимбекова., 

Э.Т.Тезекбаева., 

Г.М.Онгарова, 

Топ жетекшілері 

2 

 

І – ІІ курс оқушыларының ата 

– аналар жиналысын 

ұйымдастыру және өткізу.( 

қажеттілігіне қарай) 

жоспар 

бойынша 

І – ІІ курс 

оқушыларының ата – 

аналарымен танысу 

және оқу-тәрбие 

процесінің 

бағыттарымен 

оларды таныстыру 

А.Керимбекова, 

Э.Т.Тезекбаева., 

Ш.Тулкибаева, 

Оқу бөлім. 

Топ етекшілері. 

3 

ІІІ – ІV курс оқушыларының 

ата – аналар жиналысын 

ұйымдастыру, өткізу.( 

қажеттілігіне қарай ) 

жоспар 

бойынша 

ІІІ – ІV курс 

оқушыларының ата – 

аналарын оқу-тәрбие 

процесінің 

бағыттарымен  

таныстыру 

А.Керимбекова, 

Э.Т.Тезекбаева., 

Ш.Тулкибаева, 

Г.М.Онгарова. 

Топ жетекшілері 

4 

Үлгерімі төмен оқушылардың  

ата – аналарымен байланыс 

жасау 

жоспар 

бойынша 

Тиісті жұмыстар 

жүргізу 

 

Э.Т.Тезекбаева., 

Оқу бөлім. 

Топ жетекшілері 

5 

Ақылы топтағы оқушылардың 

оқу ақысын төлеу барысын 

бақылау, ата – аналармен 

байланыс жасау. 

Оқу жылы 

бойынша 

Тиісті жұмыстар 

жүргізу 

 

 

 

Г.М.Онгарова., 

Оқу бөлім. 

Топ жетекшілері 

 

 

 

7. Оқу-өндірістік жұмысының жоспары 

7.1. Тәжірбие ісі жөніндегі орынбасарының жұмыс жоспары 

     Мақсаты:                                                    

 -Халықаралық стандарттарға сай 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. 

-Жан-жақты дамыған білімді,құзіретті болашақ медицина қызыметкерін 

қалыптастыру. 

Міндеті: 

-Студенттердің білімпаздығын жандандыру,заманауи технологияларды үйрету. 

-Студенттерде жауапкершілік,мейірімділік сезімдерін дамытып,болашақ 

мамандығын сүюге,білімдерін дамытуға,өз міндетін атқаруда жауапты болуға 

дағдырландыру,тәрбиелеу. 

 
№  Іс - шаралар Орындалу 

мерзімі 

Индикаторлар соңғы 

нәтиже 

Жауаптылар 

                                      1.Ұйымдастыру мәселелері  

 1 2022-2023 оқу жылына қыркүйек колледждің жұмыс Тәжірибе ісі 
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тәжірибе жұмыс жоспарын 

құру 

жоспары жөніндегі 

орынбасары 

Ш.Қ.Тулкибаева 

 2 Барлық мамандықтар 

бойынша өндірістік және 

диплом алдындағы 

тәжірибелерді өту үшін 

кәсіпорындармен келісім - 

шарттар түзу. 

қыркүйек, 

қазан 

Кәсіптік бағдар беру 

бойынша байланыс 

орнату. Кәсіптікбағдар 

беру 

бойыншаматериалдар. 

Тәжірибе ісі 

жөніндегі 

орынбасары 

Ш.Қ.Тулкибаева 

 

 3 Тәжірибе өтілетін 

базаларды тәжірибе 

кестесімен, студенттердің 

тізімімен қамтамасыз ету. 

қыркүйек Әдіскерлердің 

студенттердің 

практикаға әзірлеу 

бойынша ұсыныстар 

Тәжірибе ісі 

жөніндегі 

орынбасары  

Ш.Қ.Тулкибаева 

 4 Емдеу мекемелерінде 

тәжірибелік сабақ 

жүргізетін  

дәрігерлермен,өндірістік 

тәжірибе 

Жетекшілерін бекітуді 

қамтамасыз ету. 

кестеге сай Өндірістік оқытуды 

есепке алу 

Жетекшілерін бекітуді 

қамтамасыз ету. 

Тәжірибе ісі 

жөніндегі 

орынбасары 

Ш.Қ.Тулкибаева 

 

5 Тәжірибе 

сабақтарының,өндірістік 

оқыту,кәсіптік 

тәжірибесінің барлық 

қажетті құжаттарын өз 

мерзімінде дайындау 

(журналдар,кестелер) 

кестеге сай Студенттердін 

практика күнделіктерін 

тексеру бойынша 

жазуы және басқа да 

құжаттарын тексеру 

қорытындысы. 

Тәжірибе ісі 

жөніндегі 

орынбасары 

Ш.Қ.Тулкибаева 

 

 5 Студенттердің 

медициналық кітапшасы 

бойынша тексеруден өтуін 

қамтамасыз ету. 

кестеге сай Студенттердің 

медициналық 

кітапшасын тексеру. 

Тәжірибе ісі 

жөніндегі 

орынбасары  

Ш.Қ.Тулкибаева 

 6 Кәсіптік тәжірибенің 

бұйрықтары мен өкім 

жобасын дайындау 

кестеге сай Бұйрықтарды 

дайындау 

Тәжірибе ісі 

жөніндегі 

орынбасары 

Ш.Қ.Тулкибаева 

 7  Оқытушылардың кестеге 

сәйкес тәжірибелік есебін 

бағалау 

кестеге сай Оқытушылардың 

біліктілігін арттыру 

курстарынан өтуі, дәріс, 

практикалық , 

әдістемелік көмек алуы 

туралы ақпарат.    

Тәжірибе ісі 

жөніндегі 

орынбасары  

 Ш.Қ.Тулкибаева 

 8 Болашақ мамандарды 

жұмысқа орналастыру 

мақсатында 

кәсіпорындармен байланыс 

орнату және жұмысқа 

орналасу  жәрмеңкесіне 

қатысуын қадағалау 

кестеге сай 2022-2023 жылғы 

түлектердің жұмыспен 

қамтылуы туралы 

мәлімет. 

Тәжірибе ісі 

жөніндегі 

орынбасары  

 Ш.Қ.Тулкибаева 

9 2022-2023 оқу жылында 

атқарылған оқу - өндірістік 

тәжірибе жұмыстары 

кестеге сай Практика 

қортындысыбойыншае

себі. 

Тәжірибе ісі 

жөніндегі 

орынбасары 
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бойынша есеп Ш.Қ.Тулкибаева 

 II. Өндірістік оқыту және кәсіптік тәжірибелерді ұйымдастыру  

1 Модульдік оқытуға сәйкес, 

барлық мамандықтар 

бойынша 

тәжірибелердіңбарлық 

түрінен оқу жұмыс 

бағдарламаларын бекіту 

қыркүйек,жы

л бойында 

Тәжірибелердіңбарлық 

түрінен оқу жұмыс 

бағдарламаларын 

бекіту 

Тәжірибе ісі 

жөніндегі 

орынбасары  

  Ш.Қ.Тулкибаева 

 

2 Өндірістік оқыту және 

кәсіптік тәжірибенің 

кестесін директормен 

бекіту. 

ӨО–дың қортындысын 

шығару,ведмость 

жасап,директормен бекіту. 

қыркүйек, 

жыл бойында 

Практика 

нәтижелерінқорытын

дысы, ұсыныстар 

Тәжірибе ісі 

жөніндегі 

орынбасары  

Ш.Қ.Тулкибаева 

3 Күнделіктерді және 

мінездемелерді жинау.ОӨТ 

өндірістік оқыту 

қортындысы бойынша 

кестеге сай Жазғыпрактикасынад

айындауқұжаттар 

Тәжірибе ісі 

жөніндегі 

орынбасары 

Ш.Қ.Тулкибаева 

 

III.   Кәсіптік база 

1 «Егу бөлмесі жұмысының 

ұйымдастырылуымен  

танысу» бойынша іс-

шаралар жоспарын жасау 

жыл бойында Кәсіптікбағдар беру 

бойыншаматериалдар. 

Тәжірибе 

жетекшісі 

С.А.Түктібаева 

2 Шұғыл жағдайларда көмек 

көрсету алгоритмдерімен 

танысу 

жыл бойында  

Кәсіптікбағдар беру 

бойынша 

Тәжірибе 

жетекшісі 

А.Ә.Тұрдалиева 

3 Артериалды қан қысымын 

өлшеу алгоритмімен 

танысу 

жыл бойында Кәсіптікбағдар беру 

бойынша 

Тәжірибе 

жетекшісі  

Г.А.Мұздыбаева 

4 Медициналық және 

фармацевтикалық ұйымдар 

қолданатын және енгізетін 

дәрілердің тиімділігі мен 

қауіпсіздігін қамтамасыз 

ету 

жыл бойында Кәсіптікбағдар беру 

бойынша 

Тәжірибе 

жетекшісі  

С.М.Иманалиева 

5 Тәрбиешінің балалармен 

еңбек іс-әрекетінің 

ұйымдастыруын бақылау, 

талдау 

жыл бойында Әдіскерлердің 

студенттердің 

практикаға әзірлеу 

бойынша ұсыныстар, 

ескертулер. 

                                         

Тәжірибе            

жетекшісі 

Есназарова А.Е. 

6 Спорт шараларын 

ұйымдастыру және өткізу 

жыл бойында Ұсыныстар бойынша Тәжірибе 

жетекшісі  

Ж.Ш.Серімбетов 
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8. Оқу-әдістемелік жұмыс  жоспары 

   

 Колледждің әдістемелік тақырыбы:  «Кәсіптік және техникалық білім беруде 

еңбек нарығының талаптарына сәйкес мамандарды сапалы даярлау» 

 Әдістемелік қызметтің мақсаты :  Оқу  және тәрбие процесін қамтамасыз ету 

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

ұйымдарында және тиісті инфрақұрылымда педагог қызметкерлердің біліктілігін 

арттыруды қамтамасыз ету. 

Колледждің оқу-әдістемелік жүйесін құру және оның қалыптасу мүмкіндігін 

көтеру мақсатында төмендегі аталған міндеттер жоспарланады. 

Әдістемелік жұмыстың міндеттері: 

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 біліктіліктерін және кәсіби шеберліктерін 

арттыру, аттестаттау. 

6.Ашық сабақтар, пәндік олимпиадалар, ғылыми – тәжірибелік конференциялар 

(оқытушылар мен студенттер ынтымақтаса) өткізу 

9.Пәндік циклдік бірлестіктер  жұмыстарыны қорытындыларын талдау, 

мониторинг жүргізу 

 

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 
Орындал

у мерзімі 

Индикаторлар/ 

Соңғы нәтиже 
жауаптылар 

1 

2022-2023 оқу жылындағы колледждің 

әдістемелік кеңес мәжілісінің жоспарын,  оқу 

- әдістемелік бөлімнің жылдық жұмыс  

жоспарын бекіту. 

тамыз 

2022 ж. 

Жазбаша есеп 

беру 

(ұсыныстарымен 

және 

нұсқаулықтары 

мен) 

Әдістемелік 

кеңес мүшелері 

 

2 
ҚР «Білім туралы»  Заңы, Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің (ПП РК 31.07.2015 



18 

 

ж.қаулы  №647) бекіткен медициналық 

мамандықтар бойынша техникалық және 

кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға 

міндеті стандартына сәйкес әзірленді. 

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 

3 
2022-2023 оқу жылындағы әдістемелік 

кеңестің №1 мәжілісін өткізу. 

қыркүйек 

2022ж. 

Хаттамалар, 

материалдар 

Э.Т.Тезекбаева 

Кеңес 

мүшелері 

4 

Циклдік пән бірлестіктерінің: 

 апталықтарын өткізу мерзімдерін 

белгілеу;  

Циклдік пән бірлестіктер 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. 

қыркүйек 

2022ж. 

Бекітілген 

кестеге сәйкес 

жұмыс жүргізу 

 

Әдіскер, ЦПБ 

жетекшілері 

5 

Жас оқытушылар мен колледжге жаңадан 

қабылданған оқытушыларға тәлімгерлер 

тағайындау; 

тәлімгерлердің жас оқытушылармен 

жүргізетін жұмыстарының жылдық 

жоспарын бекіту. 

6 
2022-2023 оқу жылындағы әдістемелік 

кеңестің  №2 мәжілісін өткізу. 

қазан 

2022ж. 

Хаттамалар, 

материалдар 

Э.Т.Тезекбаева 

Кеңес 

мүшелері 

7 

Біліктілік санаттарын көтеру үшін өтініш 

білдірген оқытушыларды  ҚР Білім және 

ғылым министрінің «Педагог қызметкерлер 

мен оларға теңестірілген тұлғаларды 

қазан 

2022 ж. 

Ақпараттар, 

ережелер, 

кестеге сәйкес 

жұмыс жасау 

Әдіскер, ЦПБ 

жетекшілері 
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аттестаттаудан өткізу қағидалары мен 

шартын бекіту туралы» заңымен таныстыру. 

8 

ЦПБ  жетекшілері оқытушылардың 

портфолио папкасын талапқа сай өңдеп,  

толықтырып отыруларын қадағалау. 

жыл бойы 
Жоспар 

бойынша 

Э.Т.Тезекбаева 

Әдіскер, ЦПБ 

жетекшілері 

9 

Циклдік пән бірлестіктерінің бекітілген 

жоспарына сәйкес, апталықтарын 

ұйымдастыру шараларына әдістемелік көмек 

көрсету. 

жыл бойы 

ЦПБ 

жетекшілерінің 

бекітілген 

жұмыс 

жоспарын негізгі 

ала отырып 

атқарылатын іс-

шараларды 

назарда ұстау 

Әдіскер, ЦПБ 

жетекшілері 

10 
Колледжде кітапхана апталығын өткізу және 

бағыт-бағдар беру 

Жоспарға 

сәйкес 

Жоспар 

бойынша 

Э.Т.Тезекбаева 

Әдіскер, 

кітапхана 

қызметкері 

11 

Колледжде және өндірісте практикадан  

өтетін орындарда «Еңбек қорғау» заңының 

орындалуы мен «Техникалық қауіпсіздік 

ережелерін» қатаң сақталуын қадағалау. 

жыл бойы 
Ережелер, 

ақпараттар 
Тукибаева Ш. 

12 
2022-2023 оқу жылындағы әдістемелік 

кеңестің №3 мәжілісін өткізу. 

ақпан 

2023ж. 

Хаттамалар, 

материалдар 

Э.Т.Тезекбаева 

Кеңес 

мүшелері 

13 

Колледжішілік оқушылар арасында 

өткізілетін «Ғылыми практикалық 

конференция» мен «Пәнаралық 

олимпиадалар» т.б. іс-шараларды 

ұйымдастырып, өткізуге әдістемелік 

көмектер көрсету. 

Оқу 

жылында 

ЦПБ 

жетекшілерінің 

бекітілген 

жұмыс 

жоспарын негізгі 

ала отырып 

атқарылатын іс-

шараларды 

назарда ұстау 

Э.Т.Тезекбаева 

Әдіскер, ЦПБ 

жетекшілері 

14 

Оқытушылардың педагогикалық қызметі 

бойынша  біліктілілігін арттыру курстарынан 

өтіп отыруын қадағалау. 

жыл бойы  

Бекітілген 

кестеге сәйкес 

жұмыс жүргізу 

Э.Т.Тезекбаева 

Әдіскер, ЦПБ 

жетекшілері 

15 
2022-2023 оқу жылындағы әдістемелік 

кеңестің №4 мәжілісін өткізу. 

наурыз 

2023 ж. 

Хаттамалар, 

материалдар 

Э.Т.Тезекбаева 

Кеңес 

мүшелері  

16 

«Үздік жас маман-2023», «Жылдың 

шығармашыл оқытушы-2023», колледж 

оқытушылары арасында спорттық сайыс 

«Көңілді старт» байқауларына дайындық 

жұмыстары жөнінде мәлімет беру. 

наурыз 

Жоспар 

бойынша 

жүргізуді 

басшылыққа алу 

Әдістемелік 

бөлім,  

ЦПБ 

жетекшілері 

17 
Электронды  құралдарды әзірлеу, тірек 

конспектілер даярлауды қадағалау 
жыл бойы Материалдар  

Э.Т.Тезекбаева 

Әдіскер, ЦПБ 

жетекшілері 

18 

ШҚББ-нан келген  хаттарға және колледж 

әкімшілігінің тапсырмаларына сәйкес, 

барлық іс-шараларды ұйымдастыру 

жыл бойы  

 

Бекітілген 

кестеге сәйкес 

жұмыс жүргізу 

Э.Т.Тезекбаева 

Әдіскер, ЦПБ 

жетекшілері 
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жұмыстарын қадағалау және жүргізу. 

19 
2022-2023 оқу жылындағы әдістемелік 

кеңестің №5 мәжілісін өткізу. 

мамыр 

2023 ж. 

Хаттамалар, 

материалдар 

Э.Т.Тезекбаева 

Кеңес 

мүшелері 

20 

Аттестациядан өтетін оқытушылардың 

педагогикалық жұмыстарының жетістіктерін, 

портфолиосын рәсімдеу 

Кестеге 

сәйкес 

Оқытушы 

портфолиосы 

Э.Т.Тезекбаева 

Әдіскер 

21 

ЦПБ –нің  жұмыстарының қорытындыларын 

талдау, мониторинг жүргізу. 

Кестеге 

сәйкес 

Кесте  Э.Т.Тезекбаева 

Әдістемелік 

бөлім 

 

8.1. Колледждің әдістемелік кеңес мәжілісінің жұмыс жоспары 

 
№ Қаралатын мәселелер Өткізу 

мерзімі 

Индикаторлар/ 

Соңғы нәтиже 

Жауаптылар 

I мәжіліс   

1 
2022-2023 оқу жылына әдістемелік кеңестің құрамын 
және жұмыс жоспарын бекіту. 

 

 
Жазбаша есеп 

беру  
Э.Т.Тезекбаева 

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. 

 

 
 

 

 

 
 

 

ЦПБ 

жетекшілерінің 

бекітілген 

жұмыс 

жоспарын негізгі 

ала отырып 

атқарылатын іс-

шараларды 

назарда ұстау 

Әдістемелік 

бөлім,  

ЦПБ 

жетекшілері 

3 
Біліктілік санаттарын көтеру үшін өтініш білдірген 

оқытушылар тізімімен  таныстыру. 
Қыркүйек  

Жоспар 

бойынша 

Э.Т.Тезекбаева, 

Г.Т.Нұрлыбаева 

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. 

 

ЦПБ 

жетекшілерінің 

бекітілген 

жұмыс 

жоспарын негізгі 

ала отырып 

атқарылатын іс-

шараларды 

назарда ұстау 

ЦПБ 

жетекшілері 

II мәжіліс    

Қазан  
Э.Т.Тезекбаева, 

Г.Т.Нұрлыбаева 
1 

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. 

Оқытушы 

портфолиосы, 

ережелер 

2 

ЦПБ  жетекшілері оқытушылардың портфолио 

папкасын талапқа сай өңдеп,  толықтырып, өтініш 
берулерін талап ету 

 

ЦПБ 

жетекшілерінің 

бекітілген 

жұмыс 

Әдістемелік 
бөлім,  

ЦПБ 

жетекшілері 
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3 

Колледжішілік  білім алушылар арасында өткізілетін 

ғылыми-практикалық конференция, пәнаралық 

олимпиада, өткізу бойынша дайындық жұмыстарын 

басшылыққа алу . 

жоспарын негізгі 

ала отырып 

атқарылатын іс-

шараларды 

назарда ұстау 

ІІІ мәжіліс    

1 ЦПБ –дағы үйірме жұмыстарының жүргізілу барысы 
Ақпан  Жоспар 

бойынша 

ЦПБ 

жетекшілері 

2 
Колледжішілік  оқушылар арасында өткізілетін 
пәнаралық олимпиада нәтижелерімен таныстыру. 

 Сертификаттар 
мен дипломдар 

ЦПБ 
жетекшілері, 

Кітапхана 

қызметкерлері 
 

3 

« Кітапхана күні» аясында өткізілетін іс-шаралар 

жоспарына сәйкес, жүргізілген жұмыстардың 
нәтижесі және орындалу барысы туралы есеп беру. 

Есеп беру,  

ақпараттар 

4 

«Үздік жас маман-2023», «Жылдың шығармашыл 

оқытушы-2023», колледж оқытушылары арасында 

спорттық сайыс «Көңілді старт» байқауларына 
дайындық жұмыстары жөнінде мәлімет беру. 

 
Жоспар бойынша 
жүргізілуін 

басшылыққа алу 

Әдістемелік 

бөлім,  

ЦПБ 
жетекшілері 

5 

2022-2023 оқу жылында біліктілік санаттары 

бойынша аттестаттаудан өтетін  педагогтердің 

дайындаған, портфолиосының сапасы туралы 
мәлімет беру. 

 
Оқытушы 

портфолиосы,  

Әдістемелік 

бөлім 

 

ІҮ мәжіліс    

1 

«WorldSkills стандарттары бойынша аймақтық 

чемпионаттарды ұйымдастыру және өткізу 
процесінің негізгі аспектілерін талқылау 

 

Сәуір 
ЦПБ 

жетекшілерінің 

бекітілген 

жұмыс 

жоспарын негізгі 

ала отырып 

атқарылатын іс-

шараларды 

назарда ұстау 

Әдістемелік 

бөлім,  
ЦПБ 

жетекшілері 

2 
Оқулықтарды, тірек конспектілерді, оқу-әдістемелік 
құралдарды, оның ішінде электрондық түрде 

дидактикалық материалдар ұйымдастыру 

3 

WorldSkills стандарттары бойынша 

демонстрациялық емтихан өткізу, жаңа форматтағы 
қорытынды аттестаттаудың талаптары 

Ү мәжіліс   

1 
ЦПБ жетекшілерінің есебі (жылдық). 

 

 

 

 
 

 

 

Мамыр  

Есеп беру, 

хаттамалар, 

ақпараттар 

ЦПБ 

жетекшілері, 

Тәлімгерлер 
 

Э.Т.Тезекбаева, 

Г.Т.Нұрлыбаева 

2 
«Жас оқытушылар» мектебінің, «Педагогикалық 

шеберлік» мектебінің есебі. 

3 
2022-2023 оқу жылында  оқытушылар қызметінің 

рейтинг нәтижесін шығару. 

4 
Әдістемелік кеңестің 2022-2023 оқу жылында 

атқарылған жұмыстары туралы есеп. 

 

8.2. «Жас педагог»  мектебінің жұмыс жоспары 

 

Мақсаты - Оқытушының білім-біліктілігін, тәжірибесін, сабақ беру  процесіндегі 

әдістемесін жетілдіру және кәсіби тұлғасын қалыптастыру. 

Міндеттері: 

– өзін-өзі кәсіби жетілдіру үшін жағдай жасау: ғылыми-әдістемелік деңгейін 

жоғарылату, педагогикалық шеберлігін арттыру; 

– тәжірибелі оқытушылардың педагогикалық шеберлігін кеңінен тарату; 
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– жас оқытушылардың кәсіби шеберлігін ұштап отыру; 

– жас оқытушылардың оқушылармен жүргізілетін тәрбиелік-танымдық 

жұмыстарын, бағыттарын анықтап белгілеп отыру; 

– жас оқытушылардың біліктілігін  арнайы біліктілік арттыру ұйымдарына 

кеңінен қатыстыра отырып, олардың біліктілігін, іс-тәжірибесін үнемі 

шыңдап отыру; 

– жас оқытушылардың кәсіптік және әлеуметтік бейімделу үдерісін тездету; 

– оқытушының жеке шығармашылық стилiнiң қалыптасуына көмектесу; 

– жас оқытушыларға білім беру үдерісіне заманауи тәсілдер мен алдыңғы 

қатарлы педагогикалық технологияларды енгізуге және ақпараттық-

әдіснамалық мәдениет деңгейін арттыруға көмектесу. 

 

 
Р/

С 

Жұмыстың тақырыбы Орындалу 

мерзімі 

Индикаторлар 

Соңғы нәтиже 
жауаптылар 

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. 

Қыркүйек Кездесу, пікір 

алмасу 

 

Оқу бөлімінің 

меңгерушісі:   

Вакасова А.Ш. 

ЦПБ жетекшілері, 

Әдіскер 

 

2. Колледждегі тәлім – тәрбие  

жұмыстарының жүргізілуі 

Қыркүйек Кездесу, пікір 

алмасу 

Оңғарова Г.М. 

 

3. Сабақ құрылымын, сабаққа қойылатын 

талаптарды, сабақты жоспарлау және 

оған дайындалу кезеңдерін, сабақты 

талдау және өз сабағына талдау. жасауды 

қорытындылау және ұсыныстар әзірлеуге 

көмек беру 

 

Қыркүйек 

Дөңгелек стол ЦПБ жетекшілері, 

 тәлімгерлер 

4. Арнайы пәндер оқытушыларының 

WorldSkills стандарттары мен 

құзыреттіліктер бойынша жұмысы. 

Қараша Тәжірибе 

алмау 

Тулкибаева Ш.К. 

5. Инновациялық білім беру ортасы 

жағдайында педагогтардың кәсіби 

құзыреттіліктерін дамыту факторлары. 

Қараша Тәжірибе 

алмасу 

Жунисова М.М., 

Жанысбекова 

М.Қ. 

6. Кәсіптік модульдер бойынша 

дайындалатын оқу-әдістемелік 

құралдарға қойылатын талаптар. 

Қараша Баяндама ЦПБ жетекшілері 

7. Оқушыларды шығармашылыққа 

дайындау кезеңдері. 

Жас оқытушыларға ғылыми жобалар 

жазудың кезеңдерімен таныстыру 

Желтоқсан Баяндама ЦПБ жетекшілері 

8. Психологиялық жұмыстар. Желтоқсан Тренинг Педагог-психолог 
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1. «Тұлғаның өзін-өзі тануы» 

(тренинг). 

2. Педагогикалық этика 

3. Педагогтің имиджі (тренинг). 

4.«Өз құзіреттілігін көтеру» (сауалнама) 

Маликова К.С. 

9.  Оқу-әдістемелік құралдарымен 

таныстыру. Газет, журналдарды оқу, 

интернет материалдары мен танысу. 

Қантар Кездесу, 

сұхбат. 

Кітапхана 

меңгерушісі 

10. Дене шынықтыру сабағындағы оқытудың 

педагогикалық технологиялары 

Ақпан Сайыс Қошқаров Б.С. 

11. Жаңа технологиялар: белсенді түрлері 

мен өзара байланыстары; 

Ашық сабақтардың әдістемелік нұсқауын 

дайындау бойынша кеңестер. 

Наурыз Семинар Оқу бөлімі 

Вакасова А.Ш. 

 

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. 

 

Сәуір 

 

 

 

Жоспар 

бойынша 

Кездесу, пікір 

алмасу 

Әдістемелік 

кабинет 

13. WorldSkills талаптары бойынша кәсіптік 

шеберлік чемпионаттарын ұйымдастыру 

және өткізу (облыстық, республикалық 

чемпионат стандарттарын оқу үрдісіне 

енгізу 

Мамыр Баяндама Тулкибаева Ш.К. 

14. Жас оқытушылар мектебін 

қорытындылау және талдау, мониторинг 

жүргізу. 

Маусым Есеп беру, 

кесте 

Әдістемелік 

кабинет 

 

2022-2023 оқу жылындағы жас оқытушылар тізімі мен тәлімгерлері   

№ Жас оқытушылар 

тізімі 

 

Пән бірлестік атауы 

 

 

Бекітілген 

тәлімгерлер 

Тәлімгерлердің 

санаты 

1 Анарбай Алтай  Медициналық пәндер 

бірлестігі 

Сарсенбаев 

Нуржан 

Тургумбаевич 

магистр 

2 Анарбай Ерсұңқар Медициналық пәндер 

бірлестігі 

Шауенов Талғат 

Солтыбекович 

М.ғ.к. 

3 Арапбек Аделя 

Сұлтанбекқызы 

Жалпы білім беру және 

кәсіптік  пәндер бірлестігі 

Килыбаева А.М. Оқытушы 

4 Зайниддинов 

Хайриддин 

Медициналық пәндер 

бірлестігі 

Рсалиева Жанар 

Махсутовна 

М.ғ.к. 

5 Кеңес Еркебұлан Медициналық пәндер 

бірлестігі 

Нарходжаев 

Нұрғали 

Саулауович 

магистр 

6 Кошкаров Баубек 

Сейітқасымұлы 

Жалпы білім беру және 

кәсіптік  пәндер бірлестігі 

Жанысбекова М. Оқытушы  
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7 Құлахметов Данияр Медициналық пәндер 

бірлестігі 

Аскаров 

Куандык 

Аккалович 

PhD доктор 

8 Лес Жансая 

Оралбаевна 

Медициналық пәндер 

бірлестігі 

Туктибаева 

Сауле 

Актлеуовна 

PhD доктор 

9 Рахматуллаев 

Азамат 

Медициналық пәндер 

бірлестігі 

Бектенова 

Гульмира 

Ерсеитовна 

М.ғ.к., доцент 

10 Маулен Айгерім 

Жанлыбайқызы 

Жалпы білім беру және 

кәсіптік  пәндер бірлестігі 

Оңғарова Г.М. ДТІ жөніндегі 

орынбасары,  

оқытушы  

 

2022-2023 оқу жылында  тәжірибелі оқытушылардың 

«Жас педагог»мектебінде  өткізілетін сабақтарының жоспары 

 
№ Аты-жөні Дәрістің түрі Мерзімі 

1 Аскаров Куандык 

Аккалович 

Оқытудағы жаңа әдіс-тәсілдер 27.10.2022 ж. 

2 Бектенова Гульмира 

Ерсеитовна 

Зертханалық-практикалық сабақтарды 

өткізудің әдістемесі 

03.11.2022 ж. 

3 Жанысбекова Маржан 

Құрбанқызы 

XXI мұғалімнің кәсіби құзыреттілігі 10.11.2022 ж. 

4 Килыбаева Айзина 

Муратовна 

Педагогикалық әдеп және ұстаздық 

шеберлік 

17.11.2022 ж. 

5 Нарходжаев Нұрғали 

Саулауович 

Сабақ жоспарында қолданатын 

әдістердің түрлері 

24.11.2022 ж. 

6 Онгарова Гульзада 

Меирбековна 

«Педагогикалық қарым-қатынас мұғалім 

мен оқушылардың оқудағы өзара 

әрекеттесу, ынтымақтастық формасы» 

08.12.2022 ж. 

7 Рсалиева Жанар 

Махсутовна 

Техникалық және кәсіптік орта білімнен 

кейінгі білім беру жүйесіне арналған оқу 

құрлдарын әзірлеу әдістемесі 

15.12.2022 ж 

8 Сарсенбаев Нуржан 

Тургумбаевич 

Техникалық және кәсіптік білім беру 

жүйесінде білім алушылардың оқу-

жетістіктерін бағалаудың балдық-

рейтингтік жүйесін қолдану 

09.02.2023 ж. 

9 Туктибаева Сауле 

Актлеуовна 

Өндірістік-практикалық сабақтарды 

өткізудің әдістемесі 

16.02.2023 ж. 

10 Шауенов Талғат 

Солтыбекович 

Оқытудың белсенді әдістері  02.03.2022 ж. 

 

8.3. Педогогикалық шеберлік мектебінің жұмыс жоспары 

 

Мақсаты– кәсіби білікті және бәсекелестікке қабілетті  мамандарды  заманауи 

педагогикалық және ақпараттық технологияларды  біріктіру арқылы  дайындау. 

Заман талабына сай, кәсіби құзіретті маман даярлау үшін педагогтардың кәсіптік 

білімдері мен шеберліктерін жетілдіру және шығармашылық әлеуетін дамыту, 

педагогикалық үдерістің тиімділігі мен сапасын арттыру. 
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Міндеттері: 

- заманауи еңбек нарығының қажеттіліктерін қанағаттандыратын 

мамандарды дайындау; 

- білім алушылардың жан-жақты дамуына қолайлы орта құру; 

- білім жүйесіндегі дуалды және модульдік-құзыреттілік оқытуды дамыту; 

- ақпараттық-коммуникативтік технологияларды және инновациялық 

педагогикалық технологияларды қолдану; 

- мамандарды кәсіби құзыретті, көп тілді, әлеуметті белсенді тұлға ретінде 

қалыптастыру; 

- кадрлар дайындауда әлеуметтік серіктестіктермен тығыз жұмыс жүргізу; 

- оқытушыларға педагогикалық қызметін өзіндік талдауын жасау; 

- шығармашылықпен жұмыс істейтін педагогтарды анықтау және қолдау; 

- тәжірибелі оқытушылардың педагогикалық шеберлігін кеңінен тарату. 

 
№ Тақырыптың мазмұны Өткізілу 

мерзімі 

Индикаторлар 

Соңғы нәтиже 
Жауапты  

1. «Педагогикалық шеберлік мектебі» 
құрамын және жоспарынбекіту  

тамыз Кесте 
бойынша 

бекітіп, 

таныстыру 

Э.Т.Тезекбаева, 
Г.Т.Нурлыбаева, 

ЦПБ жетекшілері 

2 Шығармашылықпен айналысатын 
оқытушылардың мақалаларын баспа бетіне 

жариялауды ұйымдастыру. 

Жыл 
бойында 

Бекітілген 
кестеге сәйкес 

жұмыс жасау 

Әдіскер 
ЦПБ жетекшілері 

3 «Кәсіптік практика мен дуальды оқытуды 
ұйымдастыру және өткізу қағидалары» 

Қыркүйек Баяндама  Тулкибаева Ш.К. 

4 Жаңартылған оқу бағдарламасының бастапқы 

білім беретін пән оқытушыларына тиімділігі 

Қазан Семинар  Жунисова М.М. 

5 WorldSkills стандарттары бойынша аймақтық 

чемпионаттарды ұйымдастыру және өткізу 

прцесінің негізгі аспектілері 

Қараша  Сабақ  Тулкибаева Ш.К. 

6 Педогогикалық шеберлікті  жетілдіру арқылы 

оқушыларға сапалы білім беру. 

Желтоқсан Баяндама  Жанысбекова М.Қ. 

7 Кәсіптік білім беретін пән оқытушыларының 

аудиториядағы мәдениетін қалыптастыру 

жолдары 

Ақпан Кездесу, 

пікір алмасу 

Избасарова З.О. 

8 Педагогикалық сабақты өту барысы  Наурыз Семинар  Исабаева Ж.О. 

9 Үлгілік жоспары мен бағдарламаларын 

өзектендіру (әзірлеу) кезеңдері мен 
нәтижелері  

Мамыр  Баяндама  Байдарова Г.А. 
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9.Колледждің ішкі бақылауының жоспары 

       Колледждің ішкі бақылауының мақсаттары:  

- колледж қызметін жетілдіру; 

- білім беру сапасынжақсарту; 

- білім беру саласындағы ҚР заңнамасынсақтау; 

- білім беру үрдісінің даму үрдістеріне талдау және болжаужүргізу.. 

Міндеттер: 

- колледждің оқу-тәрбие үрдісінің жағдайы туралы ақпаратты жинау жәнеөңдеу; 

- барлық басқару шешімдерін іске асыру бойынша кері байланысты қамтамасызету; 

- оқытушылардың жұмыс тәжірибесінзерделеу; 

- колледждің педагогикалық қызметкерлеріне оқу-тәрбие жұмыстарына әдістемелік көмеккөрсету; 

- пәндер бойынша ҚР МЖМБС, ОЖБ,КТЖ талаптарының орындалуын мерзімдіктексеру;; 

- Оқу пәндерін оқыту сапасын, оқытушылардың оқу – тәрбие жұмысының мазмұнына, түрі мен 

әдістеріне қойылатын ғылыми - негізделген талаптарының сақталуын жүйелі бақылау; 

- білім алушылардың білімін меңгеру процесін, олардың даму деңгейін, өз бетінше білім алу әдістерін меңгеруді 

кезең-кезеңменбақылау; 

- колледждің барлық жұмыс жоспарларының және қабылданатын басқару шешімдерінің орындалуын үнемі 

тексеру. 

№ 

р/с 

Бақылау 

мазмұны 
Бақылау мақсаты 

Бақылау 

объектісі 

Бақылау 

нысаны мен 

әдістері 

Бақылау 

түрі 

Бақыл

ау 

мерзімі 

Бақылауғ

а 

жауаптыл

ар 

Қайда 

қарастыры

лады/ 

талқылана

ды 

Бақылау 

нәтижелерін 

жалпылау/қо

ртындылау 

нысаны 

 Тамыз 

1 

Колледждің оқу 
жылының 

басталуына 
дайындығы 

Колледждің  

материалдық- 
техникалық, 

ұйымдастырушылы

қ жағдайларын өрт 
қауіпсіздігі 

талаптарына, 

санитарлық- 

эпидемиологиялық 

Ғимараттың 

құжаттары 

Кабинеттерді, 

колледж 
бөлмелерін 

қарау, 

құжаттарды 

зерделеу 

Колледжді

жаңаоқужы
лына 

қарапшығу 

 Әкімшілік 
Әкімшілік 

кеңес 

Тексеру 

нәтижелерін 
ӘК қарау 
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тәртібінің 
талаптарына 

сәйкестігін бағалау 

2 
Топтарды 
жинақтау 

ҚР «Білім 

туралы» заңын 

сақтау.Колледж

дің 

қабылдау тәртібін 
сақтау. 

 

Оқушылардың 

жеке істері 

Құжаттарды 

талдау 
Шолу  ДОІЖО Пед.кеңес 

Оқуға 

қабылдау 

туралы 

бұйрық 

3 

Оқу үрдісінің 

және жаңадан 

қабылданған 

топтардың  

ОЖБ,талдау 

Оқу үдерісі 

кестесі мен ОЖБ 

ҚР МЖМБС 

талаптарына 

сәйкестілігі 

Оқу 

үдерісінің

, ОЖБ 

кестесі 

Құжаттарды 

талдау 
Тақырыпты

қ 
 ДОІЖО Пед.кеңес 

Педагогикалы

қ кеңес 

 Қыркүйек 

1 

Педагогикалық 

қызметкерлердің 

біліктілігін 
арттыру 

Санатын көтеруді 

қажет 

педагогтардыңтізімі

н 

анықтау және 
түзету 

Кәсіби қайта 
даярлаудың 

деңгейі 

Алдын ала 

Педагогтарм

ен 

әңгімелесу 
(сұқбаттасу) 

 Әдіскер 
Әдістемелік 

кеңес 

Біліктілікті 

көтеру 

жоспары 

2 
Педагогикалық 

қызметкерлерді 

аттестаттау 

Санатты растауды 
қажет 

ететін педагогтар 
тізімін нақтылау 

және түзету 

Педагогтардың 

біліктілік 
деңгейі 

 

Алдын ала 

Әңгімелесу 

(сұқбаттасу) 
 Әдіскер 

Әдістемелік 

кеңес 

Педагогтарды 

аттестатау 

жоспары 

3 
Студенттердің 
жеке істерімен 

жұмыс 

Студенттердің жеке 

істерін рәсімдеудің 

сапасы мен Оқу 

жылының басына 
контингентті 

тексеру 

дұрыстығының 
бағасы. 

Студенттердің 

жеке істері 
Тақырыптық 

Жеке істерді 

тексеру 
 

Студентт

ік 

бөлімінің 

маманы 

Әкімшілік 

кеңес 

Анықтама 
Директор 

жанындағы 

кеңесте 
қарастыру 

4 

Оқужурналдары
н, 

сынақ 

кітапшаларын 

Оқу жылының 

басында сынып 

жетекшілерінің 
журналдарды және 

Журналдар мен 

сынақ 
кітапшалары 

Жаппай 

Журналдард

ы, сынақ 

кітапшалары
н зерделеу 

 ЦПБ 

Әдістемелік 
кеңес 

 

Анықтама 

Директор 

жанындағы 
кеңесте 
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ресімдеу 
жөнінде 

талаптарды 

сақтау 

бойынша топ 

жетекшілерінің 

қызметін тексеру 

сынақ 
кітапшаларын  

ресімдеу кезінде 

бірыңғай 

орфографиялық 

тәртіпті (ережені) 
сақтауы. 

қарастыру 

5 
Оқу-әдістемелік 

базаның 

жағдайы 

ПәндербойыншаОӘ

Кжинақталуынталд

ау 

Дәрісханалар Шолу 
Кабинеттерд

і зерделеу 
 ЦПБ 

Әдістемелік 

кеңес 
 

Анықтама  

Директор 
жанындағы 

кеңесте 
қарастыру 

6 

МЖМБС сәйкес 
пәндер бойынша 

күнтізбелік - 

тақырыптық 

жоспарлар, 
жұмыс 

бағдарламалары

н әзірлеу 
жөнінде 

оқытушылардың 

қызметін тексеру 

Пәндер бойынша 

жұмыс 
бағдарламаларын, 

күнтізбелік – 

тақырыптық 
жоспарларды 

құрастырудың 

сапасын анықтау 

КТЖ, жұмыс 
бағдарламалар

ы, сабақ 

жоспарлары 

Тақырыптық 

Жұмыс 
бағдарлама 

ларын,КТЖ 

тексеру 

 
ЦПБ 

әдіскер 
Пед.кеңес 

Анықтама  
Директор 

жанындағы 

кеңесте 

қарастыру 

7 

Оқушылардың 
оқулықтармен 

және оқу 

құралдарымен 
қамтамасыз 

етілуі 

ҚР «Білім туралы» 
заңын орындау. 

Кітапхана қорының 

жаңа оқу жылына 
оқулықтармен 

қамтамасыз 
етілуін талдау 

Кітапханалық 
қор 

Шолу 

Оқулықтард

ы алу 

туралы 

есеп 

 

Кітапхана 

меңгеруші
сі 

Әдістемелік 
кеңес 

 

Ақпараттық 

анықтама 

Әкімшілік 
кеңесте 

қарастыру 

8 

Санитарлық- 
гигиеналық 

талаптарды 

орындау 

бойынша буфет 

қызметкерлеріні

ң қызметін 

тексеру 

Тамақтандыруды 

ұйымдастыру 

бойынша СанЕмН 

сақтау 

Тамақтандыруд

ы 
ұйымдастыру 

бойынша 

құжат 

Шолу 

Буфет 

құжаттарын 
және 

мед.кітапшан

ы тексеру 

 
Медицина

лық 

қызметкер 

Әкімшілік 

кеңес 

Ақпараттық 

анықтама 

Әкімшілік 
кеңесте 

қарастыру 

 Қазан 

1 Жалпы білімдік Оқытушының Оқытушылар Жеке Сабақтарға  ДОІЖО Әдістемелік Анықтама 
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пәндер 

педагогтарының 

қызметін 

тексеру 

кәсіби 
деңгейін бағалау, 

сабақта қолданатын 
әдісі мен 

амалын түзету 

қатысу, 
құжаттарды 

зерделеу 

кеңес 
 

Директордың 
жанындағы 

кеңесте 

қарастыру 

2 

Жалпы білімдік 

пәндер 

педагогтарының 
қызметін тексеру 

Бағдарламалық 
материалдың оқу 

жоспары мен 
МЖМБС 

талаптарына 

сәйкес өтуін 

қамтамасыз ету 

Оқу 

жорналдары, 

КТЖ 

Жаппай 
Құжаттарды 

зерделеу 
 ЦПБ 

Әдістемелік 
кеңес 

 

Анықтама 

Директордың  

жанындағы 
кеңесте 

қарастыру 

3 

Тәжірибенің 

барлық түрі 

бойынша оқу – 
жоспарлау 

құжаттарының 
дайындығын 

бақылау 

Практиканың типтік 
оқу бағдарламалары 

талаптарына 

сәйкестігін, жеке 
тапсырмалардың 

сапасын тексеру 

Тәжірибе 

бойынша ОБ 
және КТЖ, 

жеке 

тапсырмалар 

Тақырыптық 

ЖБ, КТЖ, 
жеке 

тапсырмалар- 

ды тексеру 

 ЦПБ 
Әкімшілік 

кеңес 

Анықтама 

Директордың  
жанындағы 

кеңесте 

қарастыру 

4 

-Колледжде өрт 

қауіпсіздігін 

сақтауды 

қадағалау 
-төтенше жағдай 

кезінде 

оқытушылар мен 

студенттердіңіс– 
әрекеті 

Колледждегі ӨҚ 

талаптарының 

сақталуын тексеру, 
студенттер мен 

оқытушылардың 

төтенше жағдай 

кезінде өмірді 
қорғау дағдыларын 
меңгеруін бағалау. 

ТЖ кезінде 

өмірді қорғау 
дағдылары 

Тақырыптық 

Құжаттарды

талдау, 

оқужаттығу 
дабылы 

 Әкімшілік 
Әкімшілік 

кеңес 

Анықтама, 

Бұйрық. 

5 

Өздігінен білім 

алу 

тақырыптары 

бойынша 

оқытушылардың 

қызметін тексеру 

Оқытушылардың 
жеке жоспарларын 

жүзеге асыруы 

Оқытушылард

ың жеке 
жоспарлары 

бойынша 

жұмысы 

Тақырыптық 
Сабақтарға 

қатысу, 
әңгімелесу 

 
Әдіскер 

 

Әдістемелік 
кеңес 

 

Талдамалық 
анықтама 

Әдістемелік 

кеңесте қарау 

6 
1 курста топтық – 

жалпыламабақыл

ау 

1 курса 

студенттерінің жаңа 
әлеуметтік – 

педагогикалық 

жағдайға бейімделуі 

Оқытушыларды
ң 

Топтық - 

жалпылама 

Сабақтарғақа

тысу, топ 

жетекшілерді

ң 
жұмыстарын

талдау 

 психолог 
Әдістемелік 

кеңес 

 

Анықтама 

Директордың  
жанындағы 

кеңесте 

қарастыру . 
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 Қараша 

1 

Арнайы пән 

оқытушыларыны

ң жұмысын 

ұйымдастыру 

 

Оқытушылардың 

жұмыстарын талдау 

Студенттер 
мен жеке 

жұмыс 

Тақырыптық 

Оқу 
сабақтарына

қатысу, 

құжаттарды

талдау, 
әңгімелесу 

 ДОІЖО 
Әдістемелік 

кеңес 

 

Анықтама 

Директордың  
жанындағы 

кеңесте 

қарастыру 

2 

Оқытушыларды
ң 

еңбек тәртібін 
тексеру 

Оқытушылардың 

еңбек тәртібінің 
жағдайын 

тексеру 

Оқытушының 
тәртібі 

Тақырыптық 

Жұмыст

ы 

бақылау 

 

Кадр 
бөлімінің 
маманы 

 

Пед.кеңес 

Анықтама 

Әкімшілік 

кеңесте қарау. 

3 

Арнайы 

пәндерінің 
педагогтарының 

қызметінтексеру 

Оқу жоспары мен 

МЖМБС 
талаптарына сәйкес 

бағдарламалық 

материалдың 
өткізілуін 

қамтамасызету 

Оқу 

журналдары, 

КТЖ 

Жаппай 
Құжаттарды 

зерделеу 
 ЦПБ 

Әдістемелік 

кеңес 
 

Анықтама 
Директордың  

жанындағы 

кеңесте 
қарастыру 

4 
Мамандықтардың 

оқу- әдістемелік 

қамтамасыз етілуі 

Мамандықтардың 

оқу- әдістемелік 

қамтамасыз 

етілуі сапасының 

деңгейін бағалау 

ОӘК Тақырыптық 

ОӘК 

мазмұнын 

талдау 

 ЦПБ 
Әдістемелік 

кеңес 

 

Анықтама 

Директордың  

жанындағы 
кеңесте 

қарастыру 

5 

Жасөспірімдер 

арасында құқық 
бұзушылықтарды

ң алдын алу және 

қылмыстың 
алдын алу 

Жасөспірімдер 

арасында құқық 
бұзушылықтың 

алдын алу 

бойынша тәрбие 
жұмысын талдау 

1-3 курс 
Бағалау-

бақылау 

Құқық 
бұзушылықт

ың алдын 
алу жөніндегі 

өткізілген 

шараны 
талдау 

 

Жастар ісі 

жөніндегі 
маман 

Пед.кеңес 

Анықтама 

Директордың  

жанындағы 
кеңесте 

қарастыру 

 Желтоқсан 

1 
Оқушылардың 
сабақтарына 

қатысу 

1 семестрдің 

қорытындысы 

бойынша 
оқушылардың 

сабаққа келмей 

қалуының 

динамикасын 
анықтау. 

Сабаққа келмей 

Топ 

жетекшілерінің 

есебі 

Тақырыптық 

Есептерді 

тексеру, 

әкімшілік 

бақылаудың 
мәліметтерім

ен 

мәліметтерді 

салыстыру 

 ДОІЖО 
Әкімшілікке

ңес 

Анықтама 
Директордың  

жанындағы 

кеңесте 

қарастыру 
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қалуының 
құрамынталдау. 

2 

Студенттермен 

жұмыс істеу 

жөнінде топ  

жетекшілердің 

қызметін 

(жұмысын) 
тексеру 

Топ 

жетекшілердің 

бірінші 
жартыжылдықтағ

ы жұмысының 

қорытындысы мен 
бағасы 

1-4 курс Жеке 

Сауалнама 

жүргізуді 

талдау, 

әңгімелесу 

 

Директорд

ың ОӨЖ 
жөніндегі 
орынбасар

ы 

Пед.кеңес 
Анықтама 
әкімшілік 

кеңесте қарау 

 қантар 

1 
Кітапхана 
жұмысы 

Жұмыс 

жоспарының 

орындалуы 

Кітапхананың 

жұмыс 

жоспары 

Жеке 

Кітапхана 

меңгерушісі 
мен 

әңгімелесу. 

Құжаттарды 

зерделеу. 

 

Директорд

ың ТЖ 
жөніндегі 

орынбасар

ы 

Әдістемелік 
кеңес 

 

Анықтама 

әкімшілік 

кеңесте қарау 

2 

Студенттерді 

аралық 
аттестаттау 

(жарты жылдық) 

Пәндер бойынша 
студенттердің 

үйренгендерінің 

деңгейі мен білім 
сапасын бағалау. 

Бірінші 
жартыжылдықтағы 

аралық 
үлгерімдіталдау 

1-4 курс 
Бағалау-

бақылау 

Емтихандар, 

бақылау 

жұмыстары 
 

Директорды

ң ОӨЖ 
жөніндегі 

орынбасары 

Пед.кеңес 
 

Бұйрық,  

Анықтама 

Директордың  
жанындағы 

кеңесте 

қарастыру 

3 
Оқу тәжірибесін 

өткізуді тексеру 

Тәжірибені 
ұйымдастыру 

сапасын және жеке 

тапсырмалардың 
орындалуын тексеру 

Оқу және 

өндірістік 

тәжірибе 
бойынша сабақ, 

жеке 
тапсырмалар 

Тақырыптық 

Сабақтарға 

қатысу, жеке 
тапсырмалар 
ды тексеру 

 

Директорд

ың ОӘЖ 
жөніндегі 
орынбасар

ы 

Пед.кеңес 

Анықтама 
Директордың  

жанындағы 

кеңесте 
қарастыру 

4 

Жаңадан келген 

мамандардың 
қызметінің 

нәтижелілігі мен 
сапасын бағалау 

Жаңадан келген 

оқытушылар 

қызметінің 
нәтижелілігі мен 

сапасын 

бағалау. Әдістемелік 
көмек көрсету 

Оқытушыларды

ң кәсіптік 

қызметі 

Бағалау - 

бақылау 

Сабақтарға 

қатысу, 

әңгімелесу, 

жоспарларды 
тексеру 

 
Әдіскер 

 

Әдістемелік 

кеңес 
 

Анықтама 

Әкімшілік 

кеңесте қарау 

 Ақпан 
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1 
Білім беру 

мақсатында 

АКТ қолдану 

Оқу үдерісін 

ұйымдастыру 
кезінде 

оқытушылардың 

АКТ қолдануы 

Таныстырылым 
дар, бейне және 

аудио 

жазбалардың 

бар болуы 

Тақырыптық 
Сабақтарға 

қатысу 
 ДОІЖО 

Әдістемелік 
кеңес 

 

Анықтама 

Директордың  
жанындағы 

кеңесте 

қарастыру 

2 

Құқық пәндері 

оқытушыларын

ың қызметін 
тексеру 

Пәндер бойынша 
білім 

мазмұнының 

мемлекеттік білім 
беру стандартының 

талаптарын 

орындау 
деңгейін бағалау. 

Оқытушылардың 

оқу- 
педагогикалық 

қызметін зерделеу. 

Студенттердің 

ағымдағы 
үлгірімдері, 

жұмыс 

дәптерлері, 

жұмыс 
бағдарламалар

ы, 

срездер 

Жеке,пәндік 

Сабақтарға 

қатысу, 
оқытушыла

р мен 

әңгімелесу 

(сұхбаттасу
), жұмыс 

бағдарлама 
ларын 

талдау 

 ДОІЖО Пед.кеңес 

Анықтама 

Директордың  
жанындағы 

кеңесте 

қарастыру 

 Наурыз 

1 
Оқу тәжрибесін 

өткізудібақылау. 

Тәжірибені 

ұйымдастыру 
сапасын және 

жеке 

тапсырмалардың 
орындалуын 

тексеру 

Оқу және 
өндірістік 

тәжірибе 

бойынша 

сабақ, 

жекетапсырмал
ар 

Тақырыптық 

Сабақтарға 

қатысу, жеке 
тапсырмалар

ды тексеру 

 ДОІЖО Пед.кеңес 

Анықтама 
Директордың  

жанындағы 

кеңесте 
қарастыру 

2 

Педагогтардың 
кәсіптік 

құзіретін 

арттыру 

Педагогтардың 

жарияланымдар, 

ақпараттық білім 
беру порталдары 

мен жобалары, 

жеке 
педагогикалық 

сайттар арқылы 

тәжірибені тарату 

бойынша 
ҒПК-ға , 

конкурстар мен іс-

шараларға 
қатысуын талдау 

Жарияланымда

р, ақпараттық 
білім беру 

порталдары 

мен жобалары, 
жеке 

педагогикалық 

сайттар 

арқылы 
тәжірибені 

тарату 

бойынша ҒПК, 
конкурстар 

мен іс-

шараларғақаты

Тақырыптық 

Әңгімелесу 

(сұхбаттасу

), қатысу 

мониторинг
і 

 Әдіскер 
Әдістемелік 

кеңес 
 

Ақпараттық 
анықтама 

Әдістемелік 

кеңесте 

қаралуы 
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су 

 Сәуір 

1 

Оқытушылардың 

ұйымдастырушыл

ық - әдістемелік 

қажеттіліктері 

Колледждегі 

әдістемелік 

жұмысқа 
қанағаттанушылық 

деңгейін талдау 

Оқытушылардың 

әдістемелік 
қажеттіліктерін 

анықтау 

Әдістемелік 
қажеттіліктер 

Мониторинг 

Зерттеу- 

сауалнамас

ы 

 

Оқытушыла

рдың 

ұйымдасты
рушылық - 

әдістемелік 

қажеттілікт
ері 

Әдістемелік 
кеңес 

 

Колледждегі 

әдістемелік 

жұмысқа 

қанағаттанушы
лық деңгейін 

талдау 

Оқытушыларды
ң 

әдістемелік 
қажеттіліктерін 

анықтау 

2 

Қосымша білім 

беру педагогтары 

жұмысының 
қызметін тексеру 

Үйірмелерді өткізу 
қызметінің сапасын 

бағалау 

Жұмыс жүйесі 
Бағалау - 

бақылау 

Диагностика 

лық, 
жұмысты 

талдау 

сабаққа 

қатысу 

 

Қосымша 
білім беру 

педагогтары 

жұмысыны
ң қызметін 

тексеру 

Әдістемелік 
кеңес 

 

Үйірмелерді 

өткізу 
қызметінің 

сапасын 

бағалау 

 Мамыр 

1 
Педагогикалық 
қызметкерлерді 

аттестаттау 

Санатты растауды 

қажет ететін 
педагогтар тізімін 

анықтау және 

түзету 

Педагогтардың 

біліктілігінің 

деңгейі 

Алдын – ала Сұхбаттасу  Әдіскер 
Әдістемелік 

кеңес 
 

Аттестаттауға 

өтініш 

2 

Екінші 

жартыжылдықтағ

ы үлгерім 

қорытындысын 

алдын ала талдау, 
оқушылардың 

аралық және 

қорытынды 
аттестаттауына 

дайындық 

Пәндер бойынша оқу 
жылының соңында  

білім 
алушылардың білім 

сапасы мен оқу 
деңгейінбағалау 

1-4 курс 
Бағалау - 
бақылау 

Пәндер 

бойынша 

аралық 
аттестаттау 

 ДОІЖО Пед.кеңес Анықтама 

3 

Аутодеструктивті 

мінез – құлық 
бойынша 

психологиялық 
қызметтің 

Психологиялық – 

ұйымдастыру, 

жұмысты бағалау 

Психологтың 

жұмысын талдау 
Тақырыптық 

Құжаттарды 

зерделеу 
 

Психолог 

 
Пед. кеңес 

Анықтама 

Директордың  

жанындағы 

кеңесте 
қарастыру 
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жұмысы 

3 

Мемлекеттік 

жалпыға міндетті 

білім беру 

стандарттарының 
өтуі 

3-4 курс 
оқушыларының оқу 

жоспарыпәндері 

бойынша 
оқытушылардың 

мемлекеттік 

бағдарламаларды 
орындауын талдау 

3-4 курстың оқу 

журналдары 
Жаппай 

Журналдард

ы тексеру 
 

Бөлім 

меңгерушіл

ері 

Әдістемелік 

кеңес 
 

Анықтама  

Директордың  

жанындағы 

кеңесте 
қарастыру 

 Маусым 

1 
Барлық  ЦПБ  

жұмысын талдау 

пәндер бойынша 

жұмыс 
бағдарламаларын 

түзету, мәселелер 

мен олқылықтарды 
анықтау 

ЦПБ  

оқытушылары 
Алдын - ала Сұхбаттасу  

ОӘЖ 

жұмысы 

бойынша 
орынбасар

ы 

Пед.кеңес 

Аналитикалық 

талдау  

Директордың  

жанындағы 
кеңесте 

қарастыру 

2 

Білім 

алушылардың 

жеке істерін 
ресімдеу мен 

жүргізудің 

бірыңғай 
талаптарын 

сақтау бойынша 

топ 
жетекшілерінің 

қызметінтексеру 

Оқушылардың жеке 

құжаттарымен 

жұмыс 

істеу бойынша 

жұмысын 

ұйымдастыру 

Жеке істері Тақырыптық 

Студенттерд

ің 
жеке істерін 

тексеру 

 

Кеңсе 

бөлімінің 
маманы 

 

Әкімшілік 
кеңес 

Анықтама 
Директордың  

жанындағы 

кеңесте 
қарастыру 

3 
Оқу үдерісінің 

нәтижелілігін 
зерттеу 

Түлектердің 

білім деңгейін 
талдау 

МҚАнәтижеле
рі 

Қорытынды 
Хаттамалард

ы саралау 
 

ДӨТЖ
О 

Әдістемелік 

кеңес 
 

Бұйрық, 
анықтама 

4 

Бітірушілердің 
дипломдарын 

ресімдеуді 
бақылау 

Дипломдардың 
дұрыс және 
уақытылы 
ресімделуі 

дипломдар Қорытынды 
Дипломдард

ы беру 
кітабы 

 
ДӨТЖ

О 
Әкімшілік 

кеңес 
Бұйрық, 

анықтама 
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10.Тәрбие жұмысының жоспары 

 

       «Білім беру жүйесі – маңызды мәселе. Бұл сала ұлт сапасын жақсарту 

ісінде аса маңызды рөл атқарады. 

        Қазақта «Ел боламын десең, бесігіңді түзе» деген сөз бар. Сондықтан, 

тәрбие жұмысы басты назарда болуы керек.» 

 
Қазақстан 

Республикасының 

Президенті Қасым-

Жомарт Кемелұлы 

Тоқаевтың («ӘДІЛЕТТІ 

МЕМЛЕКЕТ. БІРТҰТАС 

ҰЛТ.БЕРЕКЕЛІ ҚОҒАМ» 

01.09.2022 ж.  

Қазақстан халқына 

Жолдауынан) 

 

 

Мақсаты: Қазақстан Мемлекеттілігін нығайтуға, жолдан адаспауға, күрделі 

кезеңнен сенімді өтуге жағдай туғызатын беріктік қорын басшылыққа ала  

отырып «Білім негізі - тәрбиеде» деген қағидаға сүйеніп жас ұрпақты 

тәрбиелеу проблемаларына көңіл бөлуді күшейту, Қазақстан 

Республикасында балалар мен жастарға тәрбие беру міндеттерін шешудегі 

тәрбие үдерістеріне барлық субьектілердің іс-қимылдарын келістіру. 

Қоғамда рухани байлығы мол, мамандығы бойынша сапалы біліктілік 

меңгерген, мәдениетті де іскер, өмірге икемделген жеке тұлғаны 

қалыптастыру.  

Міндеттері:  

 Жас ұрпақты тәрбиелердің әлеуметтік маңызы мен болашағын қоғамның 

түсінуіне көмектесу; 

 Тәрбие міндеттерін жүзеге асыруда интелектуалдық, ұйымдастырушылық – 

педагогикалық, кадрлық, экономикалық, әдістемелік және т.б. ресурстарды 

шоғырландыру; 

 Балалар мен жасөспірімдердің және жастардың түрлі әлеуметтік топтармен өзара 

қарым-қатынасты реттеуіне жауапты шешім қабылдай алатын және өзіне 

жетекшілік рөл ала білетін, дербес жеке тұлға ретінде ашық ақпараттық, білікті, 

іскерлік және коммуникативтік әлеуметтік кеңестік құруды ұйымдастыру; 

 Жас ұрпақтың өзіне рухани – адамгершілік, интелектуалдық, өмірі мен өз 

денсаулықтары мен аман – есендігі үшін әлеуметтік құзыреттілік пен 

жауапкершілігін көтеруге ұйымдастыруға жағдай жасау; 

 Балалар мен жастардың қоршаған ортаға, қоғамға, табиғатқа оң көзқарасын 

қалыптастыруға мүмкіндік туғызу, әлеуметтік –педогогикалық жағдай жасау; 

 Өмір бойы білімін арттыруына, кәсіби қалыптасуына және өзін – өзі табысты 

көрсетуіне қажетті жағдай жасау 
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 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. 

№             Іс-шаралар атауы Өткізілетін  

    уақыты               

Индикаторлар  

Соңғы нәтиже 

 Жауаптылар 

1. «Білімді ел – мәңгі ел!» 

атты салтанатты  жиын 

 «-асыл қасиет» 

тақырыбында адалдық 

Білімге ұмтылу, 

еңбексүйгіштік және 

патриотизм»  

тақырыбында топ сағаты 

мен «Адалдық сағаттарын 

өткізу 

 

2020-2023 оқу 

жылы 

 

Бекітілген 

жұмыс 

жоспары 

Г.Онгарова  

топ 

жетекшілері 

2 1 қыркүйек – Білім күні 

тақырыбында тәрбие 

сағатын өту, топ 

жетекшілеріне өз 

топтарындағы оқушылары 

жөнінде толық 

мәліметтерін алу, 

колледждің ішкі 

тәртіптерімен 

таныстыруды жүктеу 

 қыркүйек 

 

Топтағы 

жұмыс 

жоспары 

Г.Онгарова, 

Кошкаров.Б 

топ 

жетекшілері  

3 

Жаңадан  қабылданған  I 

курс оқушыларын 

жатақханаға орналастыру 

 қыркүйек 

Топтағы 

жұмыс 

жоспары 

Г.Онгарова 

жатақхана 

тәрбиешісі 

топ 

жетекшілері 

4 
Сыбайлас жемқорлықтың 

алдын алу мақсатында 

адалдық сағатын өткізу 

 қыркүйек 

Бекітілген 

жұмыс 

жоспары 

Г.Онгарова, 

Кошкаров.Б 

топ 

жетекшілері 

5 

Тіл елімнің тірегі 

А.Байтұрсынұлына 150 

жыл іс-шара өткізу  

Қырқкүйек 

 

Топтағы 

жұмыс 

жоспары 

Кітапхана 

меңгерушісі: Н. 

Қаппарова, 

Г.Онгарова, 

Кошкаров.Б 

топ 

жетекшілері 

6 Кәмелетке толмағандар 

арасында құқық 

бұзушылық 

профилактикасы мен 

оларға қатысты 

қылмыстың алдын алу 

мақсатында Қаратау 

қыркүйек Хаттама Г.Онгарова, 

Кошкаров.Б 

топ 

жетекшілері 

Қаратау 

аудандық ІІБ-

нің полиция 



37 

 

аудандық  ІІБ   

қызметкерлерімен кездесу 

копитаны: 

А.Еркінбеков.  

7 а) Халықаралық 

терроризм мен діни 

экстремизмге қарсы іс-

шаралар өткізу; 

ә) Нашақорлық пен 

наркобизнеске қарсы, 

наркодиспансер, құқық 

қорғау саласы 

қызметкерлерімен 

кездесулер өткізу; 

б) «Қару», «Допинг» 

рейдтерін жасау; 

в) 26 маусым – 

Халықаралық есірткі 

бизнесіне қарсы күрес 

күніне «Жастар есірткіге 

қарсы» акциясына қатысу 

 

2022-2023оқу 

жылы 

Бекітілген 

жұмыс 

жоспары 

Г.Онгарова, 

Кошкаров.Б 

топ 

жетекшілері 

8 9   25-Қазан Республика 

күніне орай қабырға 

газеттерін шығару 

 

2022-

2023оқужылы 

Бекітілген 

жұмыс 

жоспары 

Г.Онгарова, 

Кошкаров.Б 

топ 

жетекшілері 

9 9-  7 мамыр - «Отан 

қорғаушылар»  мен  

      9 мамыр - «Жеңіс» күніне 

арналған салтанатты 

жиын 

2022-2023оқу 

жылы 

Бекітілген 

жұмыс 

жоспары 

Г.Онгарова, 

Кошкаров.Б 

топ 

жетекшілері 

10 Ог1- желтоқсан 

«Дүниежүзілік спидке 

қарсы күрес»  

тақырыбында қабырға 

газеттерін шығару. 

2022-2023оқу 

жылы 

Бекітілген 

жұмыс 

жоспары 

Г.Онгарова, 

Кошкаров.Б 

топ 

жетекшілері 

 

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. 

№             Іс-шаралар атауы Өткізілетін  

  уақыты               

Индикаторлар  

Соңғы нәтиже 

 Жауаптылар 

1 «Білімді ел – мәңгі ел!» 

атты салтанатты  жиын 

 «Білімге ұмтылу, 

еңбексүйгіштік және 

патриотизм»  

тақырыбында топ сағаты 

мен «Адалдық-асыл 

қасиет» тақырыбында 

адалдық сағаттарын өткізу 

 

2020-2023 оқу 

жылы 

 

Топтағы жұмыс 

жоспары 

Г.Онгарова  

топ жетекшілері 
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2 

 “Халың қалай студент?”  

жатақханада      

 жататын студенттердің 

өмірімен танысу 

2022-2023 оқу 

жылы 

 

Хаттама Г.Онгарова, 

Кошкаров.Б 

топ жетекшілері 

Жатақхана 

тәрбиешісі: 

А.Саутереева 

Жатақхана 

меңгерушісі: 

А.Жетпісбаева  

3 “Ұстаз аты – биік, әрі 

мәңгілік” мұғалімдер 

күніне арналған  

салтанатты жиын 

2022-2023оқу 

жылы 

Хаттама 
Г.Онгарова, 

Кошкаров.Б 

топ жетекшілері 

4 1-наурыз «Алғыс айту» 

күніне орай топ 

сағаттарын өту 

2022-2023оқу 

жылы 

Топтағы жұмыс 

жоспары 

Г.Онгарова, 

Кошкаров.Б 

топ жетекшілері 

5 “Ұлыстың ұлы күні - 

Наурыз!” мерекелік 

салтанатты жиын 

 наурыз 

Бекітілген 

жұмыс жоспары 

Г.Онгарова, 

Кошкаров.Б 

топ жетекшілері 

6 «Сапалы білім – Болашақ 

тірегі». 

Диплом беру рәсімі 

2022-2023оқу 

жылы 

Бекітілген 

жұмыс жоспары 

Г.Онгарова, 

Кошкаров.Б 

топ жетекшілері 
 

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. 

№ Іс-шара атауы Өткізілетін күні Индикаторлар  

Соңғы нәтиже 

Жауаптылар  

1 Сыбайлас жемқорлықтың 

алдын алу мақсатында адалдық 

сағатын өткізу 

 қыркүйек 

Топтағы жұмыс 

жоспары 

Г.Онгарова, 

Кошкаров.Б 

топ жетекшілері 

2 10 қараша - Дүниежүзілік 

Жастар күніне орай тәрбие 

сағаты 

2022-2023оқу 

жылы 

Топтағы жұмыс 

жоспары 

Г.Онгарова, 

Кошкаров.Б 

топ жетекшілері 

3  “Біз - ертеңгі болашақ” 

тақырыбында студенттік 

салтанатты жиын. Студенттік 

билетті тапсыру рәсімі 

2022-2023оқу 

жылы 

Бекітілген 

жұмыс жоспары 
Г.Онгарова, 

Кошкаров.Б 

топ жетекшілері 

4 «Мәңгілік махаббат жыры» 15 

сәуір ғашықтар күніне орай 

шығармашылық кеш 

сәуір Хаттама Г.Онгарова, 

Кошкаров.Б 

топ жетекшілері 

5 «Мәңгілік елдің тұғыры – 

Тәуелсіздік» 

Шымкет қаласы Тәуелсіздік 

саябағына экскурсия 

2022-2023оқу 

жылы 

Топтағы жұмыс 

жоспары 

Г.Онгарова, 

Кошкаров.Б 

топ жетекшілері 

 

Төртінші бағыт – Отбасы тәрбиесі                                                                                
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 Мақсаты: Ата-аналарды тәрбиелеу, олардың психологиялық-педагогикалық біліктілігін 

көтеру және балаларды тәрбиелеу бойынша жауапкершіліктерін арттыру. 

№ Іс-шара атауы Өткізілетін күні Индикаторлар  

Соңғы нәтиже 

Жауаптылар 

1 
Жаңа қабылданған топтардың  

ата-аналарымен жиналыс өткізу 

 

қыркүйек 

 

Топтағы жұмыс 

жоспары 

Г.Онгарова, 

Кошкаров.Б 

топ жетекшілері 

2 Ата-анасының қамқорлығынсыз 

қалған балаларға, отбасында 

қиын жағдай орнаған 

студенттердің ата-аналарына, 

студентке және қиын және 

құқықбұзуға бейім 

студенттермен психологиялық 

жұмыстар жүргізу 

2022-2023 оқу 

жылы 

Бекітілген 

жұмыс жоспары 

Г.Онгарова, 

Кошкаров.Б 

топ жетекшілері 

3 Суицидтің алдын алу 

мақсатында жатақхана 

студенттерімен сауалнама 

өткізу 

 

2022-2023оқу 

жылы 

Топтағы жұмыс 

жоспары 

Г.Онгарова, 

Кошкаров.Б 

топ жетекшілері 

Колледж 

медбикесі  

Психолог: К. 

Маликова  

 

Бесінші бағыт – Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбиеМақсаты: Кәсіби өзін-

өзі анықтауға, адамның экономикалық ой-өрісін және экологиялық мәдениетін дамытуға 

деген саналы қатынасты қалыптастыру. 

№ 
Іс-шара атауы 

Өткізілетін 

күні 

Индикаторлар 

Соңғы нәтиже 
Жауаптылар 

1 «Тазалық ауладан басталады» атты 

сенбіліктер ұйымдастыру, учаскелерді 

таза ұстау, студенттердің қоғамдық 

еңбектерін бағалау. «Жасыл ел» 

бағдарламасы аясында экологиялық 

көгалдандыру жұмыстарын жасау 

 

 

2022-

2023оқу 

жылы 

Топтағы 

жұмыс 

жоспары 

Г.Онгарова, 

Кошкаров.Б 

топ жетекшілері 

2 «Біздің аумақ!»акциясы  

 

2022-

2023оқу 

жылы 

Хаттама Г.Онгарова, 

Кошкаров.Б 

топ жетекшілері 

3 Оқу аудиторияларын жина,санитарлық 

өңдеу 

 

 

2022-

2023оқу 

жылы 

Бекітілген 

жұмыс 

жоспары 

Г.Онгарова, 

Кошкаров.Б 

топ жетекшілері 

 

Алтыншы бағыт – интеллектуалды тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі. Мақсаты: 

Әр адамның интеллектуальды мүмкіндіктерін, көшбасшылық қабілеті мен 
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дарындылығын, сондай-ақ ақпараттық мәдениетін дамуын қамтамасыз ететін 

мотивациялық кеңістікті қалыптастыру. 

№ Іс-шара атауы Өткізілетін 

күні 

Индикаторлар  

Соңғы нәтиже 

Жауаптылар 

1 Ақпараттық-библиографиялық 

мәдениетті қалыптастыру 

мақсатында  2022-2023 оқу 

жылында қабылданған  

студенттерге саяхат ұйымдастыру 

кітапхананы қолдану 

ережелерімен таныстыру 

2022-2023 оқу 

жылы 

Топтағы жұмыс 

жоспары Кітапхана 

меңгерушісі: Н. 

Қаппарова, 

Оңғарова.Г, 

Кошкаров.Б 

топ жетекшілері 

2 Колледжде үйірме жұмыстарын 

ұйымдастыру 

2022-2023 оқу 

жылы 

Бекітілген 

жұмыс жоспары 

Кітапхана 

меңгерушісі: Н. 

Қаппарова, 

Оңғарова.Г, 

Кошкаров.Б 

топ жетекшілері 

3 «Шым қала» тарихи-мәдени 

кешендеріне саяхат 

2022-2023 оқу 

жылы 

Топтағы жұмыс 

жоспары 

Г.Онгарова, 

Кошкаров.Б 

топ жетекшілері 

Психолог: 

К.Маликова 

 

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.  

 

№ Іс-шара атауы Өткізілетін 

күні 

Индикаторлар  

Соңғы нәтиже 

Жауаптылар 

1   16 желтоқсан -«Тәуелсіздік 

тұғырым» тәуелсіздік алуға 

зор үлес қосқан ұлттық 

батырларымызға Тағзым 

күніне орай  топ сағаттарын 

өту 

 желтоқсан 

Бекітілген 

жұмыс жоспары 
Г.Онгарова, 

Кошкаров.Б 

топ жетекшілері 

Психолог: 

К.Маликова  

2 «Жаңа жыл-жаңа жыр» 

студенттік көгілдір от кеші 

желтоқсан Топтағы жұмыс 

жоспары 

Г.Онгарова, 

Кошкаров.Б 

топ жетекшілері 

3 1 мамыр - Халықтар бірлігі 

күніне орай құттықтау 

бейнеролигін дайындау  

2022-2023оқу 

жылы 

Хаттама Г.Онгарова, 

Кошкаров.Б 

топ жетекшілері 
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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. 

 

№ Іс-шара атауы Өткізілетін 

күні  

Индикаторлар  

Соңғы нәтиже 

Жауаптылар  

1. Колледж бойынша ер 

балаларды әскери есепке 

алуды қадағалау 

2022-2023оқу 

жылы 

Бекітілген 

жұмыс жоспары 

Г.Онгарова, 

Кошкаров.Б 

топ жетекшілері 

2. Колледж студенттерін 

медициналық тексеруден 

өткізу, түрлі іс-шараларға 

қатысып, медицина 

қызметкерлерімен кездесу 

 

2022-2023оқу 

жылы 

Топтағы жұмыс 

жоспары 

Г.Онгарова, 

Кошкаров.Б 

топ жетекшілері 

3. 
«Мен туымды мақтан 

етемін!» челлендж  

2022-2023оқу 

жылы 

Бекітілген 

жұмыс жоспары 

Г.Онгарова, 

Кошкаров.Б 

топ жетекшілері 

4. 1 1-маусым-Балаларды 

Қ  қорғау  күніне орай іс - 

шараларға қатысу 

2022-2023оқу 

жылы 

Топтағы жұмыс 

жоспары 

Г.Онгарова, 

Кошкаров.Б 

топ жетекшілері 

5. Ж  Жылдың соңғы 

қорытындысы бойынша 

жылдық есеп  

2022-2023оқу 

жылы 

 

Хаттама  Г.Онгарова, 

Кошкаров.Б 

топ жетекшілері  

 

 

11.Жатақхана тәрбиешісінің жұмыс жоспары 

 
№ Атқарылатын 

 іс-шаралардың мазмұны   

Өткізілетін  

      уақыты               

Индикаторлар / 

Соңғы нәтиже 

 Жауаптылар 

1 Студенттерді жатақхана 

ережесіне сәйкес жолдама, 

өтініш жазу және келісім 

шарт құжаттарымен 

жатақханаға орналастыру 

қыркүйек  Жетпісбаева А., 

жатақхана 

тәрбиешісі 

2 Білім күні мерекесі «Білім – 

өмір шырағы» 

 

қыркүйек Жоспар 

бойынша 

Жатақхана 

тәрбиешісі, 

студенттер 

3 Тілдер мерекесіне арналған 

мерекелік іс - шара 

қыркүйек Жоспар 

бойынша 

Г.М.Онгарова 

Жетпісбаева А. 

4 Колледж жатақханасында 

тұратын студенттерге 

жатақхана тәртібі, міндеттері 

туралы жалпы жиналыс 

Қыркүйек 

(әр айдын соңғы 

аптасы) 

Жоспар 

бойынша 

Г.М.Онгарова 

Жетпісбаева А. 

жатақхана 

тәрбиешісі 

5 Кәмелетке толмағандар 

арасында құқық бұзушылық 

профилактикасы мен оларға 

қатысты қылмыстың алдын 

алу мақсатында прокуратура 

қызметкерлерімен кездесу 

қыркүйек Жоспар 

бойынша 

Ғ.Турдыкулов 

Г.М.Онгарова 

Жетпісбаева А. 

жатақхана 

тәрбиешісі 
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6 «Адал  ұрпақ» жатахананың  

ерікті клубының отырысы. 

Пікірлесу 

қыркүйек Жоспар 

бойынша 

Студенттер 

кеңесі 

7 «Жасөспірім және заң» 

құқық бұзушылыққа жол 

бермеу, жат діни ағымдарға 

еріп кетпеу мақсатында 

арнайы мамандарымен 

кездесу 

қыркүйек Жоспар 

бойынша 

Г.М.Онгарова 

Жетпісбаева А. 

жастар комитеті,  

8 «Ырыс алды ынтымақ» 

таныстық кеші 

қыркүйек Жоспар 

бойынша 

Студенттер, 

Жетпісбаева А. 

9 «Қалауын тапсаң қар жанар» 

тренингі. 

 

қыркүйек Жоспар 

бойынша 

Жастар 

комитеті, 

Жетпісбаева А. 

10 «Сақ болсаң, сау боларсың» 

тренинг өткізу 

қыркүйек Жоспар 

бойынша 

Студенттер 

кеңесі,жатақхана 

тәрбиешісі 

11 «Менің  құқығым» жиналыс 

 

қыркүйек Хаттама Жетпісбаева А. 

Жастар 

комитеті, 

студенттер 

кеңесі. 

12 «Ұстаздық – ұлы  қызмет» 

Ұстаздар  мерекесін өткізу 

қазан Жоспар 

бойынша 

Г.М.Онгарова 

Жетпісбаева А. 

13 «Қарттарым аман сау 

жүрші» мерекелік  іс -шара 

қазан Жоспар 

бойынша 

Студенттер 

кеңесі, 

жатақхана 

тәрбиешісі 

14 Техникалық және кәсіптік 

білім алушылар арасындағы  

тоғызқұмалақ ойынынан 

сайыс 

қазан Жоспар 

бойынша 

Жастар 

комитеті, 

жатақхана 

тәрбиешісі 

15 «Менің елім Қазақстан» 

Тәрбие сағаты 

қазан Жоспар 

бойынша 

Г.М.Онгарова 

Жетпісбаева А. 

 жастар 

комитеті, 

16 Сыбайлас жемқорлықтың 

алдын алу жұмыстарына 

бағытталған «Адалдық 

сағаты» 

қараша Жоспар 

бойынша 

Б.Ешимов 

Жетпісбаева А. 

жастар комитеті,  

17 «Туған жердің тасы да 

ыстық...» пікірталас 

қараша Жоспар 

бойынша 

Жастар 

комитеті, 

жатақхана 

тәрбиешісі 

18 Терроризмге қарсы оқу 

жаттығу 

қараша Жоспар 

бойынша 

Жетпісбаева А. 

студенттері, 

жатақхана 

тәрбиешісі 

19 Тұмау және ЖРВИ-дің 

алдын алу шаралары. Лекция 

өткізу 

қараша Жоспар 

бойынша 

МыктыбековИ. 

жатақхана 

тәрбиешісі, 
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студенттер 

20  «Адам құқығын қорғау, бала 

құқығын қорғаудан 

басталады»  

қараша Жоспар 

бойынша 

Г.М.Онгарова 

Жетпісбаева А. 

жастар комитеті 

21 Салауатты өмір салты желтоқсан Жоспар 

бойынша 

Г.М.Онгарова 

Жетпісбаева 

А.студенттер 

кеңесі 

22 «Құқық бұзушылықтың 

алдын  алу»  Заң өкілдерінің 

қатысуымен дөңгелек үстел. 

желтоқсан Жоспар 

бойынша 

Г.М.Онгарова 

Жетпісбаева А. 

 

23 
«Тәуелсіздігім - мәңгілік! »  

 

желтоқсан Жоспар 

бойынша 

Б.Ешимов 

Жетпісбаева А., 

жастар комитеті, 

 

24 

Жатақхана студенттерінің 

жарты жылдық есеп 

жиналысы 

желтоқсан Жоспар 

бойынша 

Г.М.Онгарова 

Жетпісбаева А. 

25 Қош келдің, Жаңа  жыл! желтоқсан Жоспар 

бойынша 

Жастар 

комитеті, 

жатақхана 

тәрбиешісі, 

студенттер 

кеңесі 

26 Психологтармен кездесу қаңтар Жоспар 

бойынша 

К.Маликова 

студ. кеңесі 

27 «Жасөспірімдер арасындағы 

құқық бұзушылықтың алдын 

алу» және оған жол бермеу 

бойынша мақсатындағы 

жатақханаішілік  оңкүндік 

қаңтар Жоспар 

бойынша 

Г.М.Онгарова 

Жетпісбаева А. 

жастар комитеті, 

28 «Жақсы сөз жан семіртер» 

дөңгелек үстел 

қаңтар Жоспар 

бойынша 

Жатақхана 

тәрбиешісі, 

студенттер 

 

29 

Мен  нашақорлыққа  

қарсымын  /дөңгелек үстел/ 

 

ақпан 

Жоспар 

бойынша 

Жастар 

комитеті, 

жатақхана 

тәрбиешісі, 

студенттер 

30   Ауған соғысы 

ардагерлерімен кездесу 

ақпан Жоспар 

бойынша 

Г.М.Онгарова 

Жетпісбаева А. 

жастар комитеті,  

31 «Қазақтың келіндер -ай»  

дебат 

ақпан Жоспар 

бойынша 

Ж.Қуанышбеков

а 

студенттер 

32 «Ана тілім арым бұл...» 

танымдық сайыс 

ақпан Жоспар 

бойынша 

Исабаева Ж.О. 

жастар комитеті, 

жатақхана 

тәрбиешісі 

33 «Су – тіршілік нәрі» Тәрбие 

сағаты. 

наурыз Жоспар 

бойынша 

Г.М.Онгарова 

Жетпісбаева А. 

жастар комитеті,  
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34 «Әз Наурыз» мерекелік іс - 

шара 

наурыз Жоспар 

бойынша 

Г.М.Онгарова 

Жетпісбаева А. , 

жастар комитеті,  

35 «Қыз өмірдің гүлі ».  

мамандармен кездесу 

наурыз Жоспар 

бойынша 

Маликова К.М. 

жатақхана 

тәрбиешісі 

36 «Жаны саудың, дені сау» 

Спортық кездесу 

наурыз Жоспар 

бойынша 

Жастар 

комитеті, 

жатақхана 

тәрбиешісі 

37 «Жақсы сөз, жарым ырыс»  

эссе жазу  

сәуір Жоспар 

бойынша 

Жатақхана 

тәрбиешісі, 

студенттер 

38 «Ар –ождан, адамгерлік 

,сүйіспеншілік» (пікірлесу) 

сәуір Жоспар 

бойынша 

Жастар 

комитеті, 

Жетпісбаева А. 

39 «Облыстық тарихи-өлкетану 

мұражайына саяхат» 

  

сәуір Жоспар 

бойынша 

Нурлыбаева Г.Т. 

Жетпісбаева 

А.студенттер 

40 1Мамыр- Қазақстан 

халықтарының бірлігі  күні. 

Тәрбие сағаты 

мамыр Жоспар 

бойынша 

Онгарова Г.М. 

Жастар 

комитеті, 

жатақхана 

тәрбиешісі 

41  

«Жігіт сұлтаны» байқауы 

 

 

мамыр 

Жоспар 

бойынша 

Жастар 

комитеті, 

жатақхана 

тәрбиешісі 

42 9 Мамыр – Жеңіс күні. 

Ардагелерге тағзым. 

мамыр Жоспар 

бойынша 

Онгарова Г.М. 

Жастар 

комитеті, 

Жетпісбаева А. 

43 «Денсаулығым – зор 

байлығым» 

Спортық ойындар сайысы 

мамыр Жоспар 

бойынша 

Жастар 

комитеті, 

жатақхана 

тәрбиешісі,студе

нттер 

44 4 маусым - Рәміздер күніне 

орай мерекелік іс- шара 

маусым Жоспар 

бойынша 

Онгарова Г.М. 

Жетпісбаева А. 

жастар комитеті,  

45 Жатақхана бөлмелерін 

тазалау жұмыстары. Жазғы 

демалыс уақытын пайдалы 

өткізуге кеңес. 

маусым Жоспар 

бойынша 

Жетпісбаева А. 

 

46 Оқу жылының соңында 

оқушыларды аулына 

шыығарып салу. Барлық 

бөлмелердің жабдықтары 

мен тазалығын қамтамасыз 

ету. 

маусым Жоспар 

бойынша 

Жетпісбаева А. 

жатақхана 

тәрбиешісі 
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12. Қыздар кеңесінің жылдық жұмыс жоспары 

 Мақсаты: Ізетті, инабатты, адамгершіліктің асыл қасиеттерін терең түсіне 

білетін, қазақ қыздарына тән қасиеттерді, ары таза, сымбатты да сұлу, 

сыпайы, биязы, өнерлі, болашағы жарқын қыздар тәрбиелеу. 

Қыздар кеңесі төрағасы қызметінің мақсаттары мен міндеттері: 

1. Қыз балаларды тәрбиелеудің маңызы қыздардың өз әйел табиғатына тән 

қасиеттерін сақтап, өз орнын таба білуіне жәрдем беру, сырласы алға 

қойылған жөн. Ізетті, инабатты, адамгершіліктің асыл қасиеттерін терен 

түсіне білетін, қазақ қыздарына тән қасиеттерді, ары таза, сымбатты да 

сұлу, сыпайы, биязы, өнерлі, болашағы жарқын қыздар тәрбиелеу. Осы 

мақсатқа орай қыздармен жұмыстар жүргізіліп жатыр. Қыздар ұйымында 

30 қыз жұмыс жасайды ұйымның жетекшісі психолог К.Маликова. 

Ұйымдастыру жұмыстары бойынша; «Тазалық, тәртіп басты талап» 

тазалық қарау, бақылау аптасына екі рет жүргізіледі онда ұйым мүшелері 

тазалықшылары атқарады. Қыздар жиналысын өткізу айына бір рет. 

Мерекелік қабырға газеттерін шығару мереке күндері қарсанында 

мерекелік газеттер шығарылады. 

2. Оқып-үйрену процесінің ерекшелігін және күрделілігін ескере отырып, 

қыз балалар тәрбиесінің табысты болуына төмендегідей қолайлы 

жағдайларды жасау барысында жағдайлар ескерілмек: 

2.1. Колледждегі жаймашуақ орта; 

2.2. Мұғалімдер, топ жетекшілер тарапынан тәрбиеленуші қыздарға 

құрмет пен сенім; 

2.3. Әрбір қыз баланың мүдделеріне көңіл қою; 

2.4. Айналадағы адамдардың мүдделерін есепке алып, балалардың өзіндік 

пікірін айтуға қолдау көрсету; 

2.5. 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  Өткізілетін  

      уақыты               

Индикаторлар / 

Соңғы нәтиже 

 Жауаптылар 

1  Колледж қыз балаларын 

ұлттық тәлім-тәрбие мен 

патриотизмге тәрбиелеу 

мақсатында колледж қыздар 

кеңесінің жоспарын жасау, 

бекітуге ұсыну 

қыркүйек 

Хааттам 

Нұрлыбаева Г.Т. 

 

2  

«Тазалық – денсаулық кепілі». 

Ағымдағы мәселелер (жеке бас 

айына бір 

рет 

Жоспар бойынша Топ жетекшілер  

Студенттік өзін-өзі 
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гигиенасы мен киім кию 

тәртібіне орай тексеру жүргізу) 

басқару ұйымы 

 

3  Қыздар кеңесінің мәжілісін 

өткізу 

жылына екі 

рет 

(қыркүйек, 

ақпан ) 

Хаттама 

Нұрлыбаева Г.Т. 

4 «Қыз тәрбиесі-ұлт болашағы» 

тақырыбындағы қыздар 

жиналысы. (Гинекологпен 

кездесу) 

қыркүйек 

Жоспар бойынша 

Онгарова Г.М. 

Нұрлыбаева Г. 

 

 5 

«Жат діни ағымдардың 

ықпалынан сақ болайық!» 

тақырыбында дөңгелек үстел 

ақпан 

Жоспар бойынша 
Онгарова Г.М.. 

Нұрлыбаева Г. 

6 Жатақхана қыз балаларымен 

«Иманды қыз, аяулы ана» 

тақырыбында ашық сұхбат  

қараша 

сәуір 

Жоспар бойынша 
Онгарова Г.М. 

Нұрлыбаева Г. 

 

7 
Қыздардың тәртібі, жүріс – 

тұрысы, мінез – құлықтарының 

қалыптасуына ықпал ету 

жыл бойы 

 Онгарова Г.М. 

Топ жетекшілер 

 

8 
«Қыздарға әсемдік жарасады» 

байқауы 
наурыз 

Жоспар бойынша Онгарова Г.М. 

. 

Топ жетекшілер 

  9 Қыздар кеңесінің жылдық 

қорытындысы 
маусым 

Хаттама Маликова К.С. 

 

13. Психологиялық қызметтің жұмыс 

жоспары 

Мақсаты: 

- білімалушылардыпсихологиялыққолдау,психикалықденсаулықт

арынсақтау; 

- студенттіңжекетұлғасыменинтеллектуалдыдамуынқамтамасызет

у; 

- өзара көмек көрсету, мейірімділік, толеранттылық, 

жауапкершілік принциптерін қалыптастыру үшін, 

белсендіәлеуметтік өзара әрекеттесуге қабілеттіліктерін 

қалыптастыру үшін жағдайлар жасау, стресске 

тұрақтылықтыжәнепсихикалық қорғалғандықтарын көтеру. 

Міндеттері: 

1. білімалушылардыңпсихикалықжағдайынажәнетұлғаныңжекеере

кшеліктерінепсиходиагностикажүргізу; 

2. түзетужұмысынұйымдастыру; 

3. психопрофилактикалықжұмысжүргізу; 

4. эмоционалдыеріктіккөңіл-күйінбақылау; 

5. психологиялықағартужұмыстарынжүргізу; 

6. психологиялықкеңесберу. 
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№ Жұмысмазмұн

ы 

Жүргізілет

інмерзі

мі 

Индикаторлар 

соңғы нәтиже 

Жауапты 

1 2 3 4 5 

1.Психодиагностика 

1. Педагогикалық

 ұжымды 2022-2023

 оқу

 жылыныңжоспарымен 

таныстыру 

Қыркүйек Міндеттерін 

жүктеу, таныстыру 

Колледжпсихо

логы 

2. Жаңа оқу жылындағы 

студенттердің және 1-курс 

студенттерінің бейімделу 

деңгейін анықтау. 

Қыркүйек Сауалнама Колледж 

психологы 

3. Топ шеберлерімен бірлесе 

отырып, студенттермен 

өткізілетін 

педагогикалық- 

психологиялық тренинг 

тақырыптарын бекіту 

Қыркүйек-

қазан 

Диагностикалық 

материалдар 

Колледжпсихо

логы 

4. Жаңа қабылданған білім алушылармен онлайн режимде 

сұхбаттасу 

Қыркүйек Семинар- 

тренинг 

Колледж 

психологы 

5. Жұмыс жоспарын бекіту   Қыркүйек Диагностикалық 

материалдар 

Колледж

психолог

ы,дир.тә

р.ісі 

жөн.орынбасар

ы 

6. Суицидалды мінез-

құлықты анықтау  

Қыркүйек Диагностикалық 

материалдар, 

сауалнама  

Колледж 

психологы, 

топжетекшілері 

7. Iкурсбілімалушыларыныңт

емпераменттипінанықтау 

Қазан сауалнама Колледж 

психологы 

8. Білімалушылардыңинтелле

ктуалдықдеңгейін анықтау 

Қазан Тренинг, 

жаттығу 

Колледж 

психологы 

9. Ата-аналар жиналысына

 қатысу, «I курс білім 

алушыларының жаңа өмір 

жағдайларына 

 бейімделуі», 
  Сауалнама қорытындысы 
бойынша жеке және топтық 

дамыту жұмыстары 

Қазан 

 

Сауалнама, 

жеке кеңес 

әлеуметтік 

педагогикалық 

тренинг, терапия 

түрлері 

Колледж 

психологы, 

Колледж 

психологі 

10. Студенттердің оқу 

кезеңіндегі психо-

эмоциональдық жағдайын 

жақсарту  

2022-2023ж. Терапия түрлері, 

релаксация 

жаттығулары 

Колледжпсихол

огы 
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11. Педагогтармен 
студенттердің сұраныстары 

бойынша жеке 
коррекциялық жұмыс 

2022-2023ж. Терапия түрлері  
Түсіндірме 
жұмыстары 

Колледж 

психологы 

12. Тәртіп бұзушылыққа 

бейім,ерекше 

назараударатын білім 

алушыларды анықтау 

2022-2023ж. Сауалнамаа

нықтама 
Колледж 

психологы, 

топ кураторлары 

13. Топтық психо-корекциялық 

тренингтермен 

бағдарламаларды жүзеге 

асыру,әкімшіліктің 

педагогтардың сұранысы 

бойынша 

  Қыркүйек, 

ақпанайлары 

Ойындар, 
психологиялық 

жаттығулар  

Колледж 

психологы 

14. Білім алушылардың дінге 
көзқарасы қандай? 

Қараша сауалнама Колледж 

психологы 

15. Психикалық белсенді 
заттарды ПАВ 

пайдаланудың алдын алу  

Қараша, 
қаңтар, 
наурыз 

Түсіндірме 
жұмыстары, 

бейнеролик көрсету 

Колледж 

психологы, 

дир.тәр.ісі 

жөн.орынбасары 
16. Жасөспірімдер арасындағы 

агрессивтілік мінез-

құлықтың алдыналу  

2022-2023ж.   Теория тәсілдері Колледж 

психологы 

17. «Суицидалды мінез-

құлықтың» алдын алу 

2022-2023ж. Әңгімілесу, 

арттерапия  

Релаксация 

жаттығулары 

Колледж 

психологы 

18. Қиынбалалармен,берекесізо
тбасылармен жұмысжасау 

2022-2023ж. Тренинг, 

жаттығулар,с

ұқбат 

Колледж 

психологы 

19. Жас мамандардың ой-

өрістерін,өмірге деген көз 

қарастарын, 
колледж ұжымына 

бейімделуін қалыптастыру 

2022-2023ж. Тренинг, 
нұсқаулар,тест, 

слайдкөрсету 

Колледж 
психологы 

20. «Зорлық-зомбылықтың» 

және жасөспірімдердің 

арасындағы әлімжеттіктің 

құқық бұзушылықтың 

алдын алу  

2022-2023ж. Тренинг, түсіндірме 

жұмыстары 

Колледж 

психологы 

21. Жас өспірімдердің ішімдік 
пен нашақорлық, АҚТҚ, 
ЖҚТБ (СПИД) туралы 
хабардарлығын және 

қатынас деңгейін анықтау 

Қаңтар сауалнама Колледж 

психологы 

22. Эмоционалды күйзелісті,
 қобалжуды және 

агрессияны 

Төмендетуге арналған 

жаттығулар мен ойындар 

топтамасы 

Сәуір Тренинг, 

нұсқаулар 

Колледж 

психологы 

2. Дамытушылық және түзетушілік жұмыс 
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1. Психологиялық-

педагогикалық түзету 

кабинетінің қызметін 

күшейту. 

Наурыз 
Тренинг, 

   жаттығулар, 

дәріс 

Колледж 

психологы 

2. Таным процесстерінде 
ақаулық бар және оқуға 

даярлығы төмен балалармен 
жұмыс жүргізу 

Қажетіне 

қарай 

Жаттығулар, 
тренингтер 

Колледж 

психологы 

3. Қазіргі жасөспірім 

бойындағы ерекшеліктер  

Наурыз  Дөңгелек үстел  Колледж 

психологы 
4. Даму мүмкіндігі шектеулі 

балалармен жеке жұмыс  

қаңтар Сұқбат,кеңес Колледжпсихо

логы 

5. «Қыз әдептілігімен әдемі, 
инабаттылығымен сәнді» (І-

ІІ-ІІІ)  

Сәуір  Дөңгелекүстел Колледж 

психологы 

6. Даму мүмкіндігі шектеулі 
балалармен жеке жұмыс 

2022-2023ж. Әңгімелесу, 

кеңес 

Колледж 

психологы 

3. Кеңес беру және тәжірибе жинақтау жұмысы 
1. Педагогтарға сұраныс 

бойынша жеке кеңес беру 

2022-2023ж. Жаттығулар  

Түсіндірме 

жұмыстар 

арттерапия 

Колледж 

психологы 

2. Студенттерге жеке жұмыс 

топтық қолдау көрсету 

(сұраныс бойынша)  

2022-2023ж. Жаттығулар 

Түсіндірме 

жұмыстар 

Колледж 

психологы 

3. Біліктілікті арттыру 

курстарына, офлайн және 

қашықтықтан  

өткізілетін конкурстар мен 

байқауларға қатысты  

2022-2023ж. Онлайнвебинар Колледж 

психологы 

4. Кәмелетке толмағандар 
арасында суицид 

фактілерінің алдын 

алу жөніндегі іс-шаралар 

2022-2023ж. Тренинг, 

жаттығулар 

Колледж 

психологы 

5. Құқық бұзушылықтың 

алдын алу 

Желтоқсан Сауалнама Колледж 

психологы 
6. «Токсиконды заттардың 

зияндылығы туралы» 
желтоқсан Дәріс Колледж 

психологы 

7. «Педофилиядегенімізне?» 

психологиялықсағат 

Ақпан Сауалнама, 

дөңгелекүстел 

Колледж 

психологы 

 
 

14.Әлеуметтік мәселелер және жастар саясаты басқармасыжастар 

ұйымының жылдық жоспары   

 
№                  Іс-шаралар        Мерзімі Индекаторлар 

Соңғы нәтиже 

        Жауапты  

1 Жана оқу жылына,іс-

қағаздар жұмысын және 

құжаттарды жүргізуді 

Қыркүйек Бекітілген 

жұмыс жоспары 

Колледж 

студентерімен,ж

ауапты Жастар 
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ұйымдастыру  ұйымы 

2 Колледжімізде студенттің 

өзін-өзі басқару ұйымының 

мүшелерін 

тағайындау,жұмыс 

жоспарларын бекіту 

Қыркүйек Бекітілген 

жұмыс жоспары 

Колледж 

студентерімен,ж

ауапты Жастар 

ұйымы 

3  Бірінші курс студенттерін 

өткізіліп жатқан 

үйірме,спорттық секциялар 

құрамы,қоғамдық 

ұйымдармен толықтыру 

Қыркүйек Топтағы жұмыс 

жоспары 

Колледж 

студентерімен,ж

ауапты 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,ж

ауапты Жастар 

ұйымы 

5 22-Қыркүйек Қазақстан 

Халықтары тілдерінің 

мерекесіне орай іс-шара 

өткізу 

Қыркүйек Бекітілген 

жұмыс жоспары 

Колледж 

студентерімен,ж

ауапты Жастар 

ұйымы 

6 Ұстаздар күніне орай «Ұстаз 

аты биік,әрі мәнгілік»атты 

мерекелік іс-шара 

ұйымдастыру 

Қазан Бекітілген 

жұмыс жоспары 

Колледж 

студентерімен,ж

ауапты Жастар 

ұйымы 

7 Еріктілер тобымен іс-шара 

өткізу 

 

Қазан Бекітілген 

жұмыс жоспары 

Колледж 

студентерімен,ж

ауапты Жастар 

ұйымы 

8 17- қараша Студенттерге 

арналған арнау кеші  

 Топтағы жұмыс 

жоспары 

Колледж 

студентерімен,ж

ауапты Жастар 

ұйымы 

9 1-желтоқсан «Дүние жүзілік 

Спидке қарсы күрес" күніне 

орай   қабырға газеттер 

шығару,  тәрбие сағат өткізу  

Желтоқсан Топтағы жұмыс 

жоспары 

Колледж 

студентерімен,ж

ауапты 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,ж

ауапты Жастар 

ұйымы 

11 Тіл елімнің тірегі 

А.Байтұрсынұлына 150 жыл 

іс-шара өткізу 

Қазан Бекітілген 

жұмыс жоспары 

Колледж 

студентерімен,ж

ауапты Жастар 

ұйымы 

12 «Жана жыл- жаңа жыр» 

студенттік көгілдір от кеші  

Желтоқсан Бекітілген 

жұмыс жоспары 

Колледж 

студентерімен,ж
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ауапты Жастар 

ұйымы 

13 «Отбасы-шағын 

мемілекет»атты дөңгелек 

үстел өткізу 

2022-2023 оқу 

жылы 

Топтағы жұмыс 

жоспары 

Колледж 

студентерімен,ж

ауапты Жастар 

ұйымы 

14 «Авимад» көпсалалы 

колледжінің студенттер 

арасында «Денсаулық-зор 

байлық» атты сауықтыру 

апталығын өткізу 

2022-2023 оқу 

жылы 

Бекітілген 

жұмыс жоспары 

Колледж 

студентерімен,ж

ауапты Жастар 

ұйымы 

15 а ) Халықаралық терроризм 

мен діни экстремизге қарсы 

іс-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 

2022-2023 оқу 

жылы 

Бекітілген 

жұмыс жоспары 

Колледж 

студенттері, 

мамандармен 

кездесу 

16 8-наурыз халқаралық 

әйелдер күніне «Асыл ана» 

концерттік бағдарлама өткізу 

Наурыз Бекітілген 

жұмыс жоспары 

Колледж 

студентерімен,ж

ауапты Жастар 

ұйымы 

17 Белгілі бір мәселеде 

студенттер арасында 

пікірталас өткізу(Дебат) 

2022-2023 оқу 

жылы 

Топтағы жұмыс 

жоспары 

Колледж 

студентерімен,ж

ауапты Жастар 

ұйымы 

18 22-Наурыз ұлыстың ұлы 

күніне орай «Әз Наурыз» 

атты ісшара өткізу  

Наурыз Бекітілген 

жұмыс жоспары 

Колледж 

студентерімен,ж

ауапты Жастар 

ұйымы 

19 «Көктем көркін тамашалап» 

студенттермен киелі 

жерлері,табиғатты аралау 

(Түркістан,Домалақ 

Ана,Ақмешіт,т.б 

2022-2023 оқу 

жылы 

Бекітілген 

жұмыс жоспары 

Колледж 

студентерімен,ж

ауапты Жастар 

ұйымы 

20 «Таза болса табиғат-аман 

болар азамат» «Жасыл ел 

даласын» студенттермен 

өткізу(ағаш егу,аула 

тазалау,т.б) 

2022-2023 оқу 

жылы 

Бекітілген 

жұмыс жоспары 

Колледж 

студентерімен,ж

ауапты Жастар 

ұйымы 

21 1-Мамыр Бірлік күніне орай 

«Бір шанырақ астында»іс 

шарасын өткізу 

Мамыр Бекітілген 

жұмыс жоспары 

Колледж 

студентерімен,ж

ауапты Жастар 

ұйымы 

22 «Жемқорлыққа қарсымын» 2022-2023 оқу Топтағы жұмыс Колледж 
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тақырыбы боиынша 

студенттер арасында 

құқықтары мен 

жауапкершіліктеріне 

байланысты сауаттандыру 

дәрістер өткізу 

жылы жоспары студентерімен,ж

ауапты Жастар 

ұйымы 

23 Өзін-өзі басқару құқығына 

ие жас тәлімгерлердің 

жұмысын қорытындылау 

2022-2023 оқу 

жылы 

Топтағы жұмыс 

жоспары 

Колледж 

студентерімен,ж

ауапты Жастар 

ұйымы 
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15. Алғашқы әскери және технологиялық дайындық пәні  бойынша атқарылатын іс-шаралардың  

жылдық жұмыс жоспары 

 

Жұмыс бағыты 
р/

с 
Іс-шаралардың атауы 

Өткізілетін 

уақыты 

Жауапты 

орындаушылар 

Өткізілг

ені 

туралы 

белгі 

 

 

 
АӘД мақсаттары 

мен міндеттерін 

анықтау 

1 
2022-2023 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 

ұлтжандылық 
рухында 

тәрбиелеу 

1 

2005 жылы туылған жастарды әскери есепке алуға, ал 

2006 жылы туылған жастарды диспансеризациялық 

тексеруге дайындық жұмыстарын ұйымдастырып 
өткізу 

Қыркүйек-

наурыз 

АӘД оқытушылары, 

медицина 

қызметкері,психолог 

 

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  

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 Жыл бойы АӘД оқытушылары  
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инструктивтілік сабақтар өткізу 

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 

2022-2023 оқу жылын АӘД пәнін қорытындылау, 

белсенді оқушыларды  мақтау қағаздарымен 

марапаттау 

Маусым  АӘД оқытушылары  
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16. Ақпараттық технологиялар және қоғаммен байланыс бөлімі 

меңгерушісінің жылдық жұмыс 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 

Э.Т.Тезекбаева, 

А.Ш.Вакасова, 

Б.І.Тұрар 

2 Оқу үдерісінің барлық түрлерінде 

жұмыс істеуі үшін оқытушылардың 

ақпараттық мәдениетін 

қалыптастыру 

қыркүйек 

Б.І.Тұрар 

ЦПБ 

жетекшілері 

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 

Э.Т.Тезекбаева, 

Б.І.Тұрар 

Оқу бөлімі 

4 Қашықтан оқыту жүйесінде оқу 

процесінің жүргізілу барысын және 

“Smart Nation” платформасының 

жаңартылған жүйесі және 

өзгерістерімен колледж 

оқытушыларын таныстыру 

қыркүйек 

Б.І.Тұрар 

Оқу бөлімі 

5 Білім беру қызметінде АТ қолдану 

бойынша оқытушылар мен 

студенттерге нұсқаулық ретінде 

түсіндірме видеороликтер дайындау 

тамыз-қыркүйек 

Б.І.Тұрар 

6 
Білім беру жүйесіндегі ақпараттық 

білім ортасын дамытуға қатысу 

оқу жылы 

барысында 

Э.Т.Тезекбаева, 

А.Ш.Вакасова, 

Б.І.Тұрар 

7 Колледждің бірыңғай ақпараттық-

білімдік кеңістігін дамытуына 

атсалысу 

оқу жылы 

барысында 

Б.І.Тұрар 

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 

Б.І.Тұрар 

9 
ҰБДБ (НОБД) мәліметтері бойынша 

өзгерістерді толықтырып отыру 

оқу жылы 

барысында 

А.М.Килыбаева, 

Ш.А.Жиенбаева 

Б.І.Тұрар 

10 Білімді ақпараттандырудың 

техникалық құралдары және оларды 

тиімді қолдану аясы туралы түсінік 

қалыптастыру 

оқу жылы 

барысында 

Б.І.Тұрар 

ЦПБ 

жетекшілері 

11 Білім беру қызметінде ақпараттық 

технологияларды қолдану бойынша 

оқытушылардың педагогикалық 

шеберліктерін шыңдау мақсатында 

ІТ құзыреттілігі курстарынан 

өткізуге ықпал ету 

оқу жылы 

барысында 

Э.Т.Тезекбаева, 

Б.І.Тұрар, 

Оқу бөлімі, 

ЦПБ 

жетекшілері 



57 

 

12 

Білім беру үдерісін цифрландыру 

бойынша жұмыстарға атсалысу   

оқу жылы 

барысында 

Э.Т.Тезекбаева, 

Б.І.Тұрар, 

Оқу бөлімі, 

ЦПБ 

жетекшілері 

13 Колледжді қоғамдық ортаға жақсы 

жағынан таныту мен жағымды пікір 

қалыптастыру арқылы аудитория 

немесе тұтынушылар арасында кері 

байланыс орнату  

оқу жылы 

барысында 

Б.І.Тұрар, 

ЦПБ 

жетекшілері 

14 “Smart Nation» платформасына 

жаңадан қабылданған оқушылардың 

мәліметтерін енгізу 

қыркүйек 

Б.І.Тұрар, 

А.М.Килыбаева 

 

2. Колледждің ақпараттық ресурстарын дамыту 
1 Колледждің сайтында 

ақпараттарды жүйелі түрде 

жаңарту 

оқу жылы 

барысында 

Б.І.Тұрар, 

Б. Кошкаров , 

Г.М.Онгарова 

2 Колледжішілік өткізіліп жатқан 

іс-шараларды және колледж 

жетістіктері туралы мәліметтерді 

әлеуметтік желілерде, колледж 

сайтында жариялап, жарнамалау 

оқу жылы 

барысында 

Б.І.Тұрар, 

Б. Кошкаров , 

Г.М.Онгарова 

3 “Smart Nation” платформасының 

жұмысын үйлестіру 

оқу жылы 

барысында 

Б.І.Тұрар, 

А.М.Килыбаева 

4 Колледждің 2021-2022 оқу 

жылына арналған медиа-

жоспарын түзу 

қыркүйек 

Б.І.Тұрар, 

Б. Кошкаров , 

Г.М.Онгарова 

 

3. Материалдық-техникалық базаны дамыту (компьютерлер, 

бағдарламалармен қамтамасыз етілуі) 
1 Колледждің ақпараттық базасын 

дамыту мен жетілдіру 

оқу жылы 

барысында 

Э.Т.Тезекбаева, 

Б.І.Тұрар 

2 Кабинет базасын ақпараттық 

технологиялармен қамтамасыз ету, 

дамыту және жетілдіру 

оқу жылы 

барысында 

Э.Т.Тезекбаева, 

Б.І.Тұрар, 

А.М.Килыбаева 

3 
Локальді желі ресурстарын 

пайдалану  

оқу жылы 

барысында 

Э.Т.Тезекбаева, 

А.Ш.Вакасова, 

Б.І.Тұрар 

4 
Мүмкіндігінше жаңа 

бағдарламалармен қамтамасыз ету 

оқу жылы 

барысында 

Э.Т.Тезекбаева, 

А.Ш.Вакасова, 

Б.І.Тұрар 

5 Цифрлық фотоаппарат пен штатив 

алу 
Кестеге сәйкес 

Б.І.Тұрар 

 

17. Оқу бөлімінің жылдық жұмыс жоспары 

 
№ Орындалатын іс-шара  Орындалу 

мерзімі  

Индикаторлар/ 

Соңғы тәтиже 

Жауаптылар  



58 

 

1 2022-2023 оқу жылына оқу 

бөлімінің жұмыс жоспарын 

жасау, бекіту  

Тамыз оқу бөлімінің 

жұмыс 

жоспарын бекіту 

Оқу бөлімінің 

меңгерушісі  

2 Қазақстан Республикасы  

Білім және ғылым министрінің 

2018 жылғы 31 қазандағы № 

604. «Білім берудің барлық 

деңгейінің мемлекеттік 

жалпыға міндетті білім беру 

стандарттарын бекіту туралы» 

бұйрығын, 2020 жылғы  

6 сәуірдегі №130 бұйрығын 

және ҚР оқу ағарту 

министрінің 2022 жылғы 3 

тамыздағы №348 

бұйрықтарын негізге алып оқу 

процесін ұйымдастыру. 

Жыл бойы   Директордың 

оқу-ісі 

жөніндегі 

орынбасары, 

оқу бөлімінің 

меңгерушісі  

3 -09120100 «Емдеу ісі», 

09130100 «Мейіргер ісі», 

09160100 «Фармация», 

0304000 «Стоматология», 

01120100 «Мектепке дейінгі 

тәрбие және оқыту», 01140500 

«Дене тәрбиесі және спорт» 

мамандықтарының оқу 

процесін ұйымдастырудың 

мемлекеттік оқу 

стандартарына сай жұмыстық 

оқу бағдарламаларын жасау 

және бекіту  

Тамыз Жұмыстық оқу 

бағдарламаларын 

бекіту 

Директордың 

оқу-ісі 

жөніндегі 

орынбасары, 

оқу бөлімінің 

меңгерушісі 

4 2022-2023 оқу жылына 

оқытушылардың оқу жүктеме 

сағаттарын бекіту. 

Тамыз  Оқытушылардың 

оқу жүктеме 

сағаттарын 

бекіту. 

Колледж 

директоры  

5 2022-2023 оқу жылына 

«Оқудың сабақ кестесін 

құрастыру жөніндегі 

әдістемелік ұсынымдарды» 

негізге ала отырып сабақ 

кестелерін, оқу процесінің 

графигін жасау, бекіту  

Тамыз Сабақ 

кестелерін, оқу 

процесінің 

графигін бекіту 

Колледж 

директоры, оқу 

бөлімінің 

меңгерушісі  

6 ЦПБ апталықтарының іс-

шараларының, конференция, 

олимпиядалардың сапалы 

өткізулерін қамтамасыз ету  

ЦПБ 

кестелеріне 

сай  

Жоспар 

бойынша 

ЦПБ 

жетекшілері, 

әдіскер, оқу 

бөлімінің 

меңгерушісі  

7 Оқытушылардың жүктемеге 

сай оқу сағаттарының 

орындалуын қадағалау және 

мәліметтерді жинау  

Ай сайын   ЦПБ 

жетекшілері,  

оқу бөлімінің 

меңгерушісі 
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8 Аралық аттестаттау кестесін 

мамандықтар бойынша жасау 

және бекіту  

1семестр, 

2семестр 

Аралық 

аттестаттау 

кестесін бекіту 

Студенттер 

бөлімі, оқу 

бөлімінің 

меңгерушісі   

9 Қорытынды аттесттау кестесін 

мамандықтар бойынша жасау 

және бекіту. 

2семестр Қорытынды 

аттесттау 

кестесін және 

бекіту. 

Студенттер 

бөлімі, оқу 

бөлімінің 

меңгерушісі   

10 Әр оқу тобының сабақ өту 

барысындағы оқу 

журналының толтырылуын 

қадағалау. 

Ай сайын   Колледж 

әкімшілігі  

11 2022-2023 оқу жылының оқу 

бөліміне қатысты жұмысының 

қорытындысын жасау.  

Маусым, 

шілде   

Оқу жылың 

қорытындысын 

жасау 

Оқу бөлімінің 

меңгерушісі  

 

 

18. Студенттер  бөлімінің    жылдық 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:  

1. Білім алушының зияткерлік, рухани- адамгершілік және физикалық 

дамуын қамтамасыз ету 

2. Білім беру ұйымдарын  қазіргі заманғы материалдық-техникалық базамен 

жарақтандыру 

3. Үздік практикалар негізінде білім алушылардың  сапасын бағалаудың 

жаңартылған жүйесін енгізу т.б 

 

№ Орындалатын іс – шаралар Орындалу 

мерзімі 

Индикатор/ 

соңғы 

нәтиже 

Жауаптылар 

1 2022-2023 оқу жылында 

студенттер  бөлімінің атқаратын 

іс-шараларының жоспарын 

дайындап, бекітуге ұсыну 

Тамыз Жоспар Килыбаева А.М. 

 

5 Студенттер қозғалысы туралы 

құжаттарды реттеу (ауысу және 

қайта қабылдау) 

25-31 тамыз Бұйрық Килыбаева А.М. 

 

6 Колледжден оқудан шыққан 

оқушыларға академиялық  

анықтама беру 

25-31 тамыз Анықтама Килыбаева А.М. 

 

7 2022-2023 оқу жылына оқуға 

түскен  студенттердің бұйрық 

бойынша құжаттарын қабылдап 

25-31 тамыз Бұйрық Килыбаева А.М. 
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алу 

8 Оқуға түскені туралы растау 

анықтама беру 

1-10 

қыркүйек 

Анықтама Килыбаева А.М. 

9 Оқушыларға тиісті орынға 

анықтама беру 

Жыл бойы Анықтама Килыбаева А.М. 

 

10 Оқуға түскен студенттерді 

алфавиттік кітапшаға толтыру 

қыркүйек Алфавиттік 

кітап 

Килыбаева А.М. 

 

11 1-курс студенттеріне «Үлгерім 

кітапшалары мен студенттік 

билеттерді» тарату 

қыркүйек Үлгерім 

кітапша мен 

билет 

Килыбаева А.М. 

 

12 Студенттердің келісім-шарт 

міндеттеме қағаздарын реттеу. 

қыркүйек Келісім шарт Килыбаева А.М. 

 

13 Колледждің 2-НК жылдық 

есебін уәкілетті органға өткізу 

Казан 

айының     

10-шы 

жұлдызына 

дейін 

Статистика 

бөліміне 

тапсыру  

Килыбаева А.М. 

 

14 Студенттердің жеке құрам 

бұйрықтарының  уақытында 

орындалуы 

Оқу жылы 

бойында 

Бұйрықтар Килыбаева А.М. 

 

17 Оқу журналдарының дұрыс 

толтырылуын қадағалау, 

тексеру 

Оқу жылы 

бойында 

Топ 

журналдары 

Килыбаева А.М. 

 

18 Оқудан шыққан студенттердің 

бұйрығын топ журналдарына 

толтырып отыру 

Жыл бойы Бұйрық  Килыбавеа А.М. 

20 Емтихандық сессия барысын 

бақылау, кестесін дайындау 

Кестеге 

сәйкес 

Емтихан 

кестесі 

Килыбаева А.М. 

 

22 Тесттер мен емтихандық 

билеттерді бекіту. 

Қараша, 

наурыз 

Тест, билет ПЦК төр-ы 

23 Мемлекеттік қорытынды 

аттестаттауды ұйымдастыру 

және өткізу 

Кестеге 

сәйкес 

Қорытынды 

емтихан 

Килыбаева А.М. 

 

24 Бітіруші студенттердің 

дипломын беру, құжаттарын 

мұрағатқа өткізу 

Шілде  Бұйрық Килыбаева А.М. 

 

25 2022-2023 оқу жылының 

қорытындысы бойынша оқу 

бөлімінің есебін дайындау 

Шілде Қорытынды 

есеп 

Килыбаева А.М. 

 

 

19.Кәсіби – бағдарлама беружұмыстарын ұйымдастыру жоспары 

 
 

№ 

 

Іс-шаралар 

 

Мерзімі 

Индикаторлар/ 
соңғынәтиже 

 

Жауапты 

1.  Қабылдау комиссиясының 

құрамын бекіту. Техникалық 

және кәсіптікбілім беру 

Ақпан  Қабылдау 

комиссиясының 

құрамын бекіту. 

А.А.Керимбекова 

Э.Т.Тезекбаева 
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бағдарламаларын іске асыратын 

білім беру ұйымдарына оқуға 

қабылдаудың үлгі қағидаларын 

бекіту туралы «ҚР Білім және 

ғылым министірінің 2018 

жылғы 18 қазандағы №578 

бұйрығына өзгерістер енгізу 

туралы ҚР Білім және ғылым 

министірлігінің 2019 жылғы 16 

шілдедегі №305 бұйрығын» 

негізге ала отырып комиссия 

төрағасын сайлау. 

Техникалық және 

кәсіптік білім 

беру 

бағдарламаларын 

іске асыратын 

білім беру 

ұйымдарына 

оқуға 

қабылдаудың үлгі 

қағидаларын 

бекіту туралы «ҚР 

Білім және ғылым 

министірінің 2018 

жылғы 18 

қазандағы №578 

бұйрығына 

өзгерістер енгізу 

туралы ҚР Білім 

және ғылым 

министірлігінің 

2019 жылғы 16 

шілдедегі №305 

бұйрығын» 

негізге ала 

отырып комиссия 

төрағасы сайлау. 

 

2.  Білім туралы 27 шілдедегі 

2007жылғы ҚР заңының 5 

бабына 11 тармақшасына 

сәйкес,  Техникалық және 

кәсіптік білім беру 

бағдарламаларын іске асыратын 

білім беру ұйымдарына оқуға 

қабылдаудың үлгі қағидаларын 

бекіту туралы «ҚР Білім және 

ғылым министірінің 2018 

жылғы 18 қазандағы №578 

бұйрығына және осы бұйрыққа  

өзгерістер енгізу туралы ҚР 

Білім және ғылым 

министірлігінің 2019 жылғы 16 

шілдедегі №305 бұйрығын» 

негізге ала отырып қабылдау 

комиссиясының жұмысын 

ұдайы Қабылдау 

комиссиясының 

жұмысы Білім 

туралы 27 

шілдедегі 

2007жылғы ҚР 

заңының 5 бабына 

11 тармақшасына 

сәйкес,Техникалы

қ және кәсіптік 

білім беру 

бағдарламаларын 

іске асыратын 

білім беру 

ұйымдарына 

оқуға 

қабылдаудың үлгі 

қағидаларын 

К.Маликова 
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ұйымдастыру. бекіту туралы «ҚР 

Білім және ғылым 

министірінің 2018 

жылғы 18 

қазандағы №578 

бұйрығына және 

осы бұйрыққа 

өзгерістер 

енгізутуралы ҚР 

Білім және ғылым 

министірлігінің 

2019 жылғы 16 

шілдедегі №305 

бұйрығын» 

негізге ала 

отырып 

ұйымдастыру. 

3.  Орта кәсіптік оқу орындарына 

қабылдау типтік ережелерін 

негізге ала отырып, қабылдау 

омиссиясының қабылдау 

ережелерін  дайындау, бекіту. 

 

наурыз Қабылдау 

комиссиясының 

ережелері Орта 

кәсіптік оқу 

орындарына 

қабылдау типтік 

ережелерін негізге 

ала отырып, 

дайындау. 

К.Маликова 

4.  Колледждің  материалдық-

техникалық  базасы,  

жетістіктері, тынысы туралы  

жарнамалық  бейне-ролик 

дайындау.  

наурыз Роликтер 

дайындау. 

Г.Оңғарова 

5.  Сайдпенен жұмыс жургізу. 10-ші 

ақпанға 

Қабылдау 

комиссиясының 

жұмыстары 

туралы слайдтар 

дайындау. 

Қ.Тұрар 

 

6.  3D форматта колледж 

ғимаратын көрсету. 

10-ші 

ақпанға 

Ролик дайындау. Қ.Тұрар 

 

7.  Жарнамалық буклеттер, үгіт-

насихат қағаздарының жаңа 

дизайндарын дайындау,  басып 

наурыз Жарнама 

материалдары, 

буклеттердің жаңа 

К.Маликова 

Қ.Тұрар 
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шығару. 

 

дизандарын 

дайындау. 

Ақпараттарды 

колледж сайтына, 

әлеуметтік 

желілерге 

орналастыру. 

 

8.  Талапкерлерді оқуға тарту, 

кәсіби-бағдарламалық 

жұмыстарды ұйымдастыру, 

үгіт-насихат жұмыстарын 

жүргізу үшін облыс 

аудандарына, қалаға  баратын 

жұмысшы топтарын құру, 

жауаптыларын бекіту, кестесін 

түзу. Оқытушылардың жазбаша 

есептерін, фото есептерін, 

болжамды келетін талапкерлер 

тізімін, олардың ата-

аналарының телефон 

нөмірлерін жинақтап, есептерін 

тапсыру жұмыстарын 

ұйымдастыру. 

наурыз, 

сәуір, 

мамыр 

маусым 

Үгіт-насихат 

жұмыстарын 

жүргізу үшін 

облыс 

аудандарына, 

қалаға  баратын 

жұмысшы 

топтары құру. 

А.А.Керимбекова 

Э.Т.Тезекбаева 

Аудандарғажауап

ты 

қызметкерлер 

 

9.  Мектеп басшыларына хат 

жіберу арқылы «Ашық есік 

күніне» оқушылардың 

колледжге келуін ұйымдастыру. 

Талапкерлерді колледждің 

материалдық-техникалық 

базасымен таныстыру. Көрме 

ұйымдастыру  

мамыр Көрме 

ұйымдастырып, 

«Ашық есік 

күніне» 

оқушылардың 

колледжге келуін 

ұйымдастыру. 

Талапкерлерді 

колледждің 

материалдық-

техникалық 

базасымен 

таныстыру. 

Колледж 

әкімшілігі 

 

10.  Қабылдау емтиханының «Қазақ 

тілі», «Қазақстан тарихы», 

«Математика», «Химия», 

«Биология» пәндерінен тест 

сұрақтарын 4 нұсқадан 

дайындауды тиісті  ПЦК 

меңгерушілеріне жүктеу. 

Кафедра отырысында талқылап 

сәуір  

мамыр 

Қабылдау 

емтиханының 

пәндерінен тест 

сұрақтарын          

4 нұсқадан 

дайындауды 

тиісті  ПЦК 

К.Маликова 

Қ.Тұрар 

ПЦБ жетекшілері 
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бекітіп беру, қабылдау 

комиссиясына тапсыру. 

меңгерушілеріне 

жүктеуі. ПЦК 

отырысында 

талқылап бекітіп, 

қабылдау 

комиссиясына 

тапсыру  

11.  Қабылдау ережесіне сай 

үлгідегі құжаттарды дайындау, 

толықтыру. 

(өтініш, емтихан парағы, сұрақ 

жауап парағы, тіркеу кітаптары, 

қолхат, ведомосттар, келісім-

шарт) 

мамыр Қабылдау 

комиссиясының 

құжаттарын , 

қабылдау 

ережесіне сай 

үлгіде дайындау. 

(өтініш, емтихан 

парағы, сұрақ 

жауап парағы, 

тіркеу кітаптары, 

қолхат, 

ведомосттар, 

келісім-шарт) 

К.Маликова 

СМЖ жауапты 

қызметкер 

 

12.  «Талапкер-2022» атты көрнекті 

хабарлама тақтасын дайындап 

безендіруге тапсырыс беру. 

Қабылдау комиссиясының 

кабинетін жасақтау.  

сәуір «Талапкер-2022» 

атты көрнекті 

хабарлама 

тақтасы, банер 

дайындау. 

Қ.Тұрар 

К.Маликова 

 

 

13.  Төлем ақылы негізінде күндізгі 

оқу бөлімдеріне 

мамандықтарына сай оқу 

шығынын есептеп бекіту. 

мамыр 

маусым 

Төлемақы төлеу 

ережелері бекітуі. 

А.А.Керимбекова 

Бухгалтерия 

14.  Қабылдау комиссиясының 

техникалық хатшыларын, 

қабылдау ережелерімен 

таныстыру, құжаттармен 

жұмыс жасауды үйрету. 

ұдайы Қабылдау 

комиссиясының 

техникалық 

хатшылары, 

қабылдау 

ережелерімен 

таныстырылып, 

құжаттармен 

жұмыс жасауды 

көрсету. 

К.Маликова 

 

15.  Түркістаноблысындағы, 

аудандық, қалалық ауруханалар 

наурыз- Түркістаноблысы

ндағы, аудандық, 

А.А.Керимбекова 
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бөлімдері және жеке 

клиникалармен тікелей келісім-

шартар арқылы оқуға 

түсушілерге кәсіби – 

бағдарлама беру жұмыстарын 

ұйымдастыру. 

мамыр қалалық 

ауруханалар 

бөлімдері және 

жеке 

клиникалармен 

тікелей келісім-

шартар жасап, 

оқуға түсушілерге 

кәсіби – 

бағдарлама беру 

жұмыстарын 

жүзеге асыру. 

16.   «Мәртөбе», «Айғақ», 

«Рейтинг», облыс 

аудандарының газеттеріне 

2022-2023 оқу жылына 

оқушылар қабылдау туралы 

жарнама беру. 

Жергілікті  «Айғақ», 

«Қазақстан Шымкент»  

теледидар хабарларына 

жарнама беру. 

маусымші

лде 

тамыз 

Бұқаралық  

ақпараттық 

құралдарға 

жарнамалар беру. 

А.А.Керимбекова 

Бухгалтерия 

17.  Қабылдау емтихандарын 

жүргізетін комиссия құрамын 

бекіту. 

наурыз Емтихан 

қабылдау 

комиссиясы құру. 

А.А.Керимбекова 

А.Қарабалаева 

 

18.  Апелляциялық, шағым-арыз 

беру комиссиясын құру.  

наурыз Апелляциялық, 

шағым-арыз беру 

комиссиясын 

құру. 

А.А.Керимбекова 

Э.Т.Тезекбаева 

19.  Орта буын мамандарын және 

техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білім беру 

бағдарламалары бойынша 

оқуға түсушілер үшін білім 

алушылар құрамына 

қабылдауға арналған конкурс 

білім туралы құжатқа сәйкес 

міндетті және бейінді 

пәндердің жиынтық балының 

нәтижелері бойынша өткізіледі. 

20 

маусымы 

мен 27 

тамыз 

Орта буын 

мамандарын және 

техникалық және 

кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі 

білім беру 

бағдарламалары 

бойынша оқуға 

түсушілер үшін 

білім алушылар 

құрамына 

А.А.Керимбекова 

Э.Т.Тезекбаева 

К.Маликова 
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қабылдауға 

арналған конкурс 

білім туралы 

құжатқа сәйкес 

міндетті және 

бейінді пәндердің 

жиынтық 

балының 

нәтижелері 

бойынша өткізу. 

20.  Тестілеу арқылы емтихан 

қабылдау материалдарын 

дайындау. (талапкерлер тізімін 

компьютерге енгізу) 

шілде 

тамыз 

Талапкерлер 

тізімін 

компьютерге 

енгізу. 

Қ.Тұрар 

21.  Қабылдау комиссиясының 

мәжілістерін өткізу. (хаттама 

жүргізу) 

Кестебой

ынша 

Кесте бойынша 

қабылдау 

комиссиясының 

мәжілісін өткізу. 

А.А.Керимбекова 

К.Маликова 

 

22.  Талапкерлерге консультациялар 

ұйымдастыру.Талапкерлерді 

тест, сұхбаттасу арқылы оқуға 

қабылдау емтихандарының 

кестесін жасау, бекіту. 

шілде 

тамыз 

 

Емтихан алды 

консультатциялар 

ұйымдастыру. 

А.А.Керимбекова 

К.Маликова 

23.  Емтихан тапсыру кезінде 

кезекшілік ұйымдастыру. 

тамыз Кезекшілік 

ұйымдастыру. 

А.А.Керимбекова 

К.Маликова 

24.  Қабылдау емтихандарын 

тапсырған, білім алушылар 

конкурсына қатысып, білім 

алушылар қатарына 

қабылданған тізімді дайындау, 

бұйрық жасау. 

тамыз Қабылдау тізімін 

өз уақытында ілу. 

А.А.Керимбекова 

К.Маликова 

25.  Колледжге қабылданған 

талапкерлердің құжаттарын 

толықтыру, бөлімдерге 

тапсыру. 

тамызқыр

күйек 

Талапкер 

құжаттарын 

бөлімге тапсыру. 

К.Маликова 

Тех.хатшылар 

26.  Қабылдау қорытындысы 

туралы статистикалық есеп пен 

мәлімдесін тапсыру. 

қыркүйек Қабылдау 

комиссиясының 

қорытындысы 

тапсыру. 

А.А.Керимбекова 

К.Маликова 
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20. Колледж  кітапханасының  жылдық  жұмысжоспары 

 

№ Іс-шаралар Мерзімі 

Индикатор
лар/ 

Соңғы 

нәтиже 

Жауапты 

1 Оқырмандарға қызмет көрсету.  

Оқырмандармен жұмыс: 
Қыркүйек 

Абонемент 

бөлімі 
Қаппарова Н 

2 Оқырмандарды кітапханаға жазу: 

Оқырманның құжаттарын 

(төлқұжаттын, жеке куәлігін, 

кепілхатын) қарап шығу. 

Оқырман формулярын толтыру. 

Оқырманды кітапхананы 

пайдалану қағидаларымен, 

қордың орналасуымен, анықтама 

аппаратымен таныстыру. 

күнделікті 
Абонемент 

бөлімі 

Қаппарова Н 

3 Оқырмандарды қайта тіркеу: 

Оқырман формулярын табу, оған 

өзгерістер енгізу (нақтыланған 

сауалнамалық деректер, жаңа 

оқырман номері, қайта тіркеу 

күні) 

Тұтынушылар сұраныстарын 

орындау: 

Сұранысты алу, құжатты табу, 

оны оқырман формулярына 

жазып беру 

күнделікті 
Абонемент 

бөлімі 

Қаппарова Н 

4 Оқу залында оқырмандарға 

қызмет көрсету.  

Оқырмандармен кітап сөрелері 

жанында кеңестер, әңгімелер 

өткізу. Оқырмандарды жаңа 

түсімдер туралы хабарландыру. 

Құжаттарды беру, олардың 

парақтарының бар-жоғын 

тексеру, оқырман  формулярына 

жазу, қабылдап алынғаны туралы 

белгі жасау. Жаңа түсімдердің 

кітап көрмелерін, ауызша 

библиографиялық шолуларын 

ұйымдастыру және дайындау 

Күнделікті 

 

 

Жаңа 

кітаптарды

ң түсуіне 

қарай 

Оқу залы 

Қаппарова Н 

5 Ішкі жұмыс:  

1.Оқырман формулярын 

алфавиты, бөлімдері, топтары 

бойынша орналастыру. 

2.Өткен күн ішіндегі жұмыс 

қорытындыларын шығару, 

жұмыс күнделігіне жазба жасау. 

3.Оқырманға ұсыну үшінжаңа 

Күнделікті 

 

Оқу залы 

Абонемент 

бөлімі 

Қаппарова Н 
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түсімдерді қарап шығу. 

4.Кітап сөрелерін, кітаптарды 

еркін таңдау сөрелерін, 

тақырыптық сөрелерді қарап, 

оларды толықтыру. 

6 Құжаттарды мерзімінде 

қайтармаған оқырмандармен 

жұмыс: 

Құжаттарды мерзімінде 

қайтармаған оқырмандардың 

формулярын қарап шығу. 

Құжаттарды қайтару арқылы 

телефон арқылы хабарлау, 

формулярға ескертілген күнін 

белгілеу. 

Борышкер оқырмандардың 

тізімін жазып, басып шығарып, 

іліп қою. 

Әр айдың 

соңында 

Абонемент 

бөлімі 

Қаппарова Н 

7 Кітапхана қорын толықтыру 

жұмысы: 

1.Кітап баспасы және кітап 

саудасы ақпаратына шолу. 

Интернет арқылы кітаптарды 

қарау. 

2.Іріктелуге жататын құжаттың 

тақырыбы мен түрін белгілеу. 

Сатып алудың қажеттілігін 

анықтау. Пән оқытушыларымен 

кеңесу, кітапханада бар ма, 

қанша дана екенін анықтау. 

3.Тапсырысты рәсімдеу. 

Данасын тапсырыстың күнін 

көрсету. 

Қажеттілігі

не қарау 

Абонемент 

бөлімі 

Қаппарова Н 

8 Келіп түскен құжаттарды 

қабылдау мен есепке алу: 

Құжаттарды жөнелту 

материалдары (накладной, акт) 

бойынша қабылдау. Оларды 

алфавит бойынша топтастыру, 

басылымның бағасын қою, 

даналар санын жалпы құнын 

есептеу. Құжаттың титул парағы 

мен 17 бетіне штемпель қою.  

Құжатқа инвентарлық номерін 

қою 

Жаңа 

басылым 

түскен 

сайын 

Абонемент 

бөлімі 

Қаппарова Н 

9 Құжаттарды қордан алып тастау 

үшін іріктеу: Есептен 

шығарылған актісіне қосымша 

тізім әзірлеу, жалпы сомасын 

есептеу, актіні рәсімдеу, актіні 

тігу 

Қаңтар  
Абонемент 

бөлімі 

Қаппарова Н 
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10 Мерзімді басылымдарға 

жазылуды рәсімдеу: Мерзімді 

басылымдардың каталогтарына 

шолу, жазылу үшін мерзімді 

басылымдардың атауларын 

іріктеу. 

Қараша  Оқу залы 

Қаппарова Н 

11 Үнқағаздар мен журналдарды 

тігу: 

Үнқағаздардың, журналдардың 

атаулары номері бойынша 

жиыстыру, байлау 

Апта 

сайын 
Оқу залы 

Қаппарова Н 

12 Қорды шаңсыздандыру: 

Кітап сөрелерін сүрту 

шаңсыздандыру: 

Оқу залындағы кітап көрмелерін, 

газет журнал қойылған 

сөрелердің шаңын сүрту 

Әр айдың 

соңғы күні 

тазалық 

күндері 

Оқу залы 

Қаппарова Н 

13 Аталып өтілетін даталарға 

күнтізбе  құру 
Қыркүйек  Қаппарова Н 

№ Іс-шаралар Мерзімі Жауапты 

1. Кітапханамен таныстыру және жалпы ережелері 

туралы бағдарлама беру мақсатында«Оқу 

тәжірибе жұмысын ұйымдастыру кітапхананың 

негізгі бағыттары» кеңес насихат өткізу, 

экскурсия сағат  

Қыркүйек Кітапхана 

 

2. 
 «Туберкулез ғасыр дерті»                  (24 Наурыз 

–Халықаралық туберкулезбен күрес күні) 
Наурыз 

Мейірбике ісі        

Кидирбаева Д.Т. 

Мыктыбеков И.М 

 

3. 

 «Есірткі жас өмірді улаушы»(26 Маусым –

Халықаралық есірткі және есірткі  саудасымен 

күрес күні)Маманмен кездесу 

Мамыр 
Фармация 

Бакбаева А.К 

4. «Дені сау ұрпақ ел болашағы» (Денсаулық 

сағаты)                                                                                         
Қазан  Медбике, кітапхана 

5. 
«Бала тәрбиесі отбасынан басталады» Желтоқсан 

Маликова К.С., 

Онгарова Г.М. 

6. Жаңа оқу жылына арналған «Білім деген биік 

шың» атты кітап көрмесі 
Қыркүйек Кітапхана 

7. «Білімнің бастауы кітапхана» Желтоқсан  Кітапхана 

8. «Кітап білімнің  қайнар көзі» атты тақырыпта 

оқырмандарды кітапхана өмірімен 

таныстырып,кітапты қәдірлей білуге-насихат 

жасау 

Қараша 
Кітапханашы 

оқырмандар тобы 

 

9 

«Тіл- елімнің тірегі » (5 қыркүйек тілдер 

мерекесі) 
Қыркүйек  Кітапхана 

10. «Рухани жаңғыру –еліміздің жарқын болашағы» 

Дөңгелек үстел 
Қараша Кітапхана 

11. «Таным мен тағылым» жазушы Еркінбек 

Тұрысов туғанына 85 жыл. 
Қазан Кітапхана 

12. «Күзететін шаттығымның күлкісін,анаға арнап 

ұшырамын жыл құсын» 8 Наурыз аналар 
Наурыз Топ жетекшілері 
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21. Колледж  медициналық бекетінің жылдық жұмыс жоспары 

 
№ Атқарылған іс-шаралар атауы Орындалу 

мерзімі 

Жауаптылар 

1  Қабылданған білім алушылардың есепке алу Жыл бойы Баимбетова К.Д. 

2 Денсаулық басқарма ұйымдарының нұсқаулық 

және бұйрықтарына сәйкес алдын-ала 

медициналық тексеру мен 

диспансеризациялық дайындық шараларын 

ұйымдастыру 

Жыл бойы Баимбетова К.Д. 

3 Алғашқы жедел жәрдем көрсету Жыл бойы Баимбетова К.Д. 

4 Флюрографиядан білім алушыларды өткізу Жыл бойы Баимбетова К.Д. 

5 Алдын-ала емдеу Жыл бойы Баимбетова К.Д. 

6 Бұрнғы инфекциялық аурулары бар 

студенттердің денсаулығын қадағалау 

Жыл бойы Баимбетова К.Д. 

7 Жарақат алуда алдын-ала емдеу Жыл бойы Баимбетова К.Д. 

8 Келген жаралылар мен ауруларды қабылдау 

мен сұрыптау 

Жыл бойы Баимбетова К.Д. 

 

23. Әкімшілік – шаруашылық  бөлімінің жылдық жұмыс жоспары 

 
р/с Іс – шаралар Орындалу 

мерзімі 

Жауаптылар 

1 Шаруашылық бөліміне жаңадан келген 

жұмысшылармен жұмыс орнындағы еңбек 

және өрт қауіпсіздігі ережелерімен 

таныстырып, тоқсан сайын журналға қол 

қойдыру 

 

 

Жыл бойы 

 

 

Абилакимов 

Ғ.М. 

2  «Жасыл ел» бағдарламасын қолдау 

мақсатында колледж және жатақхана 

 

Жыл бойы 

Абилакимов Ғ.М. 

мерекесі 

13. «Әз Наурыз Ұлы дала ұрпақтарның ұлы 

мерекесі» Наурыз мерекесіне арнап кітап 

көрмесін дайндау,наурыз мейрамы туралы 

Наурыз 
Топ жетекшілері 

Кітапхана 

14. «Сыбайлас жемқорлық қоғамның дерті» 

тақырыбында көрме жасау 
Қараша Кітапхана 

15 «Дене тәрбиесі –салауатты өмір салтының 

негізі» 
Наурыз Қошқаров Б. 

16 
«Дәрілік өсімдіктерді пайдалану тарихы» қазан 

Фармация 

Иманалиева С.М. 

17 
«Тіс күтімі денсаулық кепілі» Сәуір 

Стоматология 

Ташева.Ж 

18 «Ұлттық ойындардың тәрбиелік мәні» қазан Қошқаров Б. 

19 «Жаңа кітап жан азығы» 

жаңа түскен кітаптармен таныстыру 
Жыл бойы Кітапхана 

20 «Ақпарат тынысы» мерзімді басылымдарға 

жазылу 
Қараша ЦПБ жетекшілері 

21 Жыл қорытындысына есеп Мамыр Кітапхана 
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айналасындағы ағаштар мен гүлдерді күтіп 

– баптау 

3 Оқу ғимараты мен жатақханада аптасына 

бір рет тазалық күнін өткізу 

 

Жыл бойы 

Абилакимов Ғ.М. 

4 Тапсырыс бойынша оқу ғимараты, 

жатақханада жөндеу жұмыстарын жүргізу 

 

Жыл бойы 

Абилакимов Ғ.М. 

5 Колледж және жатақхананың электр 

жүйесін энергетикалық сараптамадан 

өткізу 

 

Шілде 

Абилакимов Ғ.М. 

6 Оқу ғимараты, спорт залы мен 

жатақханаға әктеу - сырлау жұмыстарын 

жүргізіп, жаңа оқу жылына дайындау 

Шілде - 

тамыз 

 

Абилакимов Ғ.М. 

7 Колледждің жылу жүйесіне жөндеу 

жұмыстарын жүргізіп, жоғары қысымда 

тексеріп, қысқы маусымға дайындау 

 

Шілде - 

тамыз 

Абилакимов Ғ.М. 

8 Оқу ғимаратының жылу өлшегіш 

приборларын кезекті тексеруден өткізу 

 

Қазан 

Абилакимов Ғ.М. 

9 Жылу жүйесінің қысқы маусымда 

бірқалыпты жұмыс істеуін және оқу 

кабинеттері мен зертханалардың және 

жатақхана бөлмелерінің жылы болуын 

қадағалау 

 

 

Қысқы 

маусымда 

Абилакимов Ғ.М. 

10 Колледж бойынша материалдық 

құндылықтар мен мүліктерді түгендеу  

 

Қазан  

Комиссия 
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22.«Медициналықпәндер» ЦПБ-нің 

2022-2023 оқу жылына жұмыс жоспары 
 

 

№ Жұмыстың мазмұны Мерзімі 
Индикаторлар/с

оңғы 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 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 

 

Қазақстан 

Республикасыны

ң техникалық 

және кәсіптік 

орта білімнің 

мемлекеттік 

стандарттарының 

жүзеге асыруына 

ықпал жасау;  

 

Қазіргі уақыт 

талабына сай,өзін 

жан-жақты 

дамытқан, өмірге 

қоғамға 

қажетті,мамандар 

даярлау 

ЦПБ жетекшісі 

мүшелері 

 

ІІ. Ұйымдастыру жұмыстары 

1 Жаңа 2022-2023 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 

тамыз Хаттама №1 

27.08.22 

ЦПБ жетекшісі, 

мүшелері 
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арналған жұмыстық 

бағдарламалар.д) ЦПБ 

оқытушыларының жеке жұмыс 

жоспары ;  

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 ; 

 

2022-2023 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» «Фармация 

жетістіктері» 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 

Үнемі Хаттама №1 

27.08.22 

 

Жеке жұмыс 

жоспары,жұмыс  

оқу 

бағдарламаларын,

сабақ 

жоспары,лекциял

ар қорын т.б 

құжаттарды 

талапқа сай 

дайындап,бекіту 

ЦПБ жетекшісі,  

мүшелері 
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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; 

 

 Хаттама №1 

27.08.22 

Бекіту 

 

ЦПБ жетекшісі,  

мүшелері 

4 2022-2023 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» « Фармация 

жетістіктері» көрмелерін 

ұйымдастыруда ЦПБ 

мүшелеріне аталған 

жұмыстардың жоспарын құруды 

тапсыру .  

       Колледжішілік оқушылар 

арасында өткізілетін «Ғылыми –

шығармашылық жұмыс» , 

«Ғылыми жобалар» , «Ғылыми-

Үнемі Қадағалау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хаттама №8 

07.04.2023ж. 

үгіт – насихат 

 

 

 

 

 

 

ЦПБ жетекшісі,  

мүшелері 
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практикалық конференция », 

пәнаралық олимпиадаларға ЦПБ 

атынан оқушыларды қатыстыру 

мақсатында оқушыларға  

жетекшілік ететін жауапты 

оқытушыларды бекіту. 

 

 

Хаттама №3 

11.11.2022ж 

 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. Жаңартылған оқу 

бағдарламасын мазмұнын, 

критериалды бағалау жүйесін 

жүзеге асырылуын қамтамасыз ету  

Үнемі Оқытушылардың 

оқу-танымдық 

және өзін-өзі 

тәрбиелеу 

қабілетін оқу 

процесі кезінде 

жаңа 

педагогикалық 

технологичларды 

пайдалану 

арқылы арттыру 

ЦПБ жетекшісі,  

мүшелері 

2 ЦПБ бірлестігі 2022-2023 оқу 

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 

03.02.2023ж. 

Хаттама №10 

02.06.2023ж 

ЦПБ жетекшісі,  

мүшелері 

3 Айлық аралық бағалау 

қорытындылары бойынша 

оқушылардың үлгерімін, білім 

сапасын талдау. 

Оқу      

кестесіне   

сәйкес 

Оқу      кестесіне   

сәйкес 

 

 

ЦПБ жетекшісі,  

мүшелері 

4 Оқушылардың  үлгерімін,  білім 

сапасын  көтеру мақсатында 

Үнемі студенттердің 

кәсіби 

ЦПБ жетекшісі,  

мүшелері 
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қосымша сабақ қажет етуші 

оқушыларға жасалынған 

оқытушылардың  жұмыс 

жоспарларына сай қосымша сабақ 

кестесін бекітіп,  оқушылармен 

жұмыс жасау.  

даярлығының 

сапасын арттыру 

мақсатында 

оқытушылар 

әдістемелік 

сүйемелдеуді 

жүзеге асыруы;  

 

5 Озық  тәжірибелі оқытушылардың  

іс-тәжірибелерін  өз  

жұмыстарында  қолдану 

Үнемі Бақылау 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 ЦПБ 

оқытушыларының қатысып 

отыруын қадағалау. 

ЦПБ оқытушыларына пәндерге 

байланысты тақырыптарға жаңа 

білімді меңгеруге арналған 

презентациялар жасауды тапсыру. 

Жоспар  

бойынша 

· · Әрбір 

оқытушының 

жұмысы туралы 

мәліметтердің 

әдістемелік-

ақпараттық 

орталығын құру 

(есепке 

алу,сараптау,талд

ау,бағалау)  

 

ЦПБ жетекшісі,  

мүшелері 

7 ЦПБ  оқытушыларының жоспар 

бойынша бекітілген әдістемелік  

жұмыстарын  талдау және 

баяндамаларын тыңдау. 

Кесте 

бойынша 

Мәжіліс 

отырысында 

ЦПБ жетекшісі,  

мүшелері 

8 Колледждегі оқу  және  тәрбие 

жұмыстары  бойынша атқарылған 

іс-шараларға қатысу 

Үнемі жоспар бойынша  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» 

Жоспар 

бойынша 

Хаттама №2 

07.10.22 

Жоспар бойынша 

Пән 

оқытушылары 
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оқушылардың «Инновациялық 

идеялары мен жобалары», « 

Фармация жетістіктері » 

көрмелерін ұйымдастыруда  ЦПБ  

мүшелеріне  аталған  

жұмыстардың нәтижесін талап 

ету. 

2 Колледжішілік орындалатын 

жұмыстардың жоспарына сай 

«Үлгілі кабинет және үлгілі 

зертхана»,  «Жылдың 

шығармашыл оқытушысы», 

«Таным- өнер - спорт», 

байқауларына циклдық комиссия 

оқытушыларын  қатыстыру.  

Жоспар 

бойынша 

Жоспар бойынша ЦПБ жетекшісі,  

мүшелері 

3 ЦПБ оқытушыларының 

ұйымдастыруымен студенттер 

арасында пәндері бойынша  

шығармашылық туындыларының  

көрмесін  ЦПБ –нің ашық 

апталығында  көрсету. 

Қазан Жоспар бойынша ЦПБ жетекшісі,  

мүшелері 

4 Жоспарға сай орындалатын 

оқытушылардың «дидактикалық 

және әдістемелік құралдары» 

оқушылардың «Инновациялық 

идеялары мен жобалары», 

«Фармация жетістіктері» 

көрмелерін ұйымдастыруда  ЦПБ  

мүшелерінен  аталған  

жұмыстардың нәтижесін талап 

ету. 

Жоспар 

бойынша 

Жоспар бойынша 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 

Жоспар бойынша ЦПБ жетекшісі,  

мүшелері 
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6 Әдістемелік  орталықпен   және  

кітапханамен үнемі  байланыста 

болу  

Үнемі Ақпараттар, 

жоспар 

бойынша 

мәліметтер 

ЦПБ жетекшісі,  

мүшелері 

7 Дәрісханалар мен зертханаларды 

қазақ  тіліндегі оқу  

құралдарымен толықтыру  

жұмыстарын  жалғастыру 

 

Үнемі 
жоспар 

бойынша 

ЦПБ жетекшісі,  

мүшелері 

8 ЦПБ оқытушыларының   өз 

тәжірибесімен бөлісу мақсатында 

баспасөз бетіне мақала жариялау 

жұмыстарын қадағалау. 

Жоспар 

бойынша 
жоспар 

бойынша 

ЦПБ жетекшісі,  

мүшелері 

V.Педагогикалық  біліктілікті көтеру, іс-тәжірибелерді 

                                                    жетілдіру және ізденіс  жұмыстары 

1 2022-2023 оқу жылына  еңбектегі 

жетістіктерін негізге ала отырып, 

санаттарын көтеру үшін өтініш 

білдірген ЦПБ оқытушыларын 

қойылатын талаптармен 

таныстыру. 

Маусым  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 

Хаттама №10 

02.06.2023ж 

ЦПБ жетекшісі,  

мүшелері 

3 Озық  тәжірибелі 

оқытушылардың іс-

тәжірибелерін үйреніп, өз  

жұмыстарында  пайдалану 

Үнемі Бақылау ЦПБ жетекшісі,  

мүшелері 

4 Басқа  циклдық бірлестіктерімен 

 тәжірибе  алмасып  отыру 

Үнемі жоспар бойынша ЦПБ жетекшісі,  

мүшелері 

5 Пәндер  бойынша жазылған жаңа 

оқулықтар,оқу  

құралдары,әдістемелік  

жұмыстармен танысып оны өз  

жұмыстарында пайдалану 

Үнемі жоспар бойынша ЦПБ жетекшісі,  

мүшелері 
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22.1. «Медициналық пәндер» ЦПБ-нің 

2022-2023 оқу жылына мәжіліс жоспары 

 
№ Жұмыстың мазмұны Мерзімі Индикаторлар/соң

ғы нәтиже 

Жауаптылар 

 І-мәжіліс   Хаттама №1 

27.08.22 

 

1 Оқытушыларды 2022-

2023 оқу жылындағы 

ЦПБ жұмыс 

жоспарымен 

таныстыру 

«Медициналық пәндер 

» ЦПБ нің 2022-2023 

оқу жылына 

өткізілетін іс-шаралар 

жоспарын  талқылап  

бекітуге  ұсыну. 

тамыз  Колледж әдіскері,  

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  Колледж әдіскері, 

ЦПБ жетекшісі, 

оқытушылар 

4 Оқу кабинеттері мен 

зерханалардың жаңа 

2022-2023 оқу 

жылына  дайындығын 

қарастыру жоспарын 

бекіту,паспорт 

толтыру 

Оқытушылардың 

2022-2023 оқу 

жылында 

атқарылатын жұмыс 

жоспарларын 

(күнтізбектік 

тақырыптық, оқу 

жұмыстық, жеке білім 

көтеру, ашық сабақ 

өткізу, өзара дәріске 

қатысу, консультация 

және қосымша сабақ 

тамыз  Колледж әдіскері, 

ЦПБ жетекшісі 

оқытушылар 
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өткізу, ЦПБ 

оқытушылардың жеке 

жұмыс 

жоспары,мамандықтар

ға арналған жұмыстық 

бағдарламалар,үйірме 

жұмыстарының, 

міндетті бақылау 

жұмысының кестесін 

т.б.) талқылап  

бекітуге  ұсыну. 

5 ЦПБ -ның жұмыс 

жоспарын жасақтап, 

талдау,  оқу- 

әдістемелік кабинетке 

бекітуге ұсыну. 2022-

2023 оқу жылында 

орындалатын 

әдістемелік 

жұмыстардың 

тақырыбын талқылап  

бекітуге  ұсыну. ЦПБ 

оқытушыларымен 

пәндік апталық 

кестесін құру. ЦПБ 

оқытушыларын 

жаңартылған оқу 

бағдарламасын 

мазмұнын,критериалд

ы 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   

 

 

 

Тамыз, жыл  

бойы 

 Колледж әдіскері, 

ЦПБ жетекшісі 

оқытушылар 

6 Оқу жылының І 

жарты жылдығына  

оқытушыларының 

өзара  сабақтарға 

тамыз  ЦПБ жетекшісі, 

оқытушылар 
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қатысу кестесін құру 

және бекіту. Аралық 

аттестацияға тест 

сұрақтарын, бақылау 

жұмыстарын 

дайындап бекіту 

 ІІ-мәжіліс   Хаттама 

№207.10.22 

 

 

1 2022-2023 оқу 

жылына ШҚ Білім 

басқармасының және 

колледжішілік 

педагогикалық және 

әдістемелік кеңестің 

жұмыс жоспарының 

негізінде 

ұйымдастырылатын 

іс-шаралар  

    ЦПБ құжаттарын 

электронды түрде 

жинақтау; 

Оқытушылардың 

«Дидактикалық және 

әдістемелік 

құралдары» 

жұмыстарын  жазуды 

тапсыру. 

Колледжішілік 

оқушылар арасында 

өткізілетін «Ғылыми-

шығармашылық 

жұмыс»,«Ғылыми 

жобалар»,«Ғылыми 

практикалық 

конференция»,пәнарал

ық олимпиадаларға 

ЦПБ атынан 

оқушыларды 

қатыстыру 

мақсатында 

оқушыларға  

жетекшілік ететін 

жауапты 

оқытушыларды 

бекіту.  

   

2 Әдістемелік жұмыс:  

«Әдіс-тәсіл» түрлерін 

тиімді қолдану 

қазан   ЦПБ жетекшісі, 

оқытушылар 

3 2022-2023 оқу 

жылына арналғанЦПБ 

оқытушыларының 

қазан  Колледж әдіскері, 

ЦПБ жетекшісі, 

оқытушылар 
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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 

 

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 2022-2023оқу 

жылының І-жарты 

жылдығында 

алынатын емтихан 

жұмысының 

материалдарын қарау 

қазан Хаттама №4 

02.12.2022ж. 

ЦПБ жетекшісі, 

оқытушылар 

 ІІІ-мәжіліс  .   

1 Әдістемелік жұмыс 

«Геронтология», 

«Геронтологиядағы 

мейіргер ісі» 

пәндерінен тірек 

конспект жазу. 

жыл бойы Хаттама №3 

11.11.2022ж 

Колледж әдіскері, 

ЦПБ жетекшісі, 

оқытушылар 

2 Зертханалар мен 

дәрісханалардың  

сабаққа 

дайындығынбақылау  

апта сайын  Колледж әдіскері, 

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   Колледж әдіскері, 

ЦПБ жетекшісі, 

оқытушылар 

 ІV-мәжіліс    
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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  Колледж әдіскері, 

ЦПБ 

жетекшісі,оқытушы

лар 

3 Жас оқытушылардың 

сабақ беру барысын 

қадағалау 

желтоқсан  Колледж әдіскері, 

ЦПБ жетекшісі, 

оқытушылар 

4 Әдістемелік жұмыс 

«Оториноларингологи

я»  пәнінен тірек 

конспект жазу. 

желтоқсан  ЦПБ жетекшісі, 

оқытушылар 

5 Тәжірибе алмасу 

бағытында 

оқытушылардың 

сабаққа енуі 

желтоқсан  ЦПБ жетекшісі, 

оқытушылар 

 V-мәжіліс   Хаттама №5 

12.01.2023ж. 

 

1 Әдістемелік жұмыс  

«Терапия»  пәнінен 

нұсқаулық жазу. 

 

қаңтар  ЦПБ жетекшісі, 

оқытушылар 

2 Оқу жылының І-

жарты жылдығында 

алынған тест 

жұмыстарының 

қорытындысын 

талқылау  

 қаңтар  Колледж әдіскері, 

ЦПБ жетекшісі, 

оқытушылар 

3 Оқытушылардың жаңа 

технология бойынша 

сабақта өтуін 

талқылау  және талдау 

жасау 

ЦПБ оқытушылары 

«Жас педагог 

мектебіне» қатысу  

 

қаңтар  ЦПБ 

жетекшісі,оқытушы

лар 
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 VІ-мәжіліс   Хаттама №6 

03.02.2023ж. 

 

1 Колледжішілік 

олимпиада дайындық 

жұмыстарын 

дайындау. 

ақпан  Колледж әдіскері, 

ЦПБ жетекшісі, 

оқытушылар 

2 Пән 

оқытушыларының 

әдістемелік 

жұмыстарын және 

баяндамаларын 

қарастырып,тыңдау 

талқылау. 

ақпан  Колледж әдіскері, 

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  Колледж әдіскері, 

ЦПБ жетекшісі, 

оқытушылар 

4 ЦПБоқытушылары 

«Жас педагог 

мектебіне» қатысу 

      үнемі  Колледж әдіскері, 

ЦПБ жетекшісі, 

оқытушылар 

 VІІ-мәжіліс . Хаттама №7 

03.03.2023ж 

 

1 Коледжішілік 

оқушылар арасында 

өткізілетін олимпиада 

қорытындысы  

  Колледж әдіскері, 

ЦПБ жетекшісі, 

оқытушылар 

2 Әдістемелік жұмыс 

«Патология және 

анатомия негіздерімен 

физиология» пәнінен 

дәрістік кешен жазу 

үнемі  Колледж әдіскері, 

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 

наурыз  ЦПБ 

жетекшісі,оқытушы

лар 
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іс-тәжірибені талдау 

және тарату  

мақсатында семинар-

тренингтерге, 

тақырыптық 

семинарларға, 

дөңгелек үстелдерге, 

әдістемелік оқуларға 

қатысу нәтижелері 

туралы есеп алу 

 VІІІ-мәжіліс   Хаттама №8 

07.04.2023ж. 

 

1 2022-2023 оқу 

жылыныңжазғы 

емтихандық 

сессиясына ЦПБ 

құрамына енетін пән 

бойынша емтихандық 

билеттерді пән 

бірлестігімен 

қарастырып,бекіту. 

сәуір  Колледж әдіскері, 

ЦПБ жетекшісі, 

оқытушылар 

2 Әдістемелік жұмыс  

«Алкалоидтар» 

сәуір   ЦПБ жетекшісі, 

оқытушылар 

3  «Медициналық 

пәндер» ЦПБ де 

оқытушылардың 

оқытудың жаңа 

технологияларын 

және электрондық 

оқулықтарды 

пайдаланылуы туралы 

есеп алу 

сәуір  Колледж әдіскері, 

ЦПБ 

жетекшісі,оқытушы

лар 

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.Мектептерде

гі кәсіптік бағдар  

беру жұмыстарын 

ұйымдастыру 

сәуір  ЦПБ жетекшісі, 

оқытушылар 

5 Білімалушылардың  

мамандықтары  

бойынша    аралық  

аттестациялау, оны  

сәуір  Колледж әдіскері, 

ЦПБ жетекшісі, 

оқытушылар 
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талқылау 

Білім алушылардың 

сабаққа қатысуын 

бақылау 

 ІХ-мәжіліс   Хаттама №9 

05.05.2023ж. 

 

1 ЦПБ 

оқытушыларының 

жеке жұмыс 

жоспарының 

орындалу деңгейінің 

мониторингін 

құрастыру. 

мамыр  Колледж әдіскері, 

ЦПБ жетекшісі, 

оқытушылар. 

2  «Медициналық 

пәндер» ЦПБ  клубы 

жұмыстарының есебі 

мамыр  Колледж әдіскері, 

ЦПБ жетекшісі, 

оқытушылар 

4 Әр түрлі мәселелер жыл бойы  ЦПБ жетекшісі, 

оқытушылар 

 Х- мәжіліс . Хаттама №10 

02.06.2023ж 

 

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 

2022-2023 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  Колледж әдіскері, 

ЦПБ жетекшісі, 

оқытушылар 

5 Оқытушылардың 

біліктілік арттыру 

маусым  Колледж әдіскері, 

ЦПБ 
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23. «Жалпы білім беру пәндері» ЦПБ-нің 

мәжіліс жоспары 

 

курстарына сұраныс 

бойынша тізім  

жасақтау, курстарға 

қатысуға ықпал жасау 

жетекшісі,оқытушы

лар 

6 1 курс бойынша 

педагогикалық-

психологиялық талдау 

жасау 

маусым  Педагог-психолог,  

ЦПБ 

жетекшісі,оқытушы

лар. 

№ Жұмыстың мазмұны 
Орындалу 

Мерзімі 

Индикаторлар/

Соңғы нәтиже 
Жауаптылар 

  Тамыз 

 І-мәжіліс  Хаттама №1 

27.08.22 

  

1 Оқытушыларды 2022-2023 оқу 

жылындағы ЦПБ жұмыс 

жоспарымен таныстыру. 

«Жалпы білім беру пәндері » ЦПБ 

нің 2022-2023 оқу жылына 

өткізілетін іс-шаралар жоспарын  

талқылап  бекітуге  ұсыну. 

тамыз ЦПБ жұмыс 

жоспарымен 

танысу. 

2022-2023 оқу  

жылына 

өткізілетін іс-

шаралар 

жоспарын  

бекіту. 

Колледж 

әдіскері,  

ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

2 Оқытушылардың  жылдық жүктеме 

сағаттарды талқылап қабылдау 

тамыз Оқытушылар 

жылдық 

жүктемені 

орындау.  

Колледж 

әдіскері, ЦПБ 

жетекшісі 

4 Оқу кабинеттері мен зерханалардың 

жаңа 2022-2023 оқу жылына  

дайындығын қарастыру, жоспарын 

бекіту,паспорт толтыру 

Оқытушылардың 2022-2023 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 Оқу 

базаларының 

санитарлық-

эстетикалық 

жағдайын 

талапқа сай 

сақтау. 

 

2022-2023 оқу 

жылында 

атқарылатын 

жұмыс 

жоспарын 

бекіту. 

Колледж 

әдіскері, ЦПБ 

жетекшісі 

оқытушылар 
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5 Оқу- әдістемелік кабинетке бекітуге 

ұсыну. 2022-2023 оқу 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 

жүйесін 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 

2022-2023 оқу 

жылында 

орындалатын 

әдістемелік 

жұмыстардың 

тақырыбын 

бекіту. Курстық 

жұмыс 

тақырыптарын 

бекіту. 

Колледж 

әдіскері, 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 Оқытушыларды

ң өзара сабаққа 

қатысу есебін 

алу. Аралық 

аттестация тест 

сұрақтарын 

бекіту. 

ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

Қазан  

 ІІ-мәжіліс  Хаттама №2 

07.10.2022 

  

1 2022-2023 оқу жылына Шымкент 

қалалық Білім басқармасының және 

колледжішілік 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 Құжаттарды 

электронды 

түрде жинақтау. 

 

Іс-шараларды 

бақылау 

ЦПБ 

жетекшісі 

2 Әдістемелік жұмыс:  «Әдіс-тәсіл» 

түрлерін тиімді қолдану 

қазан Әдістерді 

қолдану 

 ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 



89 

 

3 2022-2023 оқу жылына 

арналғанЦПБ оқытушыларының 

жеке шығармашылық жоспарларын 

құрастыру 

« Жалпы білім беру пәндері» ЦПБ    

ның апталық өткізу жұмыстарының 

жоспарын талқылау. Пән 

апталығының  жоспарын, ашық  

сабақтар кестесін   құру, бекітуге 

ұсыну 

қазан Оқытушылар 

дың жеке жұмыс 

жоспарын бекіту 

Колледж 

әдіскері, ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

4  

Сабақ жоспарын толтырылуы 

туралы кеңес беру. 

жыл  бойы Кеңес беру ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

5 Жас оқытушылардың сабақ беру 

барысын қадағалау. 

жыл  бойы Қадағалау ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

6 2022-2023оқу жылының І-жарты 

жылдығында алынатын емтихан 

жұмысының материалдарын қарау 

қазан Бекіту ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

 
ІІІ-мәжіліс  

Хаттама №3 

11.11.2022ж. 

Қараша  

1 Әдістемелік жұмыс «Химия» пәнінен 

тірек конспект жазу. 

жыл бойы Трек конспект 

дайындау 

Колледж 

әдіскері, ЦПБ 

жетекшісі,  

оқытушылар 

2 Зертханалар мен дәрісханалардың  

сабаққа дайындығынбақылау  

апта сайын Бақылау Колледж 

әдіскері, ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

3 Әдістемелік жұмысты дайындау 

әдістемесі туралы кеңес беру 

жыл бойы Кеңес беру ЦПБ 

жетекшісі 

оқытушылар 

4 ЦПБ оқытушылары «Жас педагог 

мектебіне» қатысу  

Арнайы тапсырыс  бойынша  білімін 

жетілдіру курстарына ұсыныс жасау 

үнемі  Білім жетілдіру Колледж 

әдіскері, ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

 
ІV-мәжіліс 

Хаттама №4 

02.12.2022 ж. 

 Желтоқсан 

1 Тәуелсіз КР мерекесіне ЦПБ 

бірлестігінің белсенді оқушыларын 

қатыстыру іс-шараларын қатыстыру  

желтоқсан  

Іс-шараларға 

қатысу 

Пән 

оқытушылары 

2 Оқытушыларды озық іс-тәжірибені 

талдау және тарату  мақсатында 

семинар-тренингтерге, тақырыптық 

семинарларға, дөңгелек үстелдерге, 

үнемі Қадағалау Колледж 

әдіскері, ЦПБ 

жетекшісі,оқы

тушылар 
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әдістемелік оқуларға қатысуға  

ықпал жасау 

Әдістемелік жұмыс дайындау 

барысын қадағалау 

3 Жас оқытушылардың сабақ беру 

барысын қадағалау 

желтоқсан Қадағалау Колледж 

әдіскері, ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

4 Әдістемелік жұмыс «Қазақ әдебиеті» 

пәнінен тірек конспект жазу. 

желтоқсан Трек конспект 

дайындау 

ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

5 Тәжірибе алмасу бағытында 

оқытушылардың сабаққа енуі 

желтоқсан Сабаққа ену ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

 V-мәжіліс  Хаттама №5 

12.01.2023 ж. 

 Қаңтар 

1 Әдістемелік  жұмыс «Практикалық 

сабақтарда жаңа ақпараттық 

технологияларды пайдалану» 

қаңтар технологиялар 

ды пайдалану 

ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

2 Оқу жылының І-жарты жылдығында 

алынған тест жұмыстарының 

қорытындысын талқылау  

 қаңтар Талқылау Колледж 

әдіскері, ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

3 Оқытушылардың жаңа технология 

бойынша сабақта өтуін талқылау  

және талдау жасау 

ЦПБ оқытушылары «Жас педагог 

мектебіне» қатысу  

қаңтар Қатысу ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

 
VІ-мәжіліс  

Хаттама №6 

03.02.2023 ж. 

 
Ақпан 

1 

Коледжішілік олимпиада дайындық 

жұмыстарын дайындау. 
ақпан 

Дайындау Колледж 

әдіскері, ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

2 

Пән оқытушыларының білім 

деңгейін арттыруға ықпал ету. 
ақпан 

Жәрдем беру Колледж 

әдіскері, ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

3 Оқытушылардың біліктіліктерін 

арттыру жөніндегі курстарға 

қатысуын ықпал жасау 

« Жалпы білім беру пәндер » ЦПБ  

ның 2022-2023 оқу жылының І-

жарты жылдығындағы атқарған 

жұмыстарының есебі және алдағы 

міндеттері. 

ақпан Жұмыс есебі Колледж 

әдіскері, ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

4 ЦПБоқытушылары «Жас педагог       үнемі Қатыстыру Колледж 
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мектебіне» қатысу әдіскері, ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

 VІІ-мәжіліс 03.03.2023ж.  Наурыз 

1 

Колледжішілік оқушылар арасында 

өткізілетін олимпиада қорытындысы  
Нәтижеден соң 

Қорытындылау Колледж 

әдіскері, ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

2 Әдістемелік жұмыстарды өткізу үнемі Бақылау Колледж 

әдіскері, ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

3 Білім алушылардың 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 Бақылау, есеп 

алу 

ЦПБ 

жетекшісі,оқы

тушылар 

 
VІІІ-мәжіліс  

Хаттама №8 

07.04.2023ж 

 Сәуір 

1 2022-2023 оқу жылының жазғы 

емтихандық сессиясына ЦПБ 

құрамына енетін пән бойынша 

емтихан сұрақтарын пән 

бірлестігімен қарастырып,бекіту. 

сәуір 

Бекіту Колледж 

әдіскері, ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

2 Әдістемелік жұмыс  «Шет тілін 

берудің инновациялық әдістемесі» 

сәуір Бақылау Педагог-

психолог, 

ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

3  « Жалпы білім беру пәндері » ЦПБ 

де оқытушылардың оқытудың жаңа 

технологияларын және электрондық 

оқулықтарды пайдаланылуы туралы 

есеп алу 

сәуір Есеп алу Колледж 

әдіскері, ЦПБ 

жетекшісі,оқы

тушылар 

4 ЦПБ пәндері бойынша оқу-

әдістемелік кешендер құру бойынша 

оқытушылар тобының құрамын 

сәуір Талқылау ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 
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талқылау және бекіту 

Жаңа оқу жылына талапкерлерді 

тарту, «Ашық есік» күніне 

дайындық жұмыстарын талқылау. 

5 Білімалушылардың  мамандықтары  

бойынша    аралық  аттестациялау, 

оны  талқылау 

Білім алушылардың сабаққа 

қатысуын бақылау 

сәуір Талқылап, 

бақылау 

Колледж 

әдіскері, ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

 
ІХ-мәжіліс  

Хаттама №9 

05.05.2023 ж. 

 Мамыр 

1 ЦПБ оқытушыларының жеке жұмыс 

жоспарының орындалу деңгейінің 

мониторингін құрастыру. 

мамыр 

Орындау Колледж 

әдіскері, ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар. 

2  «Жалпы білім беру пәндері » 

ЦПБ«Жас тәрбиеші» клубы 

жұмысының есебі 

мамыр Есеп алу Колледж 

әдіскері, ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

4 Әр түрлі мәселелер жыл бойы Қадағалау ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

 
Х- мәжіліс 

Хаттама №10 

02.06.2023ж. 

 Маусым 

1   Оқытушылар арасында қатысқан 

ғылыми-тәжірибелік 

конференцияны талдау Білім 

алушылардың ІІ жарты жылдықтағы 

сабақ үлгерімі туралы есебі 

маусым Бақылау ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

2  « Жалпы білім беру пәндері» ЦПБ   

оқытушыларының 2022-2023 оқу 

жылындағы атқарылған 

жұмыстардың есебі. Білім 

алушылардың ІІ жарты жылдықтағы 

сабақ үлгерімі туралы есебі 

маусым Бақылау ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

3 ЦПБ мемлекеттік емтихандарды 

өткізу жиынтығы  

 

маусым Қадағалау ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

 4 Санатын көтеруге  өтініш білдірген 

аттестаттаудан өтетін 

оқытушылардың тізімің  жасақтау  

маусым Бақылау Колледж 

әдіскері, ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

5 Оқытушылардың біліктілік арттыру 

курстарына сұраныс бойынша тізім  

жасақтау, курстарға қатысуға ықпал 

жасау 

 

маусым Қатыстыру Колледж 

әдіскері, ЦПБ 

жетекшісі,оқы

тушылар 
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23.1. «Жалпы білім беру пәндері» ЦПБ-нің 

жұмыс жоспары 

 
 

6 1 курс бойынша педагогикалық-

психологиялық талдау жасау 

маусым Талдау Педагог-

психолог,  

ЦПБ 

жетекшісі,оқы

тушылар. 

№ Жұмыстың мазмұны 
Орындалу 

мерзімі 

Индикаторлар/

Соңғы нәтиже 

Жауапты 

лар 

  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 

 

Мамандар 

даярлау 

ЦПБ 

жетекшісі 

мүшелері 

 

ІІ. Ұйымдастыру жұмыстары 

1 Жаңа 2022-2023 оқу жылына  

төмендегі көрсетілген жұмыстардың 

жоспарларын жасау және бекіту: а) 

циклдік бірлестіктің жылдық 

жоспары бойынша жасалынатын 

жұмыстарды бекіту.б) 

тамыз Қадағалау ЦПБ 

жетекшісі, 

мүшелері 
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мамандықтарға (пән бойынша) 

күнтізбелік тақырыптық жоспар ;в) 

циклдік комиссияға енетін 

кабинеттердің меңгерішілері 

жоспары ; г) мамандықтарға 

арналған жұмыстық 

бағдарламалар.д) ЦПБ 

оқытушыларының жеке жұмыс 

жоспары ;  

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 ; 

 

2022-2023 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 

Үнемі Қадағалау ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 
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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; 

 Бекіту ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

4 2022-2023 оқу жылына ЦПБ Білім 

басқармасының және колледжішілік 

және әдістемелік кеңестің жұмыс 

жоспарының негізінде 

ұйымдастырылатын іс-шараларға 

ЦПБ құрамын қалыптастыруды 

ұйымдастыру.        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. 

Үнемі Бекіту ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

 Оқыту жұмыстарына бағыт-бағдар 

бере отырып қалалық жалпы орта 

мектептермен байланыс орнатып, 

үгіт – насихат, таныстыру 

жұмыстарын жүргізу, тағы  басқа 

түрлі  іс – шаралар ұйымдастыру 

Үнемі Бақылау 

 Пәндік бірлестік оқытушыларымен 

бірлесе түзген  ЦПБ апталығын 

өткізу жоспары. 

қараша Бекіту 

ІІІ.        Оқу-тәрбие жұмыстары 

1 ППБ оқытушыларының ғылыми 

шығармашылық ізденісі және 

педагогикалық қажеттілігі мен 

оқушының қызығушылығын 

Үнемі Қадағалау ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 
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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  

2 ЦПБ бірлестігі 2022-2023 оқу 

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 

Бақылау ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

3 Айлық аралық бағалау 

қорытындылары бойынша 

оқушылардың үлгерімін, білім 

сапасын талдау. 

Оқу      

кестесіне   

сәйкес 

Қадағалау 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 Қадағалау ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

5 Озық  тәжірибелі оқытушылардың  

іс-тәжірибелерін  өз  жұмыстарында  

қолдану 

Үнемі Қадағалау 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 ЦПБ 

оқытушыларының қатысып отыруын 

Жоспар  

бойынша 

Қадағалау ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 
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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 

Қадағалау ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

8 Колледждегі оқу  және  тәрбие 

жұмыстары  бойынша атқарылған іс-

шараларға қатысу 

Үнемі Қадағалау ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

9 Оқу процесінде CLIL әдісі арқылы  

қазақ топтарына орыс тілінде,   

терминдер мен сөздерді  қолдана 

отырып, оқушыларға меңгерту 

Үнемі Қадағалау 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 

оқытушы 

лары 

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 

Бақылау ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

3 ЦПБ оқытушыларының 

ұйымдастыруымен студенттер 

арасында пән бойынша қолөнер 

шығармашылық туындыларының  

көрмесін    ЦПБ –нің ашық 

апталығында  көрсету. 

Қаңтар Қадағалау ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

4 Жоспарға сай орындалатын 

оқытушылардың «дидактикалық 

және әдістемелік құралдары» 

оқушылардың «Инновациялық 

идеялары мен жобалары», «Қолөнер 

Жоспар 

бойынша 

Талап ету ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 
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туындылары» көрмелерін 

ұйымдастыруда  ЦПБ  мүшелеріне  

аталған  жұмыстардың нәтижесін 

талап ету. 

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 циклдік комиссияда 

қарастыру.  

Жоспар 

бойынша 

Қадағалау ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

6 Әдістемелік  орталықпен   және  

кітапханамен үнемі  байланыста болу  

Үнемі Бақылау ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

7 Дәрісханалар мен зертханаларды 

қазақ  тіліндегі оқу  құралдарымен 

толықтыру  жұмыстарын  

жалғастыру 

 

Үнемі 

Бақылау 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 2022-2023 оқу жылына  еңбектегі 

жетістіктерін негізге ала отырып, 

санаттарын көтеру үшін өтініш 

білдірген ЦПБ оқытушыларын 

қойылатын талаптармен таныстыру. 

Қыркүйек Қадағалау 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 

Бақылау ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

3 Озық  тәжірибелі оқытушылардың іс-

тәжірибелерін үйреніп, өз  

жұмыстарында  пайдалану 

Үнемі Бақылау ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 



99 

 

24. «Педагогикалық пәндер» ЦПБ-нің мәжіліс жоспары 

 

4  

Өзара тәжірибе  алмасып  отыру 

Үнемі Қадағалау ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

5 Пәндер  бойынша жазылған жаңа 

оқулықтар,оқу  құралдары, 

әдістемелік  жұмыстармен танысып 

оны өз  жұмыстарында пайдалану 

Үнемі Қадағалау ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

№ Жұмыстың мазмұны Мерзімі 

Индикат

орлар 

соңғы 

нәтиже 

Жауапты 

лар 

  Тамыз 

 І-мәжіліс  Хаттама 

№1 

27.08.22 

Хаттама 

№1 

27.08.22 

 

1 Оқытушыларды 2022-2023 оқу жылындағы 

ЦПБ жұмыс жоспарымен таныстыру 

«Педагогикалық пәндер » ЦПБ нің 2022-

2023 оқу жылына өткізілетін іс-шаралар 

жоспарын  талқылап  бекітуге  ұсыну. 

тамыз Жоспарла

р 

менхатта

малар 

Колледж 

әдіскері,  

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 Жоспарла

р мен 

хаттамала

рХаттама 

№1 

27.08.22 

Колледж 

әдіскері, 

ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

4 Оқу кабинеттері мен зерханалардың жаңа 

2022-2023 оқу жылына  дайындығын 

қарастыру жоспарын бекіту,паспорт 

толтыру Оқытушылардың 2022-2023 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 Жоспарла

р мен 

хаттамала

рХаттама 

№1 

27.08.22 

Колледж 

әдіскері, 

ЦПБ 

жетекшісі 

оқытушылар 

5 ЦПБ -ның жұмыс жоспарын жасақтап, 

талдау,  оқу- әдістемелік кабинетке 

бекітуге ұсыну. 2022-2023 оқу жылында 

Тамыз, 

жыл  бойы 

Жоспарла

р мен 

хаттамала

Колледж 

әдіскері, 

ЦПБ 
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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   

 

 

 

рХаттама 

№1 

27.08.22 

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 Жоспарла

р мен 

хаттамала

р 

ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

Қазан  

 ІІ-мәжіліс  Хаттама 

№2 

07.10.22 

  

1 2022-2023 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.  

 Хаттама 

№2 

07.10.22 

 

2 Әдістемелік жұмыс:  «Әдіс-тәсіл» түрлерін 

тиімді қолдану 

Қазан Хаттама 

№2 

07.10.22 

 ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

3 2022-2023 оқу жылына арналғанЦПБ 

оқытушыларының жеке шығармашылық 

жоспарларын құрастыру 

«  Педагогикалық пәндер» ЦПБ    ның 

Қазан Хаттама 

№2 

07.10.22 

Колледж 

әдіскері, 

ЦПБ 

жетекшісі, 
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апталық өткізу жұмыстарының жоспарын 

талқылау. Пән апталығының  жоспарын, 

ашық  сабақтар кестесін   құру, бекітуге 

ұсыну 

 

оқытушылар 

4  

Сабақ жоспарын толтырылуы туралы кеңес 

беру. 

Жыл  бойы Кеңес 

беру 

ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

5 Жас оқытушылардың сабақ беру барысын 

қадағалау. 

Жыл  бойы Қадағалау ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

6 2022-2023оқу жылының І-жарты 

жылдығында алынатын емтихан 

жұмысының материалдарын қарау 

Қазан Жоспарла

р мен 

хаттамала

р 

ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

 
ІІІ-мәжіліс  

Хаттама №3 

11.11.2022ж. 

  

1 Әдістемелік жұмыс « Педагогика » пәнінен 

тірек конспект жазу. 

Қараша 

 

Хаттама 

№3 

11.11.2022

ж 

Колледж 

әдіскері, ЦПБ 

жетекшісі,  

оқытушылар 

2 Зертханалар мен дәрісханалардың  сабаққа 

дайындығынбақылау  

апта сайын Хаттама 

№3 

11.11.202

2ж 

Колледж 

әдіскері, 

ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

3 Әдістемелік жұмысты дайындау әдістемесі 

туралы кеңес беру 

Қараша  Қадағалау ЦПБ 

жетекшісі 

оқытушылар 

4 ЦПБ оқытушылары «Жас педагог 

мектебіне» қатысу  

Арнайы тапсырыс  бойынша  білімін 

жетілдіру курстарына ұсыныс жасау 

   Қараша  Ұсыныс 

жасау 

Колледж 

әдіскері, 

ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

 

ІV-мәжіліс 

Хаттама 

№4 

02.12.2022 

ж. 

  

1 
Тәуелсіз КР мерекесіне ЦПБ бірлестігінің 

белсенді оқушыларын қатыстыру іс-

шараларын қатыстыру  

Желтоқсан  

Хаттама 

№4 

02.12.202

2 ж. 

Пән 

оқытушылар

ы  
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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 

Желтоқсан Қадағалау Колледж 

әдіскері, 

ЦПБ 

жетекшісі,оқ

ытушылар 

3 Жас оқытушылардың сабақ беру барысын 

қадағалау 

Желтоқсан Қадағалау Колледж 

әдіскері, 

ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

4 Әдістемелік жұмыс «Қазақ әдебиеті» 

пәнінен тірек конспект жазу. 

Желтоқсан Хаттама 

№4 

02.12.202

2 ж. 

ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

5 Тәжірибе алмасу бағытында 

оқытушылардың сабаққа енуі 

Желтоқсан Ақпаратта

р 

жинақтау 

ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

 
V-мәжіліс  

Хаттама №5 

12.01.2023 

ж. 

  

1 Әдістемелік  жұмыс «Практикалық 

сабақтарда жаңа ақпараттық 

технологияларды пайдалану» 

Қаңтар Хаттама 

№5 

12.01.202

3 ж.  

ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

2 Оқу жылының І-жарты жылдығында 

алынған тест жұмыстарының 

қорытындысын талқылау  

 Қаңтар Хаттама 

№5 

12.01.202

3 ж.  

Колледж 

әдіскері, 

ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

3 Оқытушылардың жаңа технология 

бойынша сабақта өтуін талқылау  және 

талдау жасау 

ЦПБ оқытушылары «Жас педагог 

мектебіне» қатысу  

 

Қаңтар 

Хаттама 

№5 

12.01.2023 

ж. 

 

 

VІ-мәжіліс  

Хаттама №6 

03.02.2023 

ж. 

 

 

1 

Колледжішілік олимпиада дайындық 

жұмыстарын дайындау. 
Ақпан 

Хаттама 

№6 

03.02.202

3 ж. 

Колледж 

әдіскері, 

ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

2 
Пән оқытушыларының әдістемелік 

жұмыстарын және баяндамаларын 
Ақпан 

Хаттама 

№6 

Колледж 

әдіскері, 

ЦПБ 
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қарастырып,тыңдау талқылау. 03.02.202

3 ж. 

жетекшісі, 

оқытушылар 

3 Оқытушылардың біліктіліктерін арттыру 

жөніндегі курстарға қатысуын ықпал жасау 

« Педагогикалық пәндер » ЦПБ  ның 2022-

2023 оқу жылының І-жарты 

жылдығындағы атқарған жұмыстарының 

есебі және алдағы міндеттері. 

Ақпан Хаттама 

№6 

03.02.202

3 ж. 

Колледж 

әдіскері, 

ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

4 ЦПБоқытушылары «Жас педагог 

мектебіне» қатысу 

     Ақпан Хаттама 

№6 

 

03.02.202

3 ж. 

Колледж 

әдіскері, 

ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

 

VІІ-мәжіліс 

Хаттама 

№6 

03.03.2023ж. 

 

 

1 

Колледжішілік оқушылар арасында 

өткізілетін олимпиада қорытындысы  
 

Хаттама 

№6 

03.03.202

3ж 

 

Колледж 

әдіскері, 

ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

2 Әдістемелік жұмыс «Темперамент» Наурыз 

 

Хаттама 

№6 

03.03.202

3ж 

Колледж 

әдіскері, 

ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

3 Білімалушылардың сабаққа қатысуын 

бақылау Үлгерімі нашар студенттермен 

жүргізілген жұмыс нәтижелерін қарау 

Наурыз Хаттама 

№6 

 

03.03.202

3ж 

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 

№6 

 

03.03.202

3ж 

ЦПБ 

жетекшісі,оқ

ытушылар 

 

VІІІ-мәжіліс  

Хаттама №8 

07.04.2023 

ж. 

  

1 2022-2023 оқу жылының жазғы 

емтихандық сессиясына ЦПБ құрамына 
Сәуір Хаттама Колледж 

әдіскері, 
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енетін пән бойынша емтихандық 

билеттерді пән бірлестігімен 

қарастырып,бекіту. 

№8 

07.04.202

3 ж. 

ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

2 Әдістемелік жұмыс  «Бейнелеу өнері 

негіздері және оқыту әдістемесі» 

Сәуір Хаттама 

№8 

07.04.202

3 ж. 

Педагог-

психолог, 

ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

3  «Педагогикалық пәндер» ЦПБ де 

оқытушылардың оқытудың жаңа 

технологияларын және электрондық 

оқулықтарды пайдаланылуы туралы есеп 

алу 

Сәуір Хаттама 

№8 

07.04.2023 

ж. 

Колледж 

әдіскері, 

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 

07.04.2023 

ж. 

ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

5 Білімалушылардың  мамандықтары  

бойынша    аралық  аттестациялау, оны  

талқылау 

Білім алушылардың сабаққа қатысуын 

бақылау 

Сәуір Хаттама 

№8 

07.04.2023 

ж. 

Колледж 

әдіскері, 

ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

 

ІХ-мәжіліс  

Хаттама №9 

05.05.2023 

ж. 

  

1 

ЦПБ оқытушыларының жеке жұмыс 

жоспарының орындалу деңгейінің 

мониторингін құрастыру. 

Мамыр 

Хаттама 

№9 

05.05.202

3 ж. 

Колледж 

әдіскері, 

ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар

. 

2  « Педагогикалық пәндер » ЦПБ«Жас 

тәрбиеші» клубы жұмысының есебі 

Мамыр Хаттама 

№9 

05.05.202

3 ж. 

Колледж 

әдіскері, 

ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

4 Әр түрлі мәселелер Жыл бойы Хаттама 

№9 

05.05.202

ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 
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3 ж. 

 

Х- мәжіліс 

Хаттама 

№10 

02.06.2023ж. 

  

1   Оқытушылар арасында қатысқан ғылыми-

тәжірибелік конференцияны талдау Білім 

алушылардың ІІ жарты жылдықтағы сабақ 

үлгерімі туралы есебі 

Маусым Хаттама 

№10 

02.06.202

3ж 

ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

2  « Педагогикалық пәндер» ЦПБ   

оқытушыларының 2022-2023 оқу 

жылындағы атқарылған жұмыстардың 

есебі. Білім алушылардың ІІ жарты 

жылдықтағы сабақ үлгерімі туралы есебі 

Маусым Хаттама 

№10 

02.06.202

3ж 

ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

3 ЦПБ мемлекеттік емтихандарды өткізу 

жиынтығы  

 

Маусым Хаттама 

№10 

02.06.202

3ж 

ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

 4 Санатын көтеруге  өтініш білдірген 

аттестаттаудан өтетін оқытушылардың 

тізімің  жасақтау  

Маусым Хаттама 

№10 

02.06.202

3ж 

Колледж 

әдіскері, 

ЦПБ 

жетекшісі, 

оқытушылар 

5 Оқытушылардың біліктілік арттыру 

курстарына сұраныс бойынша тізім  

жасақтау, курстарға қатысуға ықпал жасау 

 

Маусым Хаттама 

№10 

02.06.202

3ж 

Колледж 

әдіскері, 

ЦПБ 

жетекшісі,оқ

ытушылар 

6 1 курс бойынша педагогикалық-

психологиялық талдау жасау 

Маусым Хаттама 

№10 

02.06.202

3ж 

Педагог-

психолог,  

ЦПБ 

жетекшісі,оқ

ытушылар. 
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24.1 «Педагогикалық пәндер» ЦПБ-нің жылдық  жұмыс 

жоспары 

 

№ Жұмыстың мазмұны Мерзімі 

Индикат

орлар 

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.  

Үнемі 

 

Бәсекеге 

қабілетті 

 

маманда

р 

даярлау 

ЦПБ 

жетекшісі 

мүшелері 

 

ІІ. Ұйымдастыру жұмыстары 

1 Жаңа 2022-2023 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 Бекіту ЦПБ 

жетекшісі, 

мүшелері 

2 ЦПБ пән бірлестігіне оқу бағдарлама 

бойынша берілген  

а) міндетті бақылау жұмысы; 

б) қосымша сабақ және консультация ; 

в) ашық сабақтар; 

Үнемі Бекіту ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 
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г) өзара сабаққа қатысу кестесін бекіту; 

е) емтихандық билеттерді пән 

бірлестігімен қарастырып,  бекіту ; 

2022-2023 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; 

Тамыз Хаттама 

№1 

27.08.22 

ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

4 2022-2023 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 

Үнемі Бекіту ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 
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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. 

 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  

 Пәндік бірлестік оқытушыларымен 

бірлесе түзген   ЦПБ апталығын өткізу 

жоспары. 

Қараша  

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

,жүзеге 

асыру 

ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

2 ЦПБ бірлестігі 2022-2023 оқу 

жылының бірінші және екінші жарты 

жылдығында орындаған жұмыстарына 

есеп беру отырысына  ЦПБ  жұмыс 

жоспарының орындалуына және   ЦПБ 

оқытушыларының оқу-әдістемелік 

Ақпан 

және 

маусым 

Хаттама 

№6 

03.02.20

23 ж. 

 

ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 



109 

 

кешендерінің педагогикалық  талапқа 

сәйкестігіне қорытынды есеп 

дайындау. 

Хаттама 

№10 

02.06.20

23ж 

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 

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. 

Жоспар  

бойынша 

Қадағал

ау 

ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

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 Ақпарат

тар 

мәліметт

ер 

ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 
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                                     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 

ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

2 Колледжішілік орындалатын 

жұмыстардың жоспарына сай «Үлгілі 

кабинет және үлгілі зертхана»,  

«Жылдың үздік оқытушысы», «Таным- 

өнер - спорт», байқауларына циклдік 

комиссия оқытушыларын  қатыстыру.  

Жоспар 

бойынша 

Қатысты

ру 

ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

3 ЦПБ оқытушыларының 

ұйымдастыруымен студенттер арасында 

пән бойынша қолөнер шығармашылық 

туындыларының  көрмесін    ЦПБ –нің 

ашық апталығында  көрсету. 

Қаңтар Ұйымда

стыру 

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 

Ұйымда

стыру 

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 

Ұйымда

стыру 

ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

6 Әдістемелік  орталықпен   және  

кітапханамен үнемі  байланыста болу  

Үнемі Ақпарат 

мәліметт

ер алу 

ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

7 Дәрісханалар мен зертханаларды қазақ  

тіліндегі оқу  құралдарымен толықтыру  

жұмыстарын  жалғастыру 

 

Үнемі 

Қадағал

ау 

ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

8 ЦПБ оқытушыларының   өз 

тәжірибесімен бөлісу мақсатында 

баспасөз бетіне мақала жариялау 

жұмыстарын қадағалау. 

Жоспар 

бойынша 

Қадағал

ау 

 

ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 

V.Педагогикалық  біліктілікті көтеру, іс-тәжірибелерді 

                                                    жетілдіру және ізденіс  жұмыстары 
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1 2022-2023 оқу жылына  еңбектегі 

жетістіктерін негізге ала отырып, 

санаттарын көтеру үшін өтініш 

білдірген ЦПБ оқытушыларын 

қойылатын талаптармен таныстыру. 

Қыркүйек Мәлімет

тер 

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 

Ұйымда

стыру 

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 Пайдала

ну 

ЦПБ 

жетекшісі,  

мүшелері 
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