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Оқу процессін ұйымдастыру 

 

Колледж Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі «Білім туралы» 

Заңға, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23 тамыздағы № 10850 қаулысымен бекітілген 

техникалық және кәсіптік білімнің Мемлекеттік жалпыміндетті стандарттары мен білім 

саласындағы басқа да нормативтік-құқықтық актілерге сәйкес әзірленген техникалық 

және кәсіптік білім беру бағдардарламаларын  іске асырады. 

Оқыту қызметінің негізгі міндеті білікті мамандарды нық даярлаудың жоғары 

деңгейін қамтамасыз ету болып табылады.  

Білім беру саясатының басымды бағыты болып табылады:  

- білім беру процессін ұйыдастырудың  тиімді үлгілерін енгізу; 

- заманауилық білім сапасының талаптарына сәйкес кәсіптік деңгейді арттыру. 

Мақсаттар мен міндеттер: 

- оқушылардың технкалық және кәсіптік білім бағдарламасының мазмұнын игеруі; 

- оқыту процессін ғылыми және оқыту-әдістемелік құралдармен жабыдқтау; 

-жоғары білікті мамандарды іріктеп, таңдау; 

- Оытудың жоғары тиіділігін қамтаасыз ететін модульдік-құзыреттілік жотәсіл 

негізіндеге білім беру бағдарламасын әзірлеп, іске асыпу. 

 

2018-19 оқу жылына оқу жұмысы бөлімінің сапа саласындағы мақсаттары 
 

Мақсаттар Міндеттер Мерзімі Жауапты 

Типтік жас мөлшеріндегі 

жастардың (14-24 жас) 

техникалық және кәсіптік 

біліммен қамтылу үлесі, % 

БАҚ-нда сапалы үгіттеу 

жұмыстарын жүргізу, 

талапкерлермен кездесулер 

өткізу  

Тамыз Искаков М.А. 

Юсупова Н.Г. 

ТжКБ ұйымдарында 

мемлекеттік тапсырыс 

бойынша оқитындар 

үлесі,% 

Мамандықтар бойынша 225 

адамнан тұратын мемлекеттік 

білім беру тапсырысын құру 

20 тамыз 

2018 ж. 

Ибраева Т.О. 

 

Үздік диплом алған 

түлектердің үлесі 

Үздік диплом алуға үміткер 

студеттердің сапалы үлгерімінің 

мониторингісі 

қыркүйек-

наурыз 

Ибраева Т.О., 

бөлім 

меңгерушілері 

 

Оқушылардың сапалы 

үлгерімі 

 - 50 % 

1. 1-ші курс үшін жалпыбілім 

пәндері бойынша қосымша 

сабақтар өткізу 

2. Ұсынылатын қызметтің 

сапасын айқындау мақсатында 

әкімшіліктің сабаққа кіруі  

Жыл 

ішінде 

Ибраева Т.О., 

бөлім 

меңгерушілері 

 

 

Контингенттің жеткізілуі - 

89% 

 

Артта қалу себептерімен 

жоспарлы кешенді жұмыстар 

жүргізу (студенттермен, 

олардың ата-аналарымен алдын 

алу әңгімелерін жүргізу) 

Жыл 

ішінде 

Ибраева Т.О., 

бөлім 

меңгерушілері 

 

 

Негізгі іс-шаралар 

 

№ Іс-шаралар Мерзімдер Жауаптылар 

1. 

Оқыту процессін ұйымдастыру бойынша 

құжаттамаларды әзірлеп, бекіту, сынып 

журналдарын рәсімдеу. 

қыркүйек   
Ибраева Т.О. 

 



2. 

Шұғыл ақпараттардың мәліметтер банкін құру, 

статистикалық есеп үшін материалдар 

дайындау. 

қыркүйек   
Ибраева Т.О., 

зав. отделениями. 

3. 
Студенттердің пәндер бойынша ЗУН сапа 

мониторингісі және оқу процессін түзету. 

Жыл ішінде Ибраева Т.О.,  

зав. отделениями. 

4. 

Оқытушылардың жұмысының әкімшілік 

бақылауы, жұмыс уақытының есеп табелін 

толтыру. 

Жыл ішінде 
Ибраева Т.О.,  

зав. отделениями. 

5. 
Студенттердің оқу нәтиежелері мен сабаққа 

келулерін бақылау. 

Жыл ішінде Ибраева Т.О. ,  

зав. отделениями. 

6. 

Семестр, аттестауттау кезеңдерінің 

қорытындылары бойынша студенттердің 

үлгерімі мен сабаққа келуі туралы ақпараттық-

аналитикалық анықтамалар мен тізімдемелерді 

даялау. 

қараша, 

қаңтар, 

наурыз, 

мамыр 

Ибраева Т.О.,  

зав. отделениями. 

 

7. 
Студенттердің қорытынды аттесттауы 

бойынша құжаттамаларды даярлау. 

қараша, 

сәуір 

Ибраева Т.О.,  

зав. отделениями. 

8. 

Ағымды және емлекеттік емтихандарды 

ұымдастырып, өткізу. 

желтоқан, 

амыр, 

маусым. 

Ибраева Т.О.,  

зав. отделениями. 

 

9 

Кәсіптік даярлығының деңгейі мен біліктілігін 

растайтын біліктілік емтиханларын 

ұйымдастырып, өткізу. 

Маусым 
Ибраева Т.О.,  

зав. отделениями 

10. 

Пәндер бойынша онкүндіктер аясында ашық 

сабақтар өткізу (ПЦК жоспары бойынша). Жыл ішінде 

Ибраева Т.О.,  

Гомонова В.Г., 

зав. отделениями. 

11. 

Педогогикалық кеңестер дайындау, 

нұсқаулық-әдістемелік жиналыстар өткізу 

(жоспар бойынша). 

Жыл ішінде Ибраева Т.О.,  

Гомонова В.Г., 

Голованова В. И., 

Искаков М.А. 

12. 

Оқу процессін басқару бойынша өзін өзі 

басқару Кеңесімен біріккен жұмыстарды 

ұйымдастыру.  

Жыл ішінде Ибраева Т.О.,  

Искаков М.А. 

 

13. 
Бөлім меңгерушілерімен, ПЦК төрағаларымен 

оқыту семинарларын өткізу. 

Жыл ішінде Ибраева Т.О.,  

Гомонова В.Г., 

14. 
Стипендиялық комиссияның жұмысын 

ұйымдастыру. 

Жыл ішінде Ибраева Т.О., 

зав. отделениями. 

15. 

Ұлты қазақ емес студентер арасында қазақ 

тілін білу сайыстарын өткізу.  
Наурыз 

Ибраева Т.О., 

Махамбетов Ж.Т.,  

преподаватели 

казахского языка.  

16. 
 «Информатика»  пәнінен 1 курс студенттері 

үшін сайыс өткізу. 
наурыз Рыженкова Н.П. 

 

Жоспардың орындалуына жауапты :    Ибраева Т.О. 

Оқу-өндірістік жұмыстың ұйымдастырылуы  

 

2018-19 оқу жылына оқу-өндірісітік жұмыс  пен жұмысқа орналастыру бөлімінің 

сапа саласындағы мақсаттары 
 

Мақсаттар Міндеттер Мерзімі Жауапты 



ТжКБ мамандығын тарату 

бойынша іс-шараларды 

ұйымдастырып, өткізу 

Түлектің 

мансаптық өсу 

Мектебінің 

жұмысын 

ұйымдастыру 

Жыл 

ішінде  

Голованова В.И. 

Искаков М.А. 

 

 «Мамандығы бойынша үздік» 

сайысына қатыу, өңірлік, 

ұлттық, чемпионаттарға,  

WorldSkills халықаралық 

чемпионаттарға қатысу 

Сайысқа 

қатысушылардың 

дайындық сапасын 

арттыру 

IV тоқсан 

2019 жыл 

Голованова В.И., 

Арнайы пән 

оқытушылары, 

Өндірістік оқыту 

шеберлері 

 

Мамандықтар, салалар, өңірлер 

кесімінде болжамды 

сұраныстарды анықтау тәсілінің 

өзектілігін қамтамасыз ету, және 

кадрларға деген сұраныс 

негізінде мемлекеттік білім 

тапсырысын қалыптастыру үшін 

жоспарланған  іске асырылған 

және іске асырылатын 

жобаларды ескере отырып, 

ұзақмерзімді сұраныстарты 

анықтау 

Жұмысқа орналасу 

мониторингісі, 

колледждің жұмыс 

саласы бойынша 

қала мен облыс 

ұйымдарына сұрау 

салу 

қыркүйек-

наурыз 

Голованова В.И., 

Ибраева Т.О., 

Смагулова С.Т., 

Бөлім меңгерушілері 

 

Еңбек нарығы мен жұмыс 

берушілердің үміттеріне сәйкес 

ТжКБ кадрларды даярлауға 

мемлекеттік білім тапсырысын 

қалыптастыру 

Соңғы 3 жыл 

ішіндегі жұмысқа 

орналасу бойынша 

мәліметтердің 

статистикалық 

өңдеуі, кадрдың 

қажеттілігі туралы 

болжамды анықтау, 

колледждің 

кадрлық  

құрамасына талдау, 

материалдық-

техникалық базаны 

зерделеу. 

III тоқсан 

2019 жыл 

Ибраева Т.О., 

Голованова В.И., 

Смагулова С.Т. 

Бөлім меңгерушілері 

 

Оқу-өндірістік шеберханалар 

мен зертханаларды заманауилық 

жабдықтармен қамтамасыз ету 

Материалдық-

техникалық 

жабдықтың 

мұқтаждығына 

талдау, басшылық 

алдында 

шеберханалардың 

жабдықтарын 

жаңарту туралы 

өтініш жасау. 

IV тоқсан 

2016-2019 

жыл 

Голованова В.И., 

Ибраева Т.О., бөлім 

меңгерушілері 

 

ТжКБ ұйымдарымен 

халықаралық аккредиттеуден өту 

«Оқу-өнддірістік 

жұмыс» бағыты 

бойынша 

аккретиттеуне 

материалдарды 

қыркүйек 

2018 жыл 

Голованова В.И., 

Бөлім меңгерушілері 

 



дайындау 

 

Негізгі іс-шаралар 

 

№ Іс-шаралар 
Мерзімде

р 
Жауаптылар 

Өндірістік тәжірибе бойынша құжаттардың есебі мен рәсімделу жұмыстары 

1.  

2018-2019  оқу жылына оқу процессінің кестесін 

келісімдеу 01.09 

дейін 

Голованова В.И., 

Ибраева Т.О., 

бөлім 

меңгерушілері 

2.  

Оқу-өндірістік тәірибе бойынша құжаттарды әзірлеп, 

бекіту. (жолдама  үлгісі,студенттер мен 

оқытушылардың есеп беру құжаттары, күнтізбелік-

тақырыптық жоспарлар мен тәжірибенің жұмыс 

бағдарламасын құру) 

15.09. 

дейін 
Голованова В.И. 

3.  
Тәжірбе базасын анықтау және тізімін жасау. 15.09 

дейін 

Голованова В.И., 

методисты 

4.  

Топтардың тәжірибеге шығу кестесін құрастыру. 

Оқытушылар мен студенттерді кестемен таныстыру. 
10.09 

дейін 

Голованова В.И., 

Бөлім 

меңгерушілері 

5.  

Студенттердің тәжірибе жетекшілігінің 

фнукционалдық міндеттерін орындау бойынша 

оқытушылармен және бөлім меңгерушілерімен  

нұсқаушы-ұйымдастыру жиналыстарын өткізу. 

Тәжірибе туралы Ережемен, әдіскердің есеп беру 

құжаттарымен танысу. 

01.09 

дейін 
Голованова В.И. 

6.  

Студеттердің тәжірибе алдында медициналық 

байқаудан өту кестесін құрастыру 
20.09 

дейін 

Голованова В.И., 

медициналық 

қызметкер 

7.  
Студенттердің жеке істерімен жұмыс (мінездемелер 

мен тәжірибе туралы есеп берулері) 
қыркүйек

-мамыр 
Смагулова С.Т. 

8.  

Тәжірибе туралы есеп беру мониторингісі, 

тәжірибеден өтуге бөлу және жұмысқа орналастыру 

мәліметтерінің базасын жүргізу 

қыркүйек

-мамыр 
Смагулова С.Т. 

Әлеуетті серіктестік пен түлектерді жұмысқа орналатыру бойынша жұмыстар 

1.  
Оқу жылына тәжірибе базаларымен шарт жасасу 15.10 

дейін  
Голованова В.И. 

2.  

Мектеп директорларымен және олардың 

орынбасарларымнен оқу жұмысы бойынша келісілген 

кесте құрастыру. 

қыркүйек

-сәуір 
Голованова В.И. 

3.  

Көрсету сабақтарының кестесін бекіту 

қазан 

Голованова В.И., 

тәжірибе 

жетекшілері 

4.  

Тәжірибе жетекшілерімен мектептер мен бала 

бақшалардағы нұсқаулық жиналыстар 

қыркүйек

қазан 

наурыз 

Голованова В.И., 

тәжірибе 

жетекшілері 



5.  

Жазғы сайықтыру лагерьлерінің басшыларымен 

біріккен нұсқаулық жиналыстар Мамыр 

Голованова В.И., 

тәжірбе 

жетекшілері 

6.  

Базалық мектептер мен бала бақшаларда тәжірибе 

жетекшілері мен студенттерді тартумен біріккен 

әдістемелік семинарлар 

қыркүйек

-мамыр 

Голованова В.И., 

тәжірибе 

жетекшілері 

7.  
Тәжірибенің әр түрі бойынша бағыт беретін 

конференияларды даярлап, өткізу.  
қыркүйек

-мамыр 
Голованова В.И.  

8.  

Түлектерді жұмысқа орналастыру жұмыстарын 

жоспарлау Қыркүйек 

Смагулова С.Т., 

бөлім 

меңгерушісі 

9.  

Өңірлік нарықтың сұранысын зерделеу. Түлектердің 

қалалық «Бос жұмыс орын жәрмеңкесіне » қатысуы. Сәуір 

Смагулова С.Т., 

бөлім 

меңгерушісі 

10.  

Түлектерді алдын ала бөлу бойынша оқу бітіретін 

топтармен ұйымдық жұмыс.  

Сынып жетекшілері және бөлім меңгерушілерімен 

нұсқаулық жиналыстар. 

Сәуір 

Голованова В.И. 

Смагулова С.Т., 

бөлім 

меңгерушісі 

11.  

Түлектерді дербес бөлу. Облыстық аудандары 

бойынша жұмыс берушілерді шақыру 
Мамыр 

Голованова В.И. 

Смагулова С.Т., 

бөлім 

меңгерушісі 

Тәжірибенің өтуін бақылау 

1. 

Тәжірибенің жылдық жоспарының орындалуын 

қадағалау Ай сайын 

Голованова В.И., 

Бөлім 

меңгерушісі, 

2. 

Тәжірибе өтушілермен байқау сабақтарының 

кестесінің құрастырылуы мен орындалуын қадағалау 
қыркүйек

-сәуір 

Голованова В.И., 

Тәжірибе 

жетекшілері 

3. 

Студенттердің байқау сабақтарына қатысып, талдау 

жасау 
Қыркүйек

-сәуір 

Голованова В.И., 

Тәжірибе 

жетекшілері 

4. 

Тәжірибе өтушінің журналды толтыруын тексеру 

Ай сайын 

Голованова В.И., 

Тәжірибе 

жетекшілері 

5. 
Студенттің кәсіптік дяарлығының сапасын тексеру 

мақсатында жеке әдімтемелік сабақтарға кіру 

қыркүйек

-сәуір 

Голованова В.И., 

зав.отделениями, 

6. 

Тәжірибе әдіскерлерінің есеп берулерін тексеру 

Ай сайын 

Голованова В.И., 

Тәжірибе 

жетекшілері 

7. 

Студенттердің күнделікері мен есеп берулерін тексеру 
қыркүйек

-сәуір 

Смагулова С.Т., 

Тәжірибе 

жетекшілері 

8. 

Оқу тәжірибесінің өткізілуін және жүргізілу сапасын 

бақылау 
қыркүйек

-мамыр 

Голованова В.И., 

Бөлім 

меңгерушілері, 

Тәжірибе 

жетекшілері 



9. 

Оқу-өндірістік тәжірибенің мониторингісі.Нәтижелері 

бойынша аналитикалық жұмыс.  желтоқса

н,маусым 

Голованова В.И., 

Бөлім 

меңгерушілері, 

Әдіскерлер 

Тәжірибенің негізгі түрлері бойынша ұйымдастыру жұмысы 

1. 

3-4 курс  топтарындағы тәжірибе 

бойыншақорытындылау конференциясын  әзірлеп, 

өткізу. 

қыркүей-

мамыр 

Голованова В.И.,  

Әдіскерлер 

2. 

Әр тәжірибенің алдында әдіскерлер үшін насқаулық-

әдістемелік жиналыстарды ұйымдастырып, өткізу. қыркүей-

мамыр 

Голованова В.И.,  

 

3. 

Тәжірибе алдында оқушылардың медициналық 

байқаудан өтулерін ұйымдастыру (тәжірибе кестесі 

бойынша) 

қыркүей-

мамыр 

Голованова В.И.,  

Медициналық 

қызметкер  

4. 

Барлық мамандықтар бойынша оқу, технологиялық 

және дипломалды тәжірибені ұйымдастыру (кесте 

бойынша) 

қыркүйек 

– тамыз 

Голованова В.И., 

Бөлім 

меңгерушілері, 

әдіскерлер 

5. 

Кәсіптік бағыттағы тәрбие іс-шаралары: 

 Жазғы тәжірибе нәтижесі бойынша «Үздік вожатый -

2018» сайысы, 

 Тәжірибе нәтижесі бойынша фестиваль-конференция 

«Мектептегі жаңа технологиялар» 4-ші курстардағы 

«Байқау сабақтары»  

 Технологиялық тәжірибенің нәтижесі бойынша ДВ-04 

тобюы үшін «Үздік тәрбиеші-2018» кәсіптік шеберлік 

сайысы  

Тәжірибе нәтижесі бойынша ТПП-04 тобы үшін 

«Мамандығы бойынша үздік» сайысы 

 

 

 

қыркүйек 

 

қараша 

 

 

 

желтоқса

н  

 

 

Мамыр  

 

Голованова В.И., 

 

Смагулова С.Т. 

Чернышова Е.П., 

әдіскерлер, 

 

 

 

 

Голованова В.И., 

Бөлім 

меңгерушілері 

әдіскерлер  

Соколова В.С. 

6. 

Студенттердің диплом алды тәжірибеге даярлығы 

бойынша «Мұғалімдің үздік портфолиосі» байқау-

сайысы 

Желтоқса

н 

Голованова В.И., 

бөлім 

меңгерушілері, 

әдіскерлер-

тәлімгерлер 

7. 

Кәсіптік көрмелер: 

1. Оқу тәжірибесінің нәтижесі бойынша ТШП-02 тобы 

үшін «Біздің қолымыздан жасалған шығармалар» 

2. Технологиялық тәжірибенің нәтижесі бойынша ТПП-

04 тобы үшін «Ұсыну өнері» 

Тәжірибе нәтижесі бойынша ДВ-02 тобы үшін 

«Мектепке дейінгі шеберхана» 

желтоқса

н  

Өндірістік оқу 

оқытушылары 

 

8. 

Диплом алды тәжірибе қорытындылары бойынша  

«Менің мамандығым» байқау-сайысын 

дайындап,өткізу 
наурыз –

сәуір 

Голованова В.И., 

бөлім 

меңгерушілері 

әдіскерлер-

тәлімгерлер 



9. 

Жазғы педагогикалық тәжірибе бойынша тәжірибе 

өтушілердің  ЕСО басшылығымен  кездесуі 

«Балалардың жазғы демалысын ұйымдастыру 

мәселелері» 

Мамыр 

Голованова В.И. 

Бөлім 

меңгерушілері 

10. 

«Тәуелсіз ел тірегі - салаутты ұрпак!» жазғы демалыс 

пен балаларды сайықтыру старт кампанисын 

ұйымдастыру. Нұсқаулы лагерь 

Мамыр 
Голованова В.И. 

Әдіскерлер 

11. 

 «Өз қолымызбен!» атты облыстық жлбанының іске 

асырылуына қатысу 

Жыл 

ішінде 

жоспарға 

сәйкес 

Голованова В.И., 

Өндірістік оқу 

оқытушылары 

12. 

Болашақ студенттер үшін «Ашық есік күні» 

жобасының іске асырылуына қатысу 

Жыл 

ішінде 

жоспарға 

сәйкес 

Голованова В.И., 

Бөлім 

меңгерушілері 

13 

«Түлектің мансаптық өсу мектебі» жұысын 

ұйымдастыру 

Жыл 

ішінде 

мектеп 

жоспарын

а сәйкес 

Голованова В.И., 

Искаков М.А. 

Бөлім 

меңгерушілері 

 

Жоспардың орындалуына жауапты:                     Голованова В.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Колледждің әдістемелік мәселелері 

Колледж жағдайында болашақ мамандарды теориялық және тәжірибелік 

тұрғыда даярлау сапасын арттыру. 

 

Колледждің мақсаты  

Сабақ үстінде және сабақтан тыс жұмыста білім беру инновацияларын енгізу 

және тиімді пайдалану жолымен білім беру қызметін үзіліссіз жақсарта түсу.  
 

Әдістемелік тақырып 

Тұлғалы-бағыттың модульдік-құзыреттілік жолы мен технологиясы негізінде  

студенттің кәсіптік құзіреттілігін қалыптастыру 

  

Даярлау-диагностикалық кезең  

Колледждің оқыту-тәрбиелеу процессіне НПТ қолдану арқылы мамандарды 

даярлау сапасые арттырудың мониторингісі мен болжамы. 

 

Мәселенің теориялық зерттеуі  

Тану қызметінің белсенділігі үшін жаңка әдістер мен жұмыс қалпын қолдану 

ерекшеліктері 

 

Бөлім мақсаты  

Оқытушылардың ғылыми-зерттеу және тәжірибелік қызметінің әдістемелік  

қолдауы 

  

Міндеттер 

1) Жоғары білім сапасын кепілдейтін заанауилық басқару жүйесін дамыту, 

ұжымда сапа мәдениетін қалыптастыру. Мерзімі тұрақты. 

2) Аудиторлық және аудиторлықтан тыс сабақтарды өткізу аясында білім 

беру инновацияларын үзіліссіз енгізу және тиімді пайдалану. Осы 

бағыттағы жұмыс тәжірибесін жинақтау. Мерзімі тұрақты.   

3) Кәсіптік шеберлік және педагогикалық шеберлік сайыстарын, 

педагогикалық шеберлік апталарын өткізу жолымен колледждің 

оқытушылары мен студенттерінің кәсіптік құзіреттілігін қалыптастыру. 

Мерзімі тұрақты. 

4) Ғылыми-тәжірибелік конференциялар, секминарлар, тренингтар, БАҚ 

мақала шығару барысында оқытушылар мен студенттедің зерттеу 

мәдениетін қалыптастыру. Мерзімі тұрақты.  

5) Еңбекті бағалау рейтингісінің жүйесін құру және іске асыру жолымен, 

персоналдың кәсіптік шеберлігін ынталандыру және өсіру үшін колледж 

қызметкерлерінің кәсіптік деңгейін арттыру жағдайларын жасау. Мерзімі  

тұрақты. 
 

  



2018-2019  жылына оқу жұмыстарының сапасы саласындағы 

мақсаттар 
 

Мақсаттар Міндеттер Мерзімі Жауапты 

ТжКБ ұйымның 

педагогикалық 

қызметкерлерінің 

жоғары мен бірінші 

санатты және 

магистрлер үлесі - 49% 

1.Қызметкерлердің 

тәжірибесін 

аттесттаттауға қорыту 

әрекетін ұйымдастыру 

2.Жас қызметкерлерді 

магистратурада оқуға 

тарту   

Жыл 

ішінде 

Гомонова 

В.Г. 

Мазурова 

К.И. 

ТжКБ ұйымның 

педагогикалық 

қызметкерлерінің 

біліктілігін арттыру 

кустарын өткендер 

үлесі, 15 (бірлік) 

Біліктілікті арттыру 

жоспарын құру 

Курстарға жолдама 

Есеп беру құжаттарының  

Мониторингісі  

Жыл 

ішінде 

Мазурова 

К.И. 

Ағымдағы жыл ішінде 

жаңа мамандар мен 

білім беру ұйымына 

қайта келгендер үлесі- 

5% 

Жас педагог Мектебінің 

жұмысын ұйымдастыру  

Жыл 

ішінде 

Мазурова 

К.И. 

Кәсіптік шеберлік 

сайыстарында жүлделі 

орындарға ие болған 

педагогикалық 

қызмтекерлер үлесі- 

10% 

Ішкі сайыстарды 

ұйымдастыру 

Облыстық және 

республикалық сайыстар 

мен олимпиадаларға 

қатыстыру  

Жыл 

ішінде 

Гомонова 

В.Г. 

Мазурова 

К.И. 

Кәсіптік шеберлік 

сайыстарында жүлделі 

орындарға ие болған 

оқушылар үлесі-, 15% 

Ішкі сайыстарды 

ұйымдастыру 

Облыстық және 

республикалық сайыстар 

мен олимпиадаларға 

қатыстыру 

Жыл 

ішінде 

Гомонова 

В.Г. 

Зав.отделен

иями 

Педагогикалық 

инновациялар саны (оң 

сараптау қорытынды 

алған) ағымдағы жыл 

ішінде- 10 бірлік  

Оқытушылардың оң 

педагогикалық 

тәжірибелерін 

рецензиялауды 

ұйымдастыру 

ISBN алу 

Жыл 

ішінде 

Гомонова 

В.Г. 

 

Ашық сабақтар мен 

сыныптан тыс іс-

шаралар өткізу, 20 

Педагогикалық идеялар 

Фестивалі мен ШМП, 

ШПМ апталарын өткізу 

Қараша, 

ақпан, 

наурыз 

Гомонова 

В.Г. 

Мазурова 

К.И. 
 



 

 

№ про

цеду

ра 

Іс-шара Мерзім жауаптылары 

Тамыз 

1 

Ж
а
қ

са
р

т
у
д
ы

 ж
о
сп

а
р

л
а
у

 

Оқытушылар кеңесі, оқу-әдістемелік кеңес, 

аттестаттау және сараптау комисиясы, ПЦК, 

ШМП, ШПМ, НОС жетекшілерінің құрамы 

туралы бұйрық дайындау 

 

 

25.08.18 

Директордың 

ОӘІ 

жөніндегі 

орынбасары 
Мақсатты индикаторлар талдауы, тұжырымдамар 

жасау, 2018-2019 оқу жылына мақсатты 

индикаторлар даярлау 

 

29.08.18 

Директордың 

ОӘІ жөніндегі 

орынбасары 

Құрылымдық бөлімдердің жоспарларын 

қарастыру, түзету және бекіту (ПЦК, жас педагог 

мектебі, озат тәжірибе мектебі) 

 

29.08.18 

Директордың 

ОӘІ жөніндегі 

орынбасары 

Нұсқаушы оқыту-әдістемелік кеңесті 

ұйымдастырып, өткізу 

29.08.18 Директордың 

ОӘІ жөніндегі 

орынбасары 

Оқытушылар кеңесін ұйымдастырып, өткізу   

31.08.18 

Директордың 

ОӘІ жөніндегі 

орынбасары 

2 

О
қ

ы
т
у

-ә
д
іс

т
ем

ел
ік

 ж
ұ
м

ы
с ОТІ оқыту-әдістемелік жабдықталу базасын 

өзектендіру 

22-25.08.18 Директордың 

ОӘІ жөніндегі 

орынбасары 

Жұмысшы оқу бағдарламалары мен оқыту-

жэоспарлау құжаттамаларының техникалық 

сараптамасы 

 

29.08.18 

Директордың 

ОӘІ жөніндегі 

орынбасары 

ПЦК төрағасы  

2018-2019 оқу жылына оқыту-әдістемелік 

жабдықтау жоспарын даярлау  

31.08.18 Директордың 

ОӘІ жөніндегі 

орынбасары 

ПЦК төрағасы  

3 

Ғ
ы

л
ы

м
и

-з
ер

т
т
еу

 ж
ұ
м

ы
сы

 Оқытушылар ұжымының біріктірілген әдістемелік 

тақырыбын іске асыру жұмысын жоспарлау 

23.08.18 Директордың 

ОӘІ жөніндегі 

орынбасары 

Шығарашылық топтардың жұмысын жоспарлау 

(ағылшын тілін енгізу, АТ) 

28.08.18 Директордың 

ОӘІ жөніндегі 

орынбасары 

Студенттердің ғылыми қоғамының жұмысын 

жоспарлау 

28.08.18 Директордың 

ОӘІ жөніндегі 

орынбасары 

Тамыз айында облыстық конференцияға қатысу  27.08.18 Директордың 

ОӘІ жөніндегі 

орынбасары 
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Мұғалімдердің біліктілігін арттыру және қайта 

даярлаудан өтулерін болжамдап, жоспарлау және 

ұйымдастыру 

 

29.08.18 

 

Әдіскер 

 

ПК ішкі үлгілерінің жоспарларын қарастырып, 

түзетіп, бекіту (жас педагог мектебі, озат тәжірибе 

 

29.08.18 

Директордың 

ОӘІ жөніндегі 



мектебі, инновацияны енгізу орталығы) орынбасары 

Әдіскер 

қыркүйек 
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Курстық, дипломдық жобалар мен міндетті 

бақылау жұмыстардың стандарттық мөлшерлерін  

даярлап, бекіту. Кестелер құрастыру. 

 3.09.18 

кейін 

Директордың 

ОӘІ жөніндегі 

орынбасары 

Колледж сайтының жұмысын бақылау, жаңартып 

отыру   

1 апта Директордың 

ОӘІ жөніндегі 

орынбасары 

ОӘК №2отырысын өткізу 1 апта  Директордың 

ОӘІ жөніндегі 

орынбасары 

ДКК: талапкерлердің білім сапасының 

мониторингісі 

1 апта  Бөлі 

меңгерушілері 

ДКК: 1-ші курс студеттерінің тіл қабілетінің 

мониторингісі 

2 апта  ПЦК ФД 

ОӘК №3 отырысын өткізу 4 апта Директордың 

ОӘІ жөніндегі 

орынбасары 
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0510000-Іс қағаздарын жүргізу және мұрағаттану 

мамандығы бойынша ОТТ оқыту-әдітемелік 

жабдығының сараптамасы 

3-4 апта  Директордың 

ОӘІ жөніндегі 

орынбасары 

Пән бойынша сыныптан тыс іс-шараларды ұйымдатырып, өткізу 

1. Тіл Күнін ұйымдастыру  20.09.18 ПЦК ФД 

2. 0101000, 0104000 және 0105000 мамандықтары 

бойынша студенттердің «Технология» пәнінен 

көрмелері 

 

3-4 апта 

қыркүйек 

Валиева Н.А. 

Байбулина Н.С. 

Курманбаева 

Ш.Б 

3 
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Озат педагогикалық тәжірибені енгізу  әрекетін 

жоспарлау 

 

1 апта 

Қыркүйек 

Директордың 

ОӘІ жөніндегі 

орынбасары 

Бөлімдерде студентердің ғылыми қоғамының 

жұмысын жоспарлау 

Директордың 

ОӘІ жөніндегі 

орынбасары 

Курстық жұмыс жетекшілері үшін нұсқаулы 

жиналыстар өткізу 

 

3 апта 

Қыркүйек 

Директордың 

ОӘІ жөніндегі 

орынбасары 

Оқу бітіретін курстар үшін нұсқаулы семинарлар 

өткізу  

Директордың 

ОӘІ жөніндегі 

орынбасары 

  «Технология ActionResearch курстық және 

зерттеу тақырыптарын жобалау кезінде студенттер 

үшін интерактивтік сессия өткізу 

 

4 апта 

Қыркүйек 

Киблер Н.Р. 
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 Сауалнамалар жүргізу, оқытушылардың кәсіптік 

және ақпараттық сұранысының мониторингісі 

бойынша нәтижелерді өңдеу 

1 апта 

қыркүйек 

Әдіскер 

Нұсқаулы семинар «Әкімшілік және орындау 

тәртібі, педагогтың кәсіптік стандарты» 

 

2 апта 

қыркүйек 

Директордың 

ОӘІ жөніндегі 

орынбасары 



Тәлімгер Күні  13.09.18 Тәлімгерлер 

Дискуссия алаңы Құқықтық білім мектебі 

«Корпоративтік кодекс және іскерлік этика»  

4 апта 

Қыркүйек 

Мазурова Н.С. 

 

Колледждің үздік оқыушыларының түсініктеме 

каталогын өзектеу 

 

4 апта 

қркүйек 

Әдіскер 

Қазан  

1 
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ОӘК отырысын өткізу № 4 2 апта Директордың 

ОӘІ жөніндегі 

орынбасары 

ДКК: Оқу сабақтарының сапасы (әдістемелік 

көмек көрсету мақсатымен жас және жаңа келген 

мамандардың сабақтарына кіру) 

3-4 апта  Директордың 

ОӘІ жөніндегі 

орынбасары 

Оқытушылар кеңесіне материалдар даярлау 

««Рухани жаңғыру» 6 идеологиясы негізінде 

кәсіптік құзыреттілікті қалыптастыру» 

3-4 апта  Директордың 

ОӘІ, ОТІ 

жөніндегі 

орынбасары 

2 
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0201000-Құқықтану мамандығы бойынша ОТТ 

оқыту-әдістемелік жабдықталуына сараптама   

3-4 апта  Директордың 

ОӘІ жөніндегі 

орынбасары 

Пән бойынша сыныптан тыс іс-шараларды ұйымдатырып, өткізу 

Мукыка Күнін ұйымдастыру  01.10.18 ПЦК ФКЭВ  

Мұғалімдер Күніне орай Педагогика Күнін 

ұйымдастыру  

05.10.18 ПЦК ППЧМ 
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Семинар-практикум «Кәсіптік құзыреттіліктің 

негізгі компоненттері» 

1 апта 

қазан 

Дубовая Т.В. 

 Нұсқаулы семинар Инновацияны енгізу 

Орталығынан «Құзыреттілік тәсіл- 

методологиялық принцип» 

3 апта  Чернышева 

Е.П. 

 Идеялар фестивалі ПЦК бекітілген құзыреттілік 

пен технологияларға теориялық шолу) 

 

4 апта 

қазан 

Хан Т.Н. 

0104000-кәсіптіік оқыту, 0201000-құқықтану 

мамандықтары бойынша курстық жобаларды 

қорғау   

КР жетекшілері 
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Нұсқаулы семинар аттестаттаудан өтетіе 

педагогтар үшін 

1 апта Әдіскер 

Жас педагог Мектебінің отырысы «Түлектердің 

құзыреттілік үлгілерін зерделеу» 

2 апта 

қазан 

ШПМ 

жетекшісі 

Аттетаттаудан өтетін оқытушылардың ашық 

сабақтарды жоспарлауы 

3 апта  Әдіскер 

НАО «Кәсіпкер» біліктілігін арттыру курстарын 

өткен оқытушылардың есеп берулері 

у 4 апта  әдіскер  

Қараша  
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 «Үздік ПЦК» облыстық сайысына қатысу 1 апта  

ОӘК № 5 отырысын өткізу 2 апта Директордың 

ОӘІ жөніндегі 

орынбасары 



 

 

Оқытушылар кеңесіне материалдар даярлау 

««Рухани жаңғыру» 6 идеологиясы негізінде 

кәсіптік құзыреттілікті қалыптастыру» 

 

3 апта  

қараша 

Директордың 

ОӘІ жөніндегі 

орынбасары 
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Экспертиза учебно-методического оснащения 

УВП по специальности 0403000-Социально-

культурная деятельность   

3-4 апта  Директордың 

ОӘІ жөніндегі 

орынбасары 

Пән бойынша сыныптан тыс іс-шараларды ұйымдатырып, өткізу 

Организация Дня Алтынсарина  01.11.18 СОД, ФД 

Организация Дня Информатики  15.11.18 ИПД 
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 Психолого-педагогический семинар 

«Психолого-педагогические основы повышения 

качества образовательного процесса» 

 

1 апта  

қараша  

Кухтеева Е.П. 

Издание журнала «Передовой педагогический 

опыт» 

 

4 апта 

қараша 

Директордың 

ОӘІ жөніндегі 

орынбасары 

Обновление эпистемотеки инновационных 

проектов и методик 

Директордың 

ОӘІ жөніндегі 

орынбасары 

Открытое заседание научного общества студентов 

«Мое открытие» 

 Директордың 

ОӘІ жөніндегі 

орынбасары 

4 
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Выставки материалов педагогов, проходящих 

аттестацию 

4апта 

қараша 

Педагогтар 

Әдіскерлер 

Фестиваль педагогических идей 
«ИННОВАЦИИ В ДЕЙСТВИИ» (организация 

открытых уроков преподавателей, проходящих 

аттестацию) 

4 апта 

Қараша 

Жайлаубаева 

И.Ж. 

Тестирование преподавателей, проходящих 

аттестацию досрочно 

Кесте 

бойынша 

Педагогтар 

Әдіскерлер 

Желтоқсан  

1 

Д
К

К
 

ж
а
к

са
р

т
у
д
ы

 

ж
о
сп

а
р

л
а
у

 

Проведение заседания УМС № 6 2 апта Директордың 

ОӘІ жөніндегі 

орынбасары 

Организация и проведения открытого заседания 

классных руководителей «Роль социально-

гражданских компетенций в улучшении 

демократических институтов общества» 

 

1 апта  

желтоқсан  

Искаков М.А. 
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Экспертиза учебно-методического оснащения 

УВП по специальности 0103000-Физическая 

культура и спорт 

3-4 апта  Директордың 

ОӘІ жөніндегі 

орынбасары 

Пән бойынша сыныптан тыс іс-шараларды ұйымдатырып, өткізу 

Организация Дня Прокуратуры  06.12.18 ПЦК СОД 

Организация Дня физической культуры  10.12.18 ПЦК ФКЭВ 

  Организация Дня истории 15.12.18 ПЦК СОД 
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 Проведение областного Фестиваля 

педагогического мастерства  

3-4 апта  Директордың 

ОӘІ жөніндегі 

орынбасары 

 Публикация альманаха «Дети Алтынсарина»   
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 Открытое заседание Школы пед.мастерства 

«Развитие одаренности с учетом способностей 

студентов» 

2 апта  

Желтоқсан 

Кухтеева Е.П. 



Инструктивный семинар «Технология создания 

портфолио» 
3 апта 

Әдіскер 

Подготовка документов преподавателей для 

передачи в экспертную комиссию 
4 апта  

Әдіскер  

Январь 
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 Проведение заседания УМС № 7 2 апта Директордың 

ОӘІ жөніндегі 

орынбасары 

Педагогический совет №3 

Итоги учебно-воспитательного процесса за 1 

полугодие 2018-2019 уч.г. 

2 апта  Директордың 

ОӘІ жөніндегі 

орынбасары 

 

 

Анализ промежуточных результатов по 

достижению целевых индикаторов 

2 апта  Директордың 

ОӘІ жөніндегі 

орынбасары 
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Экспертиза учебно-методического оснащения 

УВП по специальности 0104000-

Профессиональное обучение (ТШП) 

3-4 апта  Директордың 

ОӘІ жөніндегі 

орынбасары 
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Круглый стол «Особенности реализации 

профессиональных компетенций в условиях 

внедрения инновационных технологий» 

 

 

1 апта  

қаңтар  

Жуматаева 

З.Ж., Абишева 

Р.Ж. 

Городская научно-практическая конференция 

«Особенности реализации профессиональных 

компетенций в условиях внедрения 

инновационных технологий» 

3 апта  Директордың 

ОӘІ жөніндегі 

орынбасары 
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Школа молодого педагога «Компетентностно-

ориентирванное планирование» 

 

1 апта  

қаңтар  

 ШМП 

жетекшісі 

Школа педагогического мастерства 
«Психология думающего учителя» 

 

1 апта  

қаңтар  

ШПМ 

жетекшісі 

Проведение уроков тренерами для молодых 

педагогов  

1 апта  

қаңтар  

ЦПМ 

жаттықтырушы

сы  

  Заседание экспертной комиссии 2 апта  Төраға  

  Планирование смотра-конкурса «Лучший 

преподаватель РСГК» 

 Әдіскер  

Февраль  

1 

Ж
а
к

с

а
р

т
у
д

ы
 

ж
о
сп

а

р
л

а
у

л

у
ч

ш
ен

и
й

/ 

В
К

К
 Проведение заседания УМС № 8 

«Обобщение опыта работы аттестующихся 

преподавателей» 

2 апта Директордың 

ОӘІ жөніндегі 

орынбасары 

 

 

Анализ промежуточных результатов по 

достижению целевых индикаторов 

2 апта  Директордың 

ОӘІ жөніндегі 

орынбасары 
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 Экспертиза учебно-методического оснащения 

УВП по специальности 0104000-

Профессиональное обучение (ТПП) 

3-4 апта  Директордың 

ОӘІ жөніндегі 

орынбасары 

Пән бойынша сыныптан тыс іс-шараларды ұйымдатырып, өткізу 

День иностранного языка   

14.02.19 

ПЦК ФД 

День программиста  ПЦК ИПД 

3 Ғ ы л ы м и - з е р т т е у
 

ж ұ м ы с Круглый стол «Взаимосвязь поликультурной   ПЦК төрағасы 



компетенции и понятия «толерантность» при 

воспитании молодежи» 
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 Смотр-конкурс  

«Лучший преподаватель РСГК» 

2 апта 

ақпан 

Әдіскер  

ШПМ 

Планирование Недели молодого специалиста  3 апта Әдіскер ШМП 

Наурыз 
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 ОӘК отырысын өткізу № 9 

«Аттестатталатын оқытушылардың жұмыс 

тәжірибесін талқылау» 

2 апта Директордың 

ОӘІ жөніндегі 

орынбасары 

2 

О
қ

ы
т
у

-

әд
іс

т
ем

ел
ік

 

ж
ұ
м

ы
с
 

0105000-Бастауыш білім беру (ИНК, ШТ) 

мамандығы бойынша оқыту-әдістемелік 

жабдықталуының сараптамасы 

3-4 апта Директордың 

ОӘІ жөніндегі 

орынбасары 

Пән бойынша сыныптан тыс іс-шараларды ұйымдатырып, өткізу 

Жазушы Күні  03.03.19 

20.03.19 

ПЦКФД 

Жер Күні  ПЦК СОД 

3 

Ғ
ы

л
ы

м
и

 

зе
р

т
т
е

у
 

ж
ұ

ы
с Дөңгелек үстел НОС «Менің елім» 

(микрозерттеулер ұсынымы) 

3 апта 

ақпан 

НОС төрағасы 

4 

Б
іл

ік
т
іл

ік
т
і 

а
р

т
т
ы

р
у
 

Жас маман аптасы 1 апта 

наурыз 

ШМП төрағасы 

Дискуссия алаңы жас педагогтар үшін 

«Технология LessonStudy, ActionResearch» 

 

2 апта 

наурыз 

ШМП төрағасы 

Сайыс 

«Құзыреттілік-бағыттама сабағының үздік 

әдістемелік әзірлемесі» 

3 апта  Әдіскер 

  Зерттеу тақырыбы бойынша әдістемелік 

әзірлемелер жинағын даярлау (ПЦК) 

4 апта 

наурыз 

ПЦК төрағасы 

Сәуір 

1 

Д
К

К
 ж

а
к

са
р

т
у
д
ы

 

ж
о
сп

а
р

л
а
у

 

Оқу-әдістемлік кеңес  

Модульдік-құзыреттілік тәсілі негізінде енгізілетін 

білім беру бағдарламаларының модулі бойынша 

тематикалық жоспарларды әзірлеу 

 

1 апта 

сәуір 

Директордың 

ОӘІ жөніндегі 

орынбасары 

ПЦК төрағасы 

Оқытушылар кеңесі 

Жұмыс берушілермен әлеуетті еріктестік аясында 

тәжірибедегі кәсіптік құзыреттілікті 

қалыптастыру ерекшеліктері 

3 апта  Директордың 

ОТІ жөніндегі 

орынбсары 

2 

О
қ

ы
т
у

-ә
д
іс

т
ем

ел
ік

 

ж
ұ
м

ы
с
 

Оқу-әдістемлік кеңес  

Модульдік-құзыреттілік тәсілі негізінде енгізілетін 

білім беру бағдарламаларының модулі бойынша 

тематикалық жоспарларды әзірлеу 

  УМС төрағасы 

ПЦК 

төрағалары 

0105000-Бастауыш білім беру  (ББМ, УНО) 

мамандығы бойынша оқыту-әдістемелік 

жабдықталуының сараптамасы 

3-4 апта  Директордың 

ОӘІ жөніндегі 

орынбасары 

Пән бойынша сыныптан тыс іс-шараларды ұйымдатырып, өткізу 

Астрономия Күні  12.04.19 

22.04.19 

ПЦК ИПД 

Хатшы күні ПЦК ФД 

  Би күні 29.04.19 ПЦК ФЭД 

3 

Н
а
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а
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ь
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о
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Дискуссия алаңы «Бәкесеге қабілеттілік деңгейін 

арттыру үшін үштілдікті енгізу» 

 

4 апта 

сәуір 

Байбулина Н.С. 

 



Нұсқаулы семинар: «Кәсіптік құзыреттілік пен 

маман функцияларының өзара байланысы» 

 Коваль Р.Г. 

4 

Б
іл

ік
т
іл

ік
т
і 

а
р

т
т
ы

р
у
 

Жас маман аптасы  1 апта 

сәуір 

 ШМП 

жетекшісі 

Дискуссия алаңы жас педагогтар үшін 

«Технология LessonStudy, ActionResearch» 

 

2 апта 

сәуір 

 ШМ төрағасы 

Зерттеу тақырыбы бойынша әдістемелік 

әзірлемелер жинағын даярлау (ПЦК) 

Сәуір  ПЦК 

төрағаксы 

  Келесі оқу жылына аттестаттау жоспарын 

қарастыру 

 әдіскер  

 ПЦК төрағасы 

Мамыр 

1 

Ж
а
к

са
р

т
у
д
ы

 

ж
о
сп

а
р

л
а
у

 

Оқу-әдістемлік кеңес  

Модульдік-құзыреттілік тәсілі негізінде енгізілетін 

білім беру бағдарламаларының модулі бойынша 

тематикалық жоспарларды әзірлеу 

 

1 апта 

сәуір 

Директордың 

ОӘІ жөніндегі 

орынбасары 

ПЦК төрағасы 

Оқу жылы бойынша оқытушылардың жұмыс 

нәтижесіне байланысты «Методический вестник» 

журналын дайындау 

4 апта 

мамыр 

Директордың 

ОӘІ жөніндегі 

орынбасары 

2 

О
қ

ы
т
у
 

әд
іс

т
ем

ел
ік

 

ж
ұ
м

ы
с
 

0101000-Мектепке дейінгі тәрбие әне білім беру 

(ДВ, МДТ) мамандығы бойынша оқыту-

әдістемелік жабдықталу сараптамасы  

3-4 апта  Директордың 

ОӘІ жөніндегі 

орынбасары 

Пән бойынша сыныптан тыс іс-шараларды ұйымдатырып, өткізу 

Мұражай күні  18.05.19 ПЦК СОД 

3 

Ғ
ы

л
ы

м
и

 

зе
р

т
т
е

у
 

ж
ү
м

ы

с 

«Ғылым кеңістігі» НОС Конференциясы (Білім 

саласы бойынша оқу бітіретн топтар үшін) 

Мамыр 1 

апта 

Курстық 

жұмыстар 

жетекшісі 

4 

Б
іл

ік
т
іл

ік
т
і 

а
р

т
т
ы

р
у
 

Аттеаттаудан өтетіндер үшін нұсқаулы жиналыс   

3 апта 

мамыр 

Директордың 

ОӘІ жөніндегі 

орынбасары 

Аттетатталатын оқытушыларды құжаттарын 

қабылдау 

 Директордың 

ОӘІ жөніндегі 

орынбасары, 

кадр бөлімі 

 

 

 

Жоспарды орындауға жауапты:        Гомонова В.Г. 

 

  



Тәрбие жұмысының ұйымдастырылуы 

 

Тәрбие жұмысының мақсаты: бәсекеге бейімді мамандарды даярлау үшін жағдайлар 

асау, студенттердің шығарашылық белсенділігін дамыту, пайда болған мәселелерді өз 

бетінше шешу қабілеті мен өзін өзі үзіліссіз жетілдіруі. 

 

1к у р с 

Жеке және қоғамдық мөлшерлер мен ережелерге бейімделіп, оларды қабылдау, 

болашақ маманға келесі әрекеттер арқылы қызығушылықтаға баулу: 

1.  Колледждегі оқыту жүйесі және құрылымымен танысу. 

2. Колледждің дәстүрлерімен, ішкі тәртіптеме ережелерімен танысу. Студенттер 

мен оқытушылардың құқықтары және міндеттері бойынша жарғыға қол қою.  

3. Қазақстандық отансүйгіштікке баулу, мемлекеттік рәміздерді, халықтың салт-

дәстүрлерін білу. 

4. Өзіндік жұмыстарнға, шығармашылыққа, сайыстарғағ конференциялар, 

жарыстар мен әдебиеттік оқуларға қатысуға баулу. 

5. Жалпыколледждік іс-шараларға, пәндік үйірме жұыстарына, қызығушылығы 

бойынша үйірмелерге қатысу. 

6. Оқушылардың оқуға бейімділігі мен тәрбиесіне мониторинг. 

 

2 к у р с 

Келесі әрекеттер арқылы қоғамдық жұмыстарды бекітіп, жетілдіру тәжірибесі мен 

кәсіптік бағыттамама беру: 

1.Жалпыкәсіптік пәндер мен арнайы цикл бойынша нақты берік білім алу. 

           2. Ұйымдастыру және қоғамдық-саяси жұмыстардың негізін үйрену. 

           3. Техникалық шығармашылық үйірмелерге, олимпиадаларға, мамандық бойынша 

клуб жұмыстарына, студенттік байқауларға қатысу. 

           4. Ғылыми-тәжрибелік конференияларда баяндама жасау, «Мамандығы бойынша 

үздік» атты сайыстарға қатысу. 

             

3 - 4 к у р с 

            Кәсіптік тәжірибені әрі қарай жетілдіру. Студенттердің қызығушылықтарын 

анықтау, олардың қала, облыс мекемелеріндегі тәжірибе жұмыстарына даярлығы, 

адамдармен жұмыс жасай алу ептілігі.Кәсіптік дяарлықтың жаңа тәжірибелері мен 

ұжымға жетекшілік жасай білу тәжірибесін келесі әрекеттер арқылы үйрену: 

1.  Арнайы пәндер бойынша теориялық және тәжірибелік білімді жақсы  игеру. 

2. Өзекті мәселелер бойынша теориялық және тәжірибелік әзірлемелерді орындау. 

3. Кәсіптік шеберлікті арттыру және мамандығына деген сүйіспеншілікке баулу. 

 

 

 

 

 

2018-19  оқу жылына тәрбие жұмысы бөлімінің сапа саласындағы мақсаттар 
 

Мақсаттар  Міндеттер Мерзімі Жауапты 

Типтік жас мөлшердегі (14-

24 жас) жастардың  

техникалық және кәсіптік 

біліммен қамтылуы, % 

БАҚ- та сапалы үгіттеу 

жұмыстарын жүргізу, 

талапкерлермен кездесулер 

Тамыз  Искаков М.А. 

Юсупова Н.Г. 

Спорттық-сауықтыру және 

әскери-патриоттық 

Спорттық-сауықтыру және 

әскери-патриоттық 

Қаңтар – 

маусым 

Искаков М.А. 

Коваль Р.Г. 



жұмыстың дамуын 

үйлестіру 

бағыттағы іс-шаралар 

айналымын өткізу 

Отансүйгіштік, 

азаматтылық,  

интернационализ мен  

жоғары адамгершілікті 

қалыптастыру 

Отансүйгіштік, рухани 

және адамгершілік іс-

шаралар айналымын өткізу 

 

Қаңтар – 

маусым 

Искаков М.А. 

Өлім 

меңгерушілері 

Брант А.В. 

Елеусенов Б.К. 

Тәрбие шараларының 

сапасын бақылау 

Сыныптан тыс іс-

шараларғак, үйірмелер мен 

секцияларға  бару 

Қаңтар – 

маусым 

Искаков М.А. 

 

Күйзелісті жағдайдағы 

студентерді айқындау 

Мониторингты 

ұйымдастырып, өткізуа 

Қаңтар – 

маусым 

Искаков М.А. 

Юсупова Н.Г. 

Кәмелетке тромаған 

туденттер арасында 

суицидтік қылықтардың 

алдын алу 

Коллелдж студенттерінің 

қала мен облыстың 

әлеуметтік-психологиялық 

қызметтерінің 

мамандарымен 

кездесулерін 

ұйымдастырады  

Қаңтар – 

маусым 

Искаков М.А. 

Юсупова Н.Г. 

Жетім-балаларды жазғы 

кезеңге жұмысқа 

орналастыруды 

ұйымдастыру. 

Ұйым жетекшілеріне 

өтінішхаттар рәсімдеу 

Шілде - 

тамыз 

Искаков М.А. 

Сушенцова Р.И. 

 

Негізгі іс-шаралар 

 

 

№ 

р/с 

 

Іс-шаралар атауы 

 

Орындалу 

мерзімі 

Орындаушы, 

жауаптылары 

Ұйымдастыру жұмысы 

1.  2017-2018 оқу жылы бойынша тәрбие 

жұмысының нәтижелері. 

2018-2019 оқу жылына педагогикалық 

қызметтердің мақаттары мен міндеттері 

29. 08. 18 жауапты – директордың 

ТІ жөніндегі орынбасары 

Искаков М.А. 

 

2. 2018-2019 оқу жылына жұмыс жоспарын 

талқылау. «Білім туралы» Заң нормаларын 

зерделеу 

1. 2017-2018оқу жылы бойынша тәрбие 

жұмысына талдау, 2018-2019оқу жылына 

тәрбие жұмысының мақсаттары мен 

міндеттері 

2. Сынып жетекшілерін 2018-2019 оқу 

жылына тәрбие жұмысының жоспарына 

енгізілген өзгерістермен таныстыру 

3.1-ші жартыжылдыққа жұмыс жоспарын 

салқылау 

4.Тәрбие жұмысындағы бақылау мен есеп 

беру үлгісі. 

5.  «Білім туралы» Заң нормаларын зерделеу. 

2018-2019 оқу жылына жоспарланған іс-

шараларды ұйымдастрып, әдістемелік 

қамсыздандыру туралы 

29.08.18 жауапты – директордың 

ТІ жөніндегі орынбасары 

Искаков М.А. 

 



3. Оқушылардың өмірінің қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету бойынша жұмыс жағдайы 

туралы. 

29.08.18 жауапты – директордың 

ТІ жөніндегі орынбасары 

Искаков М.А. 

 

4. 2018-2019 оқу жылына колледждің тәрбие 

бөлімдерінің жоспарларын құру: бөлім 

меңгерушілері, жатақхана меңгерушісі, 

әлеуметтік педагог, педагог-психолог, 

ұйымдастырушы-педагога, жастар ісі 

жөніндегі инспектор, кітапханашы, БӘД 

жетекшісі, дене тәрбиесінің жетекшілері, 

үйірме жетекшілері, топ кураторлары. 

 

Қыркүйек 

2018 

(мерзімі 

3.09.18 - 

08.09.18) 

жауапты – директордың 

ТІ жөніндегі орынбасары 

Искаков М.А. 

 

5. 

2018-2019 оқу жылына жоспарланған іс-

шаралардың орындалуын ұйымдастыру және 

әдістемелік жабдықтау. 

11.09.2018 Директордың ТІ 

жөніндегі орынбасары, 

әлеуметтік педагог, 

психолог, 

ұйымдастырушы, 

жастардың ісі жөніндегі 

инспектор 

6. Создание программы по здоровому образу 

жизни «Денсаулық» салауатты өмір салты 

бойынша бағдалама құру   

 

Қыркүйек 

2018 

жауапты – директордың 

ТІ жөніндегі орынбасары 

Искаков М.А. 

ддене тәрбиесінің 

жетекшісі, 

жастар ісі жөніндегі 

инспектор, 

медициналық қызметкер 

7. 
Жаңа келген студенттер арасында түрлі 

шығармашылық асектілерге бейімділіктерін 

айқындау үшін сауалнама жүргізу. Оқу 

топтары мен студенттік өзін өзі басқару 

органларының активтерін қалыптастыру. 

 

қыркүйек 

2018 

 

Бөлім меңгерушілері  

Топ кураторлары 

студенттік кәсіподақ. 

 

 

8. 
I - IV курс студенттерін колледж 

Жарғысымен, ішкі тәртіптеме ережесімен, 

студенттердің құқықтары және 

міндеттерімен таныстыру. Жаңа түскен 

студенттерді колледж директорымен, 

әкімшілік-басқару аппаратымен және бөлім 

меңгерушілерімен кездестіру. 

 

қыркүйек  

2018 

жыл ішінде 

жауапты. – директордың 

ТІ жөніндегі орынбасары 

Искаков М.А. 

Орынд. –бөлім 

меңгерушісі. 

Топ кураторлары, 

студенттік кәсіподақ. 

 

9. Жаңа түскен студенттерді колледждің 

кітапхананың жұмысымен таныстыру. 

қыркүйек  

2018 

жауапты. –бөлім 

меңгерушілері Орынд. – 

кітапхана меңгерушісі, 

топ кураторлары 

10. Жаңа түскен студенттерді тәрбие 

жұмысының жоспарымен таныстыру, 

жұмыстарға тарту. 

Қыркүйек 

2018 

Жыл 

ішінде 

Жауапты. –директордың 

ТІ жөніндегі орынбасары  

Искаков М.А. 

Орынд.  - Топ 

кураторлары, тәрбие 

қызметінің жетекшісі 

11. 1) үйірме жетекшілерінің құжаттарын  Жауапты –дене 



рәсімдеу бойынша жұмыстар 

2)үйірме жұмысының кестесін құру 

3)жаңа келген студенттерді спорттық секция 

жұмыстарына тарту 

қыркүйек  

(10.09.18 

дейін) 

тәрбиесінің жетекшісі 

орынд. – топ  

кураторлары 

 

 

12. Студенттердің оқудағ спорттағ 

шығармашылық көкем өнерле, қоғамдық 

өмірдегі жетістіктері туралы стендті 

жаңарту. 

 

қараша 

2018 

 

ТІ жөніндегі орынбасары  

Искаков М.А.дене 

тәрбиесінің жетекшісі 

Студенттік кәсіподақ. 

13. 

 «Ашық еік күндеріне» қатысу. 

сәуір 2019 

Жыл 

ішінде 

ТІ жөніндегі орынбасары  

Искаков М.А. 

14. Колледжтүлектері үшін «Бос жұмыс орын 

жәрмеңкесіне»  қатысу. 

Мамыр 

2019 

ТІ жөніндегі орынбасары  

Искаков М.А. 

15. Кестеге сәйкес сынып сағаттарын өткізу.  

БОЛАШАҚҚА БАҒДАР: РУХАНИ 

ЖАҢҒЫРУбағдарламалары бойынша 

сыныптық және ақпараттық сағаттар 

тақырыбын енгізу: 

• Отанға деген махаббат – заманауилық 

адамның бірінші қасиеті. 

• Туған өлке –біздің барлық 

бастамамыздың негізі.   

• Отанға деген махаббат туған өлкеге 

деген махаббаттан басталады. 

• Халықтың мәдениеті мен салт-

дәстүріне деген құрмет – ұлт жетістігінің 

кепілі.  

• Өз елінің тарихы мен дәстүрін білу – 

нағыз отансүйгіш адамның негізін қалаушы 

қасиеті.  

• Қазақстанның аса құрметті  мәдени-

географиялық белдігі–ұлттық ұқсастық 

қаңқасының бір элементі.  

• Туған жеріне, оның мәдениеті мен 

дәстүріне деген ерекше көзқарас – ұлттың 

мәдени-генетикалық колының негізі.  

• Егілмеген жер жетім, Елінен 

айырылған ер жетім 

Жыл 

ішінде 

ТІ жөніндегі орынбасары  

Искаков М.А.топтың 

сынып жетекшілері (1-4 

курстар) 

16. Жалпыколледждік ата-налар жинылысы 

бөлім, топ бойынша (1 - 4 курстар 

аралығында) 

қазан 2018 ТІ жөніндегі орынбасары  

Искаков М.А.Исп. – 

бөлім меңгерушілері 

2. Оқу-тәрбиелеу проессінде салауатты өмір салты мен эколгиялық мәдениетті 

қалыптастыру  

1.  «Денсаулық» бағдарламасын іске асыру 

жолымен колледждің оқытушылар, 

студенттері мен қызметкерлері арасында 

салауатты өмір салтын қалыптастыру  

 

Оқу жылы 

ішінде 

ТІ жөніндегі орынбасары  

Искаков М.А. 

орынд. –дене тәрбиесінің 

жетекшісі 

Орынд. – медициналық 

қызметкер 

2.  

Маскүнемдікпен және табақ тартумен күрес 

Оқу жылы 

ішінде 

ТІ жөніндегі орынбасары  

Искаков М.А. 



және оның алдын алу (әңгімелер, сынып 

сағаттары, конференциялар, акциялар) 

оырнд – дене тәрбиесінің 

жетекшісі, дене 

шынықтыру пәннің 

оқытушылары, 

әлеуметтік педагог, 

топ кураторлары,  

медициналық қызметкер, 

жастар ісі жөніндегі 

инспектор 

психолог 

3. Спорттық секциялар жұмысы. 

Денсаулық Күні мен спорттық сайыстар 

ұйымдастыру. 

Оқу жылы 

ішінде 

Дене шынықтыру пәннің 

оқытушылары,  

жауапты – дене 

тәрбиесінің жетекшісі 

4. Қалалық және өлкелік деңгейдегі спорттық 

сайыстарға қатысу. 

Оқу жылы 

ішінде 

ТІ жөніндегі орынбасары  

Искаков М.А. 

Жауапты- дене 

тәрбиесінің жетекшісі, 

Орынд. –дене 

шынықтыру пәнінің 

оқытушысы 

5. Қалалық эстафеталар, спорттық іс-шараларға 

қатысу   

Жыл 

ішінде 

Жауапты- дене 

тәрбиесінің жетекшісі, 

Орынд. –дене 

шынықтыру пәнінің 

оқытушысы 

6. Қала мен облыстың танымал 

спортшыларымен кездесулер 

Оқу жылы 

ішінде  

Жауапты- дене 

тәрбиесінің жетекшісі, 

Орынд. –дене 

шынықтыру пәнінің 

оқытушысы  

7. Денсаулықты сақтау технологиялары, 

экологиялық мәдениет тақырыптарына 

біріктірілген сынып сағаттарын өткізу,  

сонымен қатар рухани баю арқылы жоғары 

адамгершілікті қалыптастыру бойынша 

ашық сынып ағаттарын өткізу, халықтың бай 

дәстүрлерін сақтап қалу, табиғат пен 

қоршаған ортаға құнтты қарау.  

 

 

қараша 

2018 ж. 

ТІ жөніндегі орынбасары  

Искаков М.А. 

орынд. – топтардың 

сынып жетекшілері, 

 

8. Студенттерді медициналық байқаудан 

өткізу.  

Созылмалы аурулары бар студенттердің 

диспансерлік бақылауы, оладың сауығуын 

қадағалау 

 

Қалалық 

емхананың 

жоспары 

бойынша 

ТІ жөніндегі орынбасары  

Искаков М.А. 

орынд. – бөлім 

меңгерушілері, 

медициналық қызметкер, 

тотардың сынып 

жетекшілері 

 

 

9. Алдын алу жұмыстарын ұйымдастыру: 

Наркодиспансер қызметкерлерімен табак 

шегу, есірткілік пен аскүнемдіктің зияны 

Оқу жылы 

ішінде 

жоспар 

ТІ жөніндегі орынбасары  

Искаков М.А. 

 жауапты – бөлім 



туралы әңгімелер жүргізу. бойынша меңгерушілері,  

орынд. – топ 

кураторлары  

 

3. Тәрбие жұмысының кәсіптік бағыттамасын қалыптастыру (мейірімділік, 

қайырымдылық, аяушылық, өзара көмек көрету, жақыныңа деген махаббат пен 

еңбекқорлыққа баулу) 

1. 

 «Мейірімді жүрек» волонтерлық қозғалы 

бағдарламасының жобасын іске асыру 

(негізгі бағыттар: спорт, СӨС насихаттау, 

экология,тәуекел тобының балларымен 

жұмыс, әлеуметтік-жағдайсыз отбасының 

балаларымен жұмыс) 

Жыл 

ішінде 

ТІ жөніндегі орынбасары  

Искаков М.А. 

Бөлім меңгерушілері 

орынд.- әлеуметтік 

педагог, педагог 

психолог, жастар ісі  

жөніндегі 

инспектор 

 

2. 

 «Жақсылық» волонтерлар мектебінің 

жобасын іске асыру 

Жыл 

ішінде 

ТІ жөніндегі орынбасары  

Искаков М.А. 

орынд. – педагог-

психолог 

3. Рудный қаласының “Балалар үйі”, 

ардагерлер мен қарттар үйлерін Жастар ісі 

жөніндегі Комитетпен қамқорлыққа алу 

 

КДМ 

жұмыс 

жоспары 

бойынша, 

студенттік 

кәсіподақ. 

жауапты. – жастар ісі 

жөніндегі инспектор 

жауапты- студенттік 

кәсіподақ 

4. 
«Кәсіптік оқыту» мамандықтары бойынша 

кәсіптік сайыстарды өткізу 

 

Жыл 

ішінде 

ТІ жөніндегі орынбасары  

Искаков М.А. 

орынд. –пән 

оқытушылары 

5. 

«Қайырымдылықтың өзекті мәселесі» 

бойынша дөңгелек үстел өткізу 

Жыл 

ішінде 

ТІ жөніндегі орынбасары  

Искаков М.А. 

орынд. – педагог-

ұйымдастыушы,  

педагог психолог 

6. Өткен жылдарғы түлектермен кездесулер  

30 наурыз 

2019 

ТІ жөніндегі орынбасары  

Искаков М.А. 

орынд. – педагог-

ұйымдастырушы 

7.  

Қан тапсыру күндеріне қатысу 

Жыл 

ішінде 

жауапты –  

медқызметкер 

орынд. –бөлім 

меңгерушілері, топ 

кураторлары 

8. Толық жинастыруларды өткізу үшін 

студенттік топ аттарына колледж 

аудиторияларын бекіту 

Жыл 

ішінде 

жауапты – бөлім 

меңгерушілері 

орынд. – топтың сынып 

жетекшілері 

9.  

Қалалық сенбіліктер мен таза бейсенбі 

күндерге қатысу 

Жыл 

ішінде 

орынд. – топ  

кураторлары  

жауапты –бөлім 

меңгерушілері 



4. Колледж студенттердің әлеуметтік және кәсіптік бейімделуі үшін оңтайлы 

жағдайлар жасау 

1. 
 «Бірінші курстықтар үшін бейімделу 

процессін оңтайландыру»  бағдарламасын 

іске асыру (сауалнама жүргізу, тренингтер 

мен жаттығулар жүргізу) 

 

қыркүйек-

мамыр 

ТІ жөніндегі орынбасары  

Искаков М.А. 

орынд. – педагог-

психолог 

 

    

2. 
Студенттер үшін психологиялық әңгімелерді 

ұйымдастырып, өткізу: 

-тұлғаның психологиялық денсаулығын 

сақтау туралы ақпараттандыру 

Жыл 

ішінде 

жауапты – бөлі 

меңгерушілері 

орынд. – педагог-

психолог 

 

3. Бейімделу кезеңінде оқу сабақтарына кіру, 

топтың сынып жетекшілері және бөлім 

меңгерушілерімен жатақханаға барып тұру 

Жыл 

ішінде 

жауапты – бөлім 

меңгерушілері 

орынд. – педагог-

психолог, әлеуметтік 

педагог 

4. 

Сынып жетекшілерімен жұмыс, әдістемелік 

әдебиеттермен қамтамасыз ету 

Жыл 

ішінде 

ТІ жөніндегі орынбасары  

Искаков М.А. 

орынд. – сынып 

жетекшілерінің  ПЦК  

5. 

Ата-аналар лекторилерін өткізу 

 

Жыл 

ішінде 

 

Жауапты  –бөлім 

меңгерушісі  

орынд. – сынып 

жетекшілері, пән 

оқытушылары, ә/педагог, 

педагог-психолог 

6. 

Девиантты мінез-құлықты балаларды 

түзетуге бағытталған біріктірілген сынып 

сағаттарын өткізу 

Сынып 

сағаттарын 

өткізу 

кестесіне 

сәйкес 

жауапты – бөлім 

меңгерушісі,  орынд. – 

педагог-психолог 

 

7. 

 Құқықбұзушылықтың алдын алу бойынша 

кеңестер 

Жыл 

ішінде (ай 

аяғында 

1рет) 

ТІ жөніндегі орынбасары  

Искаков М.А. 

орынд. – ә/8 педагог, 

педагог-психолог, б/м. 

ж/м 

8. 

Бейәлеуметтік мінез-құлықты студенттерді 

айқындау бойынша сауалнамалар жүргізу 

Оқу жылы 

ішінде 

ТІ жөніндегі орынбасары  

Искаков М.А. 

орынд. –  педагог-

психолог, 

ә/педагог 

9. 

Топтық диагностика: топтағы тұлғааралқ 

қарым-қатынасты айқындау бойынша 

социометрия өткізу 

Жыл 

ішінде 

ТІ жөніндегі орынбасары  

Искаков М.А. 

орынд. –  педагог-

психолог, 

топтардың сынып 

жетекшілері 

5. Азаматтық жауапкершілік, отансүйгіштік, беленді өмір позициясы мен ұлтаралық 

төзімділік қатынасының мәдениетінің тәрбиесі 

1. Құқықбұзушылықтың алдын алу: милиция Жыл орынд – бөлім 



қызметкерлерімен, қауісіздік органыменғ 

заңгерлермен әңгімелер жүргізу 

ішінде еңгерушілері. 

Топ кураторлары, 

ә/педагог. 

2.  

«Қазақстанның бейбіт аспаны астында» 

Қазақстан халықтарының достығы 

Фестивалі 

 

мамыр 

2019 

ТІ жөніндегі орынбасары  

Искаков М.А. 

орынд. –бөлім 

меңгерушілері. 

Топ кураторлары, 

студкәсіподақ 

3. Қалалық, облыстық мұрағаттарға бару Оқу жылы 

ішінде 

жауапты – бөлім 

меңгерушісі  

орынд. –топ  

кураторлары 

4. Студенттердің құқықтары мен міндеттері 

туралы әңгімелер 

 

Жыл 

ішінде               

жауапты –бөлім 

меңгерушілері  

орынд. – топ 

кураторлары 

5. Ұлы Отан соғысындағы Жеңіс Күніне 

арналған мерекелік шараға дайындалып, 

өткізілуіне қатысу (шамшырақ шеруі, Жеңіс 

Парады) 

 

 

Мамыр 

2019 

жауап. –БӘД жетекшісі,  

Орынд. Бөлім 

меңгерушілері, 

Топ кураторлары 

6. Студенттердің тану және шығармашылық қабілеттерін дамыту 

1. «Үздік 100» жобасын ұйымдастыру қазан 2018 Орынд. – педагог-

ұйымдастырушы, 

Жастар ісі жөніндегі 

инспектор, 

Колледж кәсіподағы, 

Студенттік кәсіподақ  

2.  

“Студентке қабылдау” кешін 

ұйымдастырып, өткізу 

 

қазан 2018 

орынд. – жастар ісі  

жөніндегі инспектор, топ 

кураторлары, педагог-

ұйымдастырушы. 

3. Мұғалім Күніне құттықтаулар дайындау қазан 2018 Орынд. – педагог-

ұйымдастырушы, 

Жастар ісі жөніндегі 

инспектор, 

Коллед кәсіподағы, 

Студенттік кәсіподақ  

4.  

8-ші наурыз Халықаралық Күнін тойлауға 

дайындық  

 

 

наурыз 

2019 

Орынд. – педагог-

ұйымдастырушы, 

Жастар ісі жөніндегі 

инспектор, 

Коллед кәсіподағы, 

Студенттік кәсіподақ  

5. Күлкі Күнін мерекелеуге дайындық  (1 сәуір) 

КТК 

сәуір 2019 орынд. – жастар ісі 

жөніндегі инспектор, топ 

кураторлары, педагог-

ұйымдастырушы. 

6. Дипломды салтанатты түрде тапсырумен  

оқу бітіру кешін ұйымдастырып, өткізу 

шілде 2019 ТІ жөніндегі орынбасары  

Искаков М.А. 

оырнд. – топ 

кураторлары, педагог-



ұйымдастырушы, 

жастар ісі  жөніндегі 

инспектор, 

студенттік кәсіподақ 

7. Студенттік өз өзін басқаруды дамыту 

1. 

Жастар ісі жөніндегі комитетке әдістемелік 

көмек көрсету 

 

Жыл 

ішінде 

ТІ жөніндегі орынбасары  

Искаков М.А. 

орынд. – жастар ісі 

жөніндегі инспектор, 

педагог-психолог, 

әлеуметтік педагог 

2. 

Бейімделу кезеңінде жаңа келген 

студенттердің белсенді топтарымен жеке 

жұмыстар өткізу 

 

қыркүйек-

мамыр 

Жауапты-директордың 

ТІ жөніндегі орынбасары   

орынд. –жастар ісі 

жөніндегі  инспектор, 

 педагог-психолог 

3. 

Реализация конкурсной программы 

«Жылдың үздік тобы» сайыстық 

бағдарламасын іске асыру, сайыстың 

жариялануын қамтамасыз ету 

Жыл 

ішінде 

Жауапты-директордың 

ТІ жөніндегі орынбасары 

орынд. –жастар ісі 

жөніндегі  инспектор, 

педагог-психолог, 

педагог-ұйымдастырушы 

4. 
Жетім студентер мен ата-ананың 

қамқорынсыз қалған студенттердің үлгерімі, 

сабаққа келуі мен тұрмыстық мәселелерінің 

мониторингісі. 

Жыл 

ішінде 

Жауапты-директордың 

ТІ жөніндегі орынбасары 

орынд. –әлеуметтік 

педагог, 

педагог-психолог.  

5. Студенттердің үлгерімі мен сабаққа 

қатысуының есеп парақтарын старостаның 

дұрыс толтырылуын  бақылауын 

ұйымдастыру 

тұрақты Жауапты-директордың 

ТІ жөніндегі орынбасары 

орын. –  бөлім 

меңгерушілері, топ 

кураторлары, әлеуметті 

педагог, психолог 

6. 

Студенттік активтердің колледж 

әкімшілігіен кездесулері 

Жыл 

ішінде 

Жауапты-директордың 

ТІ жөніндегі орынбасары 

орын. – педагог-

психолог, әлеуметтік 

педагог,  

Жатақхана  меңгерушісі 

7. 

Қала мен облыстың жастар ұйымдарының 

арасындағы байланыстарды кеңейту 

Жыл 

ішінде 

Жауапты- директордың 

ТІ жөніндегі орынбасары 

орынд. – жастари ісі 

жөніндегі нспектор 

7. Тәрбиелік процестің барлық субъектілерін оқу үшін қызығушылық пен қабілеттерін 

дамыту: студенттер, оқытушылар, ата-аналар. 

1. ПЦК жұмысы аясында пәндер бойынша 

сайыстарды ұйымдастырып, өткізуге қатысу 

Жыл 

ішінде 

Жауапты- директордың 

ТІ жөніндегі орынбасары 

орынд. – ПЦК 

2. 

Тәртіпті бұзған студенттермен жеке тәрбие 

жұмыстарын жүргізу 

Жыл 

ішінде 

Жауапты- директордың 

ТІ жөніндегі орынбасары 

орынд. –топ  

кураторлары, 



б/меңгерушілері, 

әлеуметтік педагог, 

педагог психолог, 

жатақхана меңгерушісі 

3. 
1-курс студенттері арасында колледжде оқу 

процессі мен пәндерді оқыту сапасы туралы 

сауалнама жүргізу  

 

Қазан 2018 

Жауапты- директордың 

ТІ жөніндегі орынбасары 

орын. – психолог 

 

4. 
Топтарда бекітілген сәйкеске сәйкес үлгерім 

мен сабаққа келу мәселесі бойынша снып 

сағаттарын өткізу. 

Жыл 

ішінде 

жауапты – директордың 

ТІ жөніндегі орынбасары 

орынд – бөлім  

меңгерушілері 

 

Жоспардың орындалуына жауапты:     Искаков М.А.  



Ақпараттық орталықтың жұмыс жоспары 

 

Мақсаттар мен міндеттер: 

1. Оқушылардың тану жұмысын бұдан да тиімді ұйымдастыру арқылы жаңа 

білімді технологияны өзгерту есебінен тұлғалық жетілу және сапалы біліммен қанағаттану  

жағдайларын жасау; 

2. білім беру технологиясы мен оның мазмұнын толық жетілдіру; 

3. білім беру қызметінің сапасын қамтамасыз ету жүйесін дамыту; 

4. біріктірілген ақпараттық-білім беру кеңістігін құру.  

Ақпараттық орталықтың (АО) негізгі мақсаттары:  

1. білім беру процессінің барлық қатысушыларының ақпараттық мәдениетін 

қалыптастыру;  

2. педагогикалық және басшы қызметкерлерді ақпараттық технологияға 

үйрету; 

3. білім беру процессінің барлық қатысушыларында шығармашылық білім 

беру бағдарламасын шешу үшін ақпараттық-коммуникативтік технологияларды 

пайдалану тәжірибесін қалыптастыру; 

4. білім беру мекемесінің, оқушылары мен олардың ата-аналар үшін шұғыл 

ақпарат ұсыну талабын қанағаттандыру;  

5. оқыту ақпараттық материалдардың каталогтарын құру, электронды білім 

беру ресурстары мен мәліметтер базасын, нормативтік-құқықтық құжаттамаларды жасау;  

6. пәнді оқыту процессіне жаңа ақпараттық-коммуникативтік технологияларды 

енгізу;  

7. түрлі ақпараттық материалдарды жинақтау және тарату; 

8. оқу жұмысында сандық білім беру ресурстарын (СБР) пайдалану; 

9. электронды оқулықтарды жасап, оларды пайдалану; 

10. білім беру мекемесінің педагогтары мен оқушыларына жаңа ақпараттық 

технологияларды игеруіне көмек ретінде ғылыми-әдістемелік және кеңес беру арқылы 

қолдау көрсету; 

11. біріктірілген білім беру ақпараттық ортаны  ғылыми, ғылыми- әдістемелік, 

ақпараттық, кадрлық және материалдық-техникалық қамтамасыз ету; 

12. электронды құжатайналымының саласын кеңейту; 

13. материалдық-техникалық базаны дамыту; 

14. пәндік сабақтарды өткізу кезінде, сабаққа дайындалу баяндамалар мен 

рефераттарға дайындалу, дипломды қорғауға және материалды өз бетінде зерделеу 

кезінде АО пайдалану. 

  



 

№ Іс-шаралар мерзімдер жауаптылар 

Ақпараттық орталықтың жұмысқа қабілеттілігін қамтамасыз ету 

1 Сервердің диагностикасы шілде, қаңтар Бағдарламашы 

2 Сервердің қызмет көрсетуі Жыл ішінде Бағдарламашы 

3 Жабдықтарды баптау, интернет жүйесіне 

қосылуын баптау 

Жыл ішінде Бағдарламашы 

4 Жергілікті желіні қолдау және кеңейту Жыл ішінде Бағдарламашы 

5 Оқушылардың интернет желісінің білім 

алу ресурстарына еркін қол жетімді 

болуын ұйымдастыру  

Жыл ішінде Бағдарламашы 

6 Колледж компьюютерлерінің жұмыс 

қатарында болуын қамтамасыз ету 

(техникалық және бағдарламалық  

қамсыздандыру, оның ішінде, Интернет, 

принтерлер үшін картридждерлі 

толықтыру, ағымды жөндеу). 

Жыл ішінде Бағдарламашы , 

Директордың  АТ 

жөніндегі 

орынбасары, 

7 Ескірген компьютерлік техниканы 

кезеңмен ауыстыру 

Жыл ішінде Бағдарламашы 

8 Ақпараттық орталық үшін техникалық 

және нормативтік құжаттама құрастыру 

Жыл ішінде Директордың  АТ 

жөніндегі 

орынбасары, 

9 Серверді білім ресурстарымен толықтыру Жыл ішінде бағдарламашы, 

Директордың  АТ 

жөніндегі 

орынбасары, 

10 Колледждің электронды кітапханасын 

құрастыру және оны толықтыру 

Жыл ішінде бағдарламашы, 

Директордың  АТ 

жөніндегі 

орынбасары, 

11 Іс-шараларды техникалық ілестіру Жыл ішінде бағдарламашы,зертха

нашы, Директордың  

АТ жөніндегі 

орынбасары, 

12 Оқушылар мен оқытушылар үшін 

техникалық қауіпсіздік өткізу  

Жыл ішінде Директордың  АТ 

жөніндегі 

орынбасары, 

13 Колледж сайтының техникалық және 

ақпараттық қолдауы 

Жыл ішінде зертханашы, 

Директордың  АТ 

жөніндегі 

орынбасары, 

14  Web конференцияларды өткізуді  

ұйымдастыру және техникалық ілестіру 

Талап 

бойынша 

бағдарламашы, 

Директордың  АТ 

жөніндегі 

орынбасары, 

15 Кәсіптік бағыттама жұмысы аясында 

брошюралар мен парақшалар жасап, 

тарату 

наурыз – 

маусым 

бағдалламашы, 

зертханашы, 

Директордың  АТ 



жөніндегі 

орынбасары, 

16 Студенттік газет шығару, іс-шараларға 

қатысты тақырыптық буклеттер, қабырға 

газеттер мен флаерлер  шығару. 

Жыл ішінде зертханашы, 

Директордың  АТ 

жөніндегі 

орынбасары, 

17 ИТК саласында қосымша білім беруді 

ұйымдастыру мақсатымен білім беру 

процессіне қатысушылар арасында 

социологиялық  сауалнама жүргізу. 

ақпан бағдарламашы, 

зертханашы, 

Директордың  АТ 

жөніндегі 

орынбасары, 

18 Шығын материалдарын сатып алу Жыл ішінде Директордың  АТ 

жөніндегі 

орынбасары, 

19 Колледждің оқу процессі мен қызмет 

саласын басқарудың автоматталған 

жүйесін сатып алу және әкімшіліктендіру 

 

2018-2020 

оқу жылы 

Бағдарламашы, 

директордың  АТ 

жөніндегі 

орынбасары, 

АО педагогикалық ұжым мүшелерімен жұмыс 

20 Педагогикалық ұжыммен ИКТ игеру 

деңгейін диагностикалау  

Тамыз Директордың  АТ 

жөніндегі 

орынбасары, 

21 Колледж оқытушылары үшін  «ИКТ-ны 

оқуда пайдалану»   курстарын өткізу 

Талап 

бойынша 

Директордың  АТ 

жөніндегі 

орынбасары, АТ 

оқытушылары 

22 Пән оқытушыларына сабақ өткізуге 

көмектесу  

Талап 

бойынша 

Директордың  АТ 

жөніндегі 

орынбасары, 

зертханашы, 

бағдарламашы 

23 ИКТ мәселелері бойынша жеке кеңестер Талап 

бойынша 

Директордың  АТ 

жөніндегі 

орынбасары, 

зертханашы, 

бағдарламашы 

24 Инновациялық идеялар банкін құру, 

педагоикалық ұжым мүшелеренің озат 

тәжірибелерін колледж сайты мен басқа 

электронды тасымалдағыштарға 

орналастыру 

Жыл ішінде Директордың  АТ 

жөніндегі 

орынбасары, 

бағдарламашы 

25 Сабаққа сандық оқу материалдарын 

әзірлеу  

Жыл ішінде Директордың  АТ 

жөніндегі 

орынбасары,  

колледж 

оқытушылары 

26 ЦОР қолданумен ашық сабақтар өткізу Жыл ішінде оқытушылар  

27 Түрлі оқу пәндері бойынша жаңа 

заманауилық ЦОР сатып алу 

Жыл ішінде Кітапхана 

меңгерушісі, 

оқытушылар 



АО оқушыларымен жұмыс 

28 Интернет желісіндегі жұмыс бойынша 

көмек көрсету және шығармашылық 

жұмыстарды безендіру (ұсыныстар, 

рефераттар, баяндамалар және т.б.) 

Жыл ішінде Директордың  АТ 

жөніндегі 

орынбасары, 

зертханашы 

29 Оқушылардың ара-қашықтықтағы 

олимпиадалар, байқаулар мен сайыстарға 

қатысуын ұйымдастыру 

Жыл ішінде Директордың  АТ 

жөніндегі 

орынбасары, АТ 

оқытушылары 

30 Колледждің іс-шараларын ақпараттық 

ілестіру үшін оқушылар арасында 

шығармашылық топтар құру 

Жыл ішінде Директордың  АТ 

жөніндегі 

орынбасары, АТ 

оқытушылары 

Білім басқаруды ақпараттандыру 

31 Оқу процесін реттейтін нормативтік-

құқықтық құжаттамаларының 

электронды базасын толықтыру 

Жыл ішінде Директордың  АТ 

жөніндегі 

орынбасары, 

бағдарламашы 

32  НОБД біріктірілген білім беру базасын 

толықтыру 

 Директордың  АТ 

жөніндегі 

орынбасары, оқу 

бөлімі, кадр бөлімі 

 

Бағдарламаны іске асыру механизмі 

Бағдарламаның іске асырылуын қамтамасыз етеді: 

- директордың АТ жөніндегі орынбасары; 

- ақпараттық бөлімнің қызметкері; 

- АТ оқытушыларының шығармашылық тобы. 

Колледждің ақпараттық бөлімінің жоспарында ақпараттау бойынша нақты іс-

шаралар, олардың орындалу мерзімі мен жауапты тұлғалар жыл сайын белгіленіп тұрады. 

Бағдарламаның іске асырылуын бақылау 
Бағдарламаның орындалуын бақылауды колледж директоры жүзеге асырады. 

Бағдарламаның іске асырылуын ұйымдастырылу-әдістемелік басқарылуын 

директордың АТ мен ОІ жөніндегі орынбасарларымен жүзеге асырылады. 

Ақпараттық бөлім: 

1.бағдарламаны іске асырудың аралық кезеңдері, оның мақсаттары мен орындалу 

мерзімдерін анықтайды; 

2.бағдарлама бойынша тұсаукесер жұмыстардың сараптамасын өткізу 

ұйымдастырылады; 

3.бағдарлама бойынша аяқталған жұмыстардың қоғамдық қабылдауын 

ұйымдастырады. 

Бағдарламаның іске асырылуының ағымды басқарылуы, ұйымдастыру-техникалық  

ілеспе мен ақпараттық–аналитикалық қамсыздығы ақпараттық бөліммен жүзеге 

асырылады. 

Бағдарламаның орындалу барысы мен оның жеке іс-шаралары ақпараттық бөлімнің 

отырысы мен колледждің әдістемелік кеңестің отырыстарында қарастырылады. Жоба 

бойынша аралық және ақырғы нәтижесі отырыстарда қаратырылады. 



Директордың АТ жөніндегі орынбасары жыл сайын педагогикалық кеңеске 

бағдарламаның іске асырылу барысы туралы анықтамалар мен аналитикалық ақпаратты 

хабарлап тұрады. 

Жоспарланатын нәтижелер. 
Осы бағдарлама іске асырылғаннан кейін келесі нәтижелерді алуға болады: 

 Оқыту процессінің барлық қатысушыларының ИКТ құзыреттілігін арттыру. 

 Колледдегі білім беру және басқару қызметінің тиімдлігін артыруға 

ықпалын тигізетін әрекеттегі инфрақұрылымын құру. 

 Білім беру процессінің барлық деңгейінде толық және дұрыс шұғыл 

ақпаратты қолдану есебінен басқару шешімдерінің сапасын арттыру. 

 Жалпы ақпараттық ресурстардың қол жетімілігін қамтамасыз етеді. 

 Электронды білім беру ресурстарын құру және бағдарламалық-әдістемелік 

қамсыздандыру. 

 Студенттер мен олардың ата-аналары үшін білім беру мекемесінің 

Интернат-сайты арқылы мекеме қызметін барлық жақтарынан көрсету: статустар, жарғы, 

оқу жоспары мен оқу бағдарламалары, кадрлық құрам, техникалық жабдықтар, ағымды 

кесте, өткен жылдар бойынша білім процессінің нәтижелері және т.б.; 

 Колледждің рейтингісін арттыру. 

 

 


