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Колледж туралы қысқаша анықтама 

 

Ұйымның атауы: АБАЙ ОБЛЫСЫНЫҢ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫ 
"Құрылыс колледжі"КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЗЫНАЛЫҚ КӘСІПОРНЫ 

Құрылған жылы -1920ж. Заңды мекен жайы :071417, Республика Казахстан, Абайская область, 

г. Семей, ул. Парковая,1. БИН: 990340004760 

Контактный телефон: 8 (7222) 31-06-39. 

Электронный адрес: сonstruction_college@mail.ru.Сайт колледжа: semstroy.edu.kz 

Директор колледжа: Тастекеев Кайрат Кулбаевич 

    "Құрылыс колледжі"КМҚК қаланың көне оқу орны болып табылады. Губерния жер бөлімінің 

№ 675 шешімімен 1920 жылдың желтоқсанында Семей қаласында Семей ауыл шаруашылық 

техникумы құрылды. 1938 жылы техникумда жаңа құрылыс бөлімі ашылды. 

     1960ж.Қазақ КСР Министрлер Кеңесінің қаулысымен ауыл шаруашылығы техникумы 

құрылыс техникумы болып өзгертілді. 

     1969ж.Қазақ КСР Министрлер Кеңесінің шешімімен және кәсіптік-техникалық білім жөніндегі 

мемлекеттік комитеттің бұйрығымен № 159 ГПТУ ұйымдастырылды. 

     1984ж. Қаз КСР мемлекеттік кәсіптік білім беру мекемесінің бұйрығымен бұл оқу орны №13 

(СПТУ-13) құрылысшылар орта кәсіптік-техникалық училищесі, кейін №13 техникалық лицей 

болып өзгертілді. 

     1995ж.№ 13 техникалық лицейдің негізінде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және 

құрылыс колледжі құрылды. 

      1996ж. Семей құрылыс техникумы мен № 13 техникалық лицейдің бірігуі нәтижесінде 

Құрылыс және муниципалдық шаруашылық колледжі құрылды. Семей әкімшілігінің 1996 жылғы 

28 наурыздағы № 37 шешімімен және білім департаментінің 1997 жылғы 13 наурыздағы № 68 

бұйрығымен Құрылыс және муниципалдық шаруашылық колледжі "Семей құрылыс 

колледжі"МЕМЛЕКЕТТІК КОММУНАЛДЫҚ ҚАЗЫНАЛЫҚ КӘСІПОРНЫ болып қайта аталды. 

02.02.2009 ж. бастап  ШҚО білім департаментінің атауына байланысты колледж атауы ШҚО 

әкімдігі білім басқармасының "Құрылыс колледжі" КМҚК болып өзгертілді. 

Көрсеткіштер: 
Атауы Көрсеткіштер 

01.09.2022 ж Білім беру жүйесі үшін. колледж 

бойынша мамандар даярлау 29.05.2015 жылғы 

№KZ10LAA00004968 лицензиясы  бойынша 

жүргізілуде  

«Архитектура», «Техник-проектировщик» 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 

«Техник-строитель», «Штукатур», «Мастер отделочных 

строительных работ», «Мастер-строитель широкого профиля» 

«Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов», «Машинист дорожно-строительных машин», 

«Техник-строитель» 

«Сварочное дело» (по видам), «Электрогазосварщик» 

«Техническая эксплуатация дорожно-строительных 

машин» (по видам), «Машинист крана автомобильного» 

2022-2023 оқу жылының басына білім 

алушылар контингенті  

барлығы / күндізгі / сырттай 

445/347/98 

Мемлекеттік тілде білім алушылар контингенті 

саны / % 

264/59% 

Оқу топтарының саны  

барлығы/күндізгі / сырттай 

25/21/4 

Мемлекеттік тілдегі оқу топтарының саны 

барлығы/күндізгі / сырттай 

15/15/0 

Оқу топтарындағы білім алушылар саны 

(топтардың орташа толымдылығы) 

20 

Жетім балалар мен ата-анасының 

қамқорлығынсыз қалған балалар арасынан білім 

алушылардың саны (адам)  

барлығы / күндізгі / сырттай 

10/10/00 

Нысан енгізу жылы / ауданы (шаршы метр) 1. Учебный корпус - 1968 г. (2676,9 м2) 

2. Общежитие №1 - 1968 г. (4061,6 м2) 

3. Общежитие №1/1 - 1977 г. (2935,7 м2) 

4. Уч. мастерские №1 - 1968 г. (911,5 м2) 

5. Уч. мастерские №2 - 1978 г. (3516,1 м2) 
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6. Пилорама - 1968 г. (103,1 м2) 

7. Гараж №1 - 1969 г. (251,7 м2) 

8. Гараж №2 - 1970 г. (458,2 м2) 

9. Котельная - 1969 г. (147,9 м2) 

Мекеме ғимараттарының саны, барлығы / % 

тозу 

Барлығы 9 ғимарат.1. Учебный корпус - 35% 

2. Общежитие №1 - 35% 

3. Общежитие №1/1 - 35% 

4. Уч. мастерские №1 - 35% 

5. Уч. мастерские №2 - 35% 

6. Пилорама - 35% 

7. Гараж №1 - 35% 

8. Гараж №2 - 35% 

9. Котельная - 35% 

Спорт залы, алаң 154,4 м2 

асхана /ш. м. 220 мест / 326,3 м2 

Жатақхана саны / орындар 2/220 

Жатақханадағы орындар саны, барлығы жоба / 

факт 
220/000 

Жатын бөлмелердің ауданы: барлығы (шаршы 

метр) 

1. Общежитие №1 - 1044 м2 

2. Общежитие №1/1 - 1026 м2 

барлығы: 2070 м2 

1 бөлмедегі адам саны 2-3 

Акт залы (орындар саны) 200 

Кітапхана, алаң 120 м2, читальный зал - 25 мест 

Компьютердің болуы. және интеракт. 1 адамға 

арналған жабдық. 

9,8% / 1,7% 

Интернет желісіне қол жеткізу, кең жолақты 

интернеттің болуы 

Имеется доступ к сети Интернет,  

наличие широкополосного интернета - да 

Жабдықтау:  

Шеберханалар, саны 9 

Зертханалар, саны 7 

Пәндік кабинеттер, саны 29 

Проф. цикл кабинеттері, саны 17 

 

 

 Колледждің миссиясы,пайымы,тұжырымдамалық идеясы және негізгі міндеттері 

 

Колледждің миссиясы :"Еңбек нарығының талаптарына сәйкес әлемдік стандарттар деңгейінде 

құрылыс саласында сапалы қызмет көрсетуге қабілетті мамандарды даярлау" 

Пайымы: "Құрылыс колледжі" КМҚК - еңбек нарығының ағымдағы және перспективалық 

қажеттіліктеріне сәйкес құрылыс және коммуналдық шаруашылық саласында жоғары білікті 

мамандарды дайындау бойынша Шығыс Қазақстан облысының техникалық және кәсіптік білім 

берудің жетекші ұйымы болып табылады. 

Колледждің тұжырымдамалық идеясы: 

 Тұлғаның физикалық және рухани-адамгершілік қасиеттерін дамыту,құндылықтар 

жүйесін қалыптастыру 

 Soft-skills және hard-skills дағдыларын қалыптастыру 

 Орта буын мамандарына және құрылыс бейініндегі жұмысшы мамандықтарына еңбек 

нарығының сұранысын қанағаттандыру 

 Халықаралық стандарттарды енгізу 

2022-2023 оқу жылына арналған негізгі міндеттер: 
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 Еңбек нарығының талаптарын ескере отырып, бағдарламалар мазмұнын 

трансформациялау 

 ТжКБ сапалы қолжетімділігін қамтамасыз ету 

 Техникалық және кәсіптік білім беруді цифрландыру 

 Білім беру менеджментін трансформациялау және педагогтардың деңгейін арттыру 

 Педагог қызметкерлердің біліктілігін және кәсіби қайта даярлаудан өтуін, оның ішінде 

білім менеджменті саласында 50% - ға арттырылуын қамтамасыз ету;  

 Жоғары және бірінші санатты педагогтердің үлесін 52% - ға дейін арттыру ;  

5. жұмыс берушілерді кадрларды даярлауға тарту 

6.Сапаны бағалау жүйесін енгізу 

7."Колледждің 2020-2025 жылдарға арналған стратегиялық жоспарына" өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу, білім беру саласындағы НҚА өзгерісін ескере отырып, барлық үдерістердің 

қызметін регламенттейтін колледждің ішкі жергілікті құжаттарын (қағидалар, ережелер) 

жаңарту; 

8.Жұмыстың барлық бағыттары бойынша колледждің өзін-өзі бағалау рәсімін өткізу және 

институционалдық аккредиттеу рәсімінен өту: 

9."Жас маман"жобасын іске асыру арқылы материалдық-техникалық жарақтандыруды және 

цифрлық инфрақұрылымды жақсарту; 

10."Құрылыс және құрылыс технологиялары"КОМЕТЕНЦИЯ блогы бойынша WORLDSKILLS 

қозғалысы шеңберінде мамандандырылған құзыреттілік орталығын ұйымдастыру бойынша 

жұмысты бастау;  

 "ғимараттар мен құрылыстарды салу және пайдалану", 

 "Дәнекерлеу ісі"мамандықтары бойынша демонстрациялық емтихан түрінде 

WorldSkills тәсілі бойынша студенттерді қорытынды бағалау жүйесін әзірлеу 

 7% педагогикалық қызметкерлерді қамти отырып, оқытушылар мен өндірістік оқыту 

шеберлері үшін ағылшын тілі курстарын ұйымдастыру; 

 мемлекеттік тапсырыс бойынша білім алған түлектерді жұмысқа орналастыру деңгейін 

95% - ға дейін жеткізу;  

 модульдік-құзыреттілік тәсіл негізінде білім беру бағдарламаларының үлесін 30% - ға 

арттыру. 
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4. Колледжішілік іс-шаралар циклограммасы 

 

№ 

п/п 

Статус, 

направления 

работы 

Наименования органов управления , 

структур-ных подразделений, объединений  

нормативно-правовой акт, положение 

Периодичность 

проведения 

заседаний 

Срок 

проведения 

Ответственный 

руководитель 
Исполнитель 

Недели месяца (1 неделя начинается 

с первого понедельника месяца) 

1 

неделя 

2 

неделя 

3 

неделя 

4 

неделя 

1 
органы 

управления 

Педагогический совет 

(Приказ МОНРКот 24.10.2007г. № 506) 

не реже1 раза 

в два месяца 

Август.ноябрь 

декабрь.январь 

апрель.июнь 

директор 
Согласно 

плана 
   * 

Методический совет 

(Приказ МОНРКот 21.12.2007г. № 644) 

не реже1 раза 

в два месяца 

августь 

ноябрь.январь. 

март.май 

Пред. метод 

совета 

Согласно 

плана 
  *  

2 

рабочие 

совещательные 

органы 

Административный совет 

(Положение28.08.2019 г.) 

не реже 2 раза 

в семестр 

Сентябрь 

Ноябрь,январь. 

март.май 

директор 
секретарь АС 

 
*    

совещания при директоре 

(Положение28.08.2019 г.) 

не реже 2 раза 

в семестр 

Октябрь.декабрь 

февраль.апрель 

июнь 

директор 
Зам 

директора 
  *  

Индустриальный совет 
не реже 1 раза 

в год 
август председатель Секретарь ИС    * 

  совет педагогической этики 
не реже 1 раза 

в год 
сентябрь председатель Секретарь    * 

3 

учебно- 

методическая 

работа 

заседание ПЦК 

(Положение28.08.2019 г.) 
1 раз в месяц ежемесячно председатель 

Согласно 

плана 
*    

Недели ПЦК   председатель 
Согласно 

плана 
 *   

школа молодого педагога 

(Положение28.08.2019 г.) 
1 раз в месяц ежемесячно руководитель руководитель   *  

Аттестационная комиссия 

(Положение 12.11.2021г.№561) 

не реже 2 раза 

в год 

декабрь Январь 

май.августь 
председатель руководитель *    

4 

Учебно- 

воспитательная 

работа 

совет профилактики правонарушений 

(Положение28.08.2019 г.) 

Не реже1 раз 

в 2 месяца 

Октябрь.декабрь. 

февраль.апрель 

июнь 

Зам директора 

по ВР 

Зав отдел. 

кураторы 
  *  

старостат 

(Положение28.08.2019 г.) 
1 раз в месяц ежемесячно старостат *    

совет кураторов 

(Положение28.08.2019 г.) 
1 раз в месяц ежемесячно кураторы  *   

совет общежития 

(Положение28.08.2019 г.) 
1 раз в месяц ежемесячно воспитатели   *  

Стипендиальная комиссия 

(Положение28.08.2019 г.) 

Не реже 

2 раза в год 

Сентябрь. 

январь 
Гл.бух Зав отдел.    * 

приемная комиссия 

(Приказ МОН РК от 18.10.2018 г.№ 578 
не позднее 1 июня председатель 

Педагоги 

волонтери 
  *  

Кружки, секции 

(Положение28.08.2019 г.) 
1 раз в месяц еженедельно руководитель руководители Согласно графику 
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Оқу  жұмысының жоспары 

Оқу  жұмысының 2022-2023 оқу жылына арналған мақсат-міндеттері: 

-Білім күні өтетін бірінші сабақта колледждің миссиясы мен ішкі тәртібін таныстыру,  тәрбие 

сағаттарында мамандық бойынша  колледж түлектерінің білім алу барысында жеткен 

жетістіктерімен ұрпақтар сабақтастығын, 1 қыркүйек «Білім күні барлық» курстардың білім 

алушылары үшін «Білімге ұмтылу, еңбексүйгіштік және патриотизм» тақырыбында кураторлық 

сағат өткізіледі. 

-Білім беру бағдарламалары талаптарына сәйкес оқу жұмыс жоспарларына өзгерістер енгізу, 

бәсекеге қабілетті мамандар даярлау, оқытушылар мен студенттердің тұлғалық және кәсіби 

құзыреттілігін жетілдіруге жағдай жасау; 

-Болашақ маманның рухани-адамгершілік құндылықтарын, интеллектуалдық және дене 

мүмкіндіктерін ашуға, денсаулық сақтау, ақпараттық-оқыту ортасын жетілдіруге, өзін-өзі дамытуға 

қолайлы жағдай жасау; 

-«Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту 

туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы №604 

бұйрығына берілген өзгерістерге сай қабылданған мамандықтар бойынша жұмыс оқу 

жоспарларына өзгерістер енгізу; 

-Жаңартылған мазмұн бойынша жалпы білім беретін пәндердің оқу бағдарламаларын игеруге көшу; 

-1 курс топтарының кредиттік-модульдік  тәсіліне және 2-3 курс топтарының модульдік-

құзыреттілік тәсіліне негізделіп құрылған үлгілік оқу жоспарлары мен бағдарламалары арқылы 

білім алуын ұйымдастыру; 

-ҚР Мемлекеттік хатшысының 2015 жылғы №8 Өкімімен бекітілген «Жалпыға Ортақ Еңбек 

Қоғамы» идеясын жүзеге асыру мақсатында түлектерді жұмыспен қамту жұмыстарын жетілдіру; 

-Оқу үрдісін ұйымдастыруда жаңа  инновациялық технологиялар  мен замануи құрал –жабдықтарды 

тиімды пайдалану; 

-Студенттерінің оқу жетістіктерін бағалаудың балдық-рейтингтік жүйесін қолдану; 

-Мамандықтар бойынша  студенттердің кұрамын сақтау мен білім сапасын көтеру мақсатында  оқу 

құжаттарын  бақылау, қадағалау  жұмыстарын жетілдіру; 

-Өңірлік және республикалық Worldskills чемпионаттарына қатысу; 

-ТжКБ мазмұнын жаңарту бойынша жұмыстарды жалғастыру. 

Колледжде оқу-тәрбие жұмыстарына басшылыққа алатын  нормативтік-құқықтық 

құжаттар: 
1. "Білім туралы" Заң (Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III Заңы, 01.09.2022 

жылғы өзгерістермен) 

2. ТжКБ мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 

2022 жылғы 3 тамыздағы № 348 Бұйрығы) 

3. ТиППО мамандықтары мен біліктіліктерінің сыныптауышы (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2018 жылғы 27 қыркүйектегі № 500 бұйрығы.) 

4. Тиісті үлгідегі және түрдегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы (Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы № 595 Бұйрығы) 

5. Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары педагогтарының жүргізуі үшін 

міндетті құжаттардың тізбесін және олардың нысандарын бекіту туралы. (Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрінің 2020 жылғы 6 сәуірдегі № 130 бұйрығы.) 

6. Орта білім беру ұйымдары үшін білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылау,аралық және 

қорытынды аттестаттау жүргізудің үлгілік қағидалары (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы № 125 Бұйрығы).) 

7. 2022-2023 оқу жылының басына ТжКБ оқу орындарында оқу процесін ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулық-

әдістемелік ұсынымдар 

8. "Дене шынықтыру және спорт туралы" Заң (Қазақстан Республикасының Заңы 2014 жылғы 3 шілдедегі № 

228-V ҚРЗ.) 

9. Дуальді оқытуды ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2016 жылғы 21 қаңтардағы № 50 Бұйрығы) 

10. Кәсіптік практиканы ұйымдастыру мен өткізу қағидаларын және техникалық және кәсіптік, орта білімнен 

кейінгі білім беру ұйымдары үшін практика базалары ретінде кәсіпорындарды (ұйымдарды) айқындау 

қағидаларын бекіту туралы (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 29 

қаңтардағы № 107 Бұйрығы) 
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11. Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар "санитариялық 

қағидаларын бекіту туралы (Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 5 

тамыздағы № ҚР ДСМ-76 бұйрығы) 

12. Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру мамандықтары мен біліктіліктерінің тізбесін 

бекіту туралы(Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2010 жылғы 8 ақпандағы№ 40 

бұйрығы).) 

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру жүйесінде білім алушылардың оқу жетістіктерін 

бағалаудың балдық-рейтингтік әріптік жүйесін қолдану бойынша әдістемелік ұсынымдар (ҚР БҒМ) 

ТжКБ ұйымдарының академиялық дербестігін ескере отырып, оқу жұмыс жоспарлары мен бағдарламаларын 

әзірлеу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар ("Talap"КЕАҚ) 

Тамыз 

№ 
Қаралатын мәселелердің, 

жұмыстардың атауы 

Орындау 

мерзімі 

Индикаторлар/ 

Соңғы нәтиже 
Жауаптылар 

1.  
Жаңа оқу жылына 

дайындық, колледждің 

жылдық жоспарын жасақтау 

Тамыз 

Колледждің 

жылдық жұмыс 

жоспары 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

2.  

Штаттық оқыту форматына 

көшуге байланысты оқу 

кабинеттерінің дайындығын 

тексеру 

Тамыз Есеп 
Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

3.  
Жұмыс оқу жоспарларына 

өзгертулер енгізу, бекітуге 

дайындау 

Тамыз 
Жұмыс оқу 

жоспарлары 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

4.  

Мамандықтар бойынша 

білім беру бағдарламаларын 

жасақтау және бекітуге 

ұсыну  

Тамыз 
Білім беру 

бағдарламалары 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

5.  

Штаттық оқыту форматына 

көшуге байланысты оқу 

процесінің  кестесін 

жасақтау 

Тамыз 
Оқу процесінің  

кестесі 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

6.  
Оқу  жүктемесін анықтау, 

құрастыру, тарификацияны 

әзірлеу  

Тамыз 
Оқу  жүктемесі, 

тарификация 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

7.  

Педагогикалық  Кеңес 

өткізу 

 

 

Тамыз Хаттама 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары, 

әдіскер, оқу бөлімінің  

меңгерушісі 

8.  

Барлық  мамандықтар 

бойынша студенттердің 

тізімін анықтау, топ 

жетекшілерін тағайындауға 

ұсыныстар әзірлеу  

Тамыз Бұйрық 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары, бөлім 

меңгерушісі 

9.  ҰБДҚ мәліметтермен 

толықтыру 
Тамыз 

Мәліметтер 

қоры 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары, бөлім 

меңгерушісі,жауапттылар 

10.  
Оқу кабинеттерінің  

меңгерушілерін бекітуге 

ұсыныстар әзірлеу 

Тамыз 

Оқу 

кабинеттерінің  

меңгерушілері 

тізімі 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары, бөлім 

меңгерушісі,әдіскер. 

11.  

Оқытушылармен мен 

қызметкерлердің 

медициналық кітапшаларын 

тексеру, нәтижесін 

әкімшілік кеңесте баяндау 

Тамыз Есеп 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары ,кадр 

бөлімінің меңгерушісі, 

медбике 
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12.  
Бос орындарға конкурс 

жариялау, нәтижесін 

әкімшілік кеңесте баяндау 

Тамыз 
Бос орындар 

тізімі 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары ,кадр 

бөлімінің меңгерушісі 

13.  

Колледждің жылдық 

жоспарларын, 

оқытушылардың жеке 

жоспарларын бекітуге 

дайындау 

Тамыз 

Кафедралардың 

жылдық 

жоспарлары, 

оқытушылардың 

жеке 

жоспарлары 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары, 

әдіскер 

14.  

«2022-2023 оқу жылындағы 

оқу-тәрбие үрдісін 

ұйымдастыру туралы» 

бұйрық жасақтау 

 

Тамыз Бұйрық 
Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

15.  Жұмыс оқу 

бағдарламаларын бекіту 
Тамыз Бұйрық 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары, 

әдіскер 

Қыркүйек 

№ 
Қаралатын мәселелердің, 

жұмыстардың атауы 

Орындау 

мерзімі 

Индикаторлар/ 

Соңғы нәтиже 
Жауаптылар 

1.  

Білім күні өтетін бірінші 

сабақта колледждің миссиясы 

мен ішкі тәртібін таныстыру,  

тәрбие сағаттарында мамандық 

бойынша  колледж 

түлектерінің білім алу 

барысында жеткен 

жетістіктерімен ұрпақтар 

сабақтастығын, «Білімге 

ұмтылу, еңбексүйгіштік және 

патриотизм» тақырыбында 

кураторлық сағат өткізіледі. 

01.09.22 

жыл 

Білім күніне 

арналған тәрбие 

сағаттары 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары, 

директордың тәрбие-ісі 

жөніндегі орынбасары 

2.  

Оқу бөлімінің  құжаттарын   

техникалық және кәсіптік білім 

беру  ұйымдарының 

нормативтік құқықтық 

актілерінің талаптарына сай 

жүргізу 

Жыл бойы 
Оқу бөлімінің  

құжаттары 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары, 

бөлім меңгерушісі 

3.  Сабақтардың сапасын тексеру, 

көмек беру 
Қыркүйек Есеп 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары, 

әдіскер 

4.  ҰБДҚ мәліметтермен 

толықтыру 
Қыркүйек 

Мәліметтер 

қоры 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары, 

бөлім 

меңгерушісі,жауаптылар. 

5.  
Факультативтік сабақтар 

кестесін бекіту 

 

01 .09.21 

жыл 

Факультативтік 

сабақтар кестесі 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі 

орынбасары,бөлім 

меңгерушілері 

6.  Жеке сабақтар кестесін 

жасақтап, бекіту 

01 .09.21 

жыл 

Жеке сабақтар 

кестесі 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

7.  
Колледж меңгерушілері мен  

топ жетекшілеріне  теориялық 

оқытуды есепке алу журналын 

09.2022 

жыл 

Теориялық 

оқытуды есепке 

алу журналын 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 
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толтыруға қойылатын 

талаптармен таныстыру 

8.  Оқытушылардың сабақ 

жоспарларын тексеру  
Қыркүйек Есеп 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары, 

әдіскер 

9.  

Сабақ кестесі бойынша 

сабақтардың өту барысын 

тексеру, дер кезінде  

сабақтарды алмастыру 

Қыркүйек Есеп 
Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

10.  Атаулы  кітапты толтыруды 

қадағалау 
Қыркүйек Атаулы  кітап 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары,оқу 

бөлімінің секретары 

11.  
Облыстық білім басқармасына 

2022-2022 оқу жылы бойынша 

жылдық есеп беруге дайындық 

Қыркүйек Есеп 
Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

12.  Мемлекеттік статистикалық 

есепті  дайындау 
Қыркүйек 

Статистикалық 

есеп 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары, 

бөлім меңгерушісі, оқу 

бөлімінің секретары 

13.  

Студенттердің  үлгерімі мен 

сабаққа қатысуын қадағалау,  

нәтижесін әкімшілік кеңесте 

баяндау 

Қыркүйек Есеп 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары, 

бөлім меңгерушісі 

14.  Аралық аттестаттау кестесін 

жасақтау, бекіту 
Қыркүйек 

Аралық 

аттестаттау 

кестесі 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі 

орынбасары,бөлім 

меңгерушілері 

15.  

Оқу  кабинеттердің  

санитарлық-гигиеналық 

жағдайларын тексеру, 

нәтижесін әкімшілік кеңесте 

баяндау 

Апта 

сайын 
Есеп 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

16.  

Жалпы білім беретін пәндер 

бойынша және 2 курстардың 

оқу жұмыс жоспарына сай 

базалық, кәсіптік модлуьдер 

бойынша оқу жетістіктерін 

бағалаудың балдық-рейтингтік 

жүйесін қолдану, чек-парақтар 

жасақтауды  түсіндіру 

Қыркүйек Чек-парақтар 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары, 

әдіскер 

17.  Топтардың ата-аналар 

жиналысына қатысу 
Қыркүйек 

Ата-аналар 

жиналысы 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

18.  

ҚР  заңдарын, үкімет 

шешімдері, БжҒМ-нің 

бұйрықтары, әдістемелік 

ұсынымдар, материалдар, БАҚ 

беттеріндегі материалдарды 

зерттеу  

Қыркүйек 

Талаптарға сай 

жасақталған 

құжаттар 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

19.  

Облыстық білім 

басқармасының 

ұйымдастыруымен өткізілетін 

оқу ісі жөніндегі орынбасарлар 

отырыстарына, семинарларына 

қатысу  

Қыркүйек  
Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 
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20.  
Тақырыптық семинарлар, 

конференциялар және т.б. 

шараларға қатысу  

Қыркүйек  
Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

21.  

Оқу жүктемесіне сай айлық 

жұмыс уақытын тіркеуге алу 

тізімін жасақтау, 

бухгалтерияға ұсыну 

Қыркүйек 

Жұмыс уақытын 

тіркеуге алу 

тізімін (бюджет 

ақылы топтар) 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

22.  
Облыстық білім басқармасына 

мемлекеттік қызмет көрсету 

бойынша есеп тапсыру  

Қыркүйек 

Мемлекеттік 

қызмет көрсету 

бойынша есеп 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

23.  

Істер номенклатурасын 

жаңарту бойынша оқу 

жұмысына қажетті 

номенклатуралар тізімін 

жасақтау, мұрағатшыға ұсыну 

Қыркүйек 
Істер номен-

клатурасы тізімі 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

Қазан 

№ 
Қаралатын мәселелердің, 

жұмыстардың атауы 

Орындау 

мерзімі 

Индикаторлар/ 

Соңғы нәтиже 
Жауаптылар 

1.  

Оқытушылардың сабақ 

жоспарларын тексеру, 

нәтижесін әкімшілік кеңесте 

баяндау 

Қазан Есеп 
Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

2.  Аралық аттестаттау 

материалдарын бекіту 
Қазан 

Аралық 

аттестаттау 

материалдары 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

3.  Сабақтардың сапасын тексеру, 

көмек беру 
Қазан Есеп 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары, 

әдіскер 

4.  ҰБДҚ мәліметтермен 

толықтыру 
Қазан Мәліметтер қоры 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары, 

бөлім меңгерушісі 

5.  

Жас оқытушылардың 

сабақтарына  қатысып,  талдау 

жасап, әдістемелік көмек 

көрсету 

Қазан Есеп 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары, 

әдіскер 

6.  

Жас оқытушылардың 

сабақтарына  қатысып,  талдау 

жасап, әдістемелік көмек 

көрсету 

Қазан Есеп 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары, 

әдіскер 

7.  

Студенттердің  үлгерімі мен 

сабаққа қатысуын қадағалау,  

нәтижесін әкімшілік кеңесте 

баяндау 

Қазан Есеп 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары, 

бөлім меңгерушісі 

8.  

Сабақ кестесі бойынша 

сабақтардың өту барысын 

тексеру, дер кезінде  

сабақтарды алмастыру 

Қазан Есеп 
Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

9.  

Оқу  кабинеттердің  

санитарлық-гигиеналық 

жағдайларын тексеру, 

нәтижесін әкімшілік кеңесте 

баяндау 

Апта 

сайын 
Есеп 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

10.  Қосымша сабақтар мен кеңес 

беру  жұмыстарын бақылау 
Қазан Есеп 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 
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11.  Мемлекеттік статистикалық 

есепті  тапсыру 
Қазан 

Статистикалық 

есеп 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары, 

бөлім 

меңгерушісі,жауаптылар 

12.  Топтардың ата-аналар 

жиналысына қатысу 
Қазан 

Ата-аналар 

жиналысы 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

13.  

«Директорлық бақылау» 

аралық білімді бақылау 

бойынша талдау жасап, 

педагогикалық кеңесте 

қорытындысын ұсыну 

Қазан Мониторинг 
Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

14.  

Аралық білімді бақылау 

қорытындысы бойынша, 

қажеттілігі бар студенттер 

үшін, сұраныстары негізінде 

ақылы курстар жүргізу туралы 

ұсынысты беру 

Қазан Ұсыныс 
Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

15.  

ҚР  заңдарын, үкімет 

шешімдері, БжҒМ-нің 

бұйрықтары, әдістемелік 

ұсынымдар, материалдар, БАҚ 

беттеріндегі материалдарды 

зерттеу  

Қазан 

Талаптарға сай 

жасақталған 

құжаттар 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

16.  

Облыстық білім 

басқармасының 

ұйымдастыруымен өткізілетін 

оқу ісі жөніндегі орынбасарлар 

отырыстарына, семинарларына 

қатысу  

Қазан  
Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

17.  
Тақырыптық семинарлар, 

конференциялар және т.б. 

шараларға қатысу  

Қазан  
Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

18.  

Оқу жүктемесіне сай айлық 

жұмыс уақытын тіркеуге алу 

тізімін жасақтау, бухгалтерияға 

ұсыну 

Қазан 

Жұмыс уақытын 

тіркеуге алу 

тізімін (бюджет 

ақылы топтар) 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

19.  
Сырттай оқу бөлімінің қысқы 

сессиясын, сабақтардың 

өтілуін қадағалау 

Қаңтар Есеп 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары, 

бөлім меңгерушісі 

 

Қараша 

№ 
Қаралатын мәселелердің, 

жұмыстардың атауы 

Орындау 

мерзімі 

Индикаторлар/ 

Соңғы нәтиже 
Жауаптылар 

1.  Аралық аттестаттау 

материалдарын бекіту 
Қараша 

Аралық 

аттестаттау 

материалдары 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

2.  

Оқытушылардың сабақ 

жоспарларын тексеру, 

нәтижесін әкімшілік кеңесте 

баяндау 

Қараша Есеп 
Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

3.  Сабақтардың сапасын тексеру, 

көмек беру 
Қараша Есеп 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары, 

әдіскер 
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4.  ҰБДҚ мәліметтермен 

толықтыру 
Қараша 

Мәліметтер 

қоры 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары, 

бөлім 

меңгерушісі,жауаптылар 

5.  

Теориялық оқытуды есепке алу 

журналын толтырылуын 

тексеру, нәтижесін әкімшілік 

кеңесте баяндау  

Қараша Есеп 
Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

6.  

Жас оқытушылардың 

сабақтарына  қатысып,  талдау 

жасап, әдістемелік көмек 

көрсету.  

Қараша Есеп 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары, 

әдіскер 

7.  

Студенттердің  үлгерімі мен 

сабаққа қатысуын қадағалау,  

нәтижесін әкімшілік кеңесте 

баяндау 

Қараша Есеп 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары, 

бөлім меңгерушісі 

8.  

Сабақ кестесі бойынша 

сабақтардың өту барысын 

тексеру, дер кезінде  

сабақтарды алмастыру 

Қараша Есеп 
Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

9.  Педагогикалық  Кеңес өткізу 

 
Қараша Хаттама 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

10.  

Оқу  кабинеттердің  

санитарлық-гигиеналық 

жағдайларын тексеру, 

нәтижесін әкімшілік кеңесте 

баяндау 

Апта 

сайын 
Есеп 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

11.  Қосымша сабақтар мен кеңес 

беру  жұмыстарын бақылау 
Қараша Есеп 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

12.  

«Құрылыс-жол пәндер» 

бірлестігінің апталығында 

ұйымдастырылатын  іс-

шараларына қатысып,  талдау 

Қараша Есеп 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары, 

әдіскер 

13.  Топтардың ата-аналар 

жиналысына қатысу 
Қараша 

Ата-аналар 

жиналысы 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

14.  

ҚР  заңдарын, үкімет 

шешімдері, БжҒМ-нің 

бұйрықтары, әдістемелік 

ұсынымдар, материалдар, БАҚ 

беттеріндегі материалдарды 

зерттеу  

Қараша 

Талаптарға сай 

жасақталған 

құжаттар 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

15.  

Облыстық білім 

басқармасының 

ұйымдастыруымен өткізілетін 

оқу ісі жөніндегі орынбасарлар 

отырыстарына, семинарларына 

қатысу  

Қараша  
Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

16.  
Тақырыптық семинарлар, 

конференциялар және т.б. 

шараларға қатысу  

Қараша  
Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

17.  

Оқу жүктемесіне сай айлық 

жұмыс уақытын тіркеуге алу 

тізімін жасақтау, бухгалтерияға 

ұсыну 

Қараша 

Жұмыс 

уақытын 

тіркеуге алу 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 
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тізімін (бюджет 

ақылы топтар) 

18.  
Сырттай оқу бөлімі 

студенттерінің қысқы 

сессиясын қорытындылау 

Ақпан Ведомость 
ДОЖЖ орынбасары, бөлім 

меңгерушісі 

 

Желтоқсан 

№ 
Қаралатын мәселелердің, 

жұмыстардың атауы 

Орындау 

мерзімі 

Индикаторлар/ 

Соңғы нәтиже 
Жауаптылар 

1.  Оқу процесінің  кестесінің 

орындалуын  қадағалау 
Желтоқсан Есеп 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

2.  Аралық аттестаттау 

материалдарын бекіту 
Желтоқсан 

Аралық 

аттестаттау 

материалдары 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі 

орынбасары,бөлім 

меңгерушілері 

3.  

Жалпы білім беретін пәндер 

бойынша және 2 курстардың 

оқу жұмыс жоспарына сай 

базалық, кәсіптік модлуьдер 

бойынша оқу жетістіктерін 

бағалаудың балдық-рейтингтік 

жүйесін қолдану, чек-парақтар 

қолдануын тексеру 

Желтоқсан Чек-парақтар 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары, 

әдіскер 

4.  

«Әлеуметтік-гуманитарлық» 

пәндер бірлестігінің  

апталығында 

ұйымдастырылатын  іс-

шараларына қатысып,  талдау 

Желтоқсан Есеп 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары, 

әдіскер 

5.  
Сырттай оқу бөлімі 

студенттерінің қысқы 

сессиясына  әзірлік 

Желтоқсан 
Жүктеме, 

сабақ кестесі 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары, 

бөлім меңгерушісі 

6.  

Оқытушылардың сабақ 

жоспарларын тексеру, 

нәтижесін әкімшілік кеңесте 

баяндау 

Желтоқсан Есеп 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі 

орынбасары,әдіскер 

7.  Сабақтардың сапасын тексеру, 

көмек беру 
Желтоқсан Есеп 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары, 

әдіскер 

8.  ҰБДҚ мәліметтермен 

толықтыру 
Желтоқсан 

Мәліметтер 

қоры 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары, 

бөлім 

меңгерушісі,жауаптылар 

9.  

Теориялық оқытуды есепке алу 

журналын толтырылуын 

тексеру, нәтижесін әкімшілік 

кеңесте баяндау  

Желтоқсан Есеп 
Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

10.  

Жас оқытушылардың 

сабақтарына  қатысып,  талдау 

жасап, әдістемелік көмек 

көрсету.  

Желтоқсан Есеп 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары, 

әдіскер 

11.  

Студенттердің  үлгерімі мен 

сабаққа қатысуын қадағалау,  

нәтижесін әкімшілік кеңесте 

баяндау 

Желтоқсан Есеп 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары, 

бөлім меңгерушісі 
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12.  

Сабақ кестесі бойынша 

сабақтардың өту барысын 

тексеру, дер кезінде  

сабақтарды алмастыру 

Желтоқсан Есеп 
Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

13.  

Оқу  кабинеттердің  

санитарлық-гигиеналық 

жағдайларын тексеру, 

нәтижесін әкімшілік кеңесте 

баяндау 

Апта сайын Есеп 
Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

14.  Қосымша сабақтар мен кеңес 

беру  жұмыстарын бақылау 
Желтоқсан Есеп 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

15.  Топтардың ата-аналар 

жиналысына қатысу 
Желтоқсан 

Ата-аналар 

жиналысы 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

16.  

ҚР  заңдарын, үкімет 

шешімдері, БжҒМ-нің 

бұйрықтары, әдістемелік 

ұсынымдар, материалдар, БАҚ 

беттеріндегі материалдарды 

зерттеу  

Желтоқсан 

Талаптарға сай 

жасақталған 

құжаттар 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

17.  

Педагогикалық Кеңес 

отырысына дайындық, 1-

жарты жылдықты 

қорытындылау.  

Желтоқсан Хаттама 
Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

18.  

Облыстық білім басқарм  

асының ұйымдастыруымен 

өткізілетін оқу ісі жөніндегі 

орынбасарлар отырыстарына, 

семинарларына қатысу  

Желтоқсан  
Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

19.  
Тақырыптық семинарлар, 

конференциялар және т.б. 

шараларға қатысу  

Желтоқсан  
Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

20.  

Оқу жүктемесіне сай айлық 

жұмыс уақытын тіркеуге алу 

тізімін жасақтау, 

бухгалтерияға ұсыну 

Желтоқсан 

Жұмыс 

уақытын 

тіркеуге алу 

тізімін (бюджет 

ақылы топтар) 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

21.  Аралық аттестаттау 

материалдарын бекіту 
Желтоқсан 

Аралық 

аттестаттау 

материалдары 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

22.  Аралық аттестаттау 

емтихандарын бақылау 
Желтоқсан Ведомость 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары, 

бөлім меңгерушісі 

   

Қаңтар 

№ 
Қаралатын мәселелердің, 

жұмыстардың атауы 

Орындау 

мерзімі 

Индикаторлар/ 

Соңғы нәтиже 
Жауаптылар 

1.  
Оқытушылардың сабақ 

жоспарларын тексеру, нәтижесін 

әкімшілік кеңесте баяндау 

Қаңтар Есеп 

Директордың оқу-

ісі жөніндегі 

орынбасары 

2.  Сабақтардың сапасын тексеру, 

көмек беру 
Қаңтар Есеп 

Директордың оқу-

ісі жөніндегі 

орынбасары, 

әдіскер 
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3.  
ҰБДҚ мәліметтермен толықтыру Қаңтар 

Мәліметтер 

қоры 

Директордың оқу-

ісі жөніндегі 

орынбасары, бөлім 

меңгерушісі және 

жауапты 

4.  
Жас оқытушылардың сабақтарына  

қатысып,  талдау жасап, 

әдістемелік көмек көрсету.  

Қаңтар Есеп 

Директордың оқу-

ісі жөніндегі 

орынбасары, 

әдіскер 

5.  

Студенттердің  үлгерімі мен 

сабаққа қатысуын қадағалау,  

нәтижесін әкімшілік кеңесте 

баяндау 

Қаңтар Есеп 

Директордың оқу-

ісі жөніндегі 

орынбасары, бөлім 

меңгерушісі 

6.  
Сабақ кестесі бойынша 

сабақтардың өту барысын тексеру, 

дер кезінде  сабақтарды алмастыру 

Қаңтар Есеп 

Директордың оқу-

ісі жөніндегі 

орынбасары 

7.  

Оқу  кабинеттердің  санитарлық-

гигиеналық жағдайларын тексеру, 

нәтижесін әкімшілік кеңесте 

баяндау 

Апта сайын Есеп 

Директордың оқу-

ісі жөніндегі 

орынбасары 

8.  Қосымша сабақтар мен кеңес беру  

жұмыстарын бақылау 
Қаңтар Есеп 

Директордың оқу-

ісі жөніндегі 

орынбасары 

9.  Топтардың ата-аналар жиналысына 

қатысу 
Қаңтар 

Ата-аналар 

жиналысы 

Директордың оқу-

ісі жөніндегі 

орынбасары 

10.  

ҚР  заңдарын, үкімет шешімдері, 

БжҒМ-нің бұйрықтары, әдістемелік 

ұсынымдар, материалдар, БАҚ 

беттеріндегі материалдарды 

зерттеу  

Қаңтар 

Талаптарға сай 

жасақталған 

құжаттар 

Директордың оқу-

ісі жөніндегі 

орынбасары 

11.  

Облыстық білім басқармасының 

ұйымдастыруымен өткізілетін оқу 

ісі жөніндегі орынбасарлар 

отырыстарына, семинарларына 

қатысу  

Қаңтар  

Директордың оқу-

ісі жөніндегі 

орынбасары 

12.  
Тақырыптық семинарлар, 

конференциялар және т.б. 

шараларға қатысу  

Қаңтар  

Директордың оқу-

ісі жөніндегі 

орынбасары 

13.  

2-жарты жылдықтың сабақ 

кестесін, жеке сабақтар кестесін, 

факультатив сабақтар кестесін 

құрастыру, бекіту 

Қаңтар 

Сабақ кестесі, 

жеке сабақтар 

кестесі, 

факультатив 

сабақтар кестесі 

Директордың оқу-

ісі жөніндегі 

орынбасары,бөлім 

меңгерушілері 

14.  
Оқу жүктемесіне сай айлық жұмыс 

уақытын тіркеуге алу тізімін 

жасақтау, бухгалтерияға ұсыну 

Қаңтар 

Жұмыс уақытын 

тіркеуге алу 

тізімін (бюджет 

ақылы топтар) 

Директордың оқу-

ісі жөніндегі 

орынбасары 

 

Ақпан 

№ 
Қаралатын мәселелердің, 

жұмыстардың атауы 

Орындау 

мерзімі 

Индикаторлар/ 

Соңғы нәтиже 
Жауаптылар 

1.  Оқу процесінің  кестесінің 

орындалуын  қадағалау 
Ақпан Есеп 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 
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2.  

Жалпы білім беретін пәндер 

бойынша және 2 курстардың 

оқу жұмыс жоспарына сай 

базалық, кәсіптік модлуьдер 

бойынша оқу жетістіктерін 

бағалаудың балдық-рейтингтік 

жүйесін қолдану, чек-парақтар 

қолдануын тексеру 

Ақпан Есеп 
Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

3.  

Оқытушылардың сабақ 

жоспарларын тексеру, 

нәтижесін әкімшілік кеңесте 

баяндау 

Ақпан Есеп 
Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

4.  Сабақтардың сапасын тексеру, 

көмек беру 
Ақпан Есеп 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары, 

әдіскер 

5.  ҰБДҚ мәліметтермен 

толықтыру 
Ақпан 

Мәліметтер 

қоры 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары, 

бөлім 

меңгерушісі,жауаптылар 

6.  

Теориялық оқытуды есепке 

алу журналын толтырылуын 

тексеру, нәтижесін әкімшілік 

кеңесте баяндау  

Ақпан Есеп 
Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

7.  

Жас оқытушылардың 

сабақтарына  қатысып,  талдау 

жасап, әдістемелік көмек 

көрсету.  

Ақпан Есеп 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары, 

әдіскер 

8.  

Студенттердің  үлгерімі мен 

сабаққа қатысуын қадағалау,  

нәтижесін әкімшілік кеңесте 

баяндау 

Ақпан Есеп 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары, 

бөлім меңгерушісі 

9.  

Сабақ кестесі бойынша 

сабақтардың өту барысын 

тексеру, дер кезінде  

сабақтарды алмастыру 

Ақпан Есеп 
Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

10.  

Оқу  кабинеттердің  

санитарлық-гигиеналық 

жағдайларын тексеру, 

нәтижесін әкімшілік кеңесте 

баяндау 

Апта 

сайын 
Есеп 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

11.  Қосымша сабақтар мен кеңес 

беру  жұмыстарын бақылау 
Ақпан Есеп 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

12.  Топтардың ата-аналар 

жиналысына қатысу 
Ақпан 

Ата-аналар 

жиналысы 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

13.  

ҚР  заңдарын, үкімет 

шешімдері, БжҒМ-нің 

бұйрықтары, әдістемелік 

ұсынымдар, материалдар, БАҚ 

беттеріндегі материалдарды 

зерттеу  

Ақпан 

Талаптарға сай 

жасақталған 

құжаттар 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

14.  

Облыстық білім 

басқармасының 

ұйымдастыруымен өткізілетін 

оқу ісі жөніндегі 

Ақпан  
Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 
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орынбасарлар отырыстарына, 

семинарларына қатысу  

15.  
Тақырыптық семинарлар, 

конференциялар және т.б. 

шараларға қатысу  

Ақпан  
Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

16.  

Оқу жүктемесіне сай айлық 

жұмыс уақытын тіркеуге алу 

тізімін жасақтау, 

бухгалтерияға ұсыну 

Ақпан 

Жұмыс уақытын 

тіркеуге алу 

тізімін (бюджет 

ақылы топтар) 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

 

Наурыз 

№ 
Қаралатын мәселелердің, 

жұмыстардың атауы 

Орындау 

мерзімі 

Индикаторлар/ 

Соңғы нәтиже 
Жауаптылар 

1.  Педагогикалық Кеңес 

отырысына дайындық 
Наурыз Хаттама 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

2.  Аралық аттестаттау 

материалдарын бекіту 
Наурыз 

Аралық 

аттестаттау 

материалдары 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

3.  

Жалпы білім беретін пәндер 

бойынша және 2 курстардың 

оқу жұмыс жоспарына сай 

базалық, кәсіптік модлуьдер 

бойынша оқу жетістіктерін 

бағалаудың балдық-рейтингтік 

жүйесін қолдану, чек-парақтар 

қолдануын тексеру 

Наурыз Есеп 
Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

4.  

«Жалпы пәндер» бірлестігінің  

апталығына  

ұйымдастырылатын іс-  

шараларына қатысып,  талдау 

Наурыз Есеп 
Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

5.  

Оқытушылардың сабақ 

жоспарларын тексеру, 

нәтижесін әкімшілік кеңесте 

баяндау 

Наурыз Есеп 
Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

6.  Сабақтардың сапасын тексеру, 

көмек беру 
Наурыз Есеп 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

7.  ҰБДҚ мәліметтермен 

толықтыру 
Наурыз Мәліметтер қоры 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары, 

бөлім 

меңгерушісі,жауаптылар 

8.  

Жас оқытушылардың 

сабақтарына  қатысып,  талдау 

жасап, әдістемелік көмек 

көрсету.  

Наурыз Есеп 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары, 

әдіскер 

9.  

Студенттердің  үлгерімі мен 

сабаққа қатысуын қадағалау,  

нәтижесін әкімшілік кеңесте 

баяндау 

Наурыз 

 

 

 

Есеп 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары, 

бөлім меңгерушісі 

10.  

Сабақ кестесі бойынша 

сабақтардың өту барысын 

тексеру, дер кезінде  

сабақтарды алмастыру 

Наурыз Есеп 
Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

11.  Оқу  кабинеттердің  

санитарлық-гигиеналық 

Апта 

сайын 
Есеп 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 
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жағдайларын тексеру, 

нәтижесін әкімшілік кеңесте 

баяндау 

12.  Қосымша сабақтар мен кеңес 

беру  жұмыстарын бақылау 
Наурыз Есеп 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

13.  Топтардың ата-аналар 

жиналысына қатысу 
Наурыз 

Ата-аналар 

жиналысы 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

14.  

ҚР  заңдарын, үкімет 

шешімдері, БжҒМ-нің 

бұйрықтары, әдістемелік 

ұсынымдар, материалдар, БАҚ 

беттеріндегі материалдарды 

зерттеу  

Наурыз 

Талаптарға сай 

жасақталған 

құжаттар 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

15.  

Облыстық білім 

басқармасының 

ұйымдастыруымен өткізілетін 

оқу ісі жөніндегі 

орынбасарлар отырыстарына, 

семинарларына қатысу  

Наурыз  
Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

16.  
Тақырыптық семинарлар, 

конференциялар және т.б. 

шараларға қатысу  

Наурыз  
Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

17.  

Оқу жүктемесіне сай айлық 

жұмыс уақытын тіркеуге алу 

тізімін жасақтау, 

бухгалтерияға ұсыну 

Наурыз 

Жұмыс уақытын 

тіркеуге алу 

тізімін (бюджет 

ақылы топтар) 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

18.  
Қорытынды аттестаттау 

материалдарын дайындау, 

бекітуге әзірлеу 

Наурыз 

Қорытынды 

аттестаттау 

билеттері 

ДОЖЖ орынбасары 

 

 

№ 
Қаралатын мәселелердің, 

жұмыстардың атауы 

Орындау 

мерзімі 

Индикаторлар/ 

Соңғы нәтиже 
Жауаптылар 

1.  Аралық аттестаттау 

материалдарын бекіту 
Сәуір 

Аралық 

аттестаттау 

материалдары 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

2.  

Жалпы білім беретін пәндер 

бойынша және 2 курстардың 

оқу жұмыс жоспарына сай 

базалық, кәсіптік модлуьдер 

бойынша оқу жетістіктерін 

бағалаудың балдық-

рейтингтік жүйесін қолдану, 

чек-парақтар қолдануын 

тексеру 

Сәуір Есеп 
Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

3.  

Оқытушылардың сабақ 

жоспарларын тексеру, 

нәтижесін әкімшілік кеңесте 

баяндау 

Сәуір Есеп 
Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

4.  Сабақтардың сапасын 

тексеру, көмек беру 
Сәуір Есеп 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары, 

әдіскер 

5.  Теориялық оқытуды есепке 

алу журналын толтырылуын 
Сәуір Есеп 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 
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тексеру, нәтижесін әкімшілік 

кеңесте баяндау  

6.  ҰБДҚ мәліметтермен 

толықтыру 
Сәуір Мәліметтер қоры 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары, 

бөлім 

меңгерушісі,жауаптылар 

7.  

Жас оқытушылардың 

сабақтарына  қатысып,  талдау 

жасап, әдістемелік көмек 

көрсету.  

Сәуір Есеп 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары, 

әдіскер 

8.  

Студенттердің  үлгерімі мен 

сабаққа қатысуын қадағалау,  

нәтижесін әкімшілік кеңесте 

баяндау 

Сәуір Есеп 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары, 

бөлім меңгерушісі 

9.  

Сабақ кестесі бойынша 

сабақтардың өту барысын 

тексеру, дер кезінде  

сабақтарды алмастыру 

Сәуір Есеп 
Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

10.  

Оқу  кабинеттердің  

санитарлық-гигиеналық 

жағдайларын тексеру, 

нәтижесін әкімшілік кеңесте 

баяндау 

Апта 

сайын 
Есеп 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

11.  Қосымша сабақтар мен кеңес 

беру  жұмыстарын бақылау 
Сәуір Есеп 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

12.  Топтардың ата-аналар 

жиналысына қатысу 
Сәуір 

Ата-аналар 

жиналысы 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

13.  

ҚР  заңдарын, үкімет 

шешімдері, БжҒМ-нің 

бұйрықтары, әдістемелік 

ұсынымдар, материалдар, 

БАҚ беттеріндегі 

материалдарды зерттеу  

Сәуір 

Талаптарға сай 

жасақталған 

құжаттар 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

14.  

Облыстық білім 

басқармасының 

ұйымдастыруымен өткізілетін 

оқу ісі жөніндегі 

орынбасарлар отырыстарына, 

семинарларына қатысу  

Сәуір  
Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

15.  
Тақырыптық семинарлар, 

конференциялар және т.б. 

шараларға қатысу  

Сәуір  
Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

16.  

Оқу жүктемесіне сай айлық 

жұмыс уақытын тіркеуге алу 

тізімін жасақтау, 

бухгалтерияға ұсыну 

Сәуір 

Жұмыс уақытын 

тіркеуге алу 

тізімін (бюджет 

ақылы топтар) 

Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

 

Мамыр 

№ 
Қаралатын мәселелердің, 

жұмыстардың атауы 

Орындау 

мерзімі 

Индикаторлар/ 

Соңғы нәтиже 
Жауаптылар 

1.  Аралық аттестаттау материалдарын 

бекіту 
Мамыр 

Аралық 

аттестаттау 

материалдары 

Директордың 

оқу-ісі жөніндегі 

орынбасары 
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2.  

Жалпы білім беретін пәндер 

бойынша және 2 курстардың оқу 

жұмыс жоспарына сай базалық, 

кәсіптік модлуьдер бойынша оқу 

жетістіктерін бағалаудың балдық-

рейтингтік жүйесін қолдану, чек-

парақтар қолдануын тексеру 

Мамыр Есеп 

Директордың 

оқу-ісі жөніндегі 

орынбасары 

3.  
«Кәсіптік пәндер» бірлестігінің 

апталығында  ұйымдастырылған іс-  

шараларына қатысып,  талдау 

Мамыр Есеп 

Директордың 

оқу-ісі жөніндегі 

орынбасары 

4.  
Оқытушылардың сабақ 

жоспарларын тексеру, нәтижесін 

әкімшілік кеңесте баяндау 

Мамыр Есеп 

Директордың 

оқу-ісі жөніндегі 

орынбасары 

5.  Сабақтардың сапасын тексеру, 

көмек беру 
Мамыр Есеп 

Директордың 

оқу-ісі жөніндегі 

орынбасары, 

әдіскер 

6.  
ҰБДҚ мәліметтермен толықтыру Мамыр Мәліметтер қоры 

ДОЖЖ 

орынбасары, 

бөлім 

меңгерушісі 

7.  
Жас оқытушылардың сабақтарына  

қатысып,  талдау жасап, әдістемелік 

көмек көрсету.  

Мамыр Есеп 

Директордың 

оқу-ісі жөніндегі 

орынбасары, 

әдіскер 

8.  

Студенттердің  үлгерімі мен 

сабаққа қатысуын қадағалау,  

нәтижесін әкімшілік кеңесте 

баяндау 

Мамыр Есеп 

Директордың 

оқу-ісі жөніндегі 

орынбасары, 

бөлім 

меңгерушісі 

9.  
Сабақ кестесі бойынша 

сабақтардың өту барысын тексеру, 

дер кезінде  сабақтарды алмастыру 

Мамыр Есеп 

Директордың 

оқу-ісі жөніндегі 

орынбасары 

10.  

Оқу  кабинеттердің  санитарлық-

гигиеналық жағдайларын тексеру, 

нәтижесін әкімшілік кеңесте 

баяндау 

Апта сайын Есеп 

Директордың 

оқу-ісі жөніндегі 

орынбасары 

11.  Қосымша сабақтар мен кеңес беру  

жұмыстарын бақылау 
Мамыр Есеп 

Директордың 

оқу-ісі жөніндегі 

орынбасары 

12.  Топтардың ата-аналар жиналысына 

қатысу 
Мамыр 

Ата-аналар 

жиналысы 

Директордың 

оқу-ісі жөніндегі 

орынбасары 

13.  

ҚР  заңдарын, үкімет шешімдері, 

БжҒМ-нің бұйрықтары, әдістемелік 

ұсынымдар, материалдар, БАҚ 

беттеріндегі материалдарды зерттеу  

Мамыр 

Талаптарға сай 

жасақталған 

құжаттар 

Директордың 

оқу-ісі жөніндегі 

орынбасары 

14.  

Облыстық білім басқармасының 

ұйымдастыруымен өткізілетін оқу 

ісі жөніндегі орынбасарлар 

отырыстарына, семинарларына 

қатысу  

Мамыр  

Директордың 

оқу-ісі жөніндегі 

орынбасары 
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15.  Қорытынды аттестаттау 

материалдарын  бекіту 
Мамыр 

Қорытынды 

аттестаттау 

билеттері 

Директордың 

оқу-ісі жөніндегі 

орынбасары, 

бөлім 

меңгерушілері 

16.  Қорытынды аттестаттау кестесін 

бекіту  
Мамыр 

Қорытынды 

аттестаттау 

кестесі 

Директордың 

оқу-ісі жөніндегі 

орынбасары 

17.  
Тақырыптық семинарлар, 

конференциялар және т.б. 

шараларға қатысу  

Мамыр  

Директордың 

оқу-ісі жөніндегі 

орынбасары 

18.  
Оқу жүктемесіне сай айлық жұмыс 

уақытын тіркеуге алу тізімін 

жасақтау, бухгалтерияға ұсыну 

Мамыр 

Жұмыс уақытын 

тіркеуге алу 

тізімін (бюджет 

ақылы топтар) 

Директордың 

оқу-ісі жөніндегі 

орынбасары 

19.  
Облыстық білім басқармасына 

мемлекеттік қызмет көрсету 

бойынша есеп тапсыру  

Мамыр 

Мемлекеттік 

қызмет көрсету 

бойынша есеп 

Директордың 

оқу-ісі жөніндегі 

орынбасары 

Маусым 

№ 
Қаралатын мәселелердің, 

жұмыстардың атауы 

Орындау 

мерзімі 

Индикаторлар/ 

Соңғы нәтиже 
Жауаптылар 

1.  
Қорытынды аттестаттау 

емтихандарын өткізу,  қадағалау, 

қорытындылау 

Маусым Есеп, хаттама 

Директордың 

оқу-ісі жөніндегі 

орынбасары, 

бөлім 

меңгерушісі 

2.  

Теориялық оқытуды есепке алу 

журналын толтырылуын тексеру, 

нәтижесін әкімшілік кеңесте 

баяндау  

Маусым Есеп 

Директордың 

оқу-ісі жөніндегі 

орынбасары 

3.  Аралық аттестаттау емтихандарын 

өткізу,  қадағалау 
Маусым Есеп, хаттама 

Директордың 

оқу-ісі жөніндегі 

орынбасары 

4.  
Педагогикалық Кеңес отырысына 

дайындық. 2-жарты жылдықты, 

жылды қорытындылау. 

Маусым Хаттама 

Директордың 

оқу-ісі жөніндегі 

орынбасары, 

бөлім 

меңгерушісі 

5.  
2023-2024 оқу жылының жұмыс 

жоспарын жасақтау, бекітуге 

әзірлеу 

Маусым Жұмыс жоспары 

Директордың 

оқу-ісі жөніндегі 

орынбасары, 

бөлім 

меңгерушісі 

6.  Мамандықтар бойынша қалдық 

жүктемені анықтау 
Маусым Қалдық жүктеме 

Директордың 

оқу-ісі жөніндегі 

орынбасары, 

кафедра 

меңгерушілері 

7.  
Оқу жылының қорытындысы 

бойынша еңбек шартын ұзартуға 

арналған әңгімелесу жүргізу 

Маусым  

директор,кадр 

бөлімі 

 

8.  Жыл қорытындысын талдау,   

оқытушыларды марапаттауға ұсыну  
Маусым  

Директордың 

орынбасарлары, 
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бөлім 

меңгерушілері 

9.  
Оқу жүктемесіне сай айлық жұмыс 

уақытын тіркеуге алу тізімін 

жасақтау, бухгалтерияға ұсыну 

Маусым 

Жұмыс уақытын 

тіркеуге алу 

тізімін (бюджет 

ақылы топтар) 

Директордың 

оқу-ісі жөніндегі 

орынбасары 

10.  
Облыстық білім басқармасына 

мемлекеттік қызмет көрсету 

бойынша есеп тапсыру  

Маусым 

Мемлекеттік 

қызмет көрсету 

бойынша есеп 

Директордың 

оқу-ісі жөніндегі 

орынбасары 
 

Оқу-өндірістік жұмыс жоспары. 

Мақсат 

студенттердің кәсіби дайындығының жоғары деңгейін қамтамасыз ету, еңбек нарығында 

сұранысқа ие жоғары білікті мамандарды шығару. 

Тапсырмалар 

1. Студенттердің кәсіптік тәжірибеден өту орнын қамтамасыз ету және анықтау. 

2.  Оқу жұмыс бағдарламасын келісу және бекіту 

3. Жеке шарттар жасасу, сондай-ақ дуальды оқыту нысаны бойынша даярлау үшін. 

4. Оқу-өндірістік шеберханалардың материалдық базасын нығайту, оларды қажетті 

жабдықтармен, құралдармен және материалдармен жабдықтау жөніндегі іс-шараларды жүзеге 

асыру. 

5.  Дуальді оқыту үшін ұсынылатын мамандықтар тізбесін айқындау 

6. WorldSkills чемпионатын өткізу, дайындау, ұйымдастыру және қатысу. 

7. WorldSkills құралдарын ескере отырып бағалау жүйесін енгізу (демо емтихан) 

8. Бағалаудың ашықтығын арттыру үшін Worldskills Kazakhstan (CIS)чемпионаттарында 

нәтижелер мониторингі жүйесін енгізу 

9. Колледжде Бизнестің қамқорлығын ілгерілету 

10. Қатысушыны WorldSkills Competition 2022 Special Edition әлем чемпионатына дайындау. 

WorldSkills Kazakhstan республикалық чемпионатына қатысушыларды дайындау 

11. Оқытушылар мен өндірістік оқыту шеберлерінің біліктілігін арттыру курстары. 

12. Оқытушылар мен өндірістік оқыту шеберлерін оқыту және тағылымдамадан өткізу. 

           

№ 

 

Қаралатын мәселелер бойынша 

жұмыстардың атауы 

Өткізу 

мерзімі 

Индикаторлар/Соңғы 

нәтиже Жауаптылар 

1 

Оқу-өндірістік қызметін 

ұйымдастыруды айқындайтын 

құжаттарды әзірлеу және бекіту 

(Оқу процесінің кестесі, өндірістік 

оқытудың күнтізбелік-тақырыптық 

бағдарламалары) 

тамыз 

Оқу процесінің кестесі, 

өндірістік оқытудың 

күнтізбелік-тақырыптық 

бағдарламалары 

Директордың 

ОӨЖ жөніндегі 

орынбасары Оқу-

өндірістік 

шеберханалардың 

меңгерушісі 

2 

Студенттерді практика базалары 

бойынша бөлуді ұйымдастыру. 

Студенттердің практикадан өтуі 

туралы бұйрық жобасын дайындау. 

Оқу 

кестесіне 

сәйкес 

Бұйрықпен таныстыру Директордың 

ОӨЖ жөніндегі 

орынбасары Оқу-

өндірістік 

шеберханалардың 

меңгерушісі 

3 

Студенттерді қабылдау туралы 

кәсіпорын басшыларын хабардар 

ету. 

Оқу 

кестесіне 

сәйкес 

Кәсіпорындарға 

орналастыру 

Директордың 

ОӨБ жөніндегі 

орынбасары, оқу-

өндірістік 

шеберханалардың 
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меңгерушісі 

   4 
Тәжірибе жетекшілеріне 

консультациялық көмек көрсету. 

Оқу жылы 

ішінде 

Ақпарат Директордың 

ОӨЖ жөніндегі 

орынбасары Оқу-

өндірістік 

шеберханалардың 

меңгерушісі 

5 

Кәсіпорындармен, ұйымдармен 

кәсіптік практика жүргізуге, 

практика базаларын кеңейтуге 

келісімшарттар жасасу. 

Оқу 

кестесіне 

сәйкес  

Келісімшарт жасасу 
Оқу-өндірістік 

шеберханалардың 

меңгерушісі 

6 
Кәсіпорындарда тәжірибе жүргізуді 

мерзімді бақылау. 

Оқу 

кестесіне 

сәйкес 

Нысандарға бару. Тәжірбие 

жетекшілерін қадағалау 

Оқу-өндірістік 

шеберханалардың 

меңгерушісі 

7 

Оқытушылардың практика 

бойынша педагогикалық жүктемені 

орындауын бақылауды жүзеге 

асыру. 

Оқу 

кестесіне 

сәйкес 

Тәжірбие жетекшілерін 

бақылау 
Оқу-өндірістік 

шеберханалардың 

меңгерушісі 

8 

Кейіннен талдаумен 

оқытушылардың практикалық 

сабақтарына қатысу. 

Кестеге 

сәйкес 

сабаққа 

қатысу 

Өзара қатысу кестесі. Директордың 

ОӨЖ жөніндегі 

орынбасары Оқу-

өндірістік 

шеберханалардың 

меңгерушісі 

9 

Тиімді кәсіптік бағдар беру жұмысы 

үшін кәсіпорындардың 

қызметкерлерін тарта отырып, 

кәсіби іс-шараларды ұйымдастыру. 

Оқу жылы 

ішінде 

Іс шаралардың өтуі Директордың 

ОӨЖ жөніндегі 

орынбасары Оқу-

өндірістік 

шеберханалардың 

меңгерушісі 

10 

Біліктілік комиссияларында жұмыс 

істеу үшін жұмыс берушілерді 

тарту. 

Оқу жылы 

ішінде 

Емтихан кестесімен 

танысу. 

Директордың 

ОӨЖ жөніндегі 

орынбасары Оқу-

өндірістік 

шеберханалардың 

меңгерушісі 

11 
Колледжден практика 

басшыларының есептілігін тексеру 

Оқу 

кестесіне 

сәйкес 

Тәжірибе туралы есеп. Директордың 

ОӨЖ жөніндегі 

орынбасары Оқу-

өндірістік 

шеберханалардың 

меңгерушісі 
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12 

Тәжірибені ұйымдастыру сапасына 

қанағаттану мәселелері бойынша 

білім алушыларға сауалнама 

жүргізу. 

Оқу жылы 

ішінде 

Сауалнама. 

Оқу-өндірістік 

шеберханалардың 

меңгерушісі 

13 

Колледж білім алушыларын 

теориялық және практикалық 

даярлау сапасына қанағаттану 

мәселелері бойынша 

кәсіпорындарға сауалнама жүргізу. 

 

 

оқу жылы 

ішінде 

Сауалнама. 

Оқу-өндірістік 

шеберханалардың 

меңгерушісі 

14 

Өндірістік практика 

қорытындылары бойынша 

конференция ұйымдастыру. 

Оқу 

кестесіне 

сәйкес 

Өндірістік практика 

қорытындылары бойынша 

есеп.  

Директордың 

ОӨЖ жөніндегі 

орынбасары  

15 

 Оқытушылар мен студенттердің ЕҚ 

және ТБ орындалуын бақылау 

 

оқу жылы 

ішінде 

Журнал. 
Оқу-өндірістік 

шеберханалардың 

меңгерушісі 

16 

Өндірістік практика бойынша 

журналдарды жүргізу сапасын 

бақылау. 

Оқу 

кестесіне 

сәйкес 

Ескерту, кеңес беру Оқу-өндірістік 

шеберханалардың 

меңгерушісі 

17 

Оқытушылар мен өндірістік оқыту 

шеберлерінің біліктілігін арттыру 

курстары және тағылымдамадан 

өткізу. 

оқу жылы 

ішінде 

Тағылымдамадан өту 

туралы есеп.  
Оқу-өндірістік 

шеберханалардың 

меңгерушісі 

18 

  НҚА орындау бойынша жұмыс. 
оқу жылы 

ішінде 

НҚА сақтау. Директордың 

ОӨЖ жөніндегі 

орынбасары 

19 Кәсіпорындарда оқу сыныптарын 

ашу. 

оқу жылы 

ішінде 

Кәсіпорындарда оқу 

сыныптарын ашу туралы 

шарт жасасу 

Директордың 

ОӨЖ жөніндегі 

орынбасары Оқу-

өндірістік 

шеберханалардың 

меңгерушісі 

20 

Колледж базасында "Бос орындар 

жәрмеңкесін" ұйымдастыру. 

 

ақпан 

Сайтқа Ақпарат және 

әлеуметтік желілер. 
Директордың 

ОӨЖ жөніндегі 

орынбасары 

шеберханалардың 

меңгерушісі 

21 

Халықаралық конференция өткізу 

«WorldSkills Kazakhstan Conference 

2022» 

 

қараша 

Колледж тәжірибесінің 

таралуын қорытындылау Директордың 

ОӨЖ жөніндегі 

орынбасары 
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22 Оқыту сапасының мониторингі 
оқу жылы 

ішінде 

Сайтқа Ақпарат және 

әлеуметтік желілер Директордың 

ОӨЖ жөніндегі 

орынбасары 

23 Білім сапасының динамикасы 
оқу жылы 

ішінде 

Сайтқа Ақпарат және 

әлеуметтік желілер Директордың 

ОӨЖ жөніндегі 

орынбасары 

24 Қорытындылау маусым 

Қорытынды есеп Директордың 

ОӨЖ жөніндегі 

орынбасары 

Құзіреттілік орталығының жұмыс жоспары 

"Жас маман" жобасы Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2019 

жылғы 23 қаңтарда Жастар жылының салтанатты ашылу салтанатында берген тапсырмасына сәйкес 

әзірленді. "Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 

жылдарға арналған "Еңбек"Мемлекеттік бағдарламасына өзгерістер мен толықтырулар енгізу 

туралы" ҚР Үкіметінің қаулысымен. "Жас маман" жобасының мақсаты 180 колледжді және 20 

жоғары оқу орнын 100 аса сұранысқа ие мамандық бойынша жаңғырту және білікті мамандарды 

даярлаудың халықаралық тәжірибесін енгізу болып табылады. 

Мақсаты: 1.Халықаралық стандарттарға сәйкес келетін білікті мамандарды даярлау. 2. WorldSkills 

чемпионаттары үшін құзыреттер орталығы базасында қатысушыларды дайындау. 3. Жеке тұлғаны 

дамыту шеңберінде мамандықтарды дәріптеу  

Тапсырмалар: 1. Құрылыс бейіні бойынша еңбек нарығында неғұрлым талап етілетін кәсіптерді 

айқындау; 2. Оқытушылар мен өндірістік оқыту шеберлерін оқыту және тағылымдамадан өткізу; 3. 

Курстар оқытушылар мен өндірістік оқыту шеберлерінің біліктілігін арттыру 

№ Қаралатын мәселелер бойынша 

жұмыстардың атауы 

Орындау 

мерзімі 

Индикаторлар/ 

Соңғы нәтиже 

Жауаптыла

р 

1. Жұмысшылар мен сала мамандарын кәсіптік 

оқыту және қосымша кәсіптік білім беру үшін ОК 

материалдық базасын пайдалануда серіктес білім 

беру мекемелері мен кәсіпорындарының 

қажеттіліктерін талдау және анықтау. 

Қыркүйе

к 

2022ж. 

Кәсіби даярлықтың 

сапасын арттыру 

Колледж 

басшысы, 

КО 

меңгерушісі 

2. Практикадан өту үшін Орталық Комитеттің 

ғимаратын дайындау 

Қырқүйе

к 

2022. 

Жабдықтың 

сақталуын 

қамтамасыз ету 

КО 

меңгерушісі 

3. ОК-да іске асыру үшін білім беру 

бағдарламаларын әзірлеу. 

Қазан 

2022 ж. 

білім беру 

бағдарламаларыны

ң сапасын арттыру 

Әдіскер 

4. Колледждің ресми сайтында ОК бетін жүргізу Жыл 

бойы 

Оқу орнының 

имиджін арттыру 

Әдіскер 

5. 2022 - 2023 оқу жылына жұмысшы кадрларды 

кәсіптік оқытуға (даярлауға, қайта даярлауға, 

біліктілігін арттыруға) тапсырыс дайындау. 

 ОЖБ-ның кәсіби-

педагогикалық 

құзыреттілік 

деңгейін арттыру 

КО 

меңгерушісі 

6. ОК-да жұмыс істеуге тартылатын колледж 

оқытушыларының, өндірістік оқыту шеберлерінің 

біліктілігін арттыру бағдарламаларын әзірлеу 

Жыл 

бойы 

кәсіби-

педагогикалық 

Әдіскер 
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Ғылыми-әдістемелік  жұмыстың  жоспары 

Әдістемелік тақырып:"Білім беру мазмұнын жаңғырту жағдайында ақпараттық технологияларды 

пайдалану арқылы білім беру менеджментін трансформациялау және  білім алушылар мен 

педагогтардың  кәсіби деңгейін арттыру".  

Мақсаты: педагогтердің кәсіби деңгейін үздіксіз арттыруға ықпал ететін және білімге құштар,еңбек 

сүйгіш,патриот жек тұлганың шығармашылық қасиеттерін дамытуға бағытталған"ТжКБ 

Consult"инновациялық жобасын іске асыруға қолайлы, ғылыми-әдістемелік орта құру.  

Міндеттері: 

 колледждің кешенді даму бағдарламасын ғылыми-әдістемелік іске асыруды қамтамасыз ету; 

 инновациялық педагогикалық технологияларды меңгеруде педагогтердің ғылыми-

әдістемелік деңгейін жетілдіру негізінде колледжде оқу процесін жаңартуға жәрдемдесу; 

 кәсіби ойлауды дамыту мақсатында педагогикалық шеберлікті арттыру,өзін-өзі жетілдіру 

және өздігінен білім алу арқылы педагогтердің кәсіби өсуі үшін жұмысты жалғастыру;  

құзыреттілік 

деңгейін арттыру 

7. Халықаралық салалық аккредиттеуден өту 

мақсатында халықаралық деңгейде танылған 

шетелдік салалық 

қауымдастықтарды/орталықтарды/кеңестерді/кәсіб

и қауымдастықтарды іздеу 

Жыл 

бойы 

Халықаралық 

салалық 

аккредиттеуден 

өту, тәжірибе 

алмасу 

Колледж 

басшысы, 

КО 

меңгерушісі 

әдіскер 

8. Оқушыларды курс бойынша шеберлік курстарына 

шақыру Нұсқаулық 

Жыл 

бойы 

Талапкерлер 

санының артуы 

Колледж 

басшысы, 

әдіскер 

9. ОК-да жұмыс істеуге тартылатын білім беру 

мекемесінің оқытушыларымен, өндірістік оқыту 

шеберлерімен оқыту семинарларын өткізу 

Жыл 

бойы 

Кәсіби білім мен 

практикалық 

дағдыларды 

қалыптастыру 

КО 

меңгерушісі 

әдіскер. 

10

. 
Оқытушылар мен өндірістік оқыту шеберлерінің 

тағылымдамасын ұйымдастыру 

Жыл 

бойы 

Кәсіби шеберлік 

деңгейін арттыру, 

практикалық 

дағдыларды 

жетілдіру 

КО 

меңгерушісі 

әдіскер 

11

. 
WorldSkills чемпионаттары үшін ОК базасында 

қатысушыларды дайындау 

Жыл 

бойы 

Оқу орнының 

имиджін арттыру 

КО 

меңгерушісі 

әдіскер 

12

. 
Орталық Комитеттің қызметін қамтамасыз ету 

үшін құжаттаманы түзету 

Жыл 

бойы 

ОК жұмысының 

сапасын арттыру 

әдіскер 

13

. 
Құзыреттілікті дамытуға және ілгерілетуге 

бағытталған өз іс-шараларын ұйымдастыру 

(көрмелер,   семинарлар конференциялар т.б) 

Жыл 

бойы 

Оқу орнының 

рейтингін арттыру 

КО 

меңгерушісі 

әдіскер 

14

. 
Меморандумдар, шарттар жасасу Жыл 

бойы 

шарттар жасасу КО 

меңгерушісі 

әдіскер 

15

. 
ОК материалдық - техникалық базасын қажетті 

жабдықтармен, жабдықтармен және құралдармен 

жарақтандыру 

Жыл 

бойы 

Кәсіби даярлықтың 

сапасын арттыру 

КО 

меңгерушісі 

әдіскер 

16

. 
Колледжді дамыту шеңберінде ОК қызметінің 

мониторингі 

Маусым 

2023ж 

Кәсіби даярлықтың 

сапасын арттыру 

КО 

меңгерушісі 

әдіскер 
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 педагогтардың бастамаларын ғылыми-әдістемелік, ақпараттық және ұйымдастыру-

әдістемелік  жағынан қолдау. 

 

№ Қаралатын мәселелердің, 

жұмыстардың атауы 

Орындау 

мерзімі 

Индикаторлар /оқу 

нәтижелері 

Жауаптылар 

1. Педагог қызметкерлердің және 

оқу-өндірістік шеберлердің  

сапалы құрамы бойынша 

мәліметтер базасын жаңарту 

қыркүйек Жиынтық кесте 

Электронды база құру 

ӘО жетекшісі 

2. Әдістемелік   кеңестің жұмысын 

ұйымдастыру 

2 айда 1 

рет 

Әдістемелік кеңес 

хаттамалары 

ӘО жетекшісі 

3. Педагогикалық шеберлікті 

арттыру бойынша педагог 

қызметкерлерге әдістемелік 

көмек көрсету, оқу қызметін 

ұйымдастыру 

Қыркүйек Әдістемелік ұсынымдар ӘО жетекшісі 

ПЦК 

жетекшілері 

Оқытушылар,ОӨ 

шеберлері 

4. Пәндерді/модульдерді кешенді 

әдістемелік қамтамасыз етуді 

жаңғырту:  

 пәндердің/модульдердің оқу-

әдістемелік кешендерін 

жинақтау бойынша 

оқытушылардың, ПЦК  

жетекшілерінің жұмыстарын 

ұйымдастыру  

Жыл 

бойына 

пәндердің/модульдердің 

ОӘК 

ӘО жетекшісі, 

,ПЦК 

жетекшілері, 

оқытушылар  

5. Колледж сайтына,«Талап» КЕАҚ 

сайтында бейне сабақтарды 

орналастыру 

Жыл 

бойына 

Бейне сабақтар ӘО жетекшісі, 

жетекшілері, 

оқытушылар 

6 Оқу процесіне инновациялық 

білім беру технологиялары мен 

оқыту әдістерін енгізу:  

 Заманауи педагогикалық 

технологияларды қолдана 

отырып сабақ өткізу  

Жоспарға 

сайкес 

Сабақ жоспары ПЦК 

жетекшілері, 

оқытушылар  

7. Оқытушылардың кәсіби өсуінің 

мониторингі 

маусым рейтинг ӘО жетекшісі  

8. Байқаулар өткізу:  

 мамандықтар" бойынша Пәннің 

/ модульдің ең үздік ОӘК";  

 "Колледждің ең үздік 

оқытушысы" (рейтинг 

қорытындысы бойынша);  

 "Ең үздік бірлестік" (рейтинг 

қорытындысы бойынша).  

 "Ең үздік әдістемелік әзірлеме" 

Жоспарға 

сәйкес 

Жеңімпаздарды 

марапаттау 

ӘО жетекшісі  

 

9. Оқытушыларды аттестаттау 

рәсімі:  

 аттестатталатын оқытушыларға 

көмек көрсету:  

Тамыз-

желтоқсан 

(қаңтар-

мамыр) 

Семинар  

 

 

ӘО жетекшісі, 

оқытушылар  

 

  оқытушылардың аттестаттау 

кезеңдерінен өтуі:  

1) ҰБТ;  

2) эссе;  

Нәтижелері  

 

ӘО жетекшісі,  
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3) біліктілік бағасы;  

4) қызмет нәтижелерін кешенді 

талдамалық жинақтау. 

  педагогтерді аттестаттаудан 

өткізу үшін құжаттар дайындау  

 

Портфолио  

 

ӘО жетекшісі, 

оқытушылар  

 

10. Оқытушылардың біліктілігін 

арттыру:  

 оқытушылардың біліктілікті 

арттыру курстарынан өтуі:  

 

 Сертификат,  

есеп 

ӘО жетекшісі, 

оқытушылар  

өндірістік оқыту 

шеберлері 

 қала кәсіпорындарында арнайы 

пәндер оқытушыларының және 

өндірістік оқыту шеберлерінің 

тағылымдамасы  

 

 Сертификат,  

есеп 

ӘО жетекшісі, 

оқытушылар  

өндірістік оқыту 

шеберлері 

11. Жаңадан келген оқытушылармен 

жұмыс:  

 тәлімгерлікті ұйымдастыру;  

Тамыз  

 

Бұйрық  

 

ӘО жетекшісі  

 тәлімгерлердің және жаңадан 

келген педагогтардың жұмыс 

жоспарын құрастыру;  

 

Қыркүйек Жоспарлар  

 

ӘО жетекшісі 

ПЦК 

жетекшілері 

тәлімгерлер 

 жас педагог мектебі;  

 

Ай-сайын Қатысу журналы  ӘО жетекшісі  

 

 "Мамандарды колледжге 

бейімдеу" бағдарламасы 

аясындағы жұмыс;  

Тамыз -

маусым  

 

Ақпарат  

 

ӘО жетекшісі 

тәлімгерлер 

 сабақтарға қатысу,құжаттарды 

зерделеу  

Жыл 

бойына 

Ақпарат  

 

ӘО жетекшісі 

тәлімгерлер 

12. Педагогтың кәсіби 

құзыреттілігінің деңгейін 

жетілдіру:  

 педагогикалық тәжірибені 

жинақтау нәтижелері (облыс 

немесе республика деңгейінде 

семинарларда, 

конференцияларда, форумдарда 

сөз сөйлеу, Жарияланымдар, 

әдістемелік материалдарды 

әзірлеу немесе тиісті деңгейдегі 

деректер банкіне тәжірибе 

енгізу туралы құжат / авторлық 

құқық туралы куәліктің болуы).  

Қыркүйек-

маусым  

 

Ақпарат  

 

ӘО жетекшісі, 

,ПЦК 

жетекшілері, 

оқытушылар 

 оқытушылардың облыстық, 

республикалық және 

халықаралық деңгейдегі 

байқауларға, семинарларға, 

олимпиадаларға, ғылыми-

тәжірибелік конференцияларға 

және қатысуы .  

Сертификаттар, 

дипломдар  

 

13. Оқытушылардың зерттеу 

қызметі:  

Қыркүйек-

сәуір  

Авторлық материал  

 

ӘО жетекшісі, 

,ПЦК 
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 ISBN кодын ала отырып, 

электрондық білім беру 

қорларын, оқу-әдістемелік 

құралдарды әзірлеу. 

 

 жетекшілері, 

оқытушылар 

 оқу пәні/модульі шеңберінде 

оқытушылардың ғылыми-

зерттеу жұмысы (жеке 

жоспарларға сәйкес);  

Қыркүйек-

маусым  

 

Рефераттар, 

хабарламалар, жобалар 

және т.  

 

Оқытушылар  

 

 білім алушыларды оқу 

пәндері/модульдері шеңберінде 

ғылыми жұмысқа тарту және 

республикалық, облыстық және 

халықаралық байқауларға, 

конференциялар мен 

олимпиадаларға  

 қатысуға дайындау.  

 

 

Қыркүйек-

маусым  

 

Дипломдар, 

сертификаттар  

 

Оқытушылар  

 

 

 

Құрылыс-жол пәндері бірлестігінің жұмыс жоспары 

Мақсаты: Білім беру мазмұнын жаңғырту жағдайында ақпараттық технологияларды пайдалану 

арқылы білім беру менеджментін трансформациялау және білім алушылар мен педагогтердің 

кәсібидеңгейін арттыру. «ТЖкБ Consult инновациялық жобасын іске асыру». 

Міндеттері:Педагогтардың шығармашылық мүмкіндіктерін дамыту, орладың педагогикалық 

шеңберлік деңгейлерін, оқыту пәндерінің саласында және оқыту әдістеме құзыреттіліктерін 

үздіксіз жетілдіру. Білікті мамандардың оқу-тәрбие үрдісінде инновациялық технологияларды 

енгізу. 

 

№ 
Қаралатын мәселелердің 

жұмыстардың атауы 

Орындау 

мерзімі 

Индикаторлар/ 

соңғы нәтиже 
Жауаптылар 

 I. Ұйымдастыру жұмысы 

 2022-2023 о.ж. бойынша пән 

бірлестігінің жұмыс жоспарын 

құру және бекіту 

тамыз 2022 Жоспарды бекіту 
ПБ төрайымы 

оқытушылары 

 Оқытушылардың 

педжүктемелері бойынша  

КТЖ, ЖБ және кабинет, өз 

білімін көтеру, үйірме 

жұмыстарының жұмыс 

жоспарларын  құрастыру 

Қыркүйек 

2022 

жұмыс 

жоспарларын  

бекіту 

ПБ оқытушылары 

 Ашық сабақтар, сабақтан тыс 

және тәрбие іс-шараларын 

анықтау 

Қыркүйек 

2022 

Әдістемелік 

әзірлеме 
ПБ оқытушылары 

 Білім беру стандартына сай  оқу 

жоспарлары мен 

бағдарламаларды  құрастыру 

уақытында Жоспарды бекіту ПБ оқытушылары 

 Пән бойынша, пән 

үйірмелерінің қабырға 

газеттерін шығару 

сәуір 

2022жыл 
Жиынтық кесте ПБ оқытушылары 

 II. Оқу процесін ұйымдастыру 

 Ашық сабақтар:  

1. Құйылатын едендерді және 

 

ХІ-2022 
Хаттамалар 

 

Мақсұтова Б.М. 
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еденнің астына төселетін 

негіздерді құру жұмыстарының 

орындалуы 

2. Конструкци зданий и 

сооружений (облыстық) 

3. Құрылыс материалдары 

(облыстық) 

4. Материалтану 

5. Құрылыс өндірісінің 

технологиясы және оны 

ұйымдастыру 

 

ХІ-2022 

ХІ-2022 

ХІ-2022 

ІV-2023 

 

Койшыбаев Е.А. 

Скакова А.Н. 

Қызыров Д.Б. 

Дутбаева А.Ж. 

 Әдістемелік баяндамалар: 

1. Исыскания автомобильных 

дорог 

2. Құрылыстарды 

реконструкциялау 

3. Дәнекерлеу 

конструкциясының өндірісі 

4. Машиналар құрылымы, 

пайдалану және техникалық 

қызмет көрсету  

5. Технология каменных и 

монтажных работ 

6. Кровли. Технология 

кровельных работ 

7. Современные строительные 

материалы 

8. Еңбекті қорғау шаралары 

9. Сылақ материалдары 

10. Арнайы пәндерді 

оқытудағы жаңа технологиялар 

11. Сәулет тарихы 

 

І-2023 

ІІ-2023 

ІV-2023 

ІV-2023 

ІІІ-2023 

ІІІ-2023 

ІІ-2023 

ІІ-2023 

Ү-2023 

Ү-2023 

Ү-2023 

Әдістемелік 

баяндамалар 

 

Смагулова Н.Б. 

Мақсұтова Б.М. 

Қызыров Д.Б. 

Баймункин С.Б. 

Дутбаева А.Ж. 

Койшыбаев Е.А. 

Қалиев М.К. 

Абылкасимова 

Т.С. 

Кумпейсов Н.А. 

Скакова А.Н. 

Оразгалиев А.Д. 

 Әдістемелік әзірлемелер: 

1. Сызу ерекшеліктері 

2. Дәнекерлеу жабдықтары  

3. Құрылыстағы кәсіпкерлік  

4. Машиналар құрылымы, 

пайдалану және техникалық 

қызмет көрсету 

5. Тәрбие жұмысын 

ұйымдастыру әдістемесі 

6. Установка гипсокордонных 

перегородок   

7. «Технология и организация 

строительного 

производства»курстық жоба 

әзірлемесі 

8.Оқу-тәрбие жүйесін жаңа 

технологнияларды қолдану 

арқылы белсендіру» 

 

І-2023 

І-2023 

ІІІ-2023 

ІV -2023 

ІІ-2023 

ІІІ-2023 

І-2023 

 

І-2023 

 

Әдістемелік 

әзірлемелер 

 

 

Смагулова Н.Б. 

Мақсұтова Б.М. 

Қызыров Д.Б. 

Баймункин С.Б. 

Дутбаева А.Ж. 

Койшыбаев Е.А. 

Қалиев М.К. 

 

Скакова А.Н. 

 Сабақтан тыс іс-шаралар: 

1. Студент қатарына қабылдау 

«Студенттік өмір-қызықты 

көңіл» жалпы колледж ішілік 

 

 

Х-2022 

ІІІ-2023 

Хаттамалар 
 

ПБ оқытушылары 
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іс- шара 

 2. «Наурыз-2023» жалпы 

колледж ішілік іс- шара 

3. «Домбыра күні» жалпы 

колледж ішілік іс- шара 

VI-2023 

 Ашық тәрбие сағаттары: 

1. Ғаламтор адамзат торы ма? 

2. Ерікті болу жүректің ісі 

3. День национальной валюты 

4. Адамгершілік асыл қасиет 

5. Отбасы бақыт мекені  

6. Теңге-тәуелсіздік келбеті 

7. Рухани жаңғырудың жарқын 

болашағы 

8. Все проффесии хороши 

9.Отбасында тәрбие алған 

адам-бақытты адам 

 

ХІ -2022 

ІІ-2023 

ХІ -2023 

ІІ-2023 

ІV-2023 

ІV -2023 

ІІ-2023 

І-2023 

ІV -2023 

Хаттамалар 

 

Смагулов Н.Б. 

Мақсұтова Б.М. 

Қызыров Д.Б. 

Баймункин С.Б. 

Дутбаева А.Ж. 

Қалиев М.К. 

Абылкасимова 

Т.С. 

Кумпейсов Н.А. 

Скакова А.Н. 

 ІІІ. Ғылыми-теориялық 

деңгейді  және іскерлік білікті 

жетілдіру: 

   

 Оқытушылардың өзіндік білім 

көтеру және ұжымдық 

әдістемелік жұмыс түрлері: 

*ғылыми-тәжірибелік 

конференцияларға қатысу 

(республикалық, облыстық, 

қалалық) 

*колледжішілік, қалалық, 

облыстық олимпиадалар мен 

сайыстарға студенттер 

дайындау және өткізу 

 

Жыл бойы 

 

 

 

 Жиынтық кесте 

 

ПБ оқытушылары 

 

 

 Оқытушылардың жылдық 

есептері 

ХІІ-2022 

Ү1-2023 
Есеп беру кестелері ПБ оқытушылары 

 Оқытушылардың біліктілігін 

көтеру 

 

Кесте 

бойынша 
Жиынтық кесте 

ПБ оқытушылары 

 

 ІҮ. Оқу  ісіне жетекшілік 

және  бақылау 

   

 Пәндер бойынша жұмыс 

бағдарламалары, КТЖ ЖБ 

құрастырылуына,  

-аралық және семестрлік 

бақылаулар жүргізу 

-оқытушылардың сабаққа 

дайындығы мен іс-шаралар  

өткізу сапасына, 

-өзара сабаққа қатысуына; 

-студенттердің 

аттестациялануы мен пән 

бойынша  баға қорының 

болуына, 

-пән үйірмелері, оқу 

кабинеттерінің жұмысы мен 

санитарлық-гигиеналық 

Қыркүйек 

2022 

 

Жыл бойы 

 

 

 

Хаттама 

Колледж 

әкімшілігі 

ПБ төрайымы 
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Кәсіптік пәндер бірлестігінің  жұмыс жоспары 

Тақырыбы: білім беру мазмұнын жаңғырту жағдайында ақпараттық технологияларды пайдалана 

отырып, білім беру менеджментін трансформациялау және білім алушылар мен педагогтердің 

кәсіби деңгейін арттыру. "Consuit ТжКБ" инновациялық жобасын іске асыру. 

Мақсаты: өндірістік оқытуға инновациялар енгізу арқылы өндірістік оқыту шеберлерінің кәсіби 

деңгейін, кәсіби шеберлігін арттыру. Кәсіп бойынша кәсіби құзыреттілік саласындағы білімді , 

іскерлікті және дағдыларды тереңдету. 

 

№  Қаралатын мәселелердің, 

жұмыстардың атауы 

Орындау 

мерзімі 

Индикаторлар/ 

соңғы нәтиже 

Жауаптылар 

1 2 3 4 5 

 I. Ұйымдастыру жұмысы 

1.1. 2022-2023 оқу жылына арналған 

модульдік, кредиттік-модульдік 

жұмыс бағдарламаларын, оқу-

өндірістік жұмыстардың тізбелерін 

қарау және бекіту 

Тамыз 

2022 

Хаттама С.В.Афанасьева        

ө/о шеберлері 

1.2. Бұрын бекітілген жұмыс 

бағдарламаларын, оқу-өндірістік 

жұмыстардың тізбелерін қарау 

және бекіту. 

Тамыз 

2022 

Хаттама С.В.Афанасьева        

ө/о шеберлері 

1.3. Кестелерді құру және бекіту  

- ашық сабақтар  

- қосымша сабақтар  

- тексеру жұмыстары 

- мамандықтар бойынша 

конкурстар өткізу 

Тамыз 

2022 

Хаттама С.В.Афанасьева        

ө/о шеберлері 

1.4. I, II, III курстар топтары және ПГС 

топтары арасында кәсіби шеберлік 

конкурстары 

Кестеге 

сәйкес 

Хаттама ө/о шеберлері 

 II. Оқу процесін ұйымдастыру 

2.1. Әдістемелік әзірлемер: 

1."Ерітіндідегі керамикалық 

жылтыратылған плиткамен 

беттерді Қаптау" 

2."Ағаш ою"әдісі. 

3."Су құбыры тораптарын 

монтаждау-құрастыру 

жұмыстарын әзірлеу" 

4."Аргон дәнекерлеу принциптері 

мен құралдары"  

5."Дәнекерлеу жабдығымен және 

аппаратурамен танысу "  

6."Дәнекерлеу жұмыстарының 

жаңа технологиялары"   

7."Мен автокраншымын" 

сәуір Хаттама 

 

 

Афанасьева С.В. 

 ақпан Асылбаев Д.О. 

мамыр Куандыков К.А. 

 

наурыз Алимкулов Н.Д. 

ақпан Бустекбай Ж.Р 

ақпан Калиев Е.К 

наурыз Орымбеков М.Ж. 

наурыз Хаттама Меснянкина Л.С. 

жағдайына, 

-сыртқы оқу бөлімінің бақылау 

жұмыстары, тапсырмалары 

және олардың орындалу 

сапасына 
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8."Беттерді құрғақ сылақ 

парақтарымен әрлеу" әдістемелік 

баяндамасы 

9."Қабырғаларды винил 

тұсқағаздармен желімдеу"  

 

апрель  Жадаева Г.А. 

наурыз Сарсембаев Д. 

 

 Ашық сабақтар өткізу 

2.12 а)  Автокраншы  

б)  Газ электр дәнекерлеу 

в)  Ағаш ұстасы  

г) Тас 

Кестеге    

сәйкес 

Хаттама Орымбеков М.Ж 

Калиев Е.К. 

Асылбаев Д.О. 

Алимкулов Н.Д 

2.13 Сыныптан тыс жұмыстар.                         

Өндірістік оқыту бойынша 

конкурстар 

а) дәнекерлеу жұмыстары  

б) тас жұмыстарына 

в) слесарлық жұмыстарға 

г) әрлеу жұмыстарына 

д) ағаш ұстасы 

 

 

Кестеге    

сәйкес 

Хаттама Куандыков К.А. 

Асылбаев Д.О. 

Бустекбай Ж. 

Калиев Е.К. 

МеснянкинаЛ.С. 

ОрымбековМ.Ж.  

Жадаева Г.А. 

2.14. 

 

Тас, құрғақ құрылыс, ағаш ұстасы, 

сырлау, қаптау, дәнекерлеу , 

шатыр, сантехникалық, слесарлық 

жұмыстар бойынша "World skills" 

кәсіби шеберлік конкурсына 

қатысу. 

Кестеге    

сәйкес 

Хаттама Асылбаев Д.О. 

Куандыков К.А. 

МеснянкинаЛ.С. 

Богасбаев Е.Н. 

Афанасьева С.В 

Калиев Е.К. 

МахметканоС.Н. 

Сарсембаев Д. 

2.15 

 

Республикалық мастер - класс 

өткізу беттерді текстуралы әрлеу 

Кестеге    

сәйкес 

Хаттама Афанасьева С.В. 

Меснянкина Л.С 

Домрачёва М.В. 

2.16 Облыстық "МY-PRO" кәсіптер 

фестиваліне қатысу. 

Кестеге    

сәйкес 

Хаттама Афанасьева С.В. 

Меснянкина Л.С 

Домрачёва М.В. 

 III.  Іскерлік біліктілік пен техникалық шығармашылықтың ғылыми-техникалық 

деңгейін арттыру 

3.1. Колледждегі циклдік 

комиссияотырыстарына қатысу 

Айына бір 

рет 

Анықтама ө/о шеберлері 

3.2. Ө/о шеберлерінің біліктілігін 

арттыру 

Кестеге     

сәйкес 

сертификат ө/о шеберлері 

3.3. Кәсіпорында шеберлердің 

тағылымдамасы 

Кестеге     

сәйкес 

Сертификат,куәл

ік 

ө/о шеберлері 

3.4. Арнайы әдебиеттерді зерттеу жоспарға 

сәйкес 

зерттеу ө/о шеберлері 

 IV.  Оқу процесін бақылау және басқару 

4.1. Кәсіптер бойынша цехтардың 

жұмыс жоспарларының 

орындалуын бақылау 

Жыл 

бойына 

Есеп Афанасьева С.В. 

Мастера п/о 

4.2. Өндірістік оқыту сабақтарын 

бақылау 

Жыл 

бойына 

Өзара қатысу 

кестесі 

Афанасьева С.В. 

4.3. Цикл жоспарының орындалуын 

бақылау 

Жыл 

бойына 

Жылдық есеп Афанасьева С.В. 
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Жалпы білім беретін пәндер бірлестігінің жұмыс жоспары 

Мақсаты: Педагогтардың шығармашылық мүмкіндіктерін дамыту,  олардың  педагогикалық 

шеберлік  деңгейлерін,  оқыту пәндерінің саласында  және  оқыту  әдістеме  құзыреттіліктерін  

үздіксіз жетілдіру. Білікті мамандардың  оқу- тәрбие үрдісіне инновациялық  технологияларды  

енгізу. 

Міндеттері: : Педагогтардың шығармашылық мүмкіндіктерін дамытуды ұйымдастыру 

жұмыстарын жүргізіп, жоспар бойынша бекітілген барлық іс-шаралардың орындалуын, 

есептерінің өткізілуін қадағалау. 
 

№ Қаралатын мәселелердің, 

жұмыстардың атауы 

Орындау 

мерзімі  

Индикаторлар/ 

Соңғы нәтижелер    

Жауаптылар  

 І  Ұйымдастыру жұмыстары    

1 2022-2023 оқы жылы бойынша 

пән бірлестік оқытушыларының 

жұмыс жоспарын құру 

Тамыз 

2022 жыл 

ПБ отырысының 

хаттамасы 

 

ПБ төрағасы 

ПБ оқытушылары 

2 2022-2023 оқу жылына арналған 

пәндер бойынша  

оқытушылардың жүктемелері 

бойынша оқу жоспары мен 

тақырыптық жоспарларын, 

білімін көтеру, үйірме 

жұмыстарының жоспарларын 

құрастыру. 

Қыркүйек  

2022 жыл 

ПБ отырысының 

хаттамасы  

ПБ төрағасы 

ПБ оқытушылары 

3 Ашық сабақтар, тәрбие 

сағаттары  мен өзара сабаққа 

қатысу жоспарларын талқылау. 

Қыркүйек  

2022 жыл 

ПБ отырысының 

хаттамасы  
ПБ төрағасы 

ПБ оқытушылары 

4 Жаңа оқу жылына бірлестік 

жоспарын бекіту. 

Қыркүйек  

2022 жыл 

ПБ отырысының 

хаттамасы  
ПБ төрағасы 

ПБ оқытушылары 

 ІІ  Оқу процесі бойынша    

2.1 Дәстүрлі және инновациялық 

технологиялар бойынша ізденіс 

жұмыстарын жалғастыру. 

Жыл бойы  ПБ оқытушылары 

2.2 Ашық сабақтар: 

1. "IT Startup түсінігі" 

Сәуір 

2023жыл 

Ашық сабақ 

әзірлемесі,хаттамасы 

Тоқтағазин Ұ.Б. 

2. " Тригонометриялық 

функциялардың туындылары" 

Қаңтар 

2023жыл 

Ашық сабақ 

әзірлемесі,хаттамасы 
Бодиева Ә.Т. 

3."Строй и управление, 

гражданская оборона" 

Наурыз 

2023жыл 

Ашық сабақ 

әзірлемесі,хаттамасы 
Имангалиев К.К. 

4. "Углеводы" Наурыз 

2023 

Ашық сабақ 

әзірлемесі,хаттамасы 
Балықбаева А.С. 

5. " Баскетбол, допты кеудеден 

беру техникасы" 

Ақпан 

2023 

Ашық сабақ 

әзірлемесі,хаттамасы 
Еркинбаев Р.Ж. 

6. "Мобильдік қосымшарлармен 

жұмыс жасау" 

Желтоқсан 

2022жыл 

Ашық сабақ 

әзірлемесі,хаттамасы 
Қабылғазин А.Ғ. 

7."Волейбол.Допты торға 

көтеру көтеру, беру" 

Наурыз 

2023 жыл 

Ашық сабақ 

әзірлемесі,хаттамасы 
Қаратаев Е.С. 

 8. "Волейбол. Қауіпсіздік 

ережесі. Негізгі ойын 

ережелері" 

Ақпан 

2023 жыл 

Ашық сабақ 

әзірлемесі,хаттамасы 
Апбасов А.Г. 

2.3 Әдістемелік баяндамалар 

1  «Химия биология сабақтарында 

АКТ пайдалану»  

Қазан  

2022 жыл 

Баяндама әзірлемесі 

 

Балыкбаева 

Асемгуль 

Советкановна 
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2 «Ақпараттық технологияларды 

сабақта пайдаланудың негізгі 

мақсаты» 

Қараша 

2022 жыл  

 

 

Баяндама әзірлемесі 

 

Тоқтағазин Ұ.Б.  

3 «Қысқы спорттық ойындар» Ақпан 

2023 жыл 

Баяндама әзірлемесі Каратаев Е.С. 

4 «Жеңіл атлетика» Қаңтар 

2023 жыл 

Баяндама әзірлемесі Еркинбаев Р.Ж. 

5 Математиканың басқа 

пәндермен байланысы 

 

Желтоқсан  

2022 жыл 

Баяндама әзірлемесі Бодиева Ә.Т. 

6  «Ақпараттық және цифрлық 

технологиялардың бүгіні мен 

болашағы» 

Наурыз 

2023 жыл 

 

Баяндама әзірлемесі 

 

Қабылғазин А.Ғ. 

7 Патриоттық тәрбиені 

қалыптастыру 

Сәуір 2023 

жыл 

Баяндама әзірлемесі 

 

Имангалиев К.К. 

8 «Спорт денсаулық кепілі» Мамыр 

2023 жыл 

Баяндама әзірлемесі 

 

Апбасов А.Г. 

2.4 Әдістемелік әзірлемелер    

1 Компьютердің дамуы және 

құрылымы 

Наурыз 

2023 

Әзірлеменің 

эл.нұсқасы 

Қабылғазин А.Ғ. 

2 Автокад бағдарламасындағы 

примитивтер 

Қаңтар 

2023 

Әзірлеменің 

эл.нұсқасы 

Тоқтағазин Ұ.Б 

3 Жаңа әдіс- тәсілдер қолдану 

арқылы математика пәніне 

қызығушылықты арттыру 

Желтоқсан 

2022 жыл 

Әзірлеменің 

эл.нұсқасы 

Бодиева Ә.Т. 

4 Қазақтың ұлттық ойыны тоғыз 

құмалақ 

Ақпан 

2023 жыл 

Әзірлеменің 

эл.нұсқасы 

Еркинбаев Р.Ж. 

5 Баскетбол ойынынң техникасы Желтоқсан 

2023жыл 

Әзірлеменің 

эл.нұсқасы 

Қаратаев Е.С. 

2.5 Колледжішілік іс-шаралар    

1 « Ұстазын ұлықтаған, 

қарттарын ұмытпаған...» 

колледжішілік іс-шара 

Қыркүйек 

2022 жыл 

Іс-шара әзірлемесі, 

хаттамасы  

ПБ оқытушылары 

2 «8 наурыз халықаралық әйелдер 

мерекесі» колледжішілік іс-

шара 

Наурыз   

2023 жыл 

Іс-шара әзірлемесі, 

хаттамасы  

ПБ оқытушылары 

2.6 Сыныптан тыс іс-шаралар    

 

 «МИФ 2023»  Наурыз 

2023жыл 

Іс-шара әзірлемесі, 

хаттамасы 

Қабылғазин А.Ғ.  

Бодиева Ә.Т. 

Ташкенбаева Л.О. 

 Кім білгір Наурыз 

2023жыл 

Іс-шара әзірлемесі, 

хаттамасы 

Балықбаева А.С.  

 Білекті бірді жығар, білімді 

мыңды жығар 

Наурыз 

2023жыл 

Іс-шара әзірлемесі, 

хаттамасы 

Қаратаев Е.С. 

Апбасов А.Г. 

Еркинбаев Р.Ж. 

2.7  Ашық тәрбие-сағаттары    

1 «Ахмет Байтұрсынұлы -ұлт 

ұстазы» 

Ақпан 

2023 жыл 

Тәрбие сағатының 

әзірлемесі, 

хаттамасы 

Қабылғазин Арын 

Ғалымұлы 
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2 «30- летие государственных 

символов Республики 

Казахстан» 

Қараша 

 2022 жыл 

Тәрбие сағатының 

әзірлемесі, 

хаттамасы 

Балыкбаева 

Асемгуль 

Советкановна 

3 Қазақтан шыққан ұшқыш батыр 

Т.Бегельдинов 

Сәуір   

2023 жыл 

Тәрбие сағатының 

әзірлемесі, 

хаттамасы 

Тоқтағазин Ұлан 

Бауыржанұлы 

 ІІІ Ғылыми-теориялық деңгейді және біліктілікті жетілдіру: 

1 Колледжішілік, қалалық, 

облыстық, республикалық  

жұмыстарға, іс-шараларға ат 

салысу 

Жыл бойы Қатысу ережесі, 

сертификаты 

ПБ оқытушылары 

2 Конкурс,  олимпиада, 

конференция, семинар, 

сайыстарға қатысу, студенттер  

дайындау. 

Жыл бойы Қатысу ережесі, 

сертификаты 

ПБ оқытушылары 

3 Біліктілігін арттыру 

курстарынан өту, 

тағылымдамадан өту 

Жыл бойы Қатысу ережесі, 

сертификаты 

ПБ оқытушылары 

4 Оқытушылардың жылдық 

есептері 

Желтоқсан 

2022 жыл 

Маусым  

2023 жыл 

Жылдық есебі ПБ оқытушылары 

 ІV Оқу ісіне жетекшілік және 

бақылау 

   

1 Пәндер бойынша жұмыс 

бағдарламалары, ПТЖ ЖБ 

құрастырылуына,  

- аралық және семестрлік 

бақылау жүргізу 

- оқытушылардың сабаққа 

дайындығы мен іс-шаралар 

өткізу сапасына, 

- өзара сабаққа қатысуына; 

- студенттердің 

аттестациялануы мен пән 

бойынша  баға қорының болуы; 

- сыртқы оқу бөлімінің бақылау 

жұмыстары, тапсырмалары 

және оларды орындалу сапасын 

бақылау   

Жыл бойы Өзара бақылау 

парағы, бақылау 

жұмысының 

хаттамалары. 

Әдіскер, 

ПБ төрағасы 

 

  

 
Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер бірлестігінің жұмыс жоспары 

Мақсаты: Қазіргі білім беру кеңістігінде әлеуметтік-гуманитарлық пәндер оқытушыларының кәсіби 

құзыреттілігін дамытуға ықпал ету.  

Міндеттері: Заманауи білім беру технологияларын дамыту арқылы оқытушының кәсіби құзыреттілігін 

қалыптастыру. 

 
№ Қаралатын мәселелердің, жұмыстардың 

атауы 

Орындау 

мерзімі 

Индикаторлар/  

Соңғы нәтиже 

Жауаптылар 

 І.Ұйымдастыру жұмыстары 

1.1. 2022-2023 о.ж. бойынша пән 

бірлестігінің жұмыс жоспарын құру 

және бекіту 

VІІІ – 2022 Бірлестік отырысы 

хаттамалары 

ПБ төрайымы 

оқытушылары 

1.2 Оқытушылардың педжүктемелері ІХ – 2022 Пәндердің/модульд Оқу бөлімі 
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бойынша  КТЖ, ЖБ және кабинет, өз 

білімін көтеру, үйірме жұмыстарының 

жұмыс жоспарларын  құрастыру 

ердің ОӘК  оқытушылары 

1.3. Ашық сабақтар, сабақтан тыс және 

тәрбие іс-шараларын анықтау 

ІХ – 2022 Сабақ жоспарлары ПБ оқытушылары 

1.4. Білім беру стандартына сай  оқу 

жоспарлары мен бағдарламаларды  

құрастыру 

ІХ – 2022 Бірлестік отырысы 

хаттамалары 

ПБ оқытушылары 

1.5. Пән бойынша, пән үйірмелерінің 

қабырға газеттерін шығару 

ХІІ – 2022 Газаттерді 

шығаруды 

ұйымдастыру 

ПБ оқытушылары 

 ІІ. Оқу процесі бойынша 

2.1 Дәстүрлі емес және инновациялық 

технологиялар бойынша ізденіс 

жұмыстарын жалғастыру 

үнемі Ізденіс 

жұмыстарына 

ұсынымдар 

ПБ оқытушылары 

2.2. Ашық сабақтар: 

1. Қазақстан тарихы  «Кеңестік кезеңде 

Қазақстанда полиэтникалық қоғамның 

қалыптасуы» (11 ПГС) 

2. Қазақстан тарихы «Далалық 

өркениеттің тарихи және мәдени 

ескерткіштерін жіктеу» (С 12) 

3. Қазақ тілі «Қазақстан сәулет өнерінің 

көне ескерткіштері. Қазақтың танымал 

сәулетшілері. Сызықша. Бастауыш пен 

баяндауыштың арасына қойылатын 

сызықша»  (11 ПГС) 

4. Қазақ әдебиеті М.Мақатаев «Аққулар 

ұйықтағанда» Поэмасы (С-12) 

5. Кәсіптік шет тілі «Breakthrough 

technologies» 

11 ПГС 

6. Шет тілі  «A new building materials» 23 

ПГС 

 

ІІІ – 2023 

 

 

ІІ – 2023 

 

 

ІV – 2023 

 

 

 

ХІІ – 2022 

 

ХІІ – 2022 

 

ХІІ – 2022 

Сабақ жоспарлары  

Н.Б. Балтабеков 

 

 

Д. Болатқызы  

 

 

Ж.М. 

Қалиасқарова  

 

 

 

Ж.А. Исаева   

 

А.Е. Серикказина  

 

Ж.М.Курмангали

ева  

2.3. Әдістемелік баяндамалар: 

1. «Шетел тілі пәні бойынша өздік 

жұмыстарды орындаудың әдістемесі»  

2. «Шет тілін оқытуда әдіс-тәсілдерді 

тиімді пайдалану»  

3. «Мұхтар Әуезовтың 125 жылдығы – 

Алаш елінің мерейтойы» 

4. «Тарихи өлкетану жұмыстары және 

оларды жинақтау жұмыстары» 

 5.«Заманауи білім беру 

технологияларын тарих және қоғамдық 

пәндерді оқытуда қолдану» 

6. «Региональный компанент – основа 

духовно-нравственного воспитания» 

7. «Қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша 

өздік жұмыстарды орындаудың 

әдістемесі». 

 

ІХ – 2022 

 

Х – 2022 

 

ІІ – 2023 

 

ІІ – 2023 

 

ІІІ – 2022 

 

ХІІ – 2022 

 

VІ – 2023 

 

Әдістемелік 

баяндамалар 

жоспарлары 

 

Ж.М.Курмангали

ева  

 

А.Е. Серикказина 

 

Ж.М. 

Қалиасқарова 

 

Д. Болатқызы  

 

Н.Б. Балтабеков 

 

 Ж.А. Аубакирова 

 

Ж.А. Исаева  

 

2.4 Әдістемелік әзірлемелер: 

1. Қазақстан тарихы  «Тарих сабағында 

заманауи әдіс-тәсілдер мен тиімді 

педагогикалық технологиялардың 

тиімділігі»   

2. Қазақстан тарихы «Тарих сабағында 

жаңа технологиялық әдіс-тәсілдерді 

пайдалану»  

 

ХІ – 2022 

 

 

ІV  – 2023 

 

ІV  – 2023 

 

Әдістемелік 

әзірлемелер 

жоспарлары 

 

Н.Б. Балтабеков  

 

 

Д. Болатқызы 

 

Ж.М.Қалиасқаров

а   
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3. Қазақ тілі «Қазақстан сәулет өнерінің 

көне ескерткіштері. Қазақтың танымал 

сәулетшілері. Сызықша. Бастауыш пен 

баяндауыштың арасына қойылатын 

сызықша»     

4. Қазақ әдебиеті М.Мақатаев «Аққулар 

ұйықтағанда» Поэмасы  

5. Кәсіптік шет тілі «Breakthrough 

technologies»      

6. Шет тілі  «A new building materials»  

7. «Методы и формы обучения» 

 

 

ХІІ – 2022 

 

ХІІ – 2022 

ХІІ – 2022 

ІІІ – 2023 

 

 

 

Ж.А. Исаева  

 

А.Е. Серикказина 

Ж.М. 

Курмангалиева 

Ж.А. Аубакирова  

2.5. Колледжішілік іс-шаралар: 

1. Білім күні тақырыптық лездеме: 

«Білімге ұмтылу, еңбексүйгіштік 

және отаншылдық» 

2. Қазақстан халықтарының тілдері 

күні : 

«Үш тұғырлы тіл –уақыт талабы»  

3. Апталық қорытындысы 16-

желтоқсан «Тәуелсіздікке ел 

тірегі»  

7-мамыр «Отан қорғаушылар күні» 

және 9-мамыр «Ұлы Отан соғысына 

78-жыл»   

 

ІХ – 2022 

 

 

ІХ – 2022 

 

ХІІ – 2022 

 

V – 2023 

Іс-шаралар 

жоспарлары 

 

ПБ оқытушылары 

 

 

А.Е. Серикказина 

Ж.А Исаева. 

ПБ оқытушылары 

 

ПБ оқытушылары 

2.6. Сыныптан тыс іс-шаралар: 

1. «Үш тұғырлы тіл –уақыт талабы» (1-

курстар) 

 

2. «Не? Қайда? Қашан?» (1-курстар) 

3.  «Тарихын білген терең...» (1-

курстар)  

4. «Я русский бы выучил...» 

 

ІХ – 2022 

 

ХІІ – 2022 

ХІІ – 2022 

ХІІ – 2022 

Сыныптан тыс іс-

шаралар 

жоспарлары 

 

А.Е. Серикказина  

Ж.А. Исаева  

Н.Б. Балтабеков  

Д. Болатқызы  

Ж.А. Аубакирова 

2.7. Ашық тәрбие сағаттары: 

1. Ә. Нұршайықовтың  «Жастарға 

арналған өсиеті» (М 11) 

2. «Желбіре, Жеңіс жалауы!» (С 

21) 

3. «Ұлт ұстазы – Ахмет 

Байтұрсынов» (М 21) 

4. «Ұлт ұстазы – Ахмет 

Байтұрсынов» (31 ПГС) 

5. «Ерікті болу болу – жүректің ісі» 

(С 12) 

6. «Дін және қоғам» (32 ПГС) 

 

ХІІ – 2022 

 

V - 2023 

ХІІ – 2022 

 

ХІ – 2022 

 

ІІІ – 2023 

Х – 2022 

Ашық тәрбие 

сағаттары 

жоспарлары 

 

А.Е. Серикказина  

 

Ж.М. 

Қалиасқарова 

Ж.А. Исаева  

 

Ж.М. 

Курмангалиева  

 

Д. Болатқызы  

Н.Б. Балтабеков 

 ІІІ. Ғылыми-теориялық деңгейді  және іскерлік білікті жетілдіру: 

3.1. Оқытушылардың өзіндік білім көтеру 

және ұжымдық әдістемелік жұмыс 

түрлері: 

*ғылыми-тәжірибелік 

конференцияларға қатысу 

(республикалық, облыстық, қалалық) 

*колледжішілік, қалалық, облыстық 

олимпиадалар мен сайыстарға 

студенттер дайындау және өткізу 

 

Жыл бойы 

 

 

 

 

Әдістемелік 

ұсынымдар 

 

ПБ оқытушылары 

 

 

3.2. Оқытушылардың жылдық есептері ХІІ – 2022 

ҮІ – 2023 

Қорытынды кесте ПБ оқытушылары 

3.3 Оқытушылардың біліктілігін көтеру 

 

Кесте 

бойынша 

Біліктілікті арттыру 

ұсыныстар 

ПБ оқытушылары 

 

 ІҮ. Оқу  ісіне жетекшілік және  бақылау 
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4.1 Пәндер бойынша жұмыс 

бағдарламалары, КТЖ ЖБ 

құрастырылуына, 

- аралық және семестрлік бақылаулар 

жүргізу; 

- оқытушылардың сабаққа дайындығы 

мен іс-шаралар  өткізу сапасына, 

- өзара сабаққа қатысуына; 

- студенттердің аттестациялануы мен 

пән бойынша  баға қорының болуына; 

- пән үйірмелері, оқу кабинеттерінің 

жұмысы мен санитарлық-гигиеналық 

жағдайына; 

- сыртқы оқу бөлімінің бақылау 

жұмыстары, тапсырмалары және 

олардың орындалу сапасына. 

Қыркүйек 

2022 

 

Жыл бойы 

 

 

 

Бақылау 

жұмыстары 

Колледж 

әкімшілігі 

ПБ төрайымы 

 

 

 

Оқу-тәрбие процесін ақпараттандыруды дамыту жөніндегі жұмыс жоспары 

Мақсаты: білім беруді ақпараттандыру міндеттерін кезең-кезеңімен шешуді жүзеге асыру, білім 

беру процесіне жаңа ақпараттық технологияларды енгізу. 

Міндеттері: 

 Аппараттық құралдардың техникалық жағдайына мониторинг жүргізу; 

 Бағдарламалық қамтамасыз етуді талдауды жүзеге асыру; 

 Материалдық-техникалық базаны дамыту; 

 Ақпараттық ресурстарды дамыту (колледж сайты); 

 «Интернет» желісінің ақпараттық ресурстарына қол жеткізу аймақтарын құру бойынша 

жұмысты жалғастыру; 

 Педагогикалық құрамның компьютерлік сауаттылығын арттыру бойынша жұмысты 

жалғастыру. 

№ 
Қаралатын мәселелердің, 

жұмыстардың атауы 

Орындау 

мерзімі 

Индикаторлар/ 

Соңғы нәтиже 
Жауаптылар 

1. Қызметті нормативтік-құқықтық қамтамасыз ету 

1.1. 
Нормативтік құжаттаманы 

(бұйрықтар, ережелер, 

нұсқаулықтар) зерделеу 

Жыл бойы Құжаттар пакеті 
Нургали А.Н. 

Фатхутдинов Р.Р. 

2. Материалдық-техникалық қамтамасыз ету 

2.1. 

Білім беру процесінде 

компьютерлік техниканы 

пайдалану үшін 

жағдайларды қамтамасыз 

ету 

Жыл бойы Құжаттар пакеті 
Нургали А.Н. 

Фатхутдинов Р.Р. 

2.2. 

Компьютерлік техниканы, 

мультимедиялық жабдықты 

және перифериялық 

құрылғыларды сатып алу 

Жыл бойы Құжаттар пакеті 

Тастекеев К.К. 

Сайлаубай А.Д. 

Пирогова Ю.А. 

Нургали А.Н. 

Фатхутдинов Р.Р. 

2.3. 
Интернет желісінің, оның 

ішінде сымсыз желінің 

жұмысын бақылау 

Күнделікті 
Техникалық 

қамтамасыз ету 

Нургали А.Н. 

Фатхутдинов Р.Р. 

2.4. 
Бейнеконференциялар, 

ашық онлайн сабақтар, 

кеңестер мен вебинарлар 

Жыл бойы 

(қажет 
Сілтемелер жасау 

Нургали А.Н. 

Фатхутдинов Р.Р. 
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өткізу үшін сілтемелер 

жасау 

болған 

жағдайда) 

3. Әдістемелік қамтамасыз ету 

3.1. 

Оқытушылар мен 

студенттердің ғылыми-

әдістемелік қызметін 

ұйымдастыруға көмек 

Жыл бойы 
Ақпараттық 

қамтамасыз ету 

Нургали А.Н. 

Фатхутдинов Р.Р. 

3.2. 

Іс-шаралардың фото және 

бейнетүсірілімін жүргізу 

(кадрларды монтаждау 

және редакциялау) 

Жыл бойы 
Суретке, видеоға 

түсіру 

Нургали А.Н. 

Фатхутдинов Р.Р. 

3.3. 
Кәсіптік бағдар беру үшін 

материалды дайындау және 

басып шығару 

Жыл бойы 
Материалдарды 

басып шығару 

Нургали А.Н. 

Фатхутдинов Р.Р. 

4. Ақпараттық технологиялар негізінде білім алушылар мен оқытушылардың 

ақпараттық мәдениетін дамыту 

4.1. 
Колледждің ресми 

сайтында жұмыс істеу және 

ақпаратты жаңарту 

Апта сайын Сайтпен жұмыс 
Нургали А.Н. 

Фатхутдинов Р.Р. 

4.2. 
Жаңалықтарды колледждің 

әлеуметтік желілеріндегі 

беттерге орналастыру 

Апта сайын 

Әлеуметтік 

желілермен 

жұмыс 

Фатхутдинов Р.Р. 

4.3. 

Ұлттық білім беру деректер 

базасында (ҰБДБ) 

ақпаратты толтыру және 

жаңарту 

Жыл бойы 

ҰБДБ сайтында 

ақпаратты 

толтыру және 

жаңарту 

Нургали А.Н. 

Фатхутдинов Р.Р. 

4.4. 
«Sova» платформасында 

ақпаратты толтыру және 

жаңарту 

Апта сайын 

«Sova» 

платформасымен 

жұмыс 

Нургали А.Н. 

4.5. 

Белгілі бір 

бағдарламада/сайтта ОЖБ 

жұмысына көмектесу үшін 

бейне нұсқаулықтарды 

жазу 

Жыл бойы 

(қажет 

болған 

жағдайда) 

Бейне нұсқаулық Нургали А.Н. 

5. Компьютерлік техникаға қызмет көрсету 

5.1. 

Компьютерлік техниканы, 

мультимедиялық жабдықты 

және перифериялық 

құрылғыларды жұмыс 

күйінде ұстау 

Апта сайын Журнал 
Нургали А.Н. 

Фатхутдинов Р.Р. 

 
Тәрбие жұмысының жылдық жоспары 

Мақсаты: студенттердің кәсіби, зияткерлік, жеке және әлеуметтік әлеуетін дамыту, студенттік ортада 

азаматтық жауапкершілік пен құқықтық сананы, руханият пен мәдениетті, бастамашылықты, дербестікті, 

толеранттылықты, қоғамда табысты әлеуметтену қабілетін, бәсекеге қабілеттілікті және еңбек нарығында 

белсенді бейімделуді дамыту.  

Міндеттері: - тәрбиенің әлеуметтік мәртебесін арттыру; 

 - жеке тұлғаны дамыту және оның шығармашылық белсенділігін жүзеге асыру үшін жағдай жасау;  

- тәрбие процесін басқарудың кәсіби деңгейін, колледж басшылары мен барлық педагог     

қызметкерлерінің тәрбие процесінде өзара іс-қимылын қамтамасыз ету;  

- тәрбие ортасы мен тәрбие бағдарламаларын одан әрі дамыту. 

 
№ Қаралатын мәселелердің, жұмыстардың 

атауы 

Орындау 

мерзімі 

Индикаторлар\Соң

ғы нәтиже 

Жауаптылар 
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1. Тәрбие жұмысының қызметін реттейтін 

нормативтік құжаттаманы зерделеу 

тамыз Нормативті-

құқықтық база 

Директордың тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары 

2. "Колледждегі тәрбие жұмысының 

қызметі бойынша нормативтік-

құқықтық база"әдістемелік сағаты 

қыркүйек хаттама Директордың тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары 

3. 2022-2023 оқу жылына арналған тәрбие 

жұмысының жоспарын жасау және 

бекіту 

тамыз Бекітілген жұмыс 

жоспары 

Директордың тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары 

4. Топта тәрбие жұмысының жоспарын 

жасау бойынша сынып жетекшілеріне 

арналған кеңестер 

Жыл бойы Топ 

жетекшілерінің 

құжаттамасы 

Директордың тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары 

5. Тәрбие жұмысы бойынша құжаттаманы 

жүргізу 

Жыл бойы Топ 

жетекшілерінің 

құжаттамасы 

Директордың тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары 

6. Топтың әлеуметтік картасын жасау қыркүйек Әлеуметтік карта Топ жетекшілері 

7.  "Тәуекел тобы" сауалнамасы қыркүйек Сауалнама талдауы психолог 

8. Сынып жетекшілерінің әдістемелік 

бірлестігінің отырыстары 

қыркүйек хаттама Директордың тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары 

Бағыты: рухани-адамгершілік тәрбие 

Мақсаты: "Рухани жаңғыру" құндылық негіздерін жеке тұлғаның рухани-адамгершілік және этикалық 

қағидаттарын, оның адамгершілік қасиеттері мен жалпыадамзаттық құндылықтарға, қазақстандық қоғам 

өмірінің нормалары мен дәстүрлеріне сәйкес келетін көзқарастарын жаңғырту туралы, оның ішінде 

"ҚҰНДЫЛЫҚТАРҒА негізделмеген білім БЕРУ", "ҚОҒАМҒА ҚЫЗМЕТ"жобаларын іске асыру арқылы 

терең түсінуді қалыптастыру 

1. Іс-шара "5 қыркүйек-Қазақстан 

Республикасы халықтарының Тілдері 

күні 

қыркүйек Фотоесеп, сайтқа 

жүктеу 

Директордың тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары, 

муз. жетекші 

2. Бірыңғай сынып сағаттары қыркүйек Фотоесеп, сайтқа 

жүктеу 

Топ жетекшілері 

3. "Бопсалау үшін кәмелетке 

толмағандардың қылмыстық 

жауапкершілігі" 

қыркүйек Фотоесеп, сайтқа 

жүктеу 

Директордың тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары, 

инспектор 

4. Парасаттылық сағаты Қазан Фотоесеп,  сайтқа 

жүктеу 

Топ жетекшілері 

5. "Студенттердің құқықтық санасы мен 

құқықтық мәдениетін дамыту" ата-

аналар жиналысы 

Қазан Фотоесеп, сайтқа 

жүктеу 

Колледж әкімшілігі 

6. "Бұзақылық-қоғамдық тәртіпке қарсы 

құқық бұзушылық" тәрбие сағаты 

Қараша Әзірлеме Топ жетекшілері 

7. Жасөспірімдерге арналған кеңестер: 

қалай қорқытудың құрбаны болмауға 

болады?» 

қараша Әзірлеме Топ жетекшілері 

8. Ашық тәрбие сағаты  «Атамекенім, 

туған жерім-Қазақстан» 

желтоқсан Әзірлеме Топ жетекшілері 

9. Тәуелсіздік күніне арналған " Жасай 

бер – жаңа Қазақстан "салтанатты іс-

шарасы 

желтоқсан Фотоесеп,  сайтқа 

жүктеу 

Директордың тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары 

10. "Адалдық пен әдептілік-мінез-құлық 

нормасы" дөңгелек үстелі 

желтоқсан Фотоесеп Директордың тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары, 

антикор. қызметінің 

маманы 

11. «Таза сессия!» акциясы Мамыр, 

маусым 

Фотоесеп Жастар ұйымының 

жетекшісі 

12. "Әскерге шақыру жасындағы 

жастардың құқықтық нормалары" 

дәрісі 

ақпан Фотоесеп АӘТ жетекшісі 

13. "Адалдық-ең жақсы саясат!» қаңтар Фотоесеп Директордың тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары 
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14. Колледжішілік есепте тұратын 

девиантты мінез-құлқы бар 

студенттермен жұмыс. 

Жыл 

бойына 

Жұмыс жоспары, 

хаттамалар 

Директордың тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары, 

топ жетекшілері 

Бағыты: рухани-адамгершілік тәрбие 

Мақсаты: "Рухани жаңғыру" құндылық негіздерін жеке тұлғаның рухани-адамгершілік және этикалық 

қағидаттарын, оның адамгершілік қасиеттері мен жалпыадамзаттық құндылықтарға, қазақстандық қоғам 

өмірінің нормалары мен дәстүрлеріне сәйкес келетін көзқарастарын жаңғырту туралы, оның ішінде 

"ҚҰНДЫЛЫҚТАРҒА негізделмеген білім БЕРУ", "ҚОҒАМҒА ҚЫЗМЕТ"жобаларын іске асыру арқылы 

терең түсінуді қалыптастыру 

1. "5 қыркүйек-Қазақстан Республикасы 

халықтарының Тілдері күні" іс-шарасы 

Қыркүйек Фотоесеп,  сайтқа 

жүктеу 

Тіл пәндерінің 

оқытушысы 

2. Қарттар күні "Өмірдің жылы күзі 

болсын". Еңбек ардагерлерін құрметтеу 

және құттықтау 

Қыркүйек Фотоесеп,  сайтқа 

жүктеу 

Директордың тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары, 

топ жетекшілері 

3. «Мұғалім! Сіздің атыңыздың 

алдында...» мұғалімдер күніне арналған 

салтанатты концерт өткізу 

Қазан Фотоесеп,  сайтқа 

жүктеу 

Директордың тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары, 

топ жетекшілері 

4. "Қамқорлық" қайырымдылық акциясы Қазан  Фотоесеп,  сайтқа 

жүктеу 

Еріктілер ұйымының 

жетекшісі 

5. "Жаңа жылдық Түрлі түстер кеші" жаңа 

жылдық шоу бағдарламасы 

желтоқсан Фотоесеп,  сайтқа 

жүктеу 

Директордың тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары 

6. Алғыс айту күніне арналған 

"Баршаңызға алғыс айтамыз!» 

Наурыз Фотоесеп,  сайтқа 

жүктеу 

Директордың тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары 

7. "Армысың, Әз Наурыз!» мерекелік іс-

шара 

Наурыз Фотоесеп,  сайтқа 

жүктеу 

Директордың тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары 

8. "Қазақстанның болашағы-халық 

бірлігінде" атты кітап көрмесі, Бірлік 

күніне орай 

Сәуір Фотоесеп,  сайтқа 

жүктеу 

Еріктілер ұйымының 

жетекшісі 

9. Қаланың мұражайлары мен 

театрларына бару 

Маусым Фотоесеп,  сайтқа 

жүктеу 

Директордың тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары 

10. Дипломдарды салтанатты түрде 

тапсыру 

маусым Фотоесеп,  сайтқа 

жүктеу 

Директордың тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары 

Бағыты: ұлттық тәрбие 

Мақсаты: тұлғаның жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықтарға бағдарлануы, ана және мемлекеттік 

тілдерді, қазақ халқының, этностар мен этникалық топтардың мәдениетін құрметтеу 

1. Тілдер күні қыркүйек Фотоесеп,  сайтқа 

жүктеу 

Тіл пәндерінің 

оқытушысы 

2. "Біз қазақстандықтар - біртұтас 

халықпыз! қайырымдылық жәрмеңкесі 

қыркүйек Фотоесеп,  сайтқа 

жүктеу 

Директордың тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары,  

Тіл пәндерінің 

оқытушысы 

3. "Тәуелсіз Қазақстан-бейбітшілік, ізгілік 

пен келісім елі!» іс-шарасы 

қараша Фотоесеп,  сайтқа 

жүктеу 

Топ жетекшілері 

4. Қазақстан халқы достығы іс-шарасы  

 «Біз достыққа мықтымыз!» 

Сәуір Фотоесеп, сайтқа 

жүктеу 

Топ жетекшілері 

5. "Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік рәміздері-Қазақстанның 

мақтанышы!» қабырға газеттер сайысы 

маусым Фотоесеп,  сайтқа 

жүктеу 

Топ жетекшілері 

Бағыт: отбасылық тәрбие 

Мақсаты: ата-аналарға білім беру, олардың психологиялық-педагогикалық құзыреттілігін және бала 

тәрбиесіне жауапкершілігін арттыру. 

1. Жалпы колледждегі ата-аналар 

жиналысы 

Қыркүйек Фотоесеп,  сайтқа 

жүктеу 

Директордың тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары, 

топ жетекшілері 

2. Студенттердің жеке ерекшеліктерін 

зерттеу және жаңа жиын туралы 

мәліметтер жинау 

Қыркүйеқ 

 

Мәліметтер базасы Директордың тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары, 

топ жетекшілері 

3. 1 курс топтарының әлеуметтік Қыркүйек  Топтардың Директордың тәрбие ісі 
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паспортын жасау әлеуметтік 

паспорты 

жөніндегі орынбасары, 

топ жетекшілері 

4. Балалар жылына орай «Тәттіден дәм 

тат!» акциясы 

қазан фотоесеп Еріктілер ұйымы мен 

жастар ұйымының 

жетекшісі 

5. "Ата-аналар мен педагогтардың 

кәмелетке толмағандарды тәрбиелеу 

және тәрбиелеу жөніндегі құқықтары 

мен міндеттері" дөңгелек үстелі 

Қараша Фотоесеп,  сайтқа 

жүктеу 

Директордың тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары, 

топ жетекшілері 

6. "Кәмелетке толмағандар арасындағы 

құқық бұзушылықтың алдын алу" ата-

аналар жиналысы 

Наурыз Фотоесеп,  сайтқа 

жүктеу 

Директордың тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары, 

топ жетекшілері 

7. "Жасөспірімдердегі суицидтік мінез-

құлықтың көрінісі: себептері мен 

шешімдері" ата-аналар жиналысы 

Сәуір Фотоесеп,  сайтқа 

жүктеу 

Колледж әкімшілігі, 

психолог 

8. Ата – аналардың қатысуымен  

тәрбиелік іс-шара 

 

Мамыр Фотоесеп,  сайтқа 

жүктеу 

Директордың тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары, 

топ жетекшілері 

9. Ата-аналар жиналысы "Оқу 

қорытындысы"  

мамыр Фотоесеп,  сайтқа 

жүктеу 

Колледж әкімшілігі 

Бағыты: Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие 

Мақсаты: кәсіби өзін-өзі анықтауға саналы қатынасты қалыптастыру, тұлғаның экономикалық ойлауы мен 

экологиялық мәдениетін дамыту 

1. «Таза қала» акциясы Тамыз Фотоесеп,  сайтқа 

жүктеу 

Топ жетекшілері, өзін 

өзі басқару ұйымы 

2. "Пластикалық бөтелкенің екінші 

өмірі!» акциясы 

қараша Фотоесеп,  сайтқа 

жүктеу 

Топ жетекшілері, өзін 

өзі басқару ұйымы 

3. Мейірімділік айлығы  «Жақсылық 

жаса!» 

Қараша Фотоесеп,  сайтқа 

жүктеу 

Топ жетекшілері, өзін 

өзі басқару ұйымы 

4. "Жақсылық жасап жарысайық" акциясы Қаңтар Фотоесеп,  сайтқа 

жүктеу 

Топ жетекшілері, өзін 

өзі басқару ұйымы 

5. "Жасыл Ел" абаттандыру және 

көгалдандыру жасағын қалыптастыру 

Маусым  Фотоесеп,  сайтқа 

жүктеу 

Топ жетекшілері, өзін 

өзі басқару ұйымы 

Бағыты: Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениетті тәрбиелеу 

Мақсаты: әр адамның зияткерлік мүмкіндіктерін, көшбасшылық қасиеттері мен дарындылығын, сондай-ақ 

ақпараттық мәдениетті, оның ішінде балалардың киберкультурасы мен кибергигиенасын дамытуды 

қамтамасыз ететін мотивациялық кеңістікті қалыптастыру 

1. Колледжде үйірме қызметін 

ұйымдастыру 

қыркүйек Фотоесеп,  сайтқа 

жүктеу 

Топ жетекшілері, өзін 

өзі басқару ұйымы 

2. Колледжде спорт секцияларының 

жұмысын ұйымдастыру 

қыркүйек Фотоесеп,  сайтқа 

жүктеу 

Директордың тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары 

3. Үйірмелер мен спорт секцияларына 

тізімдерді қалыптастыру 

Қыркүйек Фотоесеп,  сайтқа 

жүктеу 

Директордың тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары 

4. Ақпараттық минут: "Желідегі қауіптер 

мен қорғаныс туралы біліңіз" 

Қараша Фотоесеп,  сайтқа 

жүктеу 

Директордың тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары 

5. «Қазақстан Республикасы 

колледждерінің үздік 100 студенті» 

республикалық  конкурсы 

қараша Фотоесеп, сайтқа 

жүктеу 

Директордың тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары 

Бағыты: Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие 

Мақсаты: мінез-құлықтың жалпы мәдени дағдыларын қалыптастыру, тұлғаның өнердегі және шындықтағы 

эстетикалық объектілерді қабылдауға, игеруге, бағалауға дайындығын дамыту, білім беру ұйымдарында 

көпмәдениетті орта құру, оның ішінде "Ұшқыр ой алаңы "оқушылардың пікірсайыс 

қозғалысы"жалпыұлттық мәдени-білім беру жобасын іске асыру арқылы. 

1. Дәріс  «Қоғамдық орындардағы мінез-

құлық ережелері.» 

Қыркүйек Фотоесеп, мақала Директордың тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары 

2. Пікірталас «Асыл адам»   Қыркүйек Фотоесеп, сайтқа 

жүктеу 

Директордың тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары 

3. Студенттердің сақтауы бойынша Ай сайын хаттама Директордың тәрбие ісі 
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Топ жетекшілері бірлестігінің жұмыс жоспары 

Мақсаты: 

Оқу-тәрбие жұмыстарында жаңа, заманауи көзқарастарды қалыптастыру 

Топ жетекшілер жұмыстарын насихаттау және тәжірибе алмасу 

Міндеттері: 

 Тәрбиенің педагогикалық және психологиялық негіздеріне сүйене отырып, топ 

жетекшілерінің теориялық, ғылыми – әдістемелік, практикалық білімін көтеру, озық 

технологиялармен қаруландыру. 

 Топ жетекшілерінің жұмысын үйлестіруші нормативті – құқықтық базамен таныстыру. 

 Педагогтардың өз кәсіби құзіреттілігін көтеруге ықыластығын арттыру. 

 Топ жетекшілерінің озық тәжірибесін жинақтап, тарату 

 Топ ұжымымен және жекелеген студенттермен жүргізілетін тәрбие жұмысын үйлестіру. 

№ Қаралатын мәселелердің, 

жұмыстардың атауы 

Орындау мерзімі Индикаторлар/ 

Соңғы нәтиже 

Жауаптылар   

 I.Ұйымдастыру бөлімі 

1 Тақырыптық лездемелерді 

даярлау және өткізу 

Әр айдың 2,3 

дүйсенбісі 

Тақырыптық 

хабарламалар 

ТЖБ жетекшісі 

А.Е.Серикказина  

2 Топ жетекшілерін тәрбие 

саласы бойынша 

әдістемелік оқу 

құралдармен таныстыру 

2022-2023 оқу 

жылы 

Тәрбие саласы 

бойынша 

әдістемелік 

журналдармен 

танысу 

ТЖБ жетекшісі 

А.Е.Серикказина, 

топ жетекшілері 

3 Ашық тәрбие сағаттарын 

жоспарлау, әзірлемесін 

даярлау, уақытылы өткізу 

Жоспарланған 

уақытта 

Ашық тәрбие 

сағаттарының 

әзірлемелері, 

Топ жетекшілері 

жұмыс: 

Ішкі тәртіп ережелері 

Жатақханада тұру ережесі 

Ұялы телефондарды пайдалану туралы 

ережелер 

жөніндегі орынбасары 

Бағыт: дене тәрбиесі, салауатты өмір салты 

Мақсаты: салауатты өмір салты дағдыларын табысты қалыптастыру, физикалық және психологиялық 

денсаулықты сақтау, денсаулыққа зиян келтіретін факторларды анықтау үшін кеңістік құру 

1. День здоровья! қыркүйек Фотоесеп, сайтқа 

жүктеу 

Директордың тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары, 

дене тәрбиесі пәнінің 

мұғалімдері 

2. СӨС бойынша ақпараттық сағат Жыл бойы Фотоесеп, сайтқа 

жүктеу 

Директордың тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары 

3. Психологическая диагностика Жыл бойы Диагностика 

талдауы 

психолог 

4. "Мен және спорт" сауалнамасы, спорт 

секцияларына студенттерді қатыстыру 

Қыркүйек Сауалнама талдауы Директордың тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары, 

дене тәрбиесі пәнінің 

мұғалімдері 

5. СПИД-тің алдын алу айлығы 

барысында  "Өмір сүру құқығыңызды 

іске асырыңыз!» колледжішілік 

ақпараттық сағаттар 

Желтоқсан Фотоесеп, сайтқа 

жүктеу 

Колледж медбикесі 

6. «Назар аудар, туберкулез!» дәрісі наурыз Фотоесеп, сайтқа 

жүктеу 

Колледж медбикесі 

7. Қатыгездік пен зорлық-зомбылықтың 

алдын алу шеңберінде ақпараттық 

сағаттар өткізу 

Жыл бойы Фотоесеп, сайтқа 

жүктеу 

Директордың тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары,  

Колледж медбикесі 

https://melimde.com/aji-bailau-bailaudi-mazmni-men-masati.html
https://melimde.com/9-1-tauardi-taratu-arnalarini-meni-men-izmeti-taratu-arnasi.html
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хаттамалары 

4 Топ жетекшілері 

бірлестігінің жұмыс 

жоспарын құру және 

бекіту 

Қыркүйек 2022  ТЖБ жетекшісі 

А.Е.Серикказина  

 II.Негізгі бөлім  

 1 Отырыс 

4 Топ  жетекшілерінің 

құжаттар тізбегімен, ТЖБ 

жұмыс жоспарымен 

таныстыру 

Қыркүйек 2022 Хаттама ТЖБ жетекшісі 

А.Е.Серикказина  

 2 Отырыс 

5 Конференция «Жаңаша 

білім берудегі тәрбие 

мәселесі»  

Психологиялық тренинг 

Қараша 2022 Баяндамалар 

жинағы 

ТЖБ жетекшісі 

А.Е.Серикказина  

Топ жетекшілері 

Педагог-психолог 

 3 Отырыс 

6 «Үздік топ жетекші-2023»   Ақпан 2023 Сайыс нәтижесі ТЖБ жетекшісі 

А.Е.Серикказина  

Топ жетекшілері 

 4 Отырыс 

7 2022-2023 ж.топ 

жетекшілерінің жүргізген 

жұмыстарының 

қорытындысы 

Маусым 2023 Рейтинг нәтижесін 

шығару 

Директордың ТІ 

жөніндегі 

орынбасары  

А.Хуанар  

 Контролинг 

1 Жасалған жұмыстар 

бойынша топ 

жетекшілерінің есебі 

Жарты жылдық 

соңында 

Қорытынды есеп Топ жетекшілері 

2 Ашық тәрбие сағаттарына, 

топ сағаттарына қатысу 

Жоспар бойынша 

Апта сайын 

Тәрбие сағатына 

талдау парағын 

толтыру 

ТЖБ жетекшісі 

3 Тәрбиелік іс-шараларға 

қатысу 

Жыл бойына Қатысу парағын 

толтыру 

Директордың ТІ 

жөніндегі 

орынбасары  

А.Хуанар  

4 Топ жетекшілерінің 

тәрбиелік әрекеттерін 

қадағалау 

Жыл бойына Контролинг  Колледж әкімшілігі 

 

 
Әлеуметтік педагогтің жұмыс жоспары 

Мақсаты: Жаңа білім беру процесі жағдайында білім алушылардың тұлғасын әлеуметтік бейімдеу. 

Баланың нақты және әлеуметтік мүмкіндіктері мен қабілеттеріне сүйене отырып, әлеуметтік және 

білім беру сипатындағы қиындықтарды жеңуде оқушыларға көмек көрсетуге негізделген 

құқықтарын іске асыру үшін қолайлы жағдайлар жасау. 

Міндеттері: 1.Әлеуметтік педагогикалық жұмыстың әдістері мен бағытын, тапсырмаларын, 

әдеуметтік және жеке мәселерді шешу жолдарын айқындау.  

2. Оқушыларды әлеуметік қорғауда білім беру, тәрбиелеу, дамыту процесерін жүзеге асыру. 

 

№ Қаралатын мәселелердің,  

жұмыстардың атауы 

Орындау 

мерзімі 

Индикаторлар/ 

Соңғы нәтиже 

Жауаптылар 
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1 

 

 

 

Балалар үйі тәрбиеленушілерінің 

және ата-анасының қамқорлығын 

сыз қалған балалардың 

құжаттарын қабылдау. 

 

2022 ж. Тамыз, 

қыркүйек 

 

 

 

құжаттар 

папкасы. 

 

 Әлеуметтік 

педагог, 

комиссия 

құрамы. 

 

2 Оқу жылына арналған жұмыс 

жоспарын бекіту. 

2022ж. 

қыркүйек  

Бекітілген оқу 

жылы 

жоспары 

 

Әлеуметтік 

педагог 

3 Жаңа оқу жылына колледжде білім 

алушылардың әлеуметтік статусын 

анықтау,деректер базасын құру. 

2022ж. 

қыркүйек 

құжаттар 

жиынтығы.  

Әлеуметтік 

педагог, топ 

жетекшілер, 

психолог. 

4 Жетім балалар, ата-анасының 

қамқорлығынысыз қалған балалар 

бөлмелеріне бақылау жасау. 

Апта сайын тексеру АКТ –

лері. 

Әлеуметтік 

педагог, 

медбике. 

5 Жеке гигиена, мүлікке ұқыпты 

қарау, күн тәртібі және басқалар 

туралы жеке әңгіме жүргізу. 

Жыл бойы  журналдағы 

жазба. 

Әлеуметтік 

педагог, 

медбике. 

6 Жетім балаларды, киіммен 

қамтамасыз ету. 

2022 ж. X-XI хаттама. Комиссия. 

7 Жетім балалардың қалған 

қамқоршымен бірге тұратын 

балалардың тұрмыстық жағдайын 

бақылау. 

Жыл бойы Бақылау 

дәптердендегі 

жазбалар.  

 

 

Әлеуметтік 

педагог, медбике 

8 Жетім балалар ата-анасының 

қамқорлығынысыз қалған балалар 

санатындағы студенттерді, тұрғын 

үйге мұқтаж ретінде кезекке қою 

үшін құжаттарды дайындау.  

Қажеттілігіне 

қарай 

анықтама 

қағаз. 

 

 

 

Әлеуметтік 

педагог 

9 «Девиантты мінез-құлықты білім 

алушылармен жұмыс жүргізу әдіс-

тәсілдері» семинар. 

2022 ж. 

Желтоқсан  

Хаттама  

 

 

Әлеуметтік 

педагог, 

психолог. 

10 «Қиын» жасөспірімдердің мінез-

құлқының алдын алу және құқық 

бұзушылық бойынша кеңес 

отырыстарында қарау. 

Қажеттілігіне 

қарай 

Хаттама 

көшірмелері 

 

 

 

 

Директордың 

тәрбие ісі 

жөніндегі 

орынбасары, 

комиссия 

мүшелері. 

11 Мүгедек балалар санатындағы 

студенттермен жұмыс. 

Жыл бойы жұмыс 

дәптеріндегі 

жазбалар. 

Әлеуметтік 

педагог, 

медбике. 

 

Колледждің психологиялық қызметінің жұмыс жоспары 

Мақсаты: білім алушылардың, тәрбиеленушілердің психологиялық денсаулығын сақтау, 

колледждің қолайлы әлеуметтік-психологиялық ахуалын жасау және білім беру процесіне 

қатысушыларға психологиялық қолдау көрсету. 

Міндеттері: 

- білім алушылардың, тәрбиеленушілердің жеке және интеллектуалды дамуына ықпал ету, өзін-өзі 

тәрбиелеу және өзін-өзі дамыту қабілетін қалыптастыру; 

- білім алушыларға, тәрбиеленушілерге, олардың тез дамып келе жатқан ақпараттық қоғам 

жағдайында табысты әлеуметтенуіне психологиялық көмек көрсету; 
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- әрбір білім алушыға, тәрбиеленушіге оның тұлғасын психологиялық-педагогикалық зерттеу 

негізінде жеке көзқарасты дараландыруға ықпал ету; 
 

№ Қаралатын мәселелердің, 

жұмыстардың атауы 

Орындау 

мерзімі 

Индикаторлар\Соңғы 

нәтиже 

Жауаптылар 

І . Бейімделу 
1. Студенттерге арналған кіріспе 

сауалнама 

Қыркүйек Талдау жасау Педагог-психолог 

2. Бейімделу деңгейін анықтау 

бойынша сауалнама 

Қазан талдау Педагог-психолог 

3. Дж.Морено әдістемесі 

бойынша социометриялық 

зерттеулер 

Қазан-Қараша Тұлға аралық 

қатынастарды зерттеу. 

Педагог-психолог 

4. Студентердің сабақтарына 

қатысу 

Ай сайын оқушыларды бақылау. педагог-психолог  

 

5. Бейімделу кезеңінде 

студенттерге жеке және 

топтық көмек көрсету 

Қажет болған 

жағдайда 

Студенттерді 

психологиялық және 

моральдық қолдау 

Педагог-психолог 

6. Ата-аналармен жұмыс Қажет болған 

жағдайда 

Ұсыныстар мен 

кеңестер беру 

Педагог-психолог 

7. Сынып және жалпы 

колледждік ата-аналар 

жиналысы 

Колледж 

жоспары 

бойынша 

Ұсыныстар мен 

кеңестер беру 

директордың ТЖ 

жөніндегіорынбасары, 

топ жетекшілері, 

Педагог-психолог 

8. Анықталған мәселелер 

бойынша психологиялық-

педагогикалық консилиумдар 

Колледж 

жоспары 

бойынша 

Бейімделу дәрежесі 

бойынша талдау.  

директордың ТЖ 

жөніндегі орынбасары, 

топ жетекшілері, 

Педагог-психолог 

9. Тренинг  Қараша-

Желтоқсан 

Өзін-өзі тану процесін 

дамыту 

Педагог-психолог 

10. Жатақханада тұратын 

студенттермен жұмыс:                                           

-өзін-өзі реттеу;       қарым-

қатынас; 

Колледж 

жоспары 

бойынша 

Студенттерге 

жатақханада тұруға 

бейімделуге көмек 

көрсету. 

директордың ТЖ 

жөніндегі орынбасары, 

топ жетекшілері, 

әлеуметтік педагог, 

педагог-психолог 

11. Топ жетекшілерімен жұмыс 

жүргізу 

Қажет болған 

жағдайда 

Топ жетекшілеріне топ 

активін 

қалыптастыруға көмек 

көрсету 

Педагог-психолог 

II. Диагностикалық жұмыс 

1. Топтың әлеуметтік паспортын 

жасау 

Қыркүйек-

Қазан 

Әр топтың әлеуметтік 

мәртебесін зерттеу 

және талдау жасау. 

Педагог-психолог, 

топ жетекшілері. 

 

2. Бопсалау әрекеттерін анықтау 

бойынша анонимді сауалнама 

Қазан, 

сондай-ақ 

қажеттілік 

бойынша 

Студенттер арасында 

бопсалау жағдайларын 

анықтау 

Педагог-психолог, 

директордың ТЖ 

жөніндегі орынбасары. 

3. Темперамент типін анықтауға 

арналған тест 

Қыркүйек- 

Қазан 

Студенттердің жеке 

қасиеттерін зерттеу 

Педагог-психолог 

4. Девиантты мінез-құлыққа 

бейім студенттерді анықтау 

Қазан-Қараша Диагностика 

нәтижелерін талдау 

Педагог-психолог 

5. Суицидтік тәуекелдің 

сауалнамасы 

Қараша Суицидке бейім 

студенттерді анықтау 

Педагог-психолог 

6. Жобалық әдістемелер Қажет болған 

жағдайда 

Тест нәтижелерінің 

валидтілігін тексеру 

Педагог-психолог 

7. «Тәуекел тобының»  

студенттер тізімін құру 

Қараша Психокоррекциялық 

жұмыс үшін "тәуекел 

тобының" тізімін 

Педагог-психолог 
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анықтау 

8. Студенттердің агрессияға 

бейімділігін анықтау 

Желтоқсан  Студенттер арасында 

агрессияның деңгейі 

мен түрін зерттеу 

Педагог-психолог 

9. Мазасыздық деңгейінің 

диагностикасы 

Желтоқсан Мазасыздану деңгейі 

жоғары студенттермен 

психологиялық жұмыс 

жүргізу 

Педагог-психолог 

10. «Мұғалім оқушылар көзімен» 

сауалнамасы 

Желтоқсан Аттестатталатын 

оқытушылардың 

педагогикалық 

шеберлігін зерттеу 

Педагог-психолог 

11. ПБЗ сауалнамасы Қаңтар ПБЗ қолданатын 

студенттерді анықтау 

Педагог-психолог 

12. Мінезді Акцентуация 

(Шмишек) 

Ақпан-

Наурыз 

Мінез және 

темперамент екпінінің 

диагностикасы 

Педагог-психолог 

13. Конфликтілі деңгейді анықтау 

үшін студенттерді тестілеу 

Наурыз-Сәуір Студенттер 

қақтығыстарының 

алдын алу және шешу 

қабілетін қалыптастыру 

Педагог-психолог 

14. Тұлғаның бағытын анықтау     

(Б. Басса) 

Сәуір Тұлғалық 

бағыттылықты анықтау 

Педагог-психолог 

15. Репродуктивті денсаулық 

бойынша анонимді сауалнама 

Мамыр Репродуктивті 

денсаулық бойынша 

білім деңгейін анықтау 

Педагог-психолог, 

Колледж медбикесі 

16. Ата-аналарға сауалнама Жылдың 

ішінде 

Ата-аналардың 

балалармен 

тұлғааралық қарым-

қатынасын зерттеу 

Педагог-психолог 

III. Түзету-дамыту жұмыстары 

1. «Адамдар арасында өмір сүру 

өнері» тренинг 

элементтерімен топтық сабақ" 

Қараша-

Желтоқсан 

Студенттермен танысу 

және топтың бірігуін 

анықтау 

Педагог-психолог 

2. «Салауатты альтернатива» 

дөңгелек үстелі 

Желтоқсан Салауатты өмір салтын 

насихаттау 

Педагог-психолог 

3. Емтихан кезінде стрессті 

төмендету бойынша тренинг 

Мамыр психологиялық қолдау 

көрсету 

Педагог-психолог 

4. Колледж студенттерімен жеке 

психокоррекциялық іс-

шаралар өткізу 

жылдың 

ішінде 

Студенттердің 

моральдық 

психологиялық 

жағдайын арттыру, 

жеке мәселелерді шешу 

Педагог-психолог,  

директордыңТЖ 

жөніндегі орынбасары. 

5. ИДН өкілдерімен кездесу Колледж 

жоспары 

бойынша 

Студенттер арасындағы 

құқық бұзушылықты 

алдын алу 

Педагог-психолог, 

директордыңТЖ 

жөніндегі орынбасары. 

6. Үлгермейтін студенттермен 

психологиялық іс-шаралар 

жүргізу. 

жылдың 

ішінде 

Студенттердің 

үлгермеушілік 

себептерінің 

диагностикасы және 

білімнің сапасын 

арттыру 

Педагог-психолог,  

директордың ТЖ 

жөніндегі орынбасары. 

7. Құқық бұзушылықты алдын 

алу бойынша тренинг 

Қаңтар-Ақпан құқық бұзушылықтың 

алдын алу 

Педагог-психолог,  

директордыңТЖ 

жөніндегі орынбасары. 

8. Репродуктивті денсаулық 

бойынша тренинг 

Наурыз-Сәуір білім деңгейін арттыру Педагог-психолог, 

Колледж медбикесі 

9. Бітіруші топ студенттері үшін 

креативтілік тренингі 

Сәуір-Мамыр Студенттерді кәсіби 

қызметке дайындау 

Педагог-психолог 



51 

 

 

Жатақханадағы тәрбиешілердің  жұмыс жоспары 

Мақсаты: 

Жоспарға сәйкес жатақханада тұратын студенттерге олардың физикалық және психикалық 

денсаулығына, әлеуметтік және экономикалық жағдайына, оқытуда табысты ілгерілеуіне, 

әлеуметтік ережелерді қабылдауына, тиімді іскерлік және тұлғааралық қарым-қатынасына, 

өмірлік, мансаптық, этикалық таңдауына байланысты жеке мәселелерін шешуде көмек беруді 

жүзеге асыру. 

Міндеттері: 

-Жатақханада тұратын студентердің өмірі,оқуы және демалысы,қолайлы моральдық-

психологиялық ахуал үшін қалыпты әлеуметтік-тұрмыстық жағдайлар жасау.  

-Қарым-қатынас мәдениетін,салауатты өмір салтын,рухани құндылықтарды,жалпы адамзаттық 

нормаларды игеру қажеттілігін қалыптастыру. 

-Ата-аналармен,шеберлермен, кураторлармен және топшалармен байланысты жүзеге асыру. 

10. «Қауіпті топ» студенттеріне 

арналған тренингтер 

Жыл ішінде Суицидті алдын алу Педагог-психолог,  

директордыңТЖ 

жөніндегі орынбасары. 

IV. Кеңестік жұмыстар 

1. Оқытушылар мен 

кураторларға сұраныс 

бойынша кеңес беру 

Жыл ішінде Психодиагностика 

нәтижелері бойынша 

ұсыныстар 

Педагог-психолог 

2. Сұраныс бойынша жеке кеңес 

беру: 

 

Жыл ішінде Тұлғалық ресурстар 

мен проблемалық 

мәселелердіөзектендіру 

Педагог-психолог,  

директордыңТЖ 

жөніндегі орынбасары 

3. «Қауіпті топ» студенттері 

үшін жеке кеңестер 

Жыл ішінде Пәнді және оқытудың 

табыстылығын 

арттыру. 

Ата-аналар, педагог-

психолог, директордың 

ТЖжөніндегіорынбасары 

4.  Ата-аналарға жеке кеңестер Жыл ішінде консультативтік 

кездесулер 

Педагог-психолог,  

директордыңТЖ 

жөніндегі орынбасары 

V. Психологиялық ағарту және алдын алу жұмыстары 

1. Кеңестер: «Темекіні оңай 

тастау", "Стресспен қалай 

күресуге болады" (Білім күні) 

Колледж 

жоспары 

бойынша 

Студенттерге 

ұсыныстар беру,  

Педагог-психолог 

2. Тақырыптық буклеттерді 

дайындау 

 

Жыл ішінде . Ұсыныстар. Педагог-психолог 

3. Психологиялық фильмдерді 

бейнематериалдарды көру 

Жыл ішінде Психологиялық 

тренингтер  

Педагог-психолог 

4. Ата-аналар жиналыстарында 

сөз сөйлеу. (баяндамалар, 

кеңестер, ұсынымдар) 

Топ 

жетекшісінің 

жоспары 

бойынша 

Психологиялық ағарту Педагог-психолог, 

директордың ТЖ 

жөніндегі орынбасары 

5. «Психология» апталығы Желтоқсан Қорытынды  Педагог-психолог 

6. Педагогтарға арналған 

психологиялық тренинг 

Қаңтар   Мұғалімнің ішкі 

шығармашылық 

әлеуетін ашу 

Педагог-психолог 

7. «Жасөспірімдер 

психологиясы» тақырыбына 

баяндама 

ПЦК 

жоспары 

бойынша 

баяндама Педагог-психолог 

VI. Ұйымдастыру-әдістемелік жұмыстары 

1. Семинар, кеңестер және 

дөңгелек үстелдерге қатысу 

Жыл ішінде Психологиялық 

сауаттылықты арттыру 

Педагог-психолог 

2. Конференцияларға, 

семинарларға және 

олимпиадаларға қатысу 

Жыл ішінде Психологиялық білімді 

тереңдету 

Педагог-психолог 
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№ Қаралатын мәселелердің, 

жұмыстардың атауы 

Орындау 

мерзімі 

Индикаторлар/

Соңғы нәтижесі 

Жауаптылар 

 

ТАМЫЗ 

1 Ұйымдастыру кезеңі.                                

(жатақхана белсенділерін тағайындау, 

міндеттерін бөлу, жатақханада 

жүргізілетін алдағы іс-әрекеттерді 

жоспарлау) 

29.08.2022 Әңгіме Тәрбиешілер 

 ҚЫРКҮЙЕК 

1 Салауатты өмір салты. Студенттердің 

жеке бас гигиенасы 

үнемі Кеңес беру 

сағаты 

Медбике:              

Байтанауова Г.С. 

Тәрбиешілер 

 

2 «Мен студентпін» бейімдеу тренинг 

(рухани-адамгершілік тәрбие бағыты  

бойынша)               

15.09.2022 Психологиялық 

тренинг 

Педагог-

психолог 

 

3 Тақырыптық  тәрбие  сағаты:«Туған  

тілім» «Ахмет Байтұрсынұлының 150 

жылдығы» (патриоттық және ұлттық 

тәрбие бағыты бойынша)  

22.09.2022 Эстетикалық 

тәрбие сағат 

Тәрбиешілер 

4 Құқықтық тәрбие және азаматтық 

тәрбие.  Қоғамдық тәртіп 

инспекторларымен кездесу. 

29.09.2022 

 

Кездесу Тәрбиешілер 

Инспекторлар 

 ҚАЗАН 

1 "Қарттарым асыл қазынам" Тәрбие 

сағаты 

06.10.2022 Эстетикалық 

тәрбие сағат 

Тәрбиешілер 

2 Салауатты өмір салты бойынша:  

«Салауатты өмір» дөңгелек үстелі. 

13.10.2022 Әңгіме  

 

Медбике  

Байтанауова Г.С 

Тәрбиешілер 

  

 

3 Тренинг: «Мен және менің достарым» 20.10.2022 Психологиялық 

кеңес түрі 

Педагог-

психолог 

4 Рухани жаңғыру «Туған жер» 

бағдарламасы аясында: Абай 

мұражайына саяхат. (эстетикалық 

тәрбие бағыты бойынша)                        

29.10.2022 Саяхат  Тәрбиешілер 

 

 

 ҚАРАША 

1 «Нашақорлық – ғасыр дерті» 

тақырыбына газет шығару 

02.11.2022 Қабырға газет Жатақхана 

ред.коллегиясы 

 

2 Аспан адамы "Аспан адамы"  

Талғат Бигелдинов 

13.09.2022 Әңгіме Тәрбиешілер 

 

3 Стеденттер күні «Қызықты көңіл 

студенттік өмір» іс шара 

28.11.2022 

 

Мерекелік кеш Тәрбиешілер 

 

4 Би кеші жатақхана арасында Сенбі күн Музыкалық кеш Тәрбиешілер  

 

 ЖЕЛТОҚСАН 

1 "Елі үшін туған Ел басы" 01.12.2022 Баяндама дәріс Жатақхана ред. 

Коллегиясы 

 

2 Тәуелсіздік күніне» арналған қабырға 

газетін шығару 

14.12.2022 Қабырға газет  Жатақхана 

ред.коллегиясы 
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3 «Елімнің бақытын тербеткен жастар-

Тәуелсіздікке-31 жыл»  әңгімелесу 

столы 

16.12.2022 Әңгіме  Тәрбиешілер 

 

4 «Жаңа жыл 2023» мерекесіне қабырға 

газетін шығару 

23.12.2022 Қабырға газет Жатақхана 

ред.коллегиясы 

5 «Жаңа жыл 2023» мерекелік іс-шараға 

қатысу 

«Ең үздік бөлме» конкурсын өткізу 

25.12.2022 Сайыс Тәрбиешілер 

 ҚАҢТАР 

1 Қазақстандық патриотизм және 

азаматтық тәрбие,құқықтық тәрбие 

бағыты бойынша тәрбие сағаты: 

17.01.2023 Эстетикалық 

тәрбие сағат 

Тәрбиешілер 

 

 

 

2 Сұлтан Бейбарыстың 800 жылдығы 26.01.2023 Әңгіме Тәрбиешілер 

 

 

3 Дене тәрбиесі және салауатты 

өмірсалты. 

Тақырыптық тәрбие сағаты. Шаңғы 

базасына саяхат (экологиялық тәрбие 

бағыты бойынша) 

 

28.01.2023 Саяхат  

 

Тәрбиешілер  

 

 

 

 

 АҚПАН 

1 Рухани жаңғыру «Туған жер» 

бағдарламасы аясында: 

«Өлкетану мұражайына саяхат». 

03.02.2023 Саяхат  

 

Тәрбиешілер  

 

 

2 «Қарым – қатынас мәдениеті» тренинг 

(көп мәдениетті және көркем-

эстетикалық тәрбие бойынша) 

17.02.2023 Психологиялық 

кеңес түрі 

Педагог-

психолог; 

Тәрбиешілер  

3 Жатақханалар арасындағы спорт 

сайыстарын өткізу (дене тәрбиесі және 

салауатты өмір салты бойынша). 

 

24.02.2023 

 

Сайыс  

 

Тәрбиешілер  

 

4 Салауатты өмір салты тақырыбында:        

«Дені саудың жаны сау» дөңгелек 

үстелі. 

28.02.2023 Кеңес беру 

сағаты 

Медбике:   

Байтанауова Г.С 

Тәрбиешілер 

 НАУРЫЗ 

1 Халықаралық әйелдер күніне арналған 

"Ана өмір -шуағы" атты мерекелік 

қабырға газетін шығару 

02.03.2023 Қабырға газет Жатақхана ред 

коллегиясы 

2 Қош келдің Әз-Наурыз мерекелік іс-

шара 

17.03.2023 Мерекелік кеш  Тәрбиешілер 

3 «Ұлттық киімдер көрмесі» 

(эстетикалық және ұлттық тәрбие 

бағыты бойынша).    

 

30.03.2023 

Әңгіме  

Тәрбиешілер 

 

 СӘУІР 

1 Еңбектік тәрбие:Қалалық 

сенбіліктерге қатысу 

айлық Еңбектік тәрбие  Тәрбиешілер  

 

2 «Жатақхананың санитарлық 

жағдайын» кадағалау (дене тәрбиесі 

және салауатты өмір салты бағыты 

бойынша). 

үнемі Әңгіме  Тәрбиешілер  
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3 Әзілхан Нұршайықовтың 100 

жылдығына орай "Ұшқыр қалам" 

дөңгелек үстел. 

 

07.04.2023 Жиналыс Тәрбиешілер 

4 Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру 

бағдарламасы аясында 

«Бір ел – бір тағдыр» тәрбие сағаты. 

 

 

21.04.2023 

Эстетикалық 

тәрбие сағат 

Тәрбиешілер: 

 

 МАМЫР 

1 «Қазақстан халқының бірлігі 

күніне»,«Отан қорғаушылар 

күніне,«Жеңіс күніне» арналған 

қабырға газеттерін шығару 

 

 

05.05.2023 

Қабырға газет Жатақхана 

ред.коллегиясы 

2 Мәншүк Мәметоваға 100 жыл 

"Қазақтың батыр қызы" сұқбаттасу 

 

11.05.2023 

Баяндама дәріс Педагог – 

психолог 

Тәрбиешілер 

 

3 «Жақсы көңіл – күй-жан азығы» 

тренинг 

 

19.05.2023 

Психологиялық 

тренинг 

Педагог – 

психолог 

Тәрбиешілер: 

4 Рухани жаңғыру «Туған жер» 

бағдарламасы аясында: 

"Жауынгер даңқы" мұражайына саяхат 

 

26.05.2023 

Саяхат  Тәрбиешілер 

 

 

 

 

 
 МАУСЫМ 

1 «Бала-ел болашағы». Ашық есік күні  01.06.2023 Жиналыс  Тәрбиешілер 

2 «Байтақ елімнің рәміздері» 

4 маусым – ҚР Мемлекеттік рәміздер 

күніне орай дөңгелек үстел. 

04.06.2023 Эстетикалық 

тәрбие сағат 

Тәрбиешілер  

 

3 «Абай облысының құрылуына 

байланысты» іс шара (эстетикалық 

және ұлттық тәрбие бағыты бойынша).    

08.06.2023 Әңгіме Тәрбиешілер 

4 «Домбыра-асыл мұра»  

Ұлттық Домбыра күніне орай дөңгелек 

үстел. 

25.06.2023 Әңгіме Тәрбиешілер 

 

 

Кәсіптік бағдар беру орталығының жұмыс жоспары 
 

№  Қаралатын мәселелердің, 

жұмыстардың атауы 

Орындау 

мерзімі 

Индикаторлар 

/Соңғы нәтиже 

Жауаптылар 

1 

Кәсіптік бағдар беру 

жұмыстары үшін қала 

мектептері бойынша ө/о 

шеберлері мен оқытушыларды 

үйлестіру 

қыркүйек жоспар Бөлім меңгерушісі - 

Окасов Н.С.  

жауапты хатшы-

Кошкимбаева С.С 

Кәсіптік бағдар беруші- 

Кайырханова М.А 

2 Жаңа оқу жылына білім 

алушыларды қабылдау туралы 

жарнамалық брошюралар 

шығару 

15.10.2022 ж буйрык Кәсіптік бағдар беруші- 

КайырхановаМ.А 
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3 Оқытушылар, ө/о шеберлері 

мен зертханашыларға 

ақпараттық- үгіт буклеттерін 

тарату үшін бекіту 

2022 ж 

1 қарашаға 

дейін 

 

жоспар Бөлім меңгерушісі - 

Окасов Н.С. 

жауапты хатшы- 

Кошкимбаева С.С 

Кәсіптік бағдар беруші- 

4 "Мамандықтар әлемі"- "Мир 

профессий" бағдарламасын 

ұйымдастыру барысында 

кәсіптік бағдар беру жұмысын 

сапалы ұйымдастыру 

Оқу 

жылының 

ішінде 

Ақпарат Бөлім меңгерушісі- 

Окасов Н.С.  

жауапты хатшы- 

Кошкимбаева С.С  

кәсіптік бағдар беруші-

Кайырханова М.А 

5 1.Абай облысы жұмыспен 

қамту орталығы мен Абай 

обылысы ТжКБ және КД 

орталығы" КММ-мен бірлесе 

отырып,мамандықтардың 

сипаттамасына түсіндіру 

жұмыстарын жүргізу; 

2.Абай облысы ауылдық 

жерлері мен қала 

орталықтарында ө/о шеберлері 

мен оқытушыларға іс-сапарлар 

ұйымдастыру 

2022 ж. 

қазан,қараша 

2023 

ж.ақпан, 

наурыз, 

сәуір, мамыр 

1.Ақпарат 

 

 

 

 

 

2.Жоспар 

 

Бөлім меңгерушісі- 

Окасов Н.С.  

жауапты хатшы- 

Кошкимбаева С.С 

Кәсіптік бағдар беруші-

Кайырханова М.А 

6 Колледжде білім алушыларды 

қабылдауға арналған ережеге 

енгізілген өзгерістер мен 

толықтырулармен танысу 

2023 ж. 1 

сәуірге дейін 

 

 

Ереже 

 

ОЖ жөніндегі 

директордың 

орынбасары - 

Кошкимбаева С.С. 

Комиссияның төрағасы-  

Окасов Н.С.  

Кәсіптік бағдар беруші 

7 Қабылдау емтихандарына тест 

тапсырмаларын дайындау  

2023 ж. 1 

сәуірге дейін 

 

Буйрық 

Бөлім меңгерушісі - 

Окасов Н.С.  

Кәсіптік бағдар беруші- 

Пән оқытушылары 

8 Семей қаласы "Кәсіпкерлер 

палатасы", қала мектептерінің 

әкімшілігі мен өнеркәсіптік 

кәсіпорын- 

дарының өкілдерімен бірге 

қала мектептері үшін "Ашық 

есік" күнін жүргізу, 

шеберханаларда мастер-

класстар, колледж 

айналасында экскурсиялар 

өткізу 

2023 ж. 1 

сәуір 

Буйрық Әкімшілік, қабылдау 

комиссиясының 

төрағасы-Окасов Н.С. 

Жауапты хатшы- 

Кошкимбаева С.С 

Кәсіптік бағдар беруші-

Кайырханова.М.А  

Оқытушылар, ө/о 

шеберлері 

9 Өндірістік іс-тәжірибеге 

кететін, колледж білім 

алушылары арқылы қала және 

аудан мектептерінде кәсіптік 

бағдар беру жұмыстарын 

жүргізу 

2023 ж. 1 

сәуір, мамыр 

 

Ақпарат 

Бөлім меңгерушісі - 

Окасов Н.С. жауапты 

хатшы- Кошкимбаева 

С.С 

Тәжірибені басқарушы 

мен ө/о шебері 
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10 Сырттай білім алатын 

студенттер арқылы құрылыс 

кәсіпорындарында үгіт-насихат 

жұмыстарын жүргізу 

2023 ж. 1 

сәуір, мамыр 

 

Бұйрық 

Қабылдау 

комиссиясының 

төрағасы-Окасов Н.С. 

Жауапты хатшы-. 

Кошкимбаева С.С  

Кәсіптік бағдар беруші  

11 Қабылдау комиссиясының 

жұмысын ұйымдастыру 

01.06.2023 ж 

бастап 

 

Бұйрық 

Бөлім меңгерушісі - 

Окасов Н.С.  

жауапты хатшы- 

Кошкимбаева С.С 

Кәсіптік бағдар беруші 

12 ҰБТ тапсыру уақытында ө/о 

шеберлері мен 

оқытушылардың қала 

мектептеріне шығу кестесін 

құру және шығуларын бақылау 

2023 ж 

маусым 

Кесте Жауапты хатшы- 

Кошкимбаева С.С 

Кәсіптік бағдар беруші- 

 

13 Талапкерлердің  құжаттарды 

тапсыру уақытында және 

(оқуға қабылдау) конкурстан 

соң Шәкәрім атындағы СМУ 

ғимаратының жанында (ө/о 

шеберлері мен 

оқытушылардың шығу кестесін 

жасау) 2022 жылғы маусым -

тамыз кәсіптік бағдар беру 

жұмысын ұйымдастыру 

2023 ж.20 

маусымға 

дейін 

Жоспар Кәсіптік бағдар беруші- 

КайырхановаМ.А. 

 Аға шебері-

Мекишев.А.Н. 

14 1.Мамандықтар жәрмеңкесіне 

қатысу. Слайдтар көрсету, 

колледж туралы, мамандық тар  

мен біліктіліктер туралы айтып 

беру. 

2. Қаланың негізгі 

кәсіпорындарымен байланыс 

3.Колледж туралы буклеттер, 

ақпараттық-насихаттық 

жұмыстар жүргізу 

4. ТжКБ жүйесіне жұмыс 

берушілерді, қоғамдық кәсіби 

ортаның назарын аудару мен 

білікті кадрлардың имиджін 

арттыру мақсатында оқушылар 

мен әлеуметтік серіктестік, 

кәсіпорындардың өкілдерін 

тәжірибе қорытындысы 

бойынша конференцияға 

шақырту 

Оқу 

жылының 

ішінде  

Ақпарат ОӨЖ жөніндегі 

директордың 

орынбасары 

Нургожанова А.С.  

Бөлім меңгерушісі - 

Окасов Н.С. 

 

 

 

Жауапты хатшы- 

Кошкимбаева С.С 

Кәсіптік бағдар беруші-. 

КайырхановаМ.А 

Аға шебері- 

Мекишев.А.Н. 

Оқытушылар, ө/о 

шеберлері 

15 Қала мен аудан мектептерінде 

"Мамандық таңдау" 

тақырыбында тәрбие 

сағаттарын жүргізуге қатысу. 

Слайдтар көрсету, колледж, 

мамандықтар мен біліктіліктер 

туралы ақпарат беру. Колледж 

туралы буклеттер мен 

Оқу 

жылының 

ішінде 

Ақпарат Бөлім меңгерушісі-

Окасов Н.С. 

Жауапты хатшы- 

Кошкимбаева С.С 

Кәсіптік бағдар беруші- 

КайырхановаМ.А 

Оқытушылар, ө/о 

шеберлері 
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жарнамалық құралдарды 

тарату. 

16 Қала мен аудан мектептерін де 

"Мамандық таңдау" 

тақырыбында ата-аналар 

жиналысына қатысу. Слайдтар 

көрсету, колледж, 

мамандықтар мен біліктіліктер 

туралы ақпарат беру. Колледж 

туралы буклеттер мен 

бағдарламаларды тарату. 

Колледж студенттерінің 

жетістіктері, техникалық 

шығармалық көрмесі 

Оқу 

жылының 

ішінде 

Ақпарат Бөлім меңгерушісі-

Окасов Н.С. 

Жауапты хатшы-. 

Кошкимбаева С.С 

Кәсіптік бағдар беруші-. 

КайырхановаМ.А  

Оқытушылар, ө/о 

шеберлері 

17 Абай облысы мен қала 

мектептерінің арасында тест 

көмегімен "Мамандықты қалай 

таңдау керек" сауалнамаларын 

жүргізу және сауалдар арқылы 

қызығушылықтарын анықтау 

Оқу 

жылының 

ішінде 

Жоспар Жауапты хатшы- 

Кошкимбаева С.С 

Кәсіптік бағдар беруші-. 

КайырхановаМ.А 

Оқытушылар, ө/о 

шеберлері 

18 Ө/о шеберлері мен 

оқытушылардың кәсіби бағдар 

беру жұмыстары бойынша 

есептерін қабылдау  

Әр айдың 

соңғы 

дүйсенбісі 

Буйрық Жауапты хатшы- 

Кошкимбаева С.С 

Кәсіптік бағдар беруші- 

КайырхановаМ.А 

 

19 Газет жарнамасы үшін 

"Спектр", "Семей таңы", "Наше 

дело" буклеттер дайындау, 

теледидарға "ТВК-6", 

"Казахстан Семей", "31 канал" 

дыбыстық және бейне 

жарнамалар орналастыру, 

қалада адамдар көп 

шоғырланатын орындарға 

жарнамалар жасау 

("Мереке"орталық базары, 

"Океан"базары, "Мереке" сауда 

үйі Новостройка ), 

"Жансая"базары) 

Оқу 

жылының 

ішінде 

Ақпарат Қабылдау 

комиссиясының 

төрағасы- Окасов Н.С. 

Жауапты хатшы-. 

Кошкимбаева С.С 

Кәсіптік бағдар беруші- 

КайырхановаМ.А 

 

Кітапхананың жұмыс жоспары 
Мақсаты: пайдаланушылардың ақпараттық сұраныстарын қанағаттандыру, ақпаратқа және 

қазіргі заманғы ақпараттық қызметтерге қол жеткізу үшін қажетті жағдайлар жасау арқылы елдің 

индустриялық-инновациялық дамуына бағдарланған білім беру мазмұнын жаңғырту жағдайында 

табысты маман қалыптастыруға жәрдемдесу.  

 Міндеттері: 

 Колледжді.дамыту.бағдарламасының.талаптарына.жауап.беретін.білім беру және.оқу-

тәрбие процесін.қамтамасыз.ету;  

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

пайдаланушылардың ақпараттыққа жеттіліктеріне сәйкес қазіргі заманғы және дәстүрлі 

тасығыштардағы әдебиеттерді жинақтау;  

 Әртүрл ісанаттағы оқырмандардың әдебиет пен ақпаратқа жан-жақты қажеттіліктерін 

қанағаттандыру және жедел және сапалы қызмет көрсету;  
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 Оқушыларды ақпараттық мәдениетке тәрбиелеу, оларға кітапхананы, кітапты, ақпараттық 

ресурстарды шебер пайдалану дағдыларын үйрету;  

 Кітапханалық қызмет көрсетуде дәстүрлі технологияларды жетілдіру және жаңа 

технологияларды игеру.  
 

№  Қаралатын мәселелердің, 

жұмыстардың атауы 

Орындау 

мерзімі 

Индикаторлар / 

Соңғы нәтиже 

 

Жауаптылар 

Жинақтау. Кітапхана қоры  мен каталогтарды  ұйымдастыру 

1  Қор қозғалысының қорытындысын 

шығару, 2022-2023 оқу жылына 

арналған колледж студенттерінің 

мамандықтар бойынша 

әдебиеттермен және оқу 

құралдарымен қамтамасыз етілуін 

диагностикалау. Орыс және 

мемлекеттік тілдердегі жаңа буын 

оқулықтарымен Қордың сапалық 

құрамын жақсарту жөніндегі 

жұмысты жандандыру.  

Бөлім меңгерушілерінің, пәндік 

циклдік комиссиялардың және 

әдіскердің ескертулерін ескере 

отырып, оқулықтар мен оқу 

құралдарына жалпы колледждік 

тапсырысты қалыптастыру.  

Оқу жылы 

ағымында 

Оқулықтарға тапсырыс 

бер 

Кітапхана 

меңгерушісі, 

кітапханашы 

2  Оқу орнының түрі мен бейініне, 

оқу бағдарламаларына, 

оқырмандардың ақпараттық 

қажеттіліктеріне сәйкес қорды 

жинақтау. Арнайы пәндер 

бойынша кітапқорын 

қалыптастыру және толықтыру ;  

Оқу, оқу-әдістемелік, 

анықтамалық, ғылыми, ғылыми-

көпшілік, көркем әдебиетті сатып 

алу.  

Оқу жылы 

ағымында 

- электронды 

оқулықтарды компакт-

дискі түрінде сатып 

алу.;   "электронды 

оқулықтар"Электронды 

оқулықтарды 

"Кітапхана ісі"ААЖ-да 

тіркеу 

Кітапхана 

меңгерушісі , 

кітапханашы 

3  ҚР Білім және ғылым министрлігі 

ұсынған библиографиялық 

басылымдармен, каталогтармен, 

баспалардың тақырыптық 

жоспарларымен, оқулықтар мен 

оқу құралдарының тізбелері мен 

жұмыс.  

Оқу жылы        

ағымында 

каталог  Кітапхана 

меңгерушісі, 

кітапханашы 

4  ISBN коды алынған 

оқытушылардың оқу-әдістемелік 

құралдарын көбейту;  

- мұқаба материалдарын сатып алу,  

- брошюратор арқылы түптеу,  

- электрондық каталогқа енгізу.  

Түсуіне 

қарай 

Оқу құралы, 

Электронды каталог  

Кітапхана 

меңгерушісі, 

кітапханашы 

5  Жаңа кітаптарды рәсімдеу:  

- мөртаңба басу,  

- түгендеу кітабына жазу,  

- авторлық белгіні анықтау,  

Түсуіне 

қарай 

ББК бөлімдері, түрлері, 

тілдері, авторлық 

белгілері бойынша мөр 

Кітапхана 

меңгерушісі, 

кітапханашы 
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- жиынтық кітапқа енгізу,  

- электрондық каталогта тіркеу.  

- Каталогтық карточкаларды 

алфавиттік және жүйелік 

каталогтарға басып шығару 

басу, есепке алу, 

орналастыру  

 

«Оқуға құштар колледж» тұжырымдамасын әске асыру жөніндегі жоспар 

№ Қаралатын мәселелердің, 

 жұмыстардың 

атауы 

Орындау 

мерзімі 
Индикаторлар /Соңғы 

нәтиже 
Жауаптылар 

 

1 «Кітапхана – табыс мекені» 

Кітапхананың ашық есік күні 

Қыркүйек Ақция Топ жетекшісі 

Кітапханашы 

2 «Кітап достарын іздейді» Үнемі Буккросинг Топ жетекшісі 

Кітапхагнашы 

3 «Әдеби күн тізбе» Үнемі Тұрақты көрме Кітапханашы 

4 Ақынжазушылармен, 

сазгерлермен,суретшілермен,акте

рлермен,спортшылармен, 

танымал жерлестермен 

шығармашылық  

кездесулер 

Қыркүйек Кітапхана  

журфиксі 

Топ жетекшісі  

Кітапханашы 

5 «Өзім оқып шықтым,саған оқуға 

кеңес беремін» 

Қыркүйек Библио-крос Топ жетекшісі 

Кітапханашы 

6 «Террроризмсіз және 

экстремизмсіз болашақ» 

Үнемі Тұрақты көрме Кітапханашы 

7 «Кітап достарын іздейді» Қыркүйек Буккроссинг Топ жетекшісі  

Кітапханашы 

8 «Біз -оқуға құштар буынбыз» Қыркүйек Волонтерлық қозғалыс Топ жетекшісі  

Кітапханашы 

9 «Оқу процесіне көмек» Үнемі Тұрақты көрме Кітапханашы 

10 24 қазан- Кітапханашы күнін 

мерекелеу аясында 

«Кітапханашы –демек креатифті» 

Қазан Кітапханада өзін-өзі 

басқару күні 

Топ жетекшісі  

Кітапханашы 

11 «Президент жолдауының 

жолында» 

Үнемі Тұрақты көрме Кітапханашы 

12 «Оқу көшбасшысы» Қазан Викторина  Кітапханашы 

13 «Қазақстанның салт- дәстүрлері 

кітап дерек көздерінде» 

Қазан Кітапхавна квесті Топ жетекшісі  

Кітапханашы 

14 «Біз Абайды 

білеміз,оқимыз,бағалаймыз» 

Қазан Әдеби аукцион Топ жетекшісі  

Кітапханашы 

15 «Бір колледж – бір кітап» Қараша Акция Топ жетекшісі  

Кітапханашы 

16 «Топтың үздік оқырманы» Қараша Конкурс Топ жетекшісі  

Кітапханашы 

17 «Мен кітапты ашамын. 

Мен әлемді танимын!» 

Қараша Әдеби кейс Кітапханашы 

18 «Менің өмірімді өзгерткен кітап» Қараша Эссе конкурс Топ жетекшісі  

Кітапханашы 

19 «Өз кісібің туралы көркем 

әдебиет» 

Қараша Оқырман 

конференциясы 

Топ жетекшісі  

Кітапханашы 

20 «Бабалар үні» Қараша Ауызша журнал Топ жетекшісі  

Кітапханашы 
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21 «Отан тарихы әдебиеттерде» Желтоқсан Оқырман 

конференциясы 

Топ жетекшісі  

Кітапханашы 

22 «Не?Қайда?Қашан?» Желтоқсан Әдеби ойын Топ жетекшісі  

Кітапханашы 

23 «Менің үйімдегі кітапханам» Желтоқсан Бейнероликтер 

конкурсы 

Топ жетекшісі  

Кітапханашы 

24 «Адамдар оқуды тастаған кезде 

ойланудан  қалады» 

Желтоқсан Кітапханалық квилт Топ жетекшісі  

Кітапханашы 

25 «Менің үйімдегі кітап» Қаңтар Конкурс Топ жетекшісі  

Кітапханашы 

26 «2022 жыл өзім оқыған ең 

қызықты кітап» 

Қаңтар Бук- слэм Топ жетекшісі  

Кітапханашы 

27 «Менің қалам сенің атауыңда 

түрған не бар?» 

Қаңтар Кітапхан «Шолғыны» 

викторина 

Топ жетекшісі  

Кітапханашы 

28 «Кітаптар желісімен түсірілген 

көркем фильмдер» 

Қаңтар Виртуалды немес 

дәстүрлі кітап көрмесі 

Топ жетекшісі  

Кітапханашы 

29 Халықаралық кітап сыйлау күні 

аясында «Мұқтаждарға кітап 

сыйла» 

Ақпан Акция Топ жетекшісі  

Кітапханашы 

30 «Ең оқуға құштар топ» Ақпан Конкурс Топ жетекшісі  

Кітапханашы 

31 «Оқуға құштар колледж» Ақпан Кітап челленджі Топ жетекшісі  

Кітапханашы 

32 «Кітаптан жауған жұлдыз» Ақпан Виртуалды немесе 

кітапр көрмесі 

Кітапханашы 

33 «Тәлімгер не оқиды?» Наурыз Акция Топ жетекшісі  

Кітапханашы 

34 «Бұл әлемді әдемі ету үшін 

жақсы сөздер айтыңыз» 

Наурыз Алғыс айту сағаты Топ жетекшісі  

Кітапханашы 

36 «Еркін микрофон» Наурыз Кітапхана пәтері Топ жетекшісі  

Кітапханашы 

37 «Ақылдылар мен алғырлар» Наурыз Әдеби ойын Топ жетекшісі  

Кітапханашы 

38 «Наурыз баршаңызды мерекеге 

шақырады» 

Наурыз Көрме - макет Топ жетекшісі  

Кітапханашы 

39 «Әдеби кейіпкерлермен бірге 

саяхаттаймыз» 

Наурыз Виртуалды немесе 

дәстүрлі кітап көрмесі 

Топ жетекшісі  

Кітапханашы 

40 «Кітапты бірге оқимыз» Сәуір Библио - кросс Кітапханашы 

41 «Ақындар жырлаған туған өлке» Сәуір Әдеби конақ үй Топ жетекшісі  

Кітапханашы 

42 Әдеби шығарма мен оның 

кейіпкерлерін талқылау 

Сәуір Әдеби сот Топ жетекшісі  

Кітапханашы 

43 «Ақпарат әлеміндегі кітаптың 

ролі» 

Сәуір Әдеби печа-куча Топ жетекшісі  

Кітапханашы 

44 «Менің сүйікті кітабым» Мамыр Акция Топ жетекшісі  

Кітапханашы 

45 «Колледждің жыл оқырманы» Мамыр Конкурс Топ жетекшісі  

Кітапханашы 

46 « 9 мамыр –Ұлы Жеңіс күні» Мамыр Тақырыптық көрме Кітапханашы 

47 «Бізді кітап табыстырды» Мамыр Фотоконкурс Топ жетекшісі  

Кітапханашы 

48 «Оқуға құштар адам- табысты 

адам» 

Мамыр Кітапхана квилті Топ жетекшісі  

Кітапханашы 
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49 «Оқу зиянды емес,оқымау 

зиянды» 

Мамыр Флешмоб Топ жетекшісі  

Кітапханашы 

 

Медициналық пунктінің жоспары 

Мақсаты: білім алушылар мен колледж қызметкерлеріне алғашқы медициналық көмек көрсету, 

сондай-ақ алдын алу іс-шараларын өткізу.  

Міндеттері:  

 жарақаттар, жіті аурулар, уланулар кезінде шұғыл көмекті, дәрігерге дейінгі алғашқы көмекті 

жүзеге асыру;  

 алдын алу және сауықтыру іс-шараларын әзірлеу және өткізу;  

 есепке алу-есеп беру медициналық құжаттамасын жүргізу;  

 санитарлық-гигиеналықбілім мен салауатты өмір салтын насихаттау.  

№ Қаралатын мәселелердің,  

жұмыстардың атауы 

Орындау 

мерзімі 

Индикаторлар /Соңғы 

нәтиже 

Жауаптылар 

1. Ұйымдастыру жұмысы 

1  Директордың тәрбие ісі жөніндегі 

орынбасарымен бірлесіп 

жатақхананың орналасуға 

дайындығын тексеру 

Тамыз Дайындық актісі Медициналық 

қызметкер 

2  Талапкерлердің жеке істеріндегі 

медициналық анықтамаларды 

тексеру 

Тамыз-

қыркүйек 

Есеп  журналы  Медициналық 

қызметкер 

3  Жас кестесіне сәйкес, 

студенттердің тізімін жасау 

Қыркүйек Тізімдер Медициналық 

қызметкер 

4  Жатақханаға орналасқан 

студенттерді медициналық 

тексеруден өткізу 

Тамыз-

қыркүйек 

Қоныстануға жіберу Медициналық 

қызметкер 

5  COVID-19 

сырқаттанушылығының 

мониторингі бойынша есеп жасау 

Күн сайын Есеп Медициналық 

қызметкер 

6  Студенттер мен қызметкерлерді 

вакциналау туралы есеп жасау 

Күн сайын Есеп Медициналық 

қызметкер 

7  Медициналық пункт бойынша 

жылдық есеп жасау 

маусым Есеп Медициналық 

қызметкер 

2. Емдеу-алдын алу жұмыстары 

1  Амбулаториялық науқастарды 

қабылдауды жүзеге асыру 

Тұрақты Есеп журналы  Медициналық 

қызметкер 

2  Шұғыл көмек көрсету Келуі 

бойынша 

Есеп журналы  Медициналық 

қызметкер 

3  Студенттер мен қызметкерлердің 

температурасын жанаспайтын 

термометрмен өлшеуді жүзеге 

асыру 

Күн сайын Есеп журналы  Медициналық 

қызметкер 

4  Студенттер мен қызметкерлерге 

санитарлық-гигиеналық және 

санитарлық-эпидемияға қарсы 

талаптарды сақтау туралы 

нұсқама жүргізу 

Ай сайын Есеп журналы  Медициналық 

қызметкер 

5  Алдын алу егулерін жүргізуді 

ұйымдастыру 

Жоспар 

бойынша 

Есеп журналы  Медициналық 

қызметкер 

6  Студенттерді дене шынықтыру 

сабақтарына денсаулық жағдайы 

бойынша топтарға бөлу 

Қыркүйек-

қазан 

Бұйрық Медициналық 

қызметкер 
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7  1 курс студенттеріне 

медициналық тексеруден өтуді 

ұйымдастыру 

Қазан Есеп журналы  Медициналық 

қызметкер 

8  2 және 3 курс студенттерінің 

флюорографиясын тексеру  

Қазан Есеп журналы  Медициналық 

қызметкер 

 

 

 

 
КТ бөлімі жұмысының жоспары 

Мақсаты: Білім беру үрдісін тиімді ұйымдастыру арқылы білім алушылардың білім сапасын 

арттыру. 

Міндеті: Оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жетілдіре отырып, оқу үдерісіне енгізу, білім 

алушылармен, бітіруші түлектермен, жоғары оқу орындарымен, жұмыс беру мекемелерімен 

байланыс орнату. 
№ Қаралатын мәселелердің, 

жұмыстардың атауы 

Орындау 

мерзімі  

Индикаторлар/соңғы 

нәтиже 

Жауаптылар 

1 Бөлім құжаттамасын дайындау. Тамыз 2022 уақытымен дайындалды Бөлім 

меңгерушісі 

 
2 Бөлімнің жұмыс жоспарын 

құрастыру және бекіту.  

Тамыз 2022 

3 Оқу құжаттамасын дайындау: 

 Оқу сабақтарының 

журналдары. 

 Жаңа жиында білім 

алушылардың, үлгерім 

кітаптары мен оқу 

билеттерін тіркеу және 

көшірмесі.   

 Топтар бойынша білім 

алушылардың үлгерімі және 

сабаққа келуін есепке алу 

ведомосі. 

Тамыз 2022 толтырылды Бөлім 

меңгерушісі 

Топ 

жетекшілер 

Оқу бөлімі 

Қыркүйек 

2022 

орындалды 

Қыркүйек 

2022 

ай сайын мониторинг 

жасалып отырады 

4 Оқу тәжірибе, топ сағаттарына 

қатысу, оқу сабақтарының 

жүргізілуін бақылау кестесін 

құрастыру және бекіту. 

Қыркүйек 

2022 

орындалды Оқу бөлімі 

5 Бұйрықтарға мәліметтер дайындау: 

 Білім алушыларды қалпына 

келтіру туралы  

 Жоғары курсқа ауыстыру 

туралы 

 Өндірістік тәжірибеге жіберу 

туралы. 

 Бітірушілерге біліктілік 

тағайындау мен біліктілік 

емтиханын тапсыруға жіберу 

туралы.  

Тамыз 

2022 

уақытында орындау 

 

Бөлім 

меңгерушісі  

Оқу 

шеберханалары

ның 

меңгерушісі 

Шілде 2022 

Кестеге 

сәйкес 

Маусым  

2023 

6 Бөлімде оқу құжаттамаларының 

жүргізілуін бақылауды қамтамасыз 

ету.  

Үнемі уақытында орындау Бөлім 

меңгерушісі 

7 Бөлімнің топ жетекшілерімен 

әдістеме нұсқаулық кеңес. 

Үнемі уақытында орындау ОКР жетекшісі 

Топ 

жетекшілер 

8 Топтар рейтингісінің 

қорытындысын жүргізу үшін 

мәліметтер дайындау. 

уақытында 

орындау 

уақытында орындау Бөлім 

меңгерушісі 
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9 Бөлімде білім алушыларға 

мінездеме дайындау.  

Маусым 2023 уақытында орындау Топ 

жетекшілер 

10 Қалалық әдістемелік бірлестік 

отырыстарына қатысу. 

Үнемі уақытында орындау Бөлім 

меңгерушісі 

11 Курстық және дипломдық 

жобаларының орындалу кестесін 

дайындау мен бекіту.  

Қыркүйек 

Желтоқсан 

2022 

уақытында орындау ПЦК төрағасы 

2.  Оқу – тәрбие жұмыстары 

1 Оқу жұмысын бақылауды жетілдіру. Кесте 

бойынша 

уақытында орындау Бөлім 

меңгерушісі 

2 Оқу сабақтарына қатысу. Кесте 

бойынша 

уақытында орындау Бөлім 

меңгерушісі 

3 Қосымша сабақтар мен 

консультацияларға қатысуды 

бақылау. 

Үнемі уақытында орындау Бөлім 

меңгерушісі, 

Топ 

жетекшілер 

4 Оқу топтарында құжаттардың 

жүргізілуін бақылау. 

Үнемі уақытында орындау Бөлім 

меңгерушісі 

5 Білім алушылардың сабаққа 

қатысуын бақылау. 

Күнделікті  уақытында орындау Бөлім 

меңгерушісі 

6 Емтихан сессиясының кестесін 

құрастыру. 

Үнемі уақытында орындау Оқу бөлімі 

7 Курстық және дипломдық 

жобаларды жетілдіру. 

 уақытында орындау Б.меңгерушісі, 

ПЦК төрағасы 

8 Қорғау күнін және дайындық 

пайызын анықтаумен курстық және 

дипломдық жобалардың орындалу 

ретін бақылау. 

Кесте 

бойынша 

уақытында орындау ОЖ жөніндегі 

директордың 

орынбасары; 

Б.меңгерушісі; 

ПЦК төрағасы 

9 Пәндік комиссия отырысында 

курстық жобаларға жеке 

тапсырмаларды дайындау және 

бекіту. 

Кесте 

бойынша 

уақытында орындау Бөлім 

меңгерушісі, 

ПЦК төрағасы 

 

3. Білім алушылармен жеке жұмыс және іс-шаралар ұймдастыру 

1 І және ІІ жарты жылдық 

қорытындысы бойынша  бөлімде 

білім алушылар үшін жиналыс. 

Желтоқсан 

2022 

Мамыр 2023 

уақытында орындау Бөлім 

меңгерушісі 

2 Ай сайынғы аттестация 

қорытындысы бойынша топ 

белсенділерімен және топ 

жетекшілермен жиналыс. 

Айына 1 рет уақытында орындау Бөлім 

меңгерушісі 

Топ 

жетекшілер 

3 Үлгерім және сабаққа қатысу, пән 

сұрақтары бойынша білім 

алушылармен жеке сұхбаттасулар.  

Жыл ішінде уақытында орындау Б.меңгерушісі 

Топ 

жетекшілер 

3.1. Жалдамалы пәтерлер мен жатақханада тұратын білім алушылар және ата-аналармен жұмыс 

1 Оқу топтарында ата-аналар 

жиналысы.  

Жоспар 

бойынша 

уақытында орындау Топ жетек 

Б.меңгерушісі 

2 Басқа қалада білім алушылардың 

ата-аналарымен жазбаша байланыс. 

Үнемі уақытында орындау Топ 

жетекшілер 

Бөлім 

меңгерушісі 

3 Білім алушылардың ата – аналарын 

шақырту және жеке сұқбаттасу. 

Қажеттілік 

туған 

жағдайда 

уақытында орындау Топ 

жетекшілер 

Бөлім 

меңгерушісі 

4 Колледжде және топтарда 

өткізілетін тәрбиелік іс-шараларға 

ата-аналарды шақырту. 

Жыл ішінде уақытында орындау Топ 

жетекшілер 
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КЛ  бөлімі жұмысының жоспары  

Мақсаты: Білім беру үрдісін тиімді ұйымдастыру арқылы білім алушылардың білім сапасын 

арттыру. 

Міндеті: Оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жетілдіре отырып, оқу үдерісіне енгізу, білім 

алушылармен, бітіруші түлектермен, жоғары оқу орындарымен, жұмыс беру мекемелерімен 

байланыс орнату. 

5 Тұрмыстық – тұрғын үй 

жағдайларын зерттеу мақсатында 

білім алушылардың пәтеріне бару. 

Жыл ішінде уақытында орындау Топ 

жетекшілер 

 

3.2.  Білім алушыларда адамгершілікті тәрбиелеу 

1 2022-2023 оқу жылына колледждің 

тәрбиелік жұмыс жоспары бойынша 

білім алушыларда адамгершілікті 

тәрбиелеуді жүзеге асыру. 

Үнемі уақытында орындау Бөлім 

меңгерушісі 

3.3.  Бітірушілермен жұмыс 

1 Білім алушылардың босату туралы 

құжаттарын дайындау. 

Ақпан, 

Маусым 2023 

уақытында орындау Оқу бөлімі 

Топ 

жетекшілер 

 

2 2022 жылы студенттерді бітіруін 

ұйымдастыру және өткізу. 

Маусым 

Ақпан 

2023 

уақытында орындау ПЦК жауапты; 

Топ 

жетекшілер; 

Оқу бөлімі 

3 Жұмысқа жіберу және оларға куәлік 

беру уақытында бітірушілермен 

жеке сұхбат жүргізу. 

Маусым 

Ақпан 

2023 

уақытында орындау Бөлім 

меңгерушісі 

4 Бітірушілердің жұмысқа орналасу 

мониторингі және бақылау. 

3 жылдың 

ішінде 

уақытында орындау директордың 

орынбасары;  

Б.меңгерушісі; 

Топ жетекшісі 

5 Жас мамандармен байланыс, оларға 

жұмысқа орналасуға көмек көрсету. 

3 жылдың 

ішінде 

уақытында орындау Әкімшілік; топ 

жетекшілер 

6 ЖОО-да және АКОО-да білім 

алушы түлектерімен байланыс 

Үнемі  уақытында орындау Бөлім 

меңгерушісі  

7 ҚР ҚК қызмет өтіп жатқан білім 

алушылармен байланыс. 

Үнемі уақытында орындау Топ 

жетекшілер  

8 Бітірушілердің оқу мекемесіндегі 

колледждің іс-шараларына қатысу 

және ұйымдастыруға қатыстыру. 

Ақпан, 

Маусым 2023 

уақытында орындау Бөлім 

меңгерушісі 

Топ 

жетекшілер 

9 Бітірушілерді жұмыспен қамту 

сұрақтары бойынша  қаланың 

құрылыс мекемелерімен байланыс 

жасап тұру. 

Үнемі уақытында орындау директордың 

орынбасары, 

шеберхананың 

меңгерушісі 

3.4.  Еңбек тәрбиесі 

1 Колледж аумағында бекітілген 

учаскілерді тазалығын қамтамасыз 

ету. 

Аптасына 1 

рет 

уақытында орындау Топ жетекшісі 

Бөлім 

меңгерушісі 

2 Топқа бекітілген аудитория және 

мүліктің сақталуын қамтамасыз ету. 

Үнемі  уақытында орындау Топ 

жетекшілер  

№ Қаралатын мәселелердің, 

жұмыстардың атауы 

Орындау 

мерзімі  

Индикаторлар/соңғы 

нәтиже 

Жауаптылар 

1 Бөлім құжаттамасын дайындау. Тамыз 2022 уақытымен 

дайындалды 

Бөлім меңгерушісі 

2 Бөлімнің жұмыс жоспарын 

құрастыру және бекіту.  

Тамыз 2022 Бөлім меңгерушісі 

3 Оқу құжаттамасын дайындау: Тамыз 2022 толтырылды Бөлім меңгерушісі 

Топ жетекшілер 
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 Оқу сабақтарының 

журналдары. 

 Жаңа жиында білім 

алушылардың, үлгерім 

кітаптары мен оқу билеттерін 

тіркеу және көшірмесі.   

Қыркүйек 

2022 

орындалды Оқу бөлімі 

 Топтар бойынша білім 

алушылардың үлгерімі және 

сабаққа келуін есепке алу 

ведомосі. 

Қыркүйек 

2022 

ай сайын 

мониторинг 

жасалып отырады 

Бөлім меңгерушісі 

4 Оқу тәжірибе, топ сағаттарына 

қатысу, оқу сабақтарының 

жүргізілуін бақылау кестесін 

құрастыру және бекіту. 

Қыркүйек 

2022 

орындалды Оқу бөлімі 

5 Бұйрықтарға мәліметтер дайындау: 

 Білім алушыларды қалпына 

келтіру туралы  

Тамыз 

2022 

уақытында орындау Бөлім меңгерушісі 

 Жоғары курсқа ауыстыру 

туралы 

Шілде 2022 уақытында орындау Бөлім меңгерушісі 

 Өндірістік тәжірибеге жіберу 

туралы. 

Кестеге сәйкес орындалды Бөлім меңгерушісі  

Оқу 

шеберханаларының 

меңгерушісі 

 Бітірушілерге біліктілік 

тағайындау мен біліктілік 

емтиханын тапсыруға жіберу 

туралы.  

Маусым  

2023 

уақытында орындау Оқу 

шеберханаларының 

меңгерушісі 

6 Бөлімде оқу құжаттамаларының 

жүргізілуін бақылауды қамтамасыз 

ету.  

Үнемі уақытында орындау Бөлім меңгерушісі 

7 Бөлімнің топ жетекшілерімен 

әдістеме нұсқаулық кеңес. 

Үнемі уақытында орындау ОКР жетекшісі 

Топ жетекшілер 

8 Топтар рейтингісінің қорытындысын 

жүргізу үшін мәліметтер дайындау. 

уақытында 

орындау 

уақытында орындау Бөлім меңгерушісі 

9 Бөлімде білім алушыларға мінездеме 

дайындау.  

Маусым 2023 уақытында орындау Топ жетекшілер 

10 Қалалық әдістемелік бірлестік 

отырыстарына қатысу. 

Үнемі уақытында орындау Бөлім меңгерушісі 

11 Курстық және дипломдық 

жобаларының орындалу кестесін 

дайындау мен бекіту.  

 

Қыркүйек 

Желтоқсан 

2022 

уақытында орындау ПЦК төрағасы 

2.  Оқу – тәрбие жұмыстары 

1 Оқу жұмысын бақылауды жетілдіру. Кесте бойынша уақытында орындау Бөлім меңгерушісі 

2 Оқу сабақтарына қатысу. Кесте бойынша уақытында орындау Бөлім меңгерушісі 

3 Қосымша сабақтар мен 

консультацияларға қатысуды 

бақылау. 

Үнемі уақытында орындау Бөлім меңгерушісі, 

Топ жетекшілер 

4 Оқу топтарында құжаттардың 

жүргізілуін бақылау. 

Үнемі уақытында орындау Бөлім меңгерушісі 

5 Білім алушылардың сабаққа 

қатысуын бақылау. 

Күнделікті  уақытында орындау Бөлім меңгерушісі 

6 Емтихан сессиясының кестесін 

құрастыру. 

Үнемі уақытында орындау Оқу бөлімі 

7 Курстық және дипломдық 

жобаларды жетілдіру. 

 уақытында орындау Бөлім меңгерушісі, 

ПЦК төрағасы 

8 Қорғау күнін және дайындық 

пайызын анықтаумен курстық және 

Кесте бойынша уақытында орындау директордың 

орынбасары;бөлім 
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дипломдық жобалардың орындалу 

ретін бақылау. 

меңгерушісі; ПЦК 

төрағасы 

9 Пәндік комиссия отырысында 

курстық жобаларға жеке 

тапсырмаларды дайындау және 

бекіту. 

Кесте бойынша уақытында орындау Бөлім меңгерушісі, 

ПЦК төрағасы 

 

3. Білім алушылармен жеке жұмыс және іс-шаралар ұймдастыру 

1 І және ІІ жарты жылдық 

қорытындысы бойынша  бөлімде 

білім алушылар үшін жиналыс. 

Желтоқсан 

2022 

Мамыр 2023 

уақытында орындау Бөлім меңгерушісі 

2 Ай сайынғы аттестация 

қорытындысы бойынша топ 

белсенділерімен және топ 

жетекшілермен жиналыс. 

Айына 1 рет уақытында орындау Бөлім меңгерушісі 

Топ жетекшілер 

3 Үлгерім және сабаққа қатысу, пән 

сұрақтары бойынша білім 

алушылармен жеке сұхбаттасулар.  

Жыл ішінде уақытында орындау Бөлім меңгерушісі 

Топ жетекшілер 

3.1. Жалдамалы пәтерлер мен жатақханада тұратын білім алушылар және ата-аналармен жұмыс 

1 Оқу топтарында ата-аналар 

жиналысы.  

Жоспар 

бойынша 

уақытында орындау Топ жетекшілер 

Бөлім меңгерушісі 

2 Басқа қалада білім алушылардың 

ата-аналарымен жазбаша байланыс. 

Үнемі уақытында орындау Топ жетекшілер 

Бөлім меңгерушісі 

3 Білім алушылардың ата – аналарын 

шақырту және жеке сұқбаттасу. 

Қажеттілік 

туған жағдайда 

уақытында орындау Топ жетекшілер 

Бөлім меңгерушісі 

4 Колледжде және топтарда өткізілетін 

тәрбиелік іс-шараларға ата-аналарды 

шақырту. 

Жыл ішінде уақытында орындау Топ жетекшілер 

       

5 Тұрмыстық – тұрғын үй 

жағдайларын зерттеу мақсатында 

білім алушылардың пәтеріне бару. 

Жыл ішінде уақытында орындау Топ жетекшілер 

 

3.2.  Білім алушыларда адамгершілікті тәрбиелеу 

1 2022-2023 оқу жылына колледждің 

тәрбиелік жұмыс жоспары бойынша 

білім алушыларда адамгершілікті 

тәрбиелеуді жүзеге асыру. 

Үнемі уақытында орындау Бөлім меңгерушісі 

3.3.  Бітірушілермен жұмыс 

1 Білім алушылардың босату туралы 

құжаттарын дайындау. 

Ақпан, 

Маусым 2023 

уақытында орындау Оқу бөлімі 

Топ жетекшілер 

 

2 2022 жылы студенттерді бітіруін 

ұйымдастыру және өткізу. 

Маусым Ақпан 

2023 

уақытында орындау ПЦК жауапты; 

Топ жетекшілер; 

Оқу бөлімі 

3 Жұмысқа жіберу және оларға куәлік 

беру уақытында бітірушілермен 

жеке сұхбат жүргізу. 

Маусым Ақпан 

2023 

уақытында орындау Бөлім меңгерушісі 

4 Бітірушілердің жұмысқа орналасу 

мониторингі және бақылау. 

3 жылдың 

ішінде 

уақытында орындау директордың 

орынбасары;  

Бөлім меңгерушісі; 

Топ жетекшілер 

5 Жас мамандармен байланыс, оларға 

жұмысқа орналасуға көмек көрсету. 

3 жылдың 

ішінде 

уақытында орындау Әкімшілік; топ 

жетекшілер 

6 ЖОО-да және АКОО-да білім алушы 

түлектерімен байланыс 

Үнемі  уақытында орындау Бөлім меңгерушісі  

7 ҚР ҚК қызмет өтіп жатқан білім 

алушылармен байланыс. 

Үнемі уақытында орындау Топ жетекшілер  

8 Бітірушілердің оқу мекемесіндегі 

колледждің іс-шараларына қатысу 

және ұйымдастыруға қатыстыру. 

Ақпан, 

Маусым 2023 

уақытында орындау Бөлім меңгерушісі 

Топ жетекшілер 
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Педагогикалық кеңестің жұмыс жоспары 

Колледж педагогикалық кеңесінің міндеттері:  

  оқу-тәрбие процесінің жай-күйін, оқытушылардың кәсіптік даярлық деңгейін, білім 

алушылардың оқуы, тәрбиеленуі мен дамуын диагностикалау;  

  колледжді дамытудың кешенді-мақсатты бағдарламаларын әзірлеу;  

 сапалы оқу-тәрбие жұмысы үшін колледждің педагогикалық ұжымының күшін біріктіру;  

  жаңа мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына сәйкес жаңа экономикалық 

жағдайларда жұмыс істеуге қабілетті білікті мамандарды даярлау сапасын тұрақты 

жетілдіру үшін жағдай жасау;  

 жеке тұлғаға бағытталған білім беруді және білім алушыларды тәрбиелеуді қамтамасыз ету;  

  оқу-тәрбие үдерісін ұйымдастыруда құзыреттілік тәсілін қалыптастыру; 

  оқу-тәрбие процесінің нәтижелілігі мен тиімділігін  мониторингтеу нысандары мен 

әдістерін жетілдіру; 

   оқу-тәрбие процесін ұйымдастыруда шығармашылық тәсілді қамтамасыз ету.  
 

№ Қаралатын мәселелердің,жұмыстың 

атауы  

Орындау 

 мерзімі  

Индикаторлар/Соңғы  

нәтиже 

Жауаптылар 

1 1.Педагогикалық кеңестің хатшысын 

сайлау.  

2. Колледждің 2022-2023 оқу жылына 

арналған жұмыс жоспарын қарау 

және бекіту: 

 Педкеңес кұрамын 

 мамандықтар бойынша оқу 

процесінің, кредиттік -

модульдік жұмыс- оқу 

бағдарламалары мен 

күнтізбелік-тақырыптық 

жоспарларының кестесін 

айқындау және бекіту 

 2022-2023 оқу жылында оқу 

жұмысын, оқу-өндірістік 

жұмысты, оқу-тәрбие жұмысын, 

оқу-әдістемелік жұмысты 

ұйымдастыру және жүргізу 

3.Жаңадан келген кызметкерлерге 

еңбек жағдайларының өзгеруін 

түсіндіру  

4.Қабылдау комиссиясының 

талапкерлерді қабылдау бойынша 

жұмыс қорытындылары туралы есебі.  

Тамыз  Хаттама№1 

Бұйрық 

 

Директордың 

ОӨЖ, 

Директорының 

ОІ жөніндегі  

директордың 

ОТЖ жөніндегі 

орынбасарлары, 

қабылдау 

комиссиясының 

жауапты 

хатшысы,  

бөлім 

меңгерушілері, 

әдіскер, 

кадр бөлімі, 

хатшы, 

лабарант ИТ 

9 Бітірушілерді жұмыспен қамту 

сұрақтары бойынша  қаланың 

құрылыс мекемелерімен байланыс 

жасап тұру. 

Үнемі уақытында орындау директордың 

орынбасары, 

шеберханаларының 

меңгерушісі 

3.4.  Еңбек тәрбиесі 

1 Колледж аумағында бекітілген 

учаскілерді тазалауға білім 

алушылардың шығуын қамтамасыз 

ету. 

Аптасына 1 рет уақытында орындау Топ жетекшілер 

Бөлім меңгерушісі 

 

2 Топқа бекітілген аудитория және 

мүліктің сақталуын қамтамасыз ету. 

Үнемі  уақытында орындау Топ жетекшілер  
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5.Колледждің индустриялық кеңесі 

туралы ережені және оның құрамын 

бекіту 

6.Колледж ішілік бақылау жоспарын 

қарау және бекіту  

7. Педагог қызметкерлер мен 

өндірістік оқыту шеберлерінің 

біліктілігін жоспарлы түрде арттыруды 

және аттестаттауды ұйымдастыру 

және бақылау ("Электрондық 

портфолиоға" тіркеуді ұйымдастыру 

және жүргізу) 

 

2 1.Алдыңғы педагогикалық кеңес 

шешімдерінің орындалуы туралы 

ақпарат  

2. Барлық пәндер бойынша оқу-

әдістемелік кешенді бір жүйеге 

келтіру;  

әдістемелік әзірлемелерді, 

құралдарды, нұсқауларлықтарды, 

авторлық жобаларды 

электрондық,заманауи жаңа 

технологиялар бойынша әзірлеуді 

жүзеге асыру 

3. ҚР БҒМ 2008 жылғы 18 

наурыздағы №125 бұйрығын жүзеге 

асыру(21.10.2020 №149 өзгерістер 

енгізу туралы) 
4. Колледж сайтында жаңалықтарды 

жаңарту барысын іске асыру 

бойынша жоспарды орындау 

5. Оқытушылардың білім беру 

контентін өзектендіру үшін оқу 

процесінің тиімділігін және білім 

сапасын арттыру үшін  заманауи, 

озық педагогикалық технологиялар 

мен оқыту әдістемесін оқу-тәрбие 

кешенінде пайдалану 

6. Озық тәжірибелі оқытушылар мен 

өндірістік оқыту шеберлерінің 

тәжірибесін тарату 

қараша Хаттама№2 

Бұйрық 

 

Директордың 

ОӨЖ, 

Директорының 

ОІ жөніндегі, 

директордың 

ОТЖ жөніндегі 

орынбасарлары 

әдіскер,бөлім 

меңгерушілері, 

бірлестік 

жетекшілері, 

лабарант ИТ, 

хатшы 

3 1.Алдыңғы педагогикалық кеңес 

шешімдерінің орындалуы туралы 

ақпарат  

2.Білім берудің жаңа мемлекеттік 

жалпыға міндетті стандарттарына 

сәйкес жаңа экономикалық 

жағдайларда жұмыс істей алатын 

мамандарды даярлау сапасын арттыру 

үшін студенттер мен педагогтердің 

ғылыми қоғамын іске асыру 

жөніндегі жоспарды іске асыру 

жағдайы. 

желтоқсан Хаттама№3 

Бұйрық 

 

Директордың 

ОӨЖ, 

Директорының 

ОІ жөніндегі,  

директордың 

ОТЖ жөніндегі 

орынбасарлары, 

әдіскер,бөлім 

меңгерушілері, 

бірлестік 

жетекшілері, 

хатшы 
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3. 1, 2 және 3 курс білім алушыларын 

аралық аттестаттауға (қысқы емтихан 

сессиясына) жіберу 

4. Пәндер бойынша білім беру 

сапасын бағалаудың ішкі жүйесі  

4 1.Алдыңғы педагогикалық кеңес 

шешімдерінің орындалуы туралы 

ақпарат  

2.Колледж ішілік бақылау жоспарын 

және колледжді дамыту жоспарын 

іске асыру және оның барлық 

стейкхолдерлер үшін қолжетімділігі. 

3.І жарты жылдықтағы  оқу-тәрбие 

процесін,оқу-өндірістік жұмысын, 

оқу-әдістемелік жұмысты талдау және 

екінші жартыжылдыққа жоспарлар 

4. Тәрбие жұмысын жетілдіру арқылы 

студенттердің креативті әлеуетін 

дамыту және қазіргі қоғамның 

әлеуметтік-экономикалық 

жағдайларына бейімдеу. 

5. Жаңа мемлекеттік жалпыға 

міндетті білім беру стандарттарына 

сәйкес жаңа экономикалық 

жағдайларда жұмыс істеуге қабілетті 

мамандарды даярлаудың неғұрлым 

перспективалы бағыттары(жас маман 

бағдарламасы) 

Каңтар                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Хаттама№4 

Бұйрық 

 

Директордың 

ОӨЖ, 

Директорының 

ОІ жөніндегі,  

директордың 

ОТЖ жөніндегі 

орынбасарлары, 

әдіскер,бөлім 

меңгерушілері, 

бірлестік 

жетекшілері, 

Жас маман 

жетекшісі, 

хатшы 

5 1.Алдыңғы педагогикалық кеңес 

шешімдерінің орындалуы туралы 

ақпарат  

2. Сырттай  оқыту бөлімде білім беру 

үрдісін ұйымдастыру жолдары 

3.Әлеуметтік серіктестік - сапалы 

маман дайындау факторы 

4.Террорлық іс-қимыл болған 

жағдайдағы іс-әрекет 

5.Кәсіптік бағдар беру - болашақта 

мамандық түрлерін дұрыс таңдай 

білуге жол ашу 

наурыз Хаттама№5 

Бұйрық 

 

Сырттай оқыту 

бөлімі әдіскері, 

6 1.Алдыңғы педагогикалық кеңес 

шешімдерінің орындалуы туралы 

ақпарат  

2.Білім алушыларды бітіруші 

топтарды аралық (жазғы емтихан 

сессиясына) және қорытынды 

аттестаттауын тапсыруға жіберу 

3.Жаңа мемлекеттік жалпыға міндетті 

білім беру стандарттарына  сәйкес 

білім алушылардың жыл бойындағы 

білім деңгейін және білім сапасын 

бағалау 

маусым Хаттама№6 

Бұйрық 

 

Директордың 

ОӨЖ, 

Директорының 

ОІ жөніндегі,  

директордың 

ОТЖ жөніндегі 

орынбасарлары, 

әдіскер,бөлім 

меңгерушілері, 

бірлестік 

жетекшілері, 

хатшы 
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4.Педогогикалық ұжымның 2022-2023 

оқу жылы атқарған жұмыстарының 

қорытындысы 
 

Оқу-әдістемелік кеңестің жұмыс жоспары 
Міндеттері:  

 оқу үдерісін әдістемелік қамтамасыз ету сапасының мониторингін ұйымдастыру;  

 колледжде шығарылатын оқу, оқу-әдістемелік әдебиеттерді, оқу құралдарын және басқа да 

материалдарды баспаға ұсыну, сараптама ұйымдастыру және жоспарлау;  

 оқу процесін әдістемелік қамтамасыз ету және жетілдіру;  

 оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру және жетілдіру бойынша 

озық тәжірибені жинақтау және тарату;  

 педагог кадрлардың біліктілігін арттыру, қайта даярлау және аттестаттау жүйесін жетілдіру, 

оқу процесінің мазмұнын талдау;  

 оқу үрдісіне әдістемелік әзірлемелер нәтижелерін енгізу бойынша ұсыныстар дайындау;  

 колледжде әдістемелік жұмысты үйлестіру;  

 оқытудың жаңа технологияларын, әдістерін, құралдарын енгізу және қолданыстағыларын 

жетілдіру бойынша жұмысты ұйымдастыру;  

 педагогикалық ұжымның ғылыми-әдістемелік әлеуетін жетілдіру бойынша жұмысты үйлестіру;  

 педагог қызметкерлерінің аттестаттауға қатысуы.  

№ Қаралатын мәселелердің, жұмыстардың 

атауы  

Орындау 

мерзімі  

Индикаторлар 

/Соңғы нәтиже  

Жауаптылар  

Отырыстар  

1.  1. Колледждің 2021-2022 оқу жылындағы 

Ғылыми-әдістемелік жұмысының 

нәтижелері туралы.  

2. 2022-2023 оқу жылына колледждің 

ғылыми-әдістемелік жұмысын жоспарлау 

туралы:  

-2022-2023 оқу жылына арналған ғылыми-

әдістемелік жұмыс жоспарын қарастыру;  

- әдістемелік кеңестің құрамын қарастыру;  

- колледжішілік және колледжден тыс іс-

шаралар жоспарларын қарау;  

- ашық сабақтарды өткізу кестесін қарау;  

- оқытушыларды аттестаттау кестесін 

қарау.  

3. Біліктілікті арттырудың, 

оқытушыларды аттестаттаудың, арнайы 

пәндер оқытушыларының 

тағылымдамадан өтуінің келешек 

жоспарлары туралы.  

4. Колледж оқу-пән бірлестіктерінің 2022-

2023 оқу жылына арналған жұмыс 

жоспарын бекіту туралы.  

5. Әр түрлі.  

қыркүйек  Есеп  

Жоспарлар  

Жоспарлар  

Жоспарлар  

ӘК жетекшісі  

 

Әдіскер 

Бірлестік 

жетекшілері 

2.  1. Колледждің білім беру үдерісін оқу-

әдістемелік қамтамасыз етілу жағдайы 

туралы.  

2. Колледжді дамытудың 2021-2025 

жылдарға арналған бағдарламасын іске 

асыру барысы туралы  

3. Оқытушылардың оқу-әдістемелік 

кешені және «колледж ішілік бақылау  

жұмысы» бойынша ішкі сараптама 

нәтижелері туралы. 

қараша  Аналитикалық 

анықтама  

Ақпараттық 

анықтама  

Хаттама  

Хаттама көшірмесі  

ӘК жетекшісі  

 

Әдіскер 

Бірлестік 

жетекшілері 
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4.07320100 «Ғимараттар мен 

құрылымдарды салу және пайдалану»  

педагогтар арасындағы республикалық 

кәсіби шеберлік конкурсына қатысуға 

даярлық. 

5. "Пәннің/модульдің ең үздік ОӘК" 

байқауын дайындау және өткізу туралы. 

3.  1. 2022-2023 оқу жылының 1 

жартыжылдығында бірлестік 

жетекшілерінің 

атқарған жұмыстарының қорытындысы 

туралы.  

2. Студенттердің оқудағы үлгермеушілік 

мәселелерін еңсеру бойынша 

оқытушылардың жеке жұмысы туралы.  

3. WorldSkills республикалық 

чемпионатына дайындық туралы. 

қаңтар  Есеп  

Аналитикалық 

анықтама  

Ақпараттық 

анықтама  

ӘК жетекшісі  

 

Әдіскер 

Бірлестік 

жетекшілері 

4.  1. Білім беру контентін өзектендіру 

туралы (бейнесабақтар, электрондық 

кітаптар, қосымша материалдар).  

2. Педагогикалық тәжірибені жинақтау 

нәтижелері туралы (облыс немесе 

республика деңгейінде семинарларда, 

конференцияларда, форумдарда сөз 

сөйлеу, Жарияланымдар, әдістемелік 

материалдарды әзірлеу немесе тиісті 

деңгейдегі деректер банкіне тәжірибе 

енгізу туралы құжат / авторлық құқық 

туралы куәліктің болуы).  

3. Халықаралық, республикалық, 

облыстық/ қалалық деңгейдегі 

конкурстарда, конференцияларда, 

олимпиадаларда, жарыстарда білім алатын 

педагогтердің жетістіктері туралы.  

4. "Пәннің/модульдің ең үздік ОӘК" 

байқауын дайындау және өткізу туралы.  

наурыз  Аналитикалық 

анықтама  

Аналитикалық 

анықтама  

Аналитикалық 

анықтама  

Ақпарат  

ӘК жетекшісі  

 

Әдіскер 

Бірлестік 

жетекшілері 

5.  1.Оқытушылардың 2022-2023 оқу 

жылындағы Ғылыми-әдістемелік 

жұмысының қорытындылары туралы.  

Мамыр  Аналитикалық есеп  

Аналитикалық  

ӘК жетекшісі  

Әдіскер 

Бірлестік 

жетекшілері 

 

Индустриялық кеңестің жұмыс жоспары 
Міндеттері:  

 білім беру бағдарламаларының өзектілігін қамтамасыз ету үшін олардың мазмұнын қарау;  

 тәжірибелік сабақтарды ұйымдастыруға және түлектерді жұмысқа орналастыруға олардың 

қатысуын кеңейту үшін Сала кәсіпорындарымен байланысқа жәрдемдесу ;  

 түлектерді жұмысқа орналастыруды қамтамасыз ететін дағдыларды талап ететін саланың 

ағымдағы үрдістері, технологиялық өзгерістер туралы ақпарат беру;  

 жаңа білім беру бағдарламаларын енгізу мүмкіндіктеріне қатысты кеңес беру;  

 колледждің оқу процесіне кәсіпорындарды тарту бойынша ұсыныстар қалыптастыру;  

 студенттерге арналған шәкіртақылар мен сыйақыларды тағайындауда жәрдемдесу;  

 колледжге сала кәсіпорындарымен серіктестік қарым-қатынастарды дамытуға жәрдемдесу.  

 

№ Қаралатын мәселелердің, 

жұмыстардың атауы 

Орындау 

мерзімі 

Индикаторлар 

/Соңғы нәтиже 

Жауаптылар 

Отырыстар 
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№1 отырыс  

1. "ТжКБ ұйымдарында 

индустриялық кеңестің қызметін 

ұйымдастыру жөніндегі 

әдістемелік  ұсынымдарды 

бекіту туралы" 31.12.2020 

жылғы №566 бұйрығымен 

танысу. 

Тамыз, 

2022 жыл 

Хаттама 

ұсыныстар 

Индустриалды кеңес 

мүшелері, колледж 

әкімшілігі 

2. Колледждің индустриялық 

кеңесінің құрамын қарау. 

Индустриялық кеңес төрағасын 

таңдау. Кеңес құрамындағы 

өзгеріс. 

Тамыз, 

2022 жыл 

Құрамды бекіту 

(өзгерту) туралы 

бұйрық 

кеңес мүшелері, 

колледж әкімшілігі 

3. Индустриялық Кеңес туралы 

ережені қарау. 

Тамыз, 

2022 жыл 
Ереже 

кеңес мүшелері, 

колледж әкімшілігі 

№2 отырыс  

1. Мамандықтар бойынша оқу 

жұмыс бағдарламаларының 

мазмұнын қарау. 

Қыркүйек, 

2022 жыл 

Мамандықтар 

бойынша топтар 

кеңес мүшелері, 

колледж әкімшілігі 

2. Индустриялық кеңестің 2022-

2023 оқу жылына арналған 

жұмыс жоспарын қарау. 

Қыркүйек, 

2022 жыл 
Жұмыс жоспары 

кеңес мүшелері, 

колледж әкімшілігі 

1. Атқару комитетінің алдыңғы 

отырысының шешімдерін іске 

асыру туралы ақпарат 

Мамыр 

2023 ж. 

Орындалған 

жұмыстар туралы 

есеп 

кеңес мүшелері, 

колледж әкімшілігі 

2. 
Жаңа оқу жылына жұмысты 

жоспарлау 
Жыл бойы 

АЖ жұмыс 

жоспары 

Индустриалды кеңес 

мүшелері, колледж 

әкімшілігі 

3. Әр түрлі    

1. 

Студенттерді мемлекеттік 

қорытынды аттестаттау 

(демонстрациялық емтихан) 

рәсіміне қатысу 

Оқу 

процесіне 

сәйкес 

Фотоматериалдар 

кеңес мүшелері, 

колледж әкімшілігі 

2. 

Әлеуметтік әріптестер 

кәсіпорындарында түлектерді 

жұмысқа орналастыруға 

жәрдемдесу. 

Жыл бойы Фотоматериалдар 

кеңес мүшелері, 

колледж әкімшілігі 

3. 

Кәсіби бағыттағы іс-шараларға 

(семинарлар, дөңгелек үстелдер, 

диалог алаңдары) қатысу. 

Колледждің 

жылдық 

жұмыс 

жоспарына 

сәйкес 

Фотоматериалдар 

кеңес мүшелері, 

колледж әкімшілігі 

4. 

Колледждің оқу 

шеберханаларын заманауи оқу-

өндірістік жабдықтармен 

жарақтандыру бойынша 

консультациялар өткізу. 

Қажет 

болған 

жағдайда 

Жабдықтар 

бойынша 

материалдар 

Индустриалды кеңес 

мүшелері, колледж 

әкімшілігі 

5. 

Колледжге сала 

кәсіпорындарымен әріптестік 

қатынастарды дамытуға 

жәрдемдесу. 

тұрақты 

Әлеуметтік 

серіктестермен 

байланыс,тәжірибе 

орындарының 

санын көбейту 

Индустриалды кеңес 

мүшелері, колледж 

әкімшілігі 
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Колледжішілік бақылау жоспары 

 

Бақылау мақсаты: білім беру саласындағы ҚР заңнамасын сақтау, білім беру процесін жетілдіру, оқыту сапасын жақсарту, педагог 

қызметкерлердің кәсібилігін арттыру. 

Бақылау міндеттері:  

колледждің білім беру процесінің жағдайы туралы ақпаратты жинау, өңдеу және талдау 

мемлекеттік жалпыға міндетті стандарт талаптарының орындалуын тексеру 

оқу пәндерін оқыту сапасын бақылау;; педагогикалық кадрлардың жұмыс тәжірибесін зерделеу  

 колледждің педагогикалық қызметкерлеріне әдістемелік көмек көрсету 

басқару шешімдерін іске асыру бойынша кері байланысты қамтамасыз ету 

 

№ Бақылау мазмұны Бақылау мақсаты 
Бақылау 

объектілері 

Бақылау 

нысаны мен 

әдістері 

Бақылау 

түрі 

Бақылауға 

жауаптылар 

Қайда 

қаралады / 

талқыланады 

Нәтижелерді 

қорытындылау 

нысаны 

тамыз 

1. 

Колледждің оқу 

жылының 

басталуына 

дайындығы; 

 Оқу 

кабинеттері 

мен 

шеберханалар. 

 Санитарлық-

гигиеналық 

режим және 

еңбек 

қауіпсіздігі 

Білім беру 

саласындағы ҚР 

заңнамасының 

талаптарына 

сәйкестікті анықтау 

Материалдық-

техникалық база 

және оқу 

құжаттамасы 

МТБ тексеру 

және құжаттарды 

қарастыру және 

бекіту: 

ФБ 

 

Директор 

орынбасарлары 

әкімшілік-

шаруашылық 

бөлімі. 

директор 

жанындағы 

кеңес 

 

Оқу кабинеттердің, 

шеберханалардың 

сабақ өткізуге 

дайындығы. 

Кабинеттердің, 

шеберханалардың 

санитарлық 

жағдайының 

нормативтік 

талаптарға сәйкестігін 

анықтау. 

2. 
Оқу топтарын 

жинақтау 

Талапкерлерді 

қабылдау нәтижелерін 

тексеру 

Талапкерлердің 

құжаттары 

Құжаттарды 

қарастыру және 

бекіту: 

ЖБ 
Бөлім 

меңгерушілері 

директор 

жанындағы 

кеңес 

 

3 
Кадрларды 

орналастыру 

Оқу процесінің 

педагогикалық 

кадрлармен 

қамтамасыз етілу 

2022-2023 оқу 

жылына 

жүктемені бөлуді 

нақтылау және 

Құжаттарды 

қарастыру және 

бекіту 

ДБ 

Директор 

орынбасарлары 

 

директор 

жанындағы 

кеңес 
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дәрежесін анықтау түзету, 

Оқытушылардың, 

Кәсіптік оқыту 

шеберлерінің 

тарификациясы. 

4 

Пәндер бойынша 

оқу-жоспарлау 

құжаттамасын 

әзірлеу 

Оқу практикасы, 

өндірістік практика 

бойынша оқу 

бағдарламаларын 

әзірлеу 

МЖМБС талаптарына 

сәйкестікті бағалау 

 

ОЖЖ,КТП,сабақ 

жоспары 

Құжаттарды 

қарастыру және 

бекіту 

ФБ 

әдістемелік.кеңес 

жетекшісі 

ЦКжетекшілері 

әдістемелік 

кеңес 

 

5 
Білім алушыларды 

жатақханамен қамту 

МЖМБС талаптарына 

сәйкестікті бағалау 

Бұйрық №66 

Жатақхана 

жұмысы 

Құжаттарды 

қарастыру және 

бекіту 

ЖБ 

Директор 

орынбасарлары 

Жатақхана 

меңгерушісі 

директор 

жанындағы 

кеңес 

 

6 

«АМАNАТ» 

партиясы бәсекеге 

қабілетті, іскер, 

табысты,қазақ елі 

патриоттарын 

тәрбиелеуші 

Жаңа Қазақстанды 

құрудағы 

«Жастар рухы» 

жұмысын бағалау 

«Жастар рухы» 

«АМАNАТ» 

партиясымен 

бірлескен 

жұмысыты 

үйымдастыру 

Құжаттарды 

қарастыру және 

бекіту 

ЖБ 

Директордың ТІ 

орынбасары 

 

директор 

жанындағы 

кеңес 

 

қыркүйек 

7 

Оқу-әдістемілік 

құжаттардың 

қамтамасыз етілуі 

Білім беру 

саласындағы ҚР 

заңнамасының 

талаптарына 

сәйкестігін тексеру 

Кітапхана қоры: 

оқулықтар, оқу 

құралдары, ЦОР 

және т. б. 

қарастыру және 

бекіту:, кітапхана 

базасымен жұмыс 

ЖБ 
Кітапхана 

меңгерушісі 

әкімшілік 

кеңес 

 

8 

Колледж білім 

алушылары мен 

қызметкерлерінің 

контингентінің 

қозғалысы 

ҰБДҚ толтыруды 

тексеру 

Бұйрықтар, жеке 

іс-құжаты, ҰБДҚ 

Құжаттаманы 

және базаны 

толтыру 

жағдайын 

зерделеу 

ЖБ 

Директор 

орынбасарлары 

 

әкімшілік 

кеңес 

 

9 

Педагог 

қызметкерлердің 

біліктілігін арттыру 

Жоспар бойынша 

курстық қайта 

даярлаудан, 

тағылымдамадан өтуі 

Оқытушылар, оқу 

өндірістік 

шеберлер 

біліктілігін 

Құжаттармен 

жұмыс, 

педагогтармен 

әңгімелесу 

ТБ 
Әдістемелік 

кеңес жетекшісі 

Әдістемелік 

кеңес 
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тиіс оқытушылар, 

шеберлер тізімін 

нақтылау және түзету 

арттыру 

мониторингі 

(сертификат) 

10 

Педагог 

қызметкерлерді 

аттестаттау 

Аттестаттаудан 

уақтылы өтуді 

қадағалау 

Куәлік 

Құжаттармен 

жұмыс, 

педагогтармен 

әңгімелесу 

ДБ 
Әдістемелік 

кеңес жетекшісі 

Әдістемелік 

кеңес 

 

11 

Педагог 

қызметкерлер 

тағылымдамасы. 

Өз біліктілігін 

арттыру қажет 

шеберлердің тізімін 

нақтылау және түзету 

Куәлік 
Құжаттармен 

жұмыс 
ТБ 

Директор 

орынбасарлары 

Әдістемелік 

кеңес жетекшісі 

әкімшілік 

кеңес 

 

12 
Оқытушылардың 

денсаулық жағдайы 

Педагог 

қызметкерлерді 

жұмысқа жіберу 

бойынша талаптардың 

сақталуын тексеру 

Оқытушылардың 

медициналық 

кітапшалары, 

вакцинация 

төлқұжаттары, 

анықтамалар 

Құжаттарды 

қарастыру және 

бекіту 

ФБ медбике 

директор 

жанындағы 

кеңес 

 

13 
Асхана қызметін 

тексеру 

СанПиН нормаларын 

сақтау 

Студенттердің 

тамақтануын 

ұйымдастыру 

Қызметкерлердің 

медициналық 

кітаптарын 

тексеру, 

студенттерге 

сауалнама 

жүргізу 

ФБ 

Медицина 

қызметкері 

әкімшілік кеңес 

әкімшілік 

кеңес 

 

14 
Білім алушылары 

әлеуметтік қорғау 

5-бап. Неке-отбасы 

қатынастарына 

азаматтық заңдарды 

қолдану 

Жанна 

Жагыпаровнамен 

«Отбасы 

құндылықтары» 

бірлескен 

жұмысты 

ұйымдастыру 

Құжаттарды 

қарастыру және 

бекіту 

ДБ 

Директордың ТІ 

орынбасары 

Әлеуметтік 

педагог, 

психолог 

директор 

жанындағы 

кеңес 

 

15 
Білім алушылардың 

сабаққа қатысуы 

Сабақты дәлелді 

себепсіз өткізіп 

жіберетін білім 

алушыларды анықтау 

Білім 

алушылардың 

сабаққа қатысуын 

қамтамасыз ету 

Құжаттарды 

қарастыру және 

бекіту 

ФБ 

Директор 

орынбасарлары 

Бөлім 

меңгерушілері 

әкімшілік 

кеңес 

 

қазан 

16 

Жаңадан 

қабылданған 

педагогтардың 

Кәсіби деңгейді 

бағалау, Сабақта 

қолданылатын әдістер 

Оқытушылардың 

қызметі 

Сабаққа қатысу, 

құжаттаманы 

қарау 

ДБ 

Әдістемелік 

кеңес жетекшісі 

ЦК жетекшісі 

әкімшілік 

кеңес 
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қызметі мен тәсілдерді түзету 

 

Теориялық және 

өндірістік оқыту 

журналдары 

журналдардың дұрыс 

толтырылуына 

қойылатын 

талаптарды орындау 

Оқытушылар, оқу 

өндірістік 

шеберлер 

құжаттаманы 

қарау 
ТБ 

Директор 

орынбасарлары 

Бөлім 

меңгерушілері 

ЦК жетекшілері 

әдістемелік 

кеңес 

 

17 

оқытушылар мен 

студенттердің 

оқытудың штаттық 

форматы 

жағдайында 

Санитарлық 

нормаларды 

сақтауы 

Аралас оқыту 

форматы жағдайында 

санитарлық 

нормалардың сақталу 

дәрежесін бағалау 

Санитарлық 

нормаларды 

орындау 

оқытушылар мен 

студенттер 

Сабақтарға 

қатысу, бақылау, 

журналдарды 

тексеру 

ЖБ 

Медицина 

қызметкері 

әкімшілік кеңес 

әкімшілік 

кеңес 

 

18 

Мамандық бойынша 

білім беруді 

ұйымдастыру 

шаралары 

1418000 «Сәулет 

өнері» 

1401000 «Ғимараттар 

мен құрылымдарды 

салу және пайдалану» Педагог 

қызметкерлер 

Сабаққа 

қатысу,бақылау 

тексеру және 

құжаттарды 

қарастыру және 

бекіту: 

ДБ 

Колледж ішілік 

бақылау 

комиссиясы 

әдістемелік 

кеңес 

 

оқытушылардың 

өндірістік оқу 

шеберлерінің 

атқарған 

жұмыстары 

 

Оқу әдістемелік 

кешен 

19 

1 курс 

студенттерінің 

бейімделуі 

І курстар үшін ОТІ 

жағдайы 

Білім алушыларға 

қойылатын бірыңғай 

талаптарды орындау 

Студенттердің 

бейімделу деңгейін 

бағалау 

Жаңадан 

қабылданған 

студенттер 

Байқау, 

әңгімелесу, 

сауалнама 

ТБ 

Директор ТІ 

орынбасары 

психолог 

директор 

жанындағы 

кеңес 

 

20 

Білім алушылардың 

сабаққа қатысуы 

Бөлімшелер 

бойынша сабаққа 

қатысу мониторингі 

Студенттердің 

сабаққа қатысуын 

бақылау 

Сабаққа 

қатыспайтындарды 

анықтау 

Теориялық оқыту 

журналдары, 

кураторлардың 

есептері 

Құжаттамамен 

танысу 

әңгімелесу, 

бақылау 

ФБ 
Бөлім 

меңгерушілері 

Директордың 

орынбасары 

жанындағы 

отырыс 

 

21 
Кәсіптік оқыту 

деңгейі. 

Білім алушылардың 

білімі мен іскерлігінің 

қалыптасу деңгейі. 

Кәсіптік пәндер 

циклі Білім 

алушылар 

Құжаттамамен 

танысу 

бақылау 

ДБ 

Директор 

орынбасарлары 

 

Директордың 

орынбасары 

жанындағы 
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Кәсіптік пәндер циклі 

бойынша,оқу 

практикасы білім 

алушылардың 

біліктерінің, 

білімдерінің 

қалыптасу деңгейі. 

отырыс 

Оқу кабинеттері, 

шеберханалар. 

Оқу кабинеттерінің , 

шеберханалардың 

материалдық-

техникалық 

жабдықталуының 

кәсіби пәндерцикл і 

бойынша 

бағдарламаларына 

сәйкестігі. 

 

 

Оқу-жоспарлау 

құжаттамасы 

Оқу жоспарлары 

мен 

бағдарламаларын 

орындау 

 

Журналдардың 

уақтылы толтырылуы 

Өткізілген 

сабақтардың оқу 

жоспарлары мен 

бағдарламаларына 

сәйкестігі 

оқытушылар 

Құжаттамамен 

танысу 

бақылау 

ДБ 

Директор 

орынбасарлары 

Бөлім 

меңгерушілері 

ЦК жетекшілері 

әдіскер 

әкімшілік 

кеңес 

 

қараша 

22 

Ағымдағы үлгерім 

мониторингі 

 

Білімге ағымдағы 

бақылау жүргізудің 

уақтылығын тексеру 

Теориялық оқыту 

журналдары 

Журналдарды 

тексеру 

Сабаққа  қатысу 

ФБ 

Директор 

орынбасарлары 

Бөлім 

меңгерушілері 

ЦК жетекшілері 

Директордың 

орынбасары 

жанындағы 

отырыс 

 

23 

Теориялық оқыту 

журналдары 

(арнайы пәндер), 

өндірістік оқыту , 

Журналдарды 

толтыру бойынша 

оқытушылардың 

жұмысы, білім 

алушыларды 

уақытылы аттестаттау 

Теориялық оқыту 

журналдары 

Құжаттамамен 

танысу 

әңгімелесу 

 

ТБ 

Директор 

орынбасарлары 

Бөлім 

меңгерушілері 

Арнайы пәндер 

циклі 

 

әдістемелік 

кеңес 

 

24 
Оқу практикасының 

жай-күйі 

Шеберлердің сабаққа 

дайындығы, өнім 

шығаруды игеру 

Практиканың 

барлық түрлері 

бойынша оқу-

Құжаттамамен 

танысу 

әңгімелесу, 

ДБ 

Директор 

орынбасарлары 

Бөлім 

әдістемелік 

кеңес 

 



78 

 

жоспарлау 

құжаттамасы 

бақылау меңгерушілері 

ОӨ шеберлері 

25 

Колледждің ішкі 

тәртіп ережесін 

орындау 

Студенттердің ішкі 

тәртіп ережелерін 

орындауын бақылау 

Студенттер1-4 

курс 
 

Құжаттамамен 

танысу 

әңгімелесу, 

бақылау 

ЖБ 

Директор ТІ 

орынбасары 

психолог 

Кураторлар 

отырысы 

 

26 

1 курс білім 

алушыларының 

жеке іс-

құжаттарының 

жағдайы 

Білім алушылардың 

жеке істерін 

жүргізудің 

дұрыстығын тексеру 

1 курс 

студенттерінің 

Жеке іс-

құжаттары 

Құжаттамамен 

танысу 

 

ТБ Оқу-бөлімі 

директор 

жанындағы 

кеңес 

 

27 
Білім алушылардың 

сабаққа қатысуы 

Себепсіз, себепті 

сабаққа қатыспайтын 

білім алушыларды 

анықтау 

 

Студенттер1-4 

курс 

Топ жетекшілері 

Сабаққа 

қатысу,бақылау 

жұмыстары 

ЖБ 

Директор 

орынбасарлары 

Бөлім 

меңгерушілері 

Топ жетекшілері 

әкімшілік 

кеңес 

 

28 

Педагогикалық 

жүктеменің 

орындалуы 

Өткізілген 

сабақтардың оқу 

жоспарлары мен 

бағдарламаларына 

сәйкестігі. 

Теориялық оқыту 

журналдары 

Журналдарды 

тексеру 

Сабаққа  қатысу 

ФБ 

Директор 

орынбасарлары 

Бөлім 

меңгерушілері 

ЦК жетекшілері 

әдіскер 

әдістемелік 

кеңес 

 

29 

Оқытуда 

проблемалары бар 

оқушылармен 

оқытушылардың 

жұмысы 

Білім алушылардың 

үлгермеуінің алдын 

алу 

Студенттер1-4 

курс 

оқытушылар 

Қосымша сабақ 

журналын 

тексеру 

ДБ 

Директор 

орынбасарлары 

Бөлім 

меңгерушілері 

ЦК жетекшілері 

әдістемелік 

кеңес 

 

желтоқсан 

30 

Қорытынды 

аттестаттауға 

дайындық жағдайы 

бағдарламаларды 

Мем.стандартқа 

сәйкес орындау 

1 семестрге оқу 

жүктемесін орындау 

Білім алушылардың 

үлгерім жағдайы. 

Оқыту сапасының 

мониторингі 

Оқытушылардың оқу 

сағаттарын 

бағдарламалардың 

практикалық бөлігінің 

орындалуын тексеру 

Студенттер1-4 

курс 

Электрондық 

журналдар, 

теориялық және 

өндірістік- оқыту 

журналдары 

Білімді жүйелеу 

тапсырмалары 

Журналдарды 

және оқу 

сағаттарының 

сәйкестігін 

тексеру 

ФБ 

Директор 

орынбасарлары 

Бөлім 

меңгерушілері 

 

директор 

жанындағы 

кеңес 

 

31 
Мамандық бойынша 

білім беруді 

1402000 «Дәнекерлеу 

ісі» 

Педагог 

қызметкерлер 

Сабаққа 

қатысу,бақылау 
ФБ 

Колледж ішілік 

комиссия 

Әдістемелік 

кеңес 
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ұйымдастыру 

шаралары 

1402000 «Жол-

құрылыс 

машиналарын 

техникалық 

пайдалану» 

07320100«Ғимараттар 

мен құрылымдарды 

салу және пайдалану» 

тексеру және 

құжаттарды 

қарастыру және 

бекіту: 

оқытушылардың 

өндірістік оқу 

шеберлерінің 

атқарған 

жұмыстары 

Оқу әдістемелік 

кешен 
     

 

32 

2,3 курс білім 

алушыларының 

жеке іс- 

құжаттарының 

жағдайы 

Білім алушылардың 

жеке істерін 

толтырудың және 

жүргізудің 

дұрыстығын тексеру 

2-3 курс 

студенттерінің 

Жеке іс-

құжаттары 

Құжаттамамен 

танысу 

 

ЖБ Оқу-бөлімі 

директор 

жанындағы 

кеңес 

 

33 

III курс білім 

алушыларын 

қорытынды 

аттестаттауға 

дайындау 

Оқу үлгерім 

жағдайы 

III курс білім 

алушылары 

Теориялық және 

өндірістік оқыту 

журналдарын 

тексеру 

ДБ 

Директор 

орынбасарлары 

Бөлім 

меңгерушілері 

 

әкімшілік 

кеңес 

 

қаңтар 

34 
Колледж ОЖБ 

еңбек тәртібі 

Ішкі еңбек тәртібі 

ережелерін орындау 

Педагог 

қызметкерлер 
Кадр бөлімі ДБ Кадр бөлімі 

әкімшілік 

кеңес 

 

35 

Студенттерді 

аралық аттестаттау 

(бірінші 

жартыжылдық) 

Студенттердің білім 

деңгейі мен сапасын 

бағалау. 

1-3 курс 

студенттері 

Сессия 

нәтижелерін 

талдау 

ЖБ 

Директор 

орынбасарлары 

Бөлім 

меңгерушілері 

 

директор 

жанындағы 

кеңес 

 

36 

Пәндер мен 

модульдерді оқу-

әдістемелік 

қамтамасыз ету 

Пәндер мен 

модульдердің оқу-

әдістемелік 

қамтамасыз етілуінің 

сапасын тексеру 

оқу-әдістемелік 

кешен 

Құжаттамамен 

танысу 

қарау 

ТБ ЦКжетекшілері 
әдістемелік 

кеңес 

 

37 

Білім беру 

платформаларының 

мазмұнын 

Оқытушылардың IT-

құзыреттерінің 

деңгейін бағалау 

оқытушылар 

Әдістемелік 

құжаттамамен 

танысу 

ЖБ 

Директор 

орынбасарлары 

Бөлім 

әкімшілік 

кеңес 
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пайдалану Сабаққа қатысу меңгерушілері 

Әдіскер 

Цк жетекшілері 

ақпан 

38 

Оқытушылардың 

жеке білім беру 

бағыттарын іске 

асыруы 

«Өздік білім көтеру» 

жоспары бойынша 

оқытушылардың 

қызметін тексеру 

оқытушылар 

оқытушылардың 

жеке 

жоспарларын 

талдау, сабағына 

қатысу, 

әңгімелесу 

ТБ ЦК жетекшілері 
әдістемелік 

кеңес 

 

39 

Контингенттің 

сақталуы 

Оқу үрдісі кезінде 

пайда болған 

студенттердің 

білімін толықтыру 

және олқылықтарды 

жою 

Бірінші 

жартыжылдықтың 

қорытындысы 

бойынша 

контингенттің 

сақталуын талдау 

Оқу үрдісі кезінде 

пайда болған 

олқылықтарды жою 

және студенттердің 

білімдерін толықтыру 

бойынша жұмыс 

тиімділігін талдау 

Контингенттің 

қозғалысы 

Бұйрықтарды 

талдау 

Құжаттаманы 

зерттеу 

(жоспарлар, 

хаттамалар, 

қосымша 

консультациялар 

жүргізу 

журналдары, 

сабақтарға 

қатысу парақтары 

және т. б.) 

ЖБ 

Бөлім 

меңгерушілері 

 

директор 

жанындағы 

кеңес 

 

40 

Мамандық бойынша 

білім беруді 

ұйымдастыру 

 

07320700 

«Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных дорог 

и аэродромов» 

07150500 

«Дәнекерлеу ісі» 

07320700 

«Автомобиль 

жолдары мен 

аэродромдар 

құрылысы және 

пайдалану» 

Педагог 

қызметкерлер 

Сабаққа 

қатысу,бақылау 

тексеру және 

құжаттарды 

қарастыру және 

бекіту: 

ФБ 
Колледж ішілік 

комиссия 

Әдістемелік 

кеңес 

 

 

оқытушылардың 

өндірістік оқу 

шеберлерінің 

атқарған 

жұмыстары 

шаралары 

 

 
Оқу әдістемелік 

кешен 
   

 

41 
Жатақханадағы 

тәрбие жұмысы 

Жатақхана 

тәрбиешісінің 

қызметін тексеру 

тәрбиешілер 

Студенттермен 

сұхбаттасу, 

құжаттаманы 

ДБ 

Директор 

орынбасарлары 

 

әкімшілік 

кеңес 
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зерттеу 

наурыз 

42 
Оқу практикасын 

өткізу 

Тәжірибені 

ұйымдастыру сапасын 

тексеру 

Оқу практикасы 

бойынша 

сабақтар 

Сабақтарға 

қатысу, оқу 

практикасы 

бойынша 

құжаттаманы 

зерделеу 

ЖБ 

Директор 

орынбасарлары 

Бөлім 

меңгерушілері 

әдіскер 

директор 

жанындағы 

кеңес 

 

43 

Оқытушылардың 

білім беру контентін 

өзектендіру 

Оқытушылардың IT-

құзыреттерінің 

деңгейін бағалау 

оқытушылар 

ОЖЖ-ны, КТП-

ны, сабақ 

жоспарларын, 

ПОӘК-ті 

зерделеу, 

сабақтарға 

қатысу 

ФБ 

Директор 

орынбасарлары 

Цк жетекшілері 

Бөлім 

меңгерушілері 

әдіскер 

әкімшілік 

кеңес 

 

44 
ЦК кунін 

ұйымдастыру 

ЦК кунін 

уйымластыру 

нәтижесін зерттеу 

ЦК жұмысы 

ЦК апталығы 

сияқты іс-

шараларға 

қатынасу, 

құжаттаманы 

зерделеу 

ТБ 

Директор 

орынбасарлары 

Цк жетекшілері 

Бөлім 

меңгерушілері 

әдіскер 

әдістемелік 

кеңес 

 

45 

студенттердің 

курстық,дипломдық 

жобалық қызметі 

студенттердің 

курстық,дипломдық 

жобалық қызметін 

бағалау 

қызмет бойынша 

құжаттар 

Құжаттамамен 

танысу 

бақылау 

ЖБ 

Директор 

орынбасарлары 

Бөлім 

меңгерушілері 

әдіскер 

әкімшілік 

кеңес 

 

сәуір 

46 

Сабақтарды оқу-

әдістемелік 

қамтамасыз ету. 

Оқу-әдістемелік 

кешендерді жаңарту 

ЦК жұмыстарына 

бақылау жасау 

Құжаттамамен 

танысу 

бақылау 

ТБ 
әдістемелік кеңес 

жетекшісі 

әдістемелік 

кеңес 

 

47 

Білім беру 

процесіне 

педагогикалық 

инновацияларды 

енгізу 

Білім беру процесіне 

педагогикалық 

инновацияларды 

енгізудің өнімділігін 

талдау 

Педагогикалық 

инновацияларды 

енгізу бойынша 

жұмыс 

Сабаққа қатысу, 

ОӘК қарау 
ТБ 

әдістемелік кеңес 

жетекшісі 

әдістемелік 

кеңес 

 

48 
Тәрбие жұмысының 

сапалылығы 

Бағыттар бойынша 

тәрбие жұмысының 

нәтижелілігін бағалау 

Топ жетекшілері 

жұмысы 

Құжаттамамен 

танысу 

бақылау 

ЖБ 
Директор ТІ 

орынбасары 

әкімшілік 

кеңес 

 

49 Оқу үрдісі кезінде Оқу үрдісі кезінде Әлеуметтік Құжаттамамен ТБ әдістемелік кеңес әдістемелік  
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пайда болған 

студенттердің 

білімін толықтыру 

және олқылықтарды 

жою 

пайда болған 

олқылықтарды жою 

және студенттердің 

білімдерін толықтыру 

бойынша жұмыс 

тиімділігін талдау 

гуманитарлық 

цикл 

жұмыстарына 

бақылау жасау 

танысу 

бақылау 

жетекшісі кеңес 

мамыр 

50 

Педагог 

қызметкерлерді 

аттестаттау 

Оқытушыларды 

аттестаттау бойынша 

жұмыстың 

нәтижелілігін 

зерделеу 

Әдістемелік кеңес 

жұмысы 

Құжаттамамен 

танысу 

талдау 

ТБ 
Директор ОІ 

орынбасары 

әкімшілік 

кеңес 

 

51 

Оқытушылардың 

ғылыми-әдістемелік 

жұмысының 

нәтижелілігі 

Оқытушылардың 

ғылыми-әдістемелік 

жұмысына талдау 

Оқытушылардың 

ғылыми-

әдістемелік 

жұмысы 

Құжаттаманы 

қарау (есептер, 

сертификаттар 

және т.б) 

ЖБ Цк жетекшілері 
әдістемелік 

кеңес 

 

52 

түлектердің 

қорытынды 

бағалары Жиынтық 

ведомостарды жасау 

Жиынтық 

ведомостардың 

дұрыс жасалуы 

Қорытынды 

бағалардың 

жиынтық 

ведомостары 

Құжаттаманы 

қарау (журнал, 

зачетн. книжк, 

ведомостар) 

ФБ 

әдістемелік кеңес 

жетекшісі 

Бөлім 

меңгерушілері 

директор 

жанындағы 

кеңес 

 

53 

Оқытушылардың 

әдістемелік 

қажеттіліктерін 

ұйымдастыру- 

Оқытушылардың 

әдістемелік 

қажеттіліктерін 

анықтау 

оқытушылар 
Құжаттаманы 

қарау 
ЖБ 

әдістемелік кеңес 

жетекшісі 

директор 

жанындағы 

кеңес 

 

54 Оқу кабинеттері 

Кабинеттердің 

қорытынды 

аттестаттауды 

өткізуге дайындығы 

Кабинет 

меңгерушілері 

Кабинет 

құжаттарын 

тексеру 

ДБ 
әдістемелік кеңес 

жетекшісі 

директор 

жанындағы 

кеңес 

 

маусым 

55 

ӨМ бойынша 

біліктілік 

емтихандарын 

ұйымдастыру. 

Білім алушылардың 

біліктілік 

емтихандарына 

дайындық деңгейін 

анықтау. 

Білім алушылар 

Құжаттаманы 

қарау (журнал, 

зачетн. книжк, 

ведомостар 

ФБ 

Директор 

орынбасарлары 

Бөлім 

меңгерушілері 

директор 

жанындағы 

кеңес 

 

56 

ПМ бойынша 

біліктілік 

емтихандары 

Білім алушылардың 

кәсіптік даярлық 

деңгейі 

Білім алушылар 
Бақылау 

жұмыстары 
  

директор 

жанындағы 

кеңес 

 

57 
Түлектердің 

дипломдарын 

Дипломдардың, бітіру 

туралы бұйрықтардың 

Диплом 

бұйрықтар 

Құжаттаманы 

зерделеу 
ФБ 

Директор 

орынбасарлары 

әкімшілік 

кеңес 
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рәсімдеу дұрыс және уақтылы 

ресімделуін тексеру 

(дипломдар, беру 

кітаптары, 

жиынтық 

ведомостар және 

т. б.) 

Бөлім 

меңгерушілері 

әдіскер 

58 оқу үрдісінің сапасы 

Жыл соңындағы білім 

алушыларың оқу 

сапасы,білім алу 

деңгейі сапасы 

Оқыту мен білім 

беру сапасы 

Құжаттамамен 

танысу 

Бақылау(аралық 

бақылау,тест 

жұмыстарына 

талдау) 

ТБ 

Директор 

орынбасарлары 

Бөлім 

меңгерушілері 

 

әкімшілік 

кеңес 

 

59 

Оқу жоспарлары 

мен 

бағдарламаларын 

орындау 

П\о шеберлерінің, 

оқытушылардың оқу 

жоспарларын 

орындауы 

Оқыту мен білім 

беру сапасы 

Құжаттамамен 

танысу 
ДБ 

Директор 

орынбасарлары 

әдіскер 

директор 

жанындағы 

кеңес 

 

60 
Тәрбие жұмысының 

қорытындысы 

Жыл бойғы тәрбие 

жұмысының 

қорытындысы 

Тәрбие жұмысы 

Бағыттар 

бойынша тәрбие 

жұмысының 

нәтижелілігін 

бағалау 

ЖБ 
Директор ТІ 

орынбасары 

әкімшілік 

кеңес 

 

61 

Оқу-тәрбие 

процесін 

ақпараттандыруды 

дамыту 

Оқу жылындағы оқу-

тәрбие процесін 

ақпараттандырудың 

жай-күйін зерделеу 

ОТП 

ақпараттандыру 

жағдайы 

ОТП 

Ақпараттандыру 

жағдайын талдау 

ЖБ 

Директор 

орынбасарлары 

Лаборант ИТ 

директор 

жанындағы 

кеңес 
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Директор жанындағы кеңес жұмысының жоспары 

 

№ Қаралатын мәселелердің,жұмыстың 

атауы 

Орындау 

мерзімі 

Индикатор/Соңғы 

нәтиже 

Жауаптылар 

1 1)Колледждің оқу жылының  

басталуына дайындығы; 

 Оқу кабинеттері мен 

шеберханалар. 

 Санитарлық-гигиеналық 

режим және еңбек қауіпсіздігі 

Тамыз 

 

 

 

 

 

 

хаттама Директор 

орынбасарлары 

әкімшілік-

шаруашылық бөлімі 

2)Оқу топтарын жинақтау 

3)Кадрлармен қамтамасыз ету  

Бөлім 

меңгерушілері 

Директор 

орынбасарлары 

 

2 1) «АМАНАТ»партиясы бәсекеге 

қабілетті,іскер,табысты қазақ елі 

патриоттарын тәрбиелеуші 

2)Оқытушылардың денсаулық 

жағдайы 

3)Білім алушылары әлеуметтік 

қорғау 

4)Білім алушыларды жатақханамен 

қамту 

  

қыркүйек хаттама Директордың ТІ 

орынбасары 

Бөлім 

меңгерушілері 

 

медбике 

Әлеуметтік 

педагог,психолог  

Жатақхана 

меңгерушісі 

3 1)Оқу үрдісі кезіндегі 

студенттердің білімдеріндегі 

олқылықтарды анықтау 

2)Оқытуда проблемалары бар 

оқушылармен оқытушылардың 

өндірістік оқу шеберлерінің атқарған  

жұмыстары 

3)1 курс студенттерінің бейімделуі 

4)1 курстар үшін ОТІ жағдайы 

қазан хаттама Директор 

орынбасарлары 

 

Бөлім 

меңгерушілері 

Аға шебер 

топ жетекшілері 

 

психолог 

4 1)Теориялық және өндірістік оқыту 

журналдары 
2)Оқытушылардың әдістемелік 

қажеттіліктерін ұйымдастыру 

3)Жаңадан қабылданған білім 

алушылардың жеке-іс құжаттары- 

ның жағдайы 

қараша  Директор 

орынбасарлары 

Бөлім 

меңгерушілері 

аға шебер  

әдіскер 

Оқу-бөлімі 

5 1)Қорытынды аттестаттауға 

дайындық жағдайы 

2)2-3 курс білім алушылардың жеке 

іс- құжаттарының жағдайы 

желтоқсан хаттама Директор 

орынбасарлары 

Бөлім 

меңгерушілері 

Оқу-бөлімі 

6 1)Студенттерді аралық аттестаттау 

(бірінші жартыжылдық) 

2)Контингенттің сақталуы 

қаңтар хаттама Директор 

орынбасарлары 

Бөлім 

меңгерушілері 

Цк жетекшілері 
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7 1)Оқу үрдісі кезінде пайда болған 

студенттердің білімін толықтыру 

және олқылықтарды жою 

ақпан хаттама Директор 

орынбасарлары 

Бөлім 

меңгерушілері 

ЦК жетекшілері 

8 1)Оқу  және өндірістік практикасын 

өткізу 

наурыз хаттама Директор 

орынбасарлары 

Бөлім 

меңгерушілері 

аға шебер 

9 1)Оқу-тәрбие процесін 

ақпараттандыруды дамыту 

2)Бітіруші түлектерді жұмыспен 

қамту 

сәуір хаттама Директор 

орынбасарлары 

Бөлім 

меңгерушілері 

10 1)Түлектердің қорытынды бағалары 

2)Жиынтық ведомостарды жасау 

мамыр  Директор 

орынбасарлары 

Бөлім 

меңгерушілері 

аға шебер 

11 1)Оқу кабинеттері 

2)ПМ бойынша біліктілік 

емтихандары 

3)Оқу жоспарлары мен бағдарлама -

ларын орындау 

маусым хаттама Директор 

орынбасарлары 

Бөлім 

меңгерушілері  

кабинет 

меңгерушілері 



86 

 

 

Педагог қызметкерлерді кәсіби өсуі үшін даярлау және біліктілікті арттыру жоспары (2022-2025 оқу жылы) 

 

№  Аты-жөні,тегі  Аттестаттаудан өту Аттестаттаудан өтуге жатады Біліктілікті 

арттыру 

жылы 

Біліктілікті 

арттыру 

курстарына 

жіберу 

жылы  Өзінде бар санат жылы Қандай санатқа 

1 Тастекеев Кайрат Кулбаевич  2021 1 к директора 2026  2022 2024 

2 Нургожанова Арай Серикжановна  2021 Педагог-

исследователь,  

Заместитель 

директора 1 

категории  

2026 Пдтв. Педагог-

исследователь 

2022 2024 

3 Кошкимбаева Сымбат Серикбековна 2021 Педагог-

исследователь 

2026 Пдтв. Педагог-

исследователь 

2022 2024 

4 Хуанар Айсауле  2020 Заместитель 

директора 1 

категории 

2025 Подтв. Педагог-

исследователь 

2022 2024 

5 Апбасов Асхат Гизатович - - 2023 Педагог -модератор 2022 2025 

6 Окасов Нурбосын Серикказынович  2021 Педагог-

исследователь 

2026 Пдтв. Педагог-

исследователь 

2020 2023 

7 Такенова Инкар Толегеновна 2021 Педагог-эксперт 2026 Педагог-

исследователь 

2021 2024 

8 Терликбаева Айнур Тулеуовна  2019 1 2024 Педагог-

исследователь 

2021 2024 

9 Имангалиев Куатбек Канатбекович  2017 2 2022 Педагог-эксперт 2020 2023 

10 Алемжанова Акмарал Маратовна 2020 2 2025 Педагог-эксперт 2020 2023 

11 Балтабеков Нурбол Болатбекулы  2021 Педагог-эксперт 2026 Педагог-

исследователь 

2021 2024 

12 Дутбаева Аяжан Жексенбаевна  2021 Педагог-эксперт  2026 Педагог-

исследователь 

2022 2025 

13 Еркинбаев Роллан Женисбекович  2019 1 2024 Педагог-

исследователь 

2022 2025 

14 Болатқызы Дина  2021 Педагог-эксперт 2026 Педагог-

исследователь 

2022 2025 

15 Каратаев Ернур Сембаевич  2019 1 2024 Педагог-

исследователь 

2022 2025 
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16 Қойшыбаев Ерлан Айткалиевич  2019 2 2024 Педагог-эксперт 2022 2025 

17 Қабылғазин Арын Ғалымұлы 2021 Педагог-

модератор  

2026 Педагог-эксперт 2022 2025 

18 Курмангалиева Жазира 

Мухаметкалиевна 

2018 Педагог-

модератор 

2023 Педагог-эксперт 2022 2025 

19 Калиев Мурат Касенович  - - 2023 Педагог-модератор 2022 2025 

20 Серикказина Арайлым Ербосыновна  2020 Педагог-эксперт  2025 Педагог-

исследователь 

2021 2024 

21 Скакова Айгерим Ниязхановна   2018 1 2023 Педагог-

исследователь 

2021 2024 

22 Қалиасқарова Жанаңұр Морякқызы 2021 Педагог-

модератор 

2026 Педагог-эксперт  2022 2025 

23 Надырханова  Назерке Манарбековна 

(декрет)  

- - 2022 Педагог-модератор 2020 2023 

24 Ташкенбаева Лаззат Омархановна  2018 Высшая  2023 Пдтв. Педагог-

исследователь 

2022 2025 

25 Мубаракова Динара Серікқызы 2021 Педагог-

модератор  

2026 Педагог-эксперт 2021 2024 

26 Абылкасимова Талшын Сейтбековна 2021 Педагог-

модератор  

2026 Педагог-эксперт 2021 2024 

27 Әубәкірова  Динара Ерғалымқызы  

(декрет) 

2018 2 педагог-

модератор 

2023 Педагог –эксперт  2020 2023 

28 Тоқтағазин Ұлан Баурыжанович 2021 Педагог-

модератор  

2026 Педагог-эксперт 2021 2024 

29 Еркинбаев Роллан  Женисбекович 2019 1 2024  Педагог-

исследователь 

2022 2025 

30 Исаева Жансая  2021 Педагог-

модератор  

2026 Педагог-эксперт 2021 2024 

31 Балықбаева Асемгуль Советкановна 2019 2 2024 Педагог-эксперт  2021 2024 

32 Маратова Мәдина Маратқызы 

(декрет) 

- - 2022 Педагог-модератор 2020 2023 

33 Кызыров Даулен Берикканулы - - 2023 Педагог-модератор 2021 2024 

34 Максутова Балнур Максуткызы - - 2023 Педагог-модератор 2021 2024 

35 Елюбаева Нурбану Кадырбеккызы 

(декрет) 

- - 2022 Педагог-модератор 2021 2024 

36 Искакова Гулмира Кулжаппаровна - - 2022 Педагог-модератор 2023 2025 
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37 Аубакирова Жанат Ашимовна 2019 Высшая  2024 Пдтв. Педагог-

исследователь 

- 2023 

38 Баймункин Серик Болатович 2021 Педагог-

модератор  

2026 Педагог-эксперт 2023 2025 

39 Кумпейсов Нурлан Асанович - - 2023 Педагог-модератор 2021 2024 

40 Афанасьева Светлана Викторовна 2018 Высшая  2023 Пдтв. Педагог-

исследователь 

2021 2024 

41 Асылбаев Даулеткали Оразгалиевич 2019 1 2024 Педагог-

исследователь 

2021 2024 

42 Алимкулов Нурболат Дуненбаевич 2018 1 2023 Педагог-

исследователь 

2021 2024 

43 Богасбаев Еркебулан Ниязбекович 2020 2 2025 Педагог-эксперт 2021 2024 

44 Жадаева Гульмира Амировна - - 2022 Педагог-модератор 2021 2024 

45 Калиев  Ерлан Калиевич 2019 Высшая  2024 Пдтв. Педагог-

исследователь 

2021 2024 

46 Махметканов Сагдат Нурланулы - - 2022 Педагог-модератор 2022 2025 

47 Меснянкина  Лидия Савельевна 2018 Высшая  2023 Пдтв. Педагог-

исследователь 

2021 2024 

48 Орымбеков Марат Жексембекович 2018 Высшая  2023 Пдтв. Педагог-

исследователь 

2021 2024 

49 Мекишев Аскар Набиевич 2019 1 2024 Педагог-

исследователь  

2021 2024 

50 Домрачова Марина - - 2023 Педагог-модератор 2022 2025 

51 Бодиева Әйгерім Талғатқызы - - 2024 Педагог-модератор - 2023 

52 Кожахметова Рыскайша 

Серикбековна 

- - 2023 Педагог-эксперт - 2023 

53 Смагулова Нургуль Байгазиновна - - 2024 Педагог-модератор - 2023 

54 Мейримова Назым Серикжановна - Педагог -2022 2026 Педагог-модератор - 2023 

55 Оразгалиев  Аркат Дюсембаевич - - 2023 Педагог-эксперт - 2023 

56 Бустекбай  Жаркын Рысбекұлы - - 2023 Педагог-модератор - 2023 

57 Куандыков  Канат Асенович - - 2023 Педагог-модератор - 2023 

58 Сарсембаев Диас  Болатбекұлы - - 2023 Педагог-модератор - 2023 

59 Мадиева Ләззат Ризабекқызы  

декрет 

- - 2023 Педагог-модератор - 2023 

 


