


 

Мазмұны 
№/ 
р/с 

Мазмұны Беті  

1.  Колледж туралы қысқаша ақпарат  
2.  Миссия, көзқарастар, міндеттер, мақсаттар  
3.  Педагогикалық кеңестің жұмыс жоспары  
4.  Оқу-әдістемелік кеңестің жұмыс жоспары   
5.  Байкен Әшімов атындағы Петропавл машина жасау және көлік колледжінің 

материалдық-техникалық базасын дамытудың 2022-2023 оқу жылына 
арналған жұмыс жоспары 

 

6.  Байкен Әшімов атындағы Петропавл машина жасау және көлік колледжінің 
2022-2023 оқу жылына арналған әлеуметтік әріптестікті дамыту жоспары 

 

7.  Оқу жұмысын жоспарлау және бақылау  
8.  2023-2024 оқу жылына арналған "Байкен Әшімов атындағы Петропавл 

машина жасау және көлік колледжі" КМҚК кәсіптік бағдар беру жұмысының 
жоспары 

 

9.  Жаңа жинақты бейімдеу бойынша іс-шаралар жоспары  
10.  Сынып жетекшілерінің әдістемелік бірлестігінің жұмыс жоспары  
11.  Мамандықтардың күндізгі бөлімінің жұмыс жоспары    
12.  ЦӘК мамандықтар жоспары  
13.  Кітапхананың жұмыс жоспары  
14.  Жатақханадағы тәрбие жұмысының жоспары  
15.  Колледждің тәрбие жұмысының жоспары   
16.  Әскери-патриоттық тәрбие жоспары  
17.  "Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы" ҚР Заңын және Тілдерді 

қолдану мен дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шараларды өткізу жоспары 

 

18.  Тілдер апталығын өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспары  
19.  Мамандықтар апталығының жоспары   
20.  Педагог-психологтың жұмыс жоспары  
21.  Әлеуметтік педагогтың жұмыс жоспары  
22.  Ақпараттық технологиялар зертханасының жұмыс жоспары  
23.  Колледжішілік бақылау жоспары  



 
Колледж туралы қысқаша ақпарат 

       "Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы" коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің "Байкен Әшімов атындағы Петропавл машина жасау 
және көлік колледжі" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны (бұдан әрі-
колледж) Қазақстан Республикасының техникалық және кәсіптік білімі бар 
мамандарға, сондай-ақ азаматтарға әлеуметтік-экономикалық қажеттіліктерін 
қанағаттандыру үшін құрылған заңды тұлға мәртебесіне ие коммерциялық емес 
ұйым болып табылады зияткерлік, мәдени, білім беру және кәсіби дамуда. 
Мекеменің қызметі Жарғы негізінде және Қазақстан Республикасының 
Конституциясына, "Білім туралы", "Бала құқықтары туралы", "Қазақстан 
Республикасындағы тілдер туралы" Қазақстан Республикасының Заңдарына және 
Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік-құқықтық актілеріне сәйкес 
жүзеге асырылады. 

- заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы 2022 жылғы 2 наурыздағы 
анықтама; 
- БСН (бизнес-сәйкестендіру нөмірі) 990340006995, 2022 жылғы 2 наурыздан 
бастап берілген (бастапқы тіркеу 2003 жылғы 30 сәуір); 
- "Байкен Әшімов атындағы Петропавл машина жасау және көлік колледжі" 
КМҚК жарғысы тіркеу нөмірі 2021 жылғы 14 сәуірдегі № 74; 
- 2008 жылғы 22 ақпандағы № kz23laa00032379 білім беру қызметімен 
айналысуға мемлекеттік лицензия техникалық және кәсіптік білім беруге 
арналған № 001-018 лицензияға қосымша;



 
КОЛЛЕДЖДІҢ 2022-2023 ОҚУ ЖЫЛЫНА АРНАЛҒАН БІРЫҢҒАЙ 

ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ 
 

МИССИЯ - кәсіби құзыреттілігі бар, еңбек нарығының қазіргі заманғы 
талаптарына жауап беретін, үздіксіз өсуге, Әлеуметтік және кәсіби ұтқырлыққа 
дайын, жоғары рухани-адамгершілік қасиеттерге ие мамандарды даярлау. 

 
ПАЙЫМДАУ-дәстүрлерді сақтай отырып және инновацияларды енгізе 

отырып, колледж мансаптық өсу мүмкіндігін және қоғамдағы лайықты жағдайды 
қамтамасыз ететін сапалы кәсіптік білім берудің кепілі болады. 

 
СТРАТЕГИЯЛЫҚ МАҚСАТ - кәсіби құзыреттілігі бар, еңбек нарығының 

қазіргі заманғы талаптарына жауап беретін, үздіксіз өсуге, Әлеуметтік және кәсіби 
ұтқырлыққа дайын, жоғары рухани-адамгершілік қасиеттерге ие мамандарды 
даярлау 

 
КОЛЛЕДЖДІҢ МІНДЕТТЕРІ: 
1. Еңбек нарығының және білім беру стандарттарының талаптарына сәйкес 
мамандардың бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету мақсатында даярлау сапасын, 
Кәсіби құзыреттілік деңгейін арттыру, өзін-өзі тәрбиелеу дағдыларын, зерттеу 
жұмысын, кәсіби ұтқырлықты қалыптастыру;  
2.Педагог кадрлардың сапалы өсуін қамтамасыз ету, инновациялық қызметті 
жандандыру, білікті кадрларды даярлау негізі ретінде білім беру процесін 
ұйымдастыруды жетілдіру; 
3.Жеке тұлғаның сұраныстарына, еңбек нарығының қажеттіліктеріне, экономика 
мен әлеуметтік саланың перспективаларына сәйкес білім беру бағдарламаларын 
оқу-әдістемелік қамтамасыз етуді жетілдіру және дамыту; 
4.Бітірушінің еңбек әлеуетінің кәсіби, өмірлік және азаматтық құзыреттердегі 
қоғамның белгіленген талаптарына сәйкестік дәрежесін дамыту; 
5.Қоғамның адамгершілік және мәдени құндылықтарын сақтау және көбейту 
арқылы заманауи сапалы білім беруді қамтамасыз ету. Студенттерде азаматтық 
ұстаным мен патриоттық сананы, адамгершілік және мәдени құндылықтарды, 
қазіргі жағдайда бәсекеге қабілетті тұлғаны қалыптастыру. 
6.Колледждің оқу-материалдық базасын дамыту, оқу базасын жаңғырту және 
компьютерлендіру; 
7.Әлеуметтік әріптестік жүйесін дамыту; 
8.  Колледжді басқарудың қаржы-экономикалық жүйесін жетілдіру. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Педагогикалық кеңестің 2022-2023 оқу жылына арналған жұмыс 

жоспары 
№ 
р/с 

Қаралатын мәселелер 
бойынша жұмыстардың атауы 

Орындау 
мерзімі 

Индикаторлар/ 
соңғы нәтиже 

Жауаптылар  

1. 2 3 4 5 
1 2021-2022 оқу жылының 

қорытындыларынан туындайтын 
оқу-тәрбие процесін жетілдіру 
бойынша педагогикалық 
ұжымның міндеттері туралы. 

Тамыз   Фурманюк А.П. 

2 2022-2023 оқу жылына 
педагогикалық жүктемені бекіту 
және тарифтеу. 

Тамыз  Пед.жүктеме Садвакасова З.З. 

3 Колледждің 2022-2023 оқу 
жылына арналған жұмыс 
жоспарын бекіту. 

Тамыз  Колледждің 
жұмыс жоспары 

Фурманюк А.П., 
Садвакасова З.З. 

4 Педагогикалық кеңестің 
құрамын 2022-2023 оқу жылына 
бекіту. 

Тамыз  Бұйрық  Фурманюк А.П. 

5 2022-2023 оқу жылына арналған 
колледждегі оқу тәжірибесін 
жоспарлау және ұйымдастыру. 

Тамыз  Хаттама  Сенькин П.В. 

6 Индустриялық кеңестің 2022-
2023 оқу жылына арналған 
құрамы мен жұмыс жоспарын 
бекіту. 

Тамыз  Бұйрық  
Жұмыс жоспары 

Семеско В.Г. 

7 Құқық бұзушылықтың алдын алу 
жөніндегі кеңестің сандық және 
атаулы құрамын бекіту. 
Қамқоршылық кеңестің 2022-
2023 оқу жылына арналған 
құрамы мен жұмыс жоспарын 
бекіту. 

Тамыз  Бұйрық  Шустова Т.А. 

8 Студенттердің жаңа жиынтығын 
талдау, контингенттің сақталуын 
қамтамасыз ету бойынша 
педагогикалық ұжымның 
міндеттері. Студенттерді жаңа 
қабылдау жөніндегі қабылдау 
комиссиясының 2023-2024 оқу 
жылына арналған жұмыс 
жоспарын бекіту. 

Қазан  Талдау  Бөлім.меңгеруші
лері; 

Сын.жетекшілер
; 

қабылдау 
комиссиясының 

жауапты 
хатшысы. 

9 Мамандықтар бойынша 
техникалық шығармашылық 
үйірмелерін, олимпиадалар мен 
конкурстарды ұйымдастыру 
және оқыту. 

Қазан  Үйірмелердің 
жұмыс кестесі 
Мамандықтар 
апталығының 

жоспары 

ОӘЖ 
орынбасары, аға 

шебер 

10 Бірінші курс студенттерінің 
әлеуметтік-психологиялық 
бейімделуі. Сабақтан тыс 
жұмыстың бірінші курс 
студенттерінің бейімделуіне 
әсері. 

Қазан  Талдау  Шустова Т.А., 
Наумова О.С. 
Омарова А.У., 
Турысова Д.Б. 

11 Түлек моделі Қазан  Хаттама  ОӨЖ 
орынбасары; 



 
ЦӘК төрағалары 
арнайы пәндер 

мен ө/о 
шеберлері 

12 2022-2023 жылдары 
оқытушылардың біліктілік 
санатына сәйкестігін аттестаттау 
туралы. 

Қазан  Хаттама  ОӘЖ 
орынбасары 

13 Кәмелетке толмаған білім 
алушылар арасында құқық 
бұзушылықтың алдын алу 
жөніндегі жұмыстың жай күйін 
талдау 

Желтоқсан  Талдау  
Хаттама  

Шустова Т.А. 

14 Білім беру бағдарламасын 
дамыту жоспарын әзірлеу және 
оны іске асыру мониторингі 
тәртібі туралы 

Желтоқсан  Жоспар  Сенькин П.В. 

15 Кәсіптік бағдарлау жұмысының 
бағыттары мен нысандары, 
негізгі кәсіптік бағдарлау іс-
шаралары 

Желтоқсан  Жоспар  қабылдау 
комиссиясының 

жауапты 
хатшысы 

16 2022-2023 жылдың 1 семестрінде 
білім алушыларды аралық 
аттестаттауды ұйымдастыру 
және өткізу. 

Желтоқсан  Хаттама  Садвакасова З.З. 

17 Педагогикалық ұжымның 2022-
2023 оқу жылының 2 семестріне 
арналған міндеттері мен 1 
семестрдегі жұмысының 
қорытындысы. 

Ақпан  Хаттама  Директордың 
оқу жұмысы 

жөніндегі 
орынбасары; 

Бөлімше 
меңгерушілері 

18 "Жас маман"жобасын іске асыру 
арқылы білім беру процесін 
жаңғырту 

Ақпан  Хаттама  ОӨЖ 
орынбасары, 

Баранова С.С, 
Поротиков Е.А. 

19 Колледждің жыл сайынғы өзін-
өзі бағалауын дайындау және 
ұйымдастыру 

Ақпан  Жоспар  
Бұйрық  

ОЖ орынб., 
ОӨЖ орынб., 
ОӘЖ орынб., 
ТЖ орынб., 

бөлімше 
меңгерушілері  

20 Білім беру қызметінде заманауи 
тәсілдерді қолдану арқылы білім 
беру процесінің тиімділігін 
арттыру 

Ақпан  Баяндама Шунаева А.Ж. 
 

21 Әлеуметтік серіктестер 
кәсіпорындарында кәсіби 
тәжірибені ұйымдастыру. 

Сәуір  Хаттама  Семеско В.Г., 
Сенькин П.В. 

22 Колледждегі АҚ 
технологияларының жағдайы 
мен даму деңгейі 

Сәуір  Баяндама  Мироняк С.В. 

23 WorldSkills талаптары бойынша 
демонстрациялық емтиханды 
ұйымдастыру және өткізу туралы 

Сәуір  Баяндама  Директордың 
ОӨЖ орынб; 
Семеско В.Г., 
сарапшылар 



 
24 Оқудан тыс қызмет колледж 

студенттерінің әлеуметтік-кәсіби 
өзін-өзі анықтауының шарты 
ретінде 

Сәуір  Баяндама  Шустова Т.А. 

25 2022-2023 оқу жылындағы 
колледждегі оқу-тәрбие 
жұмысының қорытындысы 

Маусым  Хаттама  Садвакасова З.З., 
Шустова Т.А. 

26 ЦӘК төрағаларының 2022-2023 
оқу жылы ішінде атқарылған 
жұмыстар туралы есебі. 

Маусым  Есеп  ЦӘК төрағалары 

27 2022-2023 оқу жылының 2-
семестрінің аралық аттестаттау 
нәтижелері туралы. 

Маусым  Хаттама есеп Бөлімше 
меңгерушілері 

28 Студенттерді қорытынды 
аттестаттау нәтижелері туралы. 

Маусым  Есеп  Бөлімше 
меңгерушілері 

29  Білім алушылар контингентінің 
сақталуы туралы 

Маусым  Есеп  Бөлімше 
меңгерушілері 

30  Колледж әдістемелік кеңесінің 
2022-2023 оқу жылындағы 
жұмысы туралы есебі және жаңа 
2023-2024 оқу жылына арналған 
жоспарлары 

Маусым  Есеп  
Жоспар  

ОӘЖ 
орынбасары 

31 2022-2023 оқу жылындағы 
"Колледж оқытушылары 
рейтингінің" қорытындысы 

Маусым  Рейтинг 
қорытындысы. 

Әдіскерлер  



 

2022-2023 оқу жылына арналған 
әдістемелік жұмыс жоспары 

Колледждің әдістемелік тақырыбы-дуальды оқыту жүйесінде заманауи 
білім беру технологияларын қолдану негізінде кәсіби құзыреттілікті 
қалыптастыру және мамандарды даярлау сапасын жетілдіру 
 

2022-2023 оқу жылындағы әдістемелік жұмыстың негізгі міндеттері: 
⋅ оқыту мен тәрбиелеудің жаңа технологияларын, әдістерін, құралдарын 

енгізу және қолданыстағыларын жетілдіру; 
⋅  WorldSkills қозғалысын дамытуға инженерлік-педагогикалық 

қызметкерлер мен студенттердің қатысуы үшін құзыреттерді кеңейту; 
⋅  өз жұмысын тәжірибеге енгізу мақсатында педагогтерді білім берудің жаңа 

мазмұны, инновациялық білім беру және тәрбие технологиялары, 
педагогика ғылымдарының жетістіктері туралы ақпараттандыру; 

⋅  М.Қозабаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетімен және өңірдің 
жетекші колледждерімен ынтымақтастық шеңберінде оқу құралдары мен 
басқа да оқу-әдістемелік материалдарды дайындау және басып шығару;  

⋅  педагогтің шығармашылық әлеуетін дамыту, педагог қызметкерлердің 
біліктілігі мен кәсіби шеберлігін арттыруды қамтамасыз ету, педагогикалық 
ұжымның ғылыми-әдістемелік әлеуетін жетілдіру; 

⋅  студенттердің ғылыми-техникалық шығармашылығы арқылы білім беру 
процесінде кәсіби тәрбиені дамыту; 

⋅  колледжде озық педагогикалық тәжірибені анықтау, жалпылау және 
тарату; 

⋅ жеке-кәсіби құзыреттілікті арттыру, оқытушылардың біліктілігін арттыру 
мотивациясын дамыту; 

⋅ ТМД оқытушылардың шығармашылық әлеуетін іске асыру үшін жағдай 
жасау, әртүрлі ғылыми ұстанымдарды зерделеу, перспективаларды талдау, 
бірлескен авторлықты дамыту арқылы нәтижелерді бағалау және симбиоз; 

⋅ оқыту сапасын бақылау жүйесін дамыту; 
⋅ студенттердің ғылыми зерттеулерін үйлестіру; 
⋅ білім беру үдерісін оқу-әдістемелік сүйемелдеуді өзектендіру бойынша 

жұмыстарды қамтамасыз ету; 
⋅ педагогтардың ақпараттық ұтқырлығын және колледждің ақпараттық-

әдістемелік ортасын дамыту. 
 

⋅ 1. Ұйымдастыру жұмысы 
⋅ 1.1. Әдістемелік кабинет базасында Әдістемелік кеңестің жұмысын 

келесі құрамда жалғастыру: 
 



 
Садвакасова З.З. - әдістемелік кеңестің төрағасы, директордың оқу 

жұмысы жөніндегі орынбасары; 
Шунаева А.Ж. - директордың оқу-әдістемелік жұмысы жөніндегі 

орынбасары; 
Сенькин П.В. - директордың оқу-өндірістік жұмыс жөніндегі 

орынбасары; 
Семеско В.Г. - директордың Кәсіптік оқыту жөніндегі орынбасары; 
Кунаева А.А. - әдіскер; 
Цуканова Н.Р. - әдіскер; 
Медведенко Р.В. - 07130200 "Электрмен жабдықтау", 07130400 "Жылу 

техникалық жабдықтар және жылумен жабдықтау 
жүйелері", 0518000 "Есеп және аудит" 
мамандықтарының арнайы пәндер ЦӘК төрағасы; 

Мухамедшина О.А. -10410200 "Темір жол көлігінде тасымалдауды 
ұйымдастыру және қозғалысты басқару", 07160500 
"Темір жолдардың тартқыш жылжымалы құрамын 
пайдалану, жөндеу және техникалық қызмет көрсету", 
07160600 "Темір жолдардың вагондары мен 
Рефрижераторлық жылжымалы құрамын пайдалану, 
жөндеу және техникалық қызмет көрсету", 06130100 
"Бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)" 
мамандықтарының арнайы пәндер ЦӘК төрағасы; 

Оспанова А.С. - Жалпы гуманитарлық пәндер ЦӘК төрағасы; 
Миролюбова О.П. - "Машина жасау" арнайы пәндерінің циклдік 

әдістемелік комиссиясының төрағасы; 
Михеева Т.А. - жалпы білім беретін пәндер ЦӘК төрағасы; 
Мусин Р.К. - "Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, 

жөндеу және пайдалану" арнайы пәндерінің циклдік 
әдістемелік комиссиясының төрағасы 

 
1.2. Жұмыстың негізгі бағыттары: 
 

№  Жұмыстың 
мазмұны 

Орындау 
мерзімі 

Индикаторлар/ 
соңғы нәтиже 

Жауаптылар 

1. Оқу жұмыс 
жоспарларын әзірлеу 
және бекіту 

Тамыз  
 

ЖОБ бекіту Сенькин П.В., 
Садвакасова 
З.З., Шунаева 
А.Ж. 
 

2. Циклдік әдістемелік 
комиссиялардың 

Жыл ішінде ЦӘК жұмысы 
туралы 

Шунаева А.Ж. 



 
жұмысына басшылық 
жасау 

жоспарлар мен 
есептер 

3. Әдістемелік 
кеңестердің 
отырыстарын 
ұйымдастыру және 
өткізу 

Жоспар 
бойынша 

Әдістемелік 
кеңес 
отырысының 
хаттамасы 

Шунаева А.Ж. 

4. Оқу жұмыс 
бағдарламаларын 
өзектендіру және 
бекіту 

Тамыз  
 

Оқу 
бағдарламаларын 
бекіту 

Садвакасова 
З.З., ЦӘК 
төрағалары 

5. Білім беру мазмұнын 
жетілдіру 
(педагогикалық 
бейімделген білім, 
Дағдылар мен 
дағдылар жүйесі, 
шығармашылық 
қызмет тәжірибесі) 

Жыл ішінде Педагогикалық 
кеңестердің, 
әдістемелік 
кеңестердің 
хаттамалары 

Оқытушылар, 
ЦӘК 
төрағалары 

6. Сабақтарды 
әдістемелік 
қамтамасыз ету 

Жыл ішінде Әдістемелік 
кеңестің 
хаттамалары 

Оқытушылар, 
ЦӘК 
төрағалары, 
Шунаева А.Ж. 

7. Нормативтік-
құқықтық, оқу-
жоспарлау 
құжаттарының 
талаптарын орындау 
және оқу-тәрбие 
жұмысын 
ұйымдастыру 
бойынша іздеу, 
жүйелеу және кеңес 
беру. 

Жыл ішінде НҚА электрондық 
каталогы 

Садвакасова 
З.З., Шунаева 
А.Ж.. Мироняк 
С.В. 
ЦӘК 
төрағалары 

8. Ғылыми–
педагогикалық, 
кәсіптік – 
техникалық және 
әдістемелік 
әдебиеттердің 
жаңалықтары, 

Жыл ішінде Кеңестерде, 
отырыстарда және 
пед.кеңестерде сөз 
сөйлеу. 

Шунаева А.Ж. 
Кабденова Г.М. 
ЦӘК 
төрағалары 



 
отандық және 
шетелдік 
педагогиканың 
жетістіктері туралы 
жедел 
ақпараттандыру 

9. Оқытушылар мен 
өндірістік оқыту 
шеберлерінің 
әдістемелік 
қызметтеріне 
қажеттіліктерді 
зерттеу 

Жыл ішінде ЦӘК жоспарлары 
мен есептері 

Шунаева А.Ж., 
Цуканова Н.Р., 
Кунаева А.А. 
 

10. Циклдік 
комиссияларға 
әдістемелік көмек 
ұйымдастыру. 

Жыл ішінде Әдістемелік кеңестің 
отырыстары 

Шунаева А.Ж., 
Цуканова Н.Р., 
Кунаева А.А. 

11. Жаңа бастаған 
инженер-педагог 
қызметкерлерге 
консультациялар 
ұйымдастыру. 

Жыл ішінде Әдістемелік 
кеңестің 
отырыстары 

Шунаева А.Ж., 
Цуканова Н.Р., 
Кунаева А.А., 
ЦӘК 
төрағалары, 
тәлімгерлер 

12. Үздік жұмыс 
тәжірибесін анықтау, 
зерттеу және 
жалпылау 

Жыл ішінде Тәжірибені 
жинақтау бойынша 
деректер банкіне 
енгізу 

Шунаева А.Ж. 
Цуканова Н.Р., 
Кунаева А.А. 

13. Мамандықтар 
апталарын 
ұйымдастыру және 
өткізу 

ЦӘК жұмыс 
жоспары 
бойынша 

ЦӘК жоспарлары 
мен есептері 

Шунаева А.Ж., 
ЦӘК 
төрағалары 

14. Ашық сабақтарға, басқа 
оқытушылар мен 
өндірістік оқыту 
шеберлерінің 
сабақтарына қатысуды 
ұйымдастыру, өзара 
қатысу 

Жыл ішінде Қатысқан сабақты 
талдау 

Шунаева А.Ж., 
Цуканова Н.Р.,  
Кунаева А.А., 
ЦӘК 
төрағалары 

15. Ашық сабақтарға, басқа 
оқытушылар мен 
өндірістік оқыту 
шеберлерінің 
сабақтарына қатысуды 
ұйымдастыру, өзара 
қатысу 

Желтоқсан  
2021 жыл 

Конференция 
материалдарының 
жинағы 

Шунаева А.Ж., 
Кунаева А.А., 
Цуканова Н.Р. 

16. Материалдарды Жыл ішінде Педагогтерді Шунаева А.Ж. 



 
дайындауды 
ұйымдастыру және 
оқытушылардың 
мәлімделген санаттарға 
сәйкестігін 
аттестаттаудан өткізу 

аттестаттау туралы 
бұйрық 

сараптамалық 
кеңес, 
аттестаттау 
комиссиясы, 
ЦӘК 
төрағалары 

17. Оқытушылар мен 
өндірістік оқыту 
шеберлерінің біліктілігін 
арттыру: 
- әдістемелік апталар, 
дөңгелек үстелдер 
өткізу; 
- педагогикалық 
тәлімгерлікті 
ұйымдастыру; 
- әдебиеттерге шолулар 
мен көрмелер; 
- оқытушылардың 
курстық даярлыққа және 
тағылымдамаға 
қатысуын ұйымдастыру 

Жыл бойы 
"Талап" КЕАҚ 
жоспары 
бойынша , 
"Өрлеу " ҰКПК" 
АҚ"СҚО бойынша 
педагог 
қызметкерлердің 
БАИ" филиалы 

Сертификаттар мен 
дипломдар 

Шунаева А.Ж., 
Цуканова Н.Р., 
Кунаева А.А., 
Кабденова 
Г.М., 
ЦӘК 
төрағалары 

18. Инженерлік-
педагогикалық 
қызметкерлердің өзін-өзі 
тәрбиелеуін 
ұйымдастыру. 

Жыл ішінде Сертификаттар мен 
дипломдар, баспа 
басылымдары 

Шунаева А.Ж., 
Цуканова Н.Р., 
Кунаева А.А. 

19. Инновациялық қызметті 
дамыту. 

Жыл ішінде Жарияланымдар, 
жобалар 

Шунаева А.Ж., 
Кунаева А.А., 
Цуканова Н.Р. 

20. Оқытушылардың 
ғылыми-әдістемелік 
жұмысын және 
студенттердің зерттеу 
қызметін ұйымдастыру. 

Жыл ішінде Оқу-әдістемелік 
кешендер, 
сертификаттар мен 
дипломдар, 
жобалар 

Шунаева А.Ж.,  
ЦӘК 
төрағалары 

21. Оқытушылардың баспа 
қызметін ұйымдастыру 

Жыл ішінде Сертификаттар мен 
дипломдар, баспа 
басылымдары, 
конференция 
материалдарының 
жинақтары 

Шунаева А.Ж. 
Кунаева А.А. 
 

22. Студенттердің 
зияткерлік және 
шығармашылық 
қабілеттерін дамыту 
бойынша іс-

Жыл ішінде Сертификаттар мен 
дипломдар, баспа 
басылымдары, 
конференция 
материалдарының 

Шунаева А.Ж., 
Сенькин П.В., 
Семеско В.Г., 
Цуканова Н.Р., 
Кунаева А.А. 



 
шараларды 
ұйымдастыру және 
өткізу: 
олимпиадалар, 
конкурстар, 
конференциялар, 
викториналар, 
дебаттар, ойындар, 
кәсіби шеберлік 
конкурстары, кәсіби 
практика 
қорытындылары 
бойынша ғылыми-
практикалық 
конференциялар 
және т. б. 

жинақтары  

23. Білім беру порталы 
шеңберінде 
оқытушылардың 
жұмысын 
ұйымдастыру және 
жетілдіру - College 
Smart Nation 

Жыл ішінде Электрондық 
анықтамалықтар, 
дәрістер 
каталогтары, 
сабақтардың 
әдістемелік 
әзірлемелері 

Мироняк С.В, 
Шунаева А.Ж. 

24. Колледж сайтына 
ақпараттық қолдау 

Жыл ішінде Сайттағы ақпарат Шунаева А.Ж., 
Цуканова Н.Р., 
Кунаева А.А. 

 
2022-2023 оқу жылына әдістемелік кеңестің  

отырыстарын өткізу жоспары  
№ 
р/с 

Талқыланатын мәселелердің тақырыбы Жауаптылар  

  1 ОТЫРЫС –тамыз 
1.  2021-2022 оқу жылындағы жұмыс нәтижелерін 

талдау және 2022-2023 оқу жылына әдістемелік 
жұмысты жоспарлау. 

Шунаева А.Ж. 

2.  Оқу жұмыс жоспарлары мен бағдарламаларын 
әзірлеу және бекіту 

Садвакасова З.З., 
Сенькин П.В. 

3.  2022-2023 оқу жылына арналған циклдік 
комиссиялардың жұмысын жоспарлау. 

Шунаева А.Ж.,  
Кунаева А.А., 
Цуканова Н.Р. 



 
4.  2022 жылғы желтоқсанда оқытушыларды 

аттестаттау бойынша жұмысты ұйымдастыру. 
Шунаева А.Ж., 
Цуканова Н.Р., 
Кунаева А.А. 

5.  Колледжде тәлімгерлікті ұйымдастыру, 
тәлімгерліктің жұмыс жоспарын бекіту 

Шунаева А.Ж., 
Сенькин П.В. 

2  ОТЫРЫС – қазан 
1.  Байкен Әшімовтің 105 жылдығына арналған 

"Кәсіптік білім берудегі оқытудың 
педагогикалық әдістері мен технологиялары" 
VIII Халықаралық сырттай ғылыми-практикалық 
конференциясын өткізуге дайындық 

Шунаева А.Ж., 
Кунаева А.А. 
Цуканова Н.Р. 

2.  Облыстық деңгейде оқытушылардың 
педагогикалық жұмыс тәжірибесін жинақтау 
және тарату 

Шунаева А.Ж., 
Цуканова Н.Р. 

3.  Жас оқытушылармен жұмыс Шунаева А.Ж., 
Кунаева А.А.. 
Цуканова Н.Р. 

4.  Мамандықтар бойынша колледжішілік 
конференциялар мен конкурстар ұйымдастыру 
және өткізу. WorldSkills жобасына қатысу 

ЦӘК төрағалары, 
Сенькин П.В., 
Семеско В.Г., 
Баранова С.С., 
Поротиков Е.А., 
Орленко А.В. 

3  ОТЫРЫС - желтоқсан 
1.  2022 жылғы желтоқсанда аттестатталатын 

оқытушылардың аттестаттау материалдары мен 
портфолиосын қарау 

Шунаева А.Ж., 
Кунаева А.А., 
Цуканова Н.Р. 

2.  Педагогтердің педагогикалық этика ережелерін 
білуі және сақтауы олардың кәсіби қызметі мен 
еңбек тәртібінің сапасын бағалау 
критерийлерінің бірі ретінде 

Оньшина О.А. 

3.  Байкен Әшімовтің 105 жылдығына арналған 
"Кәсіптік білім берудегі оқытудың 
педагогикалық әдістері мен технологиялары" 
VIII Халықаралық сырттай ғылыми-практикалық 
конференциясын өткізу қорытындылары 

 Шунаева А.Ж., 
Цуканова Н.Р., 
Кунаева А.А 

4.  "Рухани жаңғыру"бағдарламасының міндеттері 
аясында колледждің, ата-аналар қауымының, 
әлеуметтік әріптестердің күш-жігерін 
шоғырландырудың заманауи әдістері 

Шустова Т.А. 



 
4  ОТЫРЫС –  ақпан 

1.  07130400 мамандығының арнайы пәндер 
оқытушыларының тағылымдама жоспарларын 
бекіту 

Шунаева А.Ж., 
Семескео В.Г. 

2.  Әдістемелік аптаның ережесі мен жоспарын 
әзірлеу және бекіту 

Шунаева А.Ж., 
Кунаева А.А. 

3.  "Болашақ магистралі 2023" арнайы пәндері 
бойынша Республикалық студенттік 
Олимпиаданы өткізуге дайындық 

Шунаева А.Ж.,  

4.  2022-2023 ж. 1 семестрінің қорытындысы 
бойынша оқу нәтижелерін бағалау және талдау. 

Бөлімше 
меңгерушілері 

5  ОТЫРЫС – сәуір 
1. 2022 жылғы мамыр, маусым айларында 

аттестатталатын оқытушылардың аттестаттау 
материалдары мен портфолиосын қарау 

Шунаева А.Ж. 

2. Педагогтердің кәсіби қызметі мен еңбек 
тәртібінің сапасын педагогтердің педагогикалық 
этика ережелерін білуі мен сақтауының 
критерийлерінің бірі ретінде бағалау 

Оньшина О.А. 

3. ISBN тағайындаумен авторлық материалдарды 
жариялауға дайындау туралы 

Шунаева А.Ж., 
Кунаева А.А. 

4. Әдістемелік аптаның қорытындысы Шунаева А.Ж., 
Кунаева А.А. 

6  ОТЫРЫС – маусым 
1. "Болашақ магистралі 2023" арнайы пәндері 

бойынша Республикалық студенттік 
олимпиаданы өткізу қорытындысы 

Шунаева А.Ж. 

2. Педагог қызметкерлерді аттестаттаудан өткізу 
қорытындысы 

Шунаева А.Ж. 
Цуканова Н.Р., 
Кунаева А.А. 

3. 2022-2023 оқу жылындағы әдістемелік жұмыс 
жоспарының орындалуын талдау 

Шунаева А.Ж., 
Цуканова Н.Р. 

4. 2023-2024 оқу жылына арналған әдістемелік 
жұмыс жоспарының жобасын әзірлеу 

Шунаева А.Ж., 
Цуканова Н.Р., 
Кунаева А.А. 

 

 

 

 



 
2022-2023 оқу жылына кәсіпорындар, ұйымдар базасында педагогтердің тағылымдамадан 

өту кестесі  
 

№ р/с Педагогтің Тегі, Аты, 
Әкесінің аты (бар болса) Мерзімі  Ұйым, кәсіпорын 

1 Калыкова Б.Р. Ақпан–наурыз2023 ж. "Петропавл Жылу 
Желілері" ЖШС 

2 Торлопова М.В. Ақпан–наурыз2023 ж. "Петропавл Жылу 
Желілері" ЖШС 

  
 

2022-2023 оқу жылына арналған аттестаттау жоспарында педагогтердің ашық сабақтарын 
өткізу кестесі 

№р/с 
Педагогтің Тегі, 
Аты, Әкесінің аты 
(бар болса) 

Пән / модуль, топ Өткізу күні Сабақ 
тақырыбы 

Сабақ 
түрі 

1 Әубакір А.Б. 
Бастапқы әскери және 
технологиялық дайындық    

2 Абдулхаимова И.С. Шет тілі     
3 Абилев А.С. Дене тәрбиесі    

4 Щукин В.Л. 
Электр машиналары мен 
аппараттары    



 
2022-2023 оқу жылында педагогтерді даярлау және олардың біліктілігін 
арттыру жөніндегі жұмыс бағыттары: 

⋅ оқыту мен тәрбиелеудің қолданыстағы нысандарын, әдістері мен 
құралдарын жетілдіру және енгізу; 

⋅ өз жұмысын тәжірибеге енгізу мақсатында педагогтерді білім берудің жаңа 
мазмұны, инновациялық білім беру және тәрбие технологиялары, озық 
отандық және шетелдік тәжірибе, психологиялық-педагогикалық 
ғылымдардың жетістіктері туралы жедел хабардар етуді қамтамасыз ету; 

⋅ ғылым мен техниканың қазіргі жағдайына, педагогика мен психологияның 
талаптарына жауап беретін пәндер бойынша Оқу құралдары мен басқа да 
оқу-әдістемелік материалдарды дайындау және басып шығару;  

⋅ педагогтің шығармашылық әлеуетін дамыту, педагог қызметкерлердің 
біліктілігі мен кәсіби шеберлігін арттыруды қамтамасыз ету, педагогикалық 
ұжымның ғылыми-әдістемелік әлеуетін жетілдіру; 

⋅ колледжде озық педагогикалық тәжірибені анықтау, жалпылау және тарату 
⋅ жеке-кәсіби құзыреттілікті арттыру, оқытушылардың біліктілігін арттыру 

мотивациясын дамыту; 
⋅ оқытушылардың шығармашылық әлеуетін іске асыру үшін жағдай жасау; 
⋅ оқыту сапасын бақылау жүйесін дамыту; 
⋅ білім беру үдерісін оқу-әдістемелік сүйемелдеуді өзектендіру бойынша 

жұмыстарды қамтамасыз ету; 
⋅ колледждің ақпараттық-әдістемелік ортасын дамыту. 

 

⋅ 1. Ұйымдастыру жұмысы 
⋅ 1.1. Әдістемелік кабинет базасында педагогтерді келесі құрамда аттестаттау 

бойынша жұмысты жалғастыру: 
Садкакасова З.З. - әдістемелік кеңестің төрағасы, директордың оқу 

жұмысы жөніндегі орынбасары; 
Шунаева А.Ж. - директордың оқу-әдістемелік жұмысы жөніндегі 

орынбасары; 
Кунаева А.А. - әдіскер; 
Цуканова Н.Р. - әдіскер; 
Охрименко Г.Ю. - кадр бөлімі меңгерушісінің м. а. 

 
 

 
 
 
 



 

1.2. 2022-2023 оқу жылына арналған кәсіби өсу үшін педагогтерді 
даярлау және біліктілігін арттыру жоспары 

 
№ 
р/с 

Іс - шара Өткізу 
мерзімі 

Жауаптылар  

1.  2021-2022 оқу жылындағы жұмыс нәтижелерін талдау 
және 2022-2023 оқу жылына педагогтерді аттестаттау 
бойынша жұмысты жоспарлау. 

27 тамыз 
 2022 ж. 

Шунаева А.Ж. 

2.  Аттестатталатын оқытушылар тізімін талқылау және 
бекіту 

27 тамыз  
2022ж. 

Педагогикалық 
кеңес 

3.  Сараптама кеңесі мен аттестаттау комиссиясының 
құрамын талқылау және бекіту, аттестаттау және 
сараптама комиссияларын құру туралы бұйрықтар 
жасау 

2022 жылдың 
10 
қыркүйегіне 
дейін 

Шунаева А.Ж. 

4.  Аттестаттаудан өту кестесін жасау қыркүйек Шунаева А.Ж. 

5.  Колледжде тәлімгерлікті ұйымдастыру, жас 
оқытушылармен жұмыс 

қыркүйек Шунаева А.Ж., 
Кунаева А.А.. 
Цуканова Н.Р. 

6.  Аттестаттау жөніндегі нормативтік-құқықтық 
құжаттарды; біліктілік сипаттамаларына қойылатын 
талаптарды зерделеу 

Жыл ішінде Шунаева А.Ж., 
Кунаева А.А.. 
Цуканова Н.Р. 

7.  Педагог қызметкерлердің конкурстарға, 
семинарларға, Педагогикалық шеберлік 
фестивальдеріне және т. б. қатысу нәтижелерінің 
мониторингі 

Жыл ішінде Шунаева А.Ж., 
Кунаева А.А.. 
Цуканова Н.Р. 

 8 Аттестаттауды өткізу нысаны мен рәсімі, ҰБТ 
өтініштерін, біліктілік санатына аттестаттау үшін 
өтініштерді беру мәселелері бойынша 
консультациялар өткізу 

Жыл ішінде Шунаева А.Ж., 
Цуканова Н.Р., 
Кунаева А.А. 

9 Облыстық деңгейде оқытушылардың педагогикалық 
жұмыс тәжірибесін жинақтау және тарату 

Қазан - сәуір Шунаева А.Ж., 
Кунаева А.А.. 
Цуканова Н.Р. 

10 Педагогтердің біліктілігін арттыру курстарынан өту 
бойынша жұмысты ұйымдастыру 

Жыл ішінде Шунаева А.Ж., 
Кунаева А.А.. 
Цуканова Н.Р. 

11 Педагогикалық ұжымды педагог қызметкерлерді 
аттестаттау жөніндегі нормативтік-құқықтық базамен 
таныстыру 

Жыл ішінде Шунаева А.Ж., 
Кунаева А.А.. 
Цуканова Н.Р. 

12 Аттестатталатын оқытушылармен әңгімелесу. Топтық 
және жеке кеңес беру 

Жыл ішінде Шунаева А.Ж., 
Кунаева А.А.. 
Цуканова Н.Р. 

13 Ашық сабақтарға, сыныптан тыс іс-шараларға қатысу Жыл ішінде Шунаева А.Ж., 
Кунаева А.А.. 
Цуканова Н.Р. 

14 Педагогтердің кәсіби қызметі мен еңбек тәртібінің 
сапасын педагогтердің педагогикалық этика 
ережелерін білуі мен сақтауының критерийлерінің 
бірі ретінде бағалау 

Қазан - сәуір Педагогикалық 
әдеп жөніндегі 
кеңестің төрағасы 

15 Аттестатталатын оқытушылардың кәсіби 
жетістіктерін растайтын құжаттарды қабылдау 

Қараша - 
мамыр 

Шунаева А.Ж. 

16 2022 жылғы желтоқсанда, 2023 жылғы мамырда 
аттестатталатын оқытушылардың аттестаттау 

Желтоқсан - 
мамыр 

Шунаева А.Ж., 
Кунаева А.А., 



 
материалдары мен портфолиосын қарау Цуканова Н.Р. 

17 Мемлекеттік қызмет көрсетуге құжаттарды қабылдау Желтоқсан - 
мамыр 

Шунаева А.Ж., 
Кунаева А.А. 

18 Сараптамалық кеңестің отырыстарын өткізу және 
сараптамалық кеңестің қорытындыларын дайындау 

Желтоқсан - 
мамыр 

Шунаева А.Ж., 
Кунаева А.А., 
сараптама кеңесінің 
мүшелері 

19 Аттестатталатын оқытушыларды сараптамалық 
кеңестің қорытындыларымен таныстыру 

Желтоқсан - 
мамыр 

Шунаева А.Ж. 

20 Аттестаттау комиссиясының отырыстарын өткізу Желтоқсан - 
мамыр 

Шунаева А.Ж., 
Кунаева А.А., 
аттестаттау 
комиссиясының 
мүшелері 

21 Біліктілік санаттарын беруге (растауға) аттестаттау 
нәтижелері бойынша бұйрық дайындау 

Желтоқсан - 
мамыр 

Шунаева А.Ж. 

22 Біліктілік санаттарын беру (растау) туралы куәліктер 
беру 

Желтоқсан - 
мамыр 

Шунаева А.Ж. 

23 07130400 мамандығының арнайы пәндер 
оқытушыларының тағылымдама жоспарларын бекіту 

Ақпан-наурыз Шунаева А.Ж.,  

24 Мамандық апталарын, конференцияларды, 
конкурстарды, көрмелерді және т. б. ұйымдастыруға 
және өткізуге қатысу.; 

Наурыз  Шунаева А.Ж., 
Цуканова Н.Р., 
Кунаева А.А., ЦӘК 
төрағалары 

25 ISBN тағайындаумен авторлық материалдарды 
жариялауға дайындау туралы 

Сәуір  Шунаева А.Ж., 
Кунаева А.А. 

26 Педагог қызметкерлерді аттестаттаудан өткізу 
қорытындысы 

Маусым  Шунаева А.Ж. 
Цуканова Н.Р., 
Кунаева А.А. 

27 Педагогтерді аттестаттау жөніндегі 2023-2024 оқу 
жылына арналған жұмыс жоспарының жобасын 
әзірлеу 

Маусым  Шунаева А.Ж., 
Цуканова Н.Р., 
Кунаева А.А. 



 
Колледждің материалдық-техникалық базасын дамытудың 2022-2023 

оқу жылына арналған жоспары 
 
1. Мақсаты: білім беру процесіне жағдай жасау-қажетті материалдық-техникалық және 

оқу - әдістемелік жабдықтармен жарақтандыру білім беру процесінің материалдық-техникалық 
және оқу-әдістемелік базасын нығайту, студенттер мен персоналдың болуының қауіпсіз 
жағдайларын жасау, санитарлық-гигиеналық режимді, өртке қарсы және электр қауіпсіздігі 
шараларын сақтау. 

2. Негізгі міндеттер:  
1. Колледждің барлық инфрақұрылымын санитария және гигиена, өрт қауіпсіздігі, 

экология, дизайн, еңбекті қорғау және денсаулық талаптарына сәйкес келтіру, сондай-ақ 
студенттер мен түлектердің демалуына жағдай жасау.  

2. Студенттер мен қызметкерлердің кәсіби және жеке шығармашылық белсенділігін 
арттыруды қамтамасыз ететін колледждің материалдық-техникалық базасын дамыту. 

3. Кітапхана қорын электрондық білім беру ресурстарымен қамтамасыз ету. 
4. Қызметкерлердің еңбек жағдайларын жақсарту. 
 
Қойылған міндеттерге қол жеткізу жөніндегі іс-шаралар тізбесі 

№ 
р/с 

Қаралатын мәселелер 
бойынша жұмыстардың 

атауы 

Орындау 
мерзімі 

Индикаторлар/соңғы 
нәтиже 

Жауаптылар  

1 Колледждің жаңа оқу 
жылына дайындығын талдау 

2022 ж. 
тамыз 

Есепті қалыптастыру Колледж 
директоры, 
комиссия 

2 
Оқу жылының басталуына 
дайындық бойынша оқу 
аудиторияларын қарау 

2022 ж. 
тамыз 

Аудиториялардың 
паспорттарын бекіту әкімшілік 

3 
Ландшафты безендіруді 
жақсартумен колледж 
аумағын абаттандыру 

оқу жылы 
ішінде 

Колледж аумағын 
көгалдандыру 

Директордың 
ШБӘ жөніндегі 
орынбасары 

4 

Белгіленген талаптарға сәйкес 
колледж үй-жайларының 
санитарлық жай-күйі мен 
күтімін қамтамасыз ету 
бойынша іс-шаралар өткізу 

оқу жылы 
ішінде 

Санитарлық 
талаптарға сәйкестігі Директордың 

ШБӘ жөніндегі 
орынбасары 

5 Инклюзивті білім беру үшін 
жағдай жасау 

2022ж. 
қыркүйек - 
қараша  

Тактильді 
плиткаларды төсеу 

Директордың 
ШБӘ жөніндегі 
орынбасары 

6 
Оқу жабдықтарын, шығыс 
материалдарын сатып алуға 
өтінімдер жасау 

2022ж. 
қыркүйек - 
қазан  

2022-2023 оқу 
жылына оқу 
жабдықтарын, 
шығыс 
материалдарын 
сатып алуға 
өтінімдер 

ОӨЖ орынб., 
бөлімше 
меңгерушілері 

7 
Смета жасау және үй-
жайларға ағымдағы жөндеу 
жүргізу 

2023 ж. 
Сәуір  -
маусым  

Сметаны әзірлеуге 
арналған шарт 

Директордың 
ШБӘ жөніндегі 
орынбасары 

8 

"Электр жабдықтарын 
монтаждау және баптау" 
зертханасын заманауи 
жабдықтармен жарақтандыру 

2022 ж. 
Қараша - 
желтоқсан  

Электр жабдықтарын 
монтаждау үшін 
стендтер сатып алу 

ОӨЖ орынб., 
бөлімше 
меңгерушілері 

9 Автомобиль көлігіне 
техникалық қызмет көрсету 

2023 ж. 
Ақпан-сәуір  

Теңгерімдеу және 
шиномонтаж 

ОӨЖ орынб., 
бөлімше 



 
пунктін заманауи 
жабдықтармен жарақтандыру 

жабдықтарын сатып 
алу 

меңгерушілері 

10 

"CББ станоктарындағы 
токарлық және фрезерлік 
жұмыстар"құзыреттілік 
орталығын ашу 

2022 ж. 
Қыркүйек - 
қазан  

Ереже мен 
перспективалық 
жоспарды әзірлеу 

Директордың 
ОӨЖ жөніндегі 
орынбасары 

11 
"Өнеркәсіптік механика және 
монтаж" құзыреттілік 
орталығының ашылуы 

2023 ж 
ақпан - 
наурыз 

Ереже мен 
перспективалық 
жоспарды әзірлеу 

Директордың 
ОӨЖ жөніндегі 
орынбасары 

12 Колледждің компьютерлік 
паркін жаңарту 

оқу жылы 
ішінде 

Жинақтауыштарды 
сатып алу 

Дирек.АТ 
бойынша 
орынбасары, 
Мемлекеттік 
сатып алу 
жөніндегі маман 

13 
Практикалық сабақтарды 
өткізу үшін қажетті шығын 
материалдарын сатып алу 

2023 ж 
қараша - 
желтоқсан 

Металл, құрал-
саймандарды сатып 
алу 

Дирек. ОӨЖ 
бойынша 
орынбасары, 
Мемлекеттік 
сатып алу 
жөніндегі маман 

14 Жаңа буын оқу әдебиеттерін 
сатып алу 2023 ж 

наурыз-
мамыр 

Кітапхана қорын 
толықтыру 

Бөлімше 
меңгерушілері, 
Мемлекеттік 
сатып алу 
жөніндегі маман 

15 Бөлімше меңгерушілері, 
Мемлекеттік сатып алу 
жөніндегі маман 

март-май 
2023 г. 

Пополнение 
библиотечного 
фонда 

Заведующие 
отделениями, 
специалист по гос. 
закупкам 

16 Жарамсыз болып қалған 
мүкәммал мен жабдықты 
есептен шығаруды жүргізу 

Жыл ішінде Компьютерлік 
техниканы, жиһазды 
есептен шығару 

есептен шығару 
жөніндегі 
комиссия 

17 Өрт сөндіргіштерді ауыстыру, 
қайта зарядтау 

кестеге 
сәйкес 

Өрт сөндіргіштердің 
талаптарға сәйкестігі 

Дирек. ШБӘ 
орынбасары 

18 Спорттық жабдықтар мен 
мүкәммал сатып алу 

оқу жылы 
ішінде 

Спорттық 
жабдықтарды 
жаңарту 

Бөлімше 
меңгерушілері, 
Мемлекеттік 
сатып алу 
жөніндегі маман 



 
Байкен Әшімов атындағы Петропавл машина жасау және 

көлік колледжінің 2022-2023 оқу жылына 
арналған әлеуметтік әріптестікті 

дамыту жоспары 
 

Мақсаты:  Колледждің әлеуметтік - еңбек және экономикалық саясатын бірлесіп 
әзірлеу, қабылдау және іске асыру. 

Міндеттері:  жұмыс берушінің біліктілік талаптарына сәйкес келетін құзыретті маман 
даярлау. 

 Бағыты: Колледждің білім беру ортасын оқу-әдістемелік, ресурстық және өндірістік 
қамтамасыз ету. 

 
1-кесте-2022-23 оқу жылына арналған іс-шаралар жоспары 

 

№
р/
с 

Іс - шара мерзімі Индикаторлар 
соңғы нәтиже 

Жауаптылар  

1 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
 
 
 
5 
 
 

Жоғары оқу орындарына түскен 
колледж түлектерін анықтау 
    
 
Әлеуметтік серіктестердің 
дерекқорын құру және түзету 
 
 Аймақтың мамандарға деген 
қажеттілігін зерттеу   
 
"Әлеуметтік әріптес күні" 
бағдарламасы шеңберінде 
шығарушы бөлімшелердің дөңгелек 
үстелдер өткізуі, шарттар жасасу.   
 
 Оқытушылар мен өндірістік оқыту 
шеберлерінің тағылымдамадан өтуі 
туралы ережені жұмыс 
берушілермен бірлесіп әзірлеу 

Қыркүйек  
 
 
 
Қыркүйек 
- қазан 
 
Жыл 
ішінде 
 
Бөлім 
апталығы 
 
 
  
Қазан  
 
 

Есептерге 
Сәйкес 
 
 
Шарттарды 
қайта жасасу 
 
Мониторинг 
 
 
Өткізілді  
 
 
 
 
Кәсіпорындағы 
тағылымдама  
Әлеуметтік 
серіктестер 

Зав.отделения 
 
 
Зав. отделения. 
м. директора по УПР 
Зам. директора по ПО 
 
Зав. отделения. 
Зам. директора по ПО 
 
Зав. отделения. 
Зам. директора по 
УПР 
 
 
Әдіскер  
Бөл.меңгерушісі 
ӨО орынбасары 
Шеберхана 
меңгерушісі 

6 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 

Әлеуметтік серіктестерді мақсатты 
дайындық бойынша білім 
алушылардың жетістіктері туралы 
үнемі хабардар ету. 
 
Тапсыруды ұйымдастыру және 
өткізу теориялық және практикалық 
емтихандарды алу үшін 
 біліктілік разрядтары.  
 
 
Оқытушылық қызметті жүзеге асыру 
үшін өндіріс мамандарына 
консультативтік, әдістемелік көмек 
ұйымдастыру. 
 
 

Оқу 
жылы 
ішінде 
 
 
Мамыр - 
маусым 
 
 
 
 
Жыл 
ішінде 
 
 
 
 

Сұраныс 
бойынша 
ақпарат 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оқу-
әдістемелік 
құжаттар 
 
 
 

Әдіскер  
Бөл.меңгерушілері. 
ОӨЖ орынбасары 
ӨО орынбасары 
 
Бөл.меңгерушілері. 
ОӨЖ орынбасары 
 
 
 
 
Әдіскер  
ЦӘК, директордың 
ОӨЖ орынбасары 
 
 
 



 
9 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
11 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
13 
 
 
 
 
14 
 
 
15 
 
 
 
 
16 
 
 
 
 
 
 
17 

І курс студенттері арасында жұмыс 
берушілердің, өндірісте жұмыс 
істейтін колледж түлектерінің 
қатысуымен Кәсіби-насихаттау 
жұмыстарын ұйымдастыру және 
өткізу.  
 
     Түлектерді даярлау және жұмысқа 
орналастыру саласында бірлесіп іске 
асырылған жобалар санын ұлғайту. 
 
  
Ұлттық кәсіпкерлер палатасын 
студенттік кәсіпкерлікті қолдауға 
және жәрдемдесуге, түлектерді 
жұмысқа орналастыруға, жұмыс 
берушілермен ынтымақтастықты 
іздеуге және жолға қоюға 
бағытталған бірлескен іс-шараларға 
тарту. 
 
Колледждің әлеуметтік 
серіктестерінің кәсіпорындарына 
экскурсиялар өткізу 
    
 
Колледждің оқу-материалдық 
базасын нығайтуға көмек көрсетуге 
әлеуметтік әріптестерді тарту. 
 
     
 Іс-шараларды орындау сапасының 
мониторингі. 
 
Колледж түлектерін жұмыс 
орындарында жұмысқа орналастыру 
және бекіту мониторингін жүргізу. 
 
 
Әлеуметтік серіктестердің тәрбие 
процесін ұйымдастыруға қатысуы( 
 
 
 
 
 
Қолданыстағы регламенттеуші 
құжаттарды талдау және әлеуметтік 
әріптестіктің нормативтік-құқықтық 
базасын түзету 

Жыл 
ішінде 
 
 
 
 
 
Жыл 
ішінде 
 
 
 
Оқу 
жылы 
ішінде 
  
 
 
 
 
 
Оқу 
жылы 
ішінде 
 
 
Оқу 
жылы 
ішінде 
 
 
Қаңтар-
маусым 
 
Оқу 
жылы 
ішінде 
 
 
Оқу 
жылы 
ішінде 
 
 
 
 
Оқу 
жылы 
ішінде 

Жұмыс 
берушілер мен 
түлектердің 1 
курс 
студенттерімен 
кездесулері 
 
Сұраныс 
бойынша 
сұрау. 
 
 
Кәсіпкерлер 
палатасымен 
бірлескен 
жұмыс. 
 
 
 
 
 
Жазбаша сұрау 
салу бойынша 
 
 
 
Қажеттілік 
бойынша 
 
 
 
Мониторинг 
 
 
 
Мониторинг. 
 
 
 
Сала 
ардагерлерімен 
кездесулер, 
кәсіпорындарға 
экскурсиялар 
ұйымдастыру 
 
Нормативтік-
құқықтық 
құжаттармен 
жұмыс 

ЦӘК, директордың 
ОӨЖ орынбасары 
 
 
 
 
 
Бөлім.меңгерушілері. 
ЦӘК 
Директ. ӨО 
жөнін.орынбасары 
 
Бөлім.меңгерушілері. 
Дир.ОӨЖ 
орынбасары 
Директ. ӨО 
жөнін.орынбасары 
 
 
 
 
Дир.ОӨЖ 
орынбасары 
Директ. ӨО 
жөнін.орынбасары 
 
ЦӘК 
Директордың ОӨЖ 
жөніндегі орынбасары 
 
ЦӘК 
Директордың ОӨЖ 
жөніндегі 
орынбасары, бөлімше 
меңгерушілері 
бөлімше 
меңгерушілері,ЦӘК 
 
 
Бөлімше 
меңгерушісі,ЦӘК 
Директордың ОӨЖ 
жөніндегі орынбасары 
 
 
 
Директордың ӨО 
орынбасары 
Директордың ТЖ 
жөніндегі орынбасары 
Бөл.меңгерушілері,Ц
ӘК 
Директордың ОӨЖ 
орынбасары 
Юрист 



 
 



 
Оқу жұмысын жоспарлау және бақылау 

 
Оқу жұмысын жоспарлау оқу процесінің басталуы мен жүргізілуін 

анықтайтын оқу құжаттамасын уақтылы құрастыруға бағытталған. 
 

№р/с Жұмыстың атауы Орындау 
мерзімі 

Индикаторлар/соңғы 
нәтиже 

Жауаптылар  

1 2 3 4 5 
1.  Педагогикалық 

жүктемені бөлу 
2022жылғы 
27.08-ға дейін 

Барлық 
қызметкерлерді 
жылдық жүктемемен 
таныстыру 

Директордың оқу 
жұмыс жөніндегі 
орынбасары 

2.  Оқу сабақтарының 
кестесін жасау 

Оқу сабақтары 
басталардан 
бір апта бұрын 

Сабақ кестесі  Директордың оқу 
жұмыс жөніндегі 
орынбасары 

3.  Оқу жылына арналған 
оқу-тәрбие процесінің 
кестесін бекіту 

2022 жылғы 
05.09-ке дейін 

Оқу-тәрбие 
процесінің кестесі 

Директордың оқу 
жұмыс жөніндегі 
орынбасары 

4.  Колледждің оқу 
шеберханаларында оқу 
практикасын өткізу 
кестесін жасау 

2022 жылғы 
05.09-ке дейін 

Оқу практикасын 
өткізу кестесі 

Директордың оқу 
жұмыс жөніндегі 
орынбасары 

5.  Күнтізбелік-
тақырыптық 
жоспарларды бекіту 

Оқу сабақтары 
басталардан 
бір апта бұрын 

Күнтізбелік-
тақырыптық 
жоспарларға қол қою 

Директордың оқу 
жұмыс жөніндегі 
орынбасары 

6.  Қосымша сабақтар 
кестесін бекіту 

2022 жылғы 
27.08-ға дейін  

Қосымша сабақтар 
кестесіне қол қою 

Директордың оқу 
жұмыс жөніндегі 
орынбасары 

7.  Жұмыс жоспарларын 
жасау және бекіту: 
а) циклдік әдістемелік 
комиссиялар 
б) сынып жетекшілері 
в) зертханалар мен 
кабинеттер 

2022 жылғы 
27.08-ға дейін 

Жоспарлар  ЦӘК төрағасы;  
Каб.меңгерушісі 
(зертханалар); 
сынып 
жетекшілер 

8.  Аралық аттестаттау 
кестесін жасау 

Емтиханға 1 ай 
қалғанда 

Емтихан кестесі Директордың оқу 
жұмысы 
жөніндегі 
орынбасары; 
бөлімше 
меңгерушісі.  

9.  Емтихан 
материалдарын бекіту 

Емтиханға 1 ай 
қалғанда 

Емтихан 
материалдарына қол 
қою 

Директордың оқу 
жұмыс жөніндегі 
орынбасары 

 
  



 
"Байкен Әшімов атындағы Петропавл машина жасау және көлік 

колледжі"КМҚК 2022-2023 оқу жылына кәсіптік бағдар беру жұмысының 
жоспары  

  
Мақсаты:  
- жеке ерекшеліктеріне оңтайлы сәйкес келетін кәсіби қызмет саласын саналы және негізді 
таңдаған студенттер контингентін қалыптастыруды қамтамасыз ету; 
 - колледжге түсу кезінде болашақ талапкерлерді сапалы іріктеуді қамтамасыз ету;  
- колледжде жүзеге асырылатын мамандықтар мен мамандықтарды дәріптеу. 

 
№ Қаралатын мәселелер 

бойынша жұмыстардың 
атауы 

Орындау 
мерзімі 

Индикаторла
р/ соңғы 
нәтиже 

Жауаптылар   

1 Кәсіптік бағдар беру іс-
шараларын өткізу үшін қала 
мектептері бойынша колледж 
оқытушылары мен шеберлерін 
бекіту 

Желтоқсан  Бекіту 
жоспары 

дир.ОЖ жөн.орын 
Қабылдау 
комиссиясының 
жауапты хатшысы 

2 Жарнамалық өнімдерді әзірлеу, 
басып шығару және ұсыну: 
колледж мамандықтары туралы 
ақпараттық парақшалар, 
даңғылдар, буклеттер, стендтер 

Қыркүйек – 
ақпан 

Үлестірме 
материал 

Дир ОӨЖ  бойынша 
орынбасары. 
Дир. ақпараттық 
технологиялар 
жөніндегі 
орынбасары 
Қабылдау 
комиссиясының 
жауапты хатшысы 

3 Студенттер Парламентінің 
оқытушылары, ө/о шеберлері 
және мүшелері қатарынан дәріс 
тобын құру 

2022 ж 
желтоқсан 

Дәріс тобы Дир.ОТЖ бой.орын 
Қабылдау 
комиссиясының 
жауапты хатшысы 
 

4 Жаңа оқу жылына қабылдау 
бағыттары бойынша бейнеролик, 
кәсіптік бағдар беру 
әңгімелерінің, 
презентациялардың мазмұндық 
бөлігін дайындау 

2023 жыл 
қаңтар 

Видеоролик  Ақпараттық 
технологиялар 
жөніндегі дир 
орынбасары 
педагог-
ұйымдастырушы 

5 Жарнамалық материалды 
колледж, қала және облыс 
мектептерінің сайттарына 
орналастыру 

2023 жы 
ақпан 

Сайттағы 
талапкерге 
қосымша бет 

Дир. Ақпараттық 
технологиялар 
жөніндегі 
орынбасары,  
Қабылдау 
комиссиясының 
жауапты хатшысы 

6 Бітіруші сынып оқушыларын 
шақыра отырып, мамандықтар 

2023 жы 
ақпан - сәуір 

Конкурс  Дир.ОӨЖ 
жөн.орынбасары 



 
апталығын (кәсіби бағыттағы 
конкурстар) өткізу 

ЦӘК төрағалары 

7 Бекітілген мектептерге бару 
(бару есептерін тапсыру) 

Қаңтар - 
мамыр 

Есеп  Колледждің кәсіби 
бағдар берушілері 

8 Колледжге түскісі келетін 
студенттермен WhatsApp 
чаттарын құру 

Қаңтар- 
мамыр 

WhatsApp 
чаты 

Колледждің кәсіби 
бағдар берушілері 

9 Қала және облыс мектептерінің 
түлектері үшін Ашық есік күнін 
өткізу (оқушыларға 
экскурсиялар) 

2023 жыл 
наурыз - 
мамыр 

Экскурсия  Директордың ОЖ, 
ОТЖ, ОӨЖ 
орынбасарлары 

10 Ата-аналар жиналыстарында сөз 
сөйлеу, мектептердегі дөңгелек 
үстел жұмысына қатысу 

2023 жыл 
қаңтар - 
мамыр 

Есеп  Қабылдау 
комиссиясының 
жауапты хатшысы 
Кәсіптік бағдар 
берушілер 
Мектеп әкімшілігі 

11 "Досыңды шақыр" акциясы 
(колледж туралы ақпаратты 
студенттер арқылы тарату) 

Мамыр - 
маусым 

 Қабылдау 
комиссиясының 
жауапты хатшысы  
ө/о шеберлері 
Сынып жетекшілері 

12 
 

Колледжге түсу мәселелері 
бойынша талапкерлер мен 
олардың ата-аналарына жеке 
кеңес беру 

Жыл ішінде Консультация  Қабылдау 
комиссиясының 
жауапты хатшысы, 
әкімшілік 

13 Ақпаратты БАҚ-та (газеттерде, 
телеарналарда, әлеуметтік 
желілерде)орналастыру 

2023 мамыр-
тамыз  

БАҚ-тағы 
ақпарат 

Қабылдау 
комиссиясының 
жауапты хатшысы  
Дир ОӨЖ 
жөн.орынбасары. 
дир.ақпараттық 
технологиялар 
жөніндегі 
орынбасары 



 
1 курс студенттерін 2022-2023 оқу жылына арналған колледждегі білім 

беру - тәрбие процесіне бейімдеу жөніндегі іс-шаралар жоспары 
Мақсаты: колледждегі білім беру-тәрбие процесіне жаңа қабылдау 

студенттерінің табысты бейімделуіне ықпал ететін әлеуметтік-психологиялық, 
педагогикалық жүйелі іс-шараларды жүзеге асыру. 

Міндеттер: 
1. Студенттерді жаңа оқу жағдайларына дайындау.  
2. Оң оқу мотивтерін қалыптастыру. 
3. Сабақтан тыс уақытта жеке тұлғаның өзін-өзі жүзеге асыруының қосымша 

кеңістігін жасаңыз. 
4. Студенттердің жаңа білім беру ортасымен байланысты психологиялық және 

физикалық ыңғайсыздықты ескерту және жою. 
  
№ Жұмыс мазмұны Орындау 

мерзімі 
Жауаптылар  

Диагностикалық жұмыс 
1. Жаңа қабылдау студенттерінің жеке 

істерін зерттеу 
Қыркүйек- 
қазан 

ө/о шеберлері, 
сынып 
жетекшілер, 
әлеу.педагог, 
педагог-психолог 

2.  Бірінші курс студенттерінің 
колледждегі оқу жағдайларына 
бейімделу деңгейін диагностикалау 
(А.А.Реан және В.А.Якунин 
студенттерінің оқу мотивациясын 
диагностикалау әдістемесі, 
Н.Ц.Бадмаеваның модификациясы; 
Т.Д Дубовицкая, А.В.Крылова ЖОО 
студенттерінің бейімделуі) 

Сентябрь-
октябрь 

Педагог-психолог 

Түзету-дамыту жұмысы 
1 "1 курс студенттерін бейімдеу 

бойынша түзету бағдарламасына" 
сәйкес тренинг элементтерімен 
сабақтар өткізу 

Қыркүйек - 
қараша 

Педагог-психолог 

2 Бейімделу қиындықтары бар 
студенттерге арналған жеке 
кеңестер 

Жыл ішінде, 
сұраныс 
бойынша 

Педагог-психолог 

Білім беру қызметі 
1. Жаңа жинақтың студенттерімен 

сәтті қарым-қатынас жасау 
бойынша мұғалімдерге ұсыныстар 
әзірлеу 

Жыл ішінде  Педагог-психолог 

2.  Ата-аналар жиналыстарында сөз 
сөйлеу, студенттерді сәтті бейімдеу 
мақсатында ата-аналарға ұсыныстар 
әзірлеу 

Кестеге 
сәйкес 

Педагог- психолог 



 
Ә/Б кураторларының 2022/2023 оқу жылына  

арналған ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ 
 

1. Оқытушының жалпы педагогикалық және іскерлік біліктілігін 
арттыру 

№ 
Р/с 

Жұмыстың мазмұны Орындау 
мерзімі 

Жауаптылар  

1. "Білім туралы" ҚР Заңын іске асыру. Жыл ішінде Кураторлар 
2. Мерзімді баспа материалдарын, озық 

технологиялық әдістерді зерделеу, тәрбие 
процесіне енгізу. 

Жыл ішінде Кураторлар 

3. ӘБ жұмысына, әдістемелік кеңестерге, 
семинарларға, колледж ішіндегі 
конференцияларға қатысу. 

Жыл ішінде Кураторлар 

4. Облыстық семинарларға, облыстық циклдік 
комиссиялардың отырыстарына, басқа оқу 
орындарында ашық тәрбие іс-шараларына 
қатысу. 

Жыл ішінде Кураторлар 

5. Кураторлардың педагогикалық шеберлігін 
жетілдіру және тәжірибе алмасу 
мақсатында кураторлық сағаттардың өзара 
қатысуын ұйымдастыру. 

Жыл ішінде Кураторлар 

6. Біліктілікті арттыру курстарына қатысу. Кесте бойынша Кураторлар 
 
2.      Ұйымдастыру жұмысы 
№ 
р/с 

Жұмыстың мазмұны Орындау мерзімі Жауаптылар  

1.  Кураторлардың әдістемелік 
бірлестігінің жұмысын ұйымдастыру. 

Жыл ішінде ӘБ төрағасы 

2.  Әдістемелік бірлестіктің отырыстарын 
өткізу 

Кесте бойынша ӘБ төрағасы 

3.  Ашық кураторлық сағаттар мен іс-
шараларды өткізуді ұйымдастыру. 

Кесте бойынша ӘБ төрағасы 
кураторлар 

4.  ӘБ бойынша ашық іс-шаралар өткізу 
туралы педагогикалық ұжымды 
уақтылы хабардар ету 

өткізу күнінен бір 
апта бұрын 

ӘБ төрағасы 

5.  ӘБ мүшелері арасында 
тапсырмаларды ұйымдастыру және 
бөлу 

Жоспар бойынша ӘБ төрағасы 

 
3.        Әдістемелік жұмыс  
№ Жұмыстың атауы Мерзімі  Жауаптылар  
1 Педагогтердің топтарда тәрбие жұмысының 

жоспарларын модельдеуге және құруға 
теориялық, әдістемелік және психологиялық 
дайындығын қамтамасыз ету. 
1.Куратордың нормативтік құжаттамасымен 
жұмыс. 
2. Куратордың лауазымдық нұсқаулықтарын 
зерттеу. 
3.АКТ қолдану саласында педагогтердің 
біліктілігін арттыру. 

Жыл ішінде ӘБ төрағасы 
кураторлар 

2 Кураторларға ашық кураторлық сағаттар мен Жыл ішінде ӘБ төрағасы 



 
сыныптан тыс іс-шараларды өткізуге және 
дайындауға әдістемелік көмек көрсету 

3 Жас оқытушылармен жұмыс Жыл ішінде ӘБ төрағасы 
4 Аналитикалық жұмыс Жыл ішінде ӘБ төрағасы 
5 Тұлғаны дамытуға бағытталған білім берудің 

озық әдістерін пысықтау және енгізу. 
Жыл ішінде ӘБ төрағасы 

Кураторлар  
6 Кураторлардың жұмысын, әдістемелік 

әзірлемелерді, ашық іс-шараларды қарау және 
талқылау. 

Ашық іс-
шараларды 

өткізу 
кестесіне 

сәйкес 

ӘБ төрағасы 
Кураторлар 

Директордың ОТЖ 
жөніндегі орынбасары  

7 Кураторлардың шығармашылық есебі маусым Кураторлар 
 

8 ӘБ кураторларының оқу жылындағы жұмысы 
туралы есеп 

маусым ӘБ төрағасы 

 
4. ӘБ отырыстарының кестесі 
 

Отырыс нөмірі Өткізу күні Жауапты тұлға 
№ 1отырыс 2022 жыл тамыз ӘБ төрағасы 
№ 2 отырыс 2023 жыл қаңтар ӘБ төрағасы 
№ 3отырыс 2023 жыл наурыз ӘБ төрағасы 
№ 4 отырыс 2023 жыл маусым ӘБ төрағасы 



 
 5. 2022/ 2023 оқу жылына арналған ӘБ отырыстарының жоспары 
 

Күн тәртібі Күні  Жауапты 
тұлғалар 

Орындалуы 
туралы белгі 

1 3 4 5 
№ 1 отырыс: "Кураторлардың 2022-2023 оқу жылына арналған жұмысын ұйымдастыру". 

1. Колледждің тәрбие жұмысының негізгі 
бағыттары. 2022-2023 оқу жылына арналған 
ӘБ жұмыс жоспары.  
2. Куратор мен ө/о шеберіне көмектесетін 
нормативтік құжаттар.  
3. Куратор және ө/о шебері папкасы.   
4. Ішкі тәртіп ережелерін қарау және 
бекіту. 
5. Сабақты өткізіп жіберетін 
студенттермен жұмыс жөніндегі жадынаманы 
қарау және бекіту. 

 
 
 

2022 
 тамыз 

Директордың 
ОТЖ жөніндегі 

орынбасары 
 

ӘБ төрағасы 
 
 
 
 

 

№ 2 отырыс: "Ұжымның қалыптасуындағы куратордың рөлі және оның әрбір білім 
алушының жеке басын қалыптастыруға әсері. "Тәуекел тобындағы" студенттермен жұмыс. 
1. Студенттермен сыныптан тыс жұмыстың 
заманауи түрлері. 
2. Білім алушылардың деструктивті мінез-
құлқын ерте анықтау және оған жауап беру 
бойынша педагогтердің іс-қимыл алгоритмі. 
3. Жеке тұлғаның сәтті әлеуметтенуінің негізі 
ретінде топтағы психологиялық климат. 
4. Куратордың шеберлігі: табыстың 
құпиялары. 

2023 
қаңтар 

ӘБ төрағасы 
Әлеуметтік  

педагог 
 

Психолог 
 

Кураторлар  

 

№ 3 отырыс: "Білім алушыларды тәрбиелеу процесінде олардың даралығын дамыту. 
Тәрбие үдерісіндегі Денсаулық сақтау технологиялары". 

1.Білім алушыларды тәрбиелеу процесінде 
олардың даралығын дамыту. 
2.Колледж жұмысына денсаулық сақтау 
технологияларын енгізу. 
3.Колледждің тәрбиелік ортасында білім 
алушылардың этносаралық толеранттылығын 
қалыптастыру. 
4.Отбасы мен колледждің өзара іс-қимылы 
білім алушылардың даралығын дамытудың 
кепілі ретінде. 

2023 
наурыз 

 
ӘБ төрағасы 

 
Кураторлар 

 
Әлеуметтік  

педагог 
 

 

№ 4 отырыс: "Колледждегі тәрбие жұмысын талдау. Кураторлардың 2022 - 2023 оқу 
жылындағы жұмысының қорытындысын шығару". 
1. 2022-2023 оқу жылындағы топтағы тәрбие 
жұмысы бойынша кураторлардың 
шығармашылық есептері. 
2. Кураторлар жұмысының 2023-2024 оқу 
жылына арналған басым бағыттары.  
3. 2023-2024 оқу жылына арналған тәрбие 
жұмысын перспективалық жоспарлау. 
4. Әр түрлі 

 
 
 

2023 
маусым 

 
 
 
 

 

Директордың 
ОТЖ 

орынбасары 
 

 ӘБ төрағасы 
 

Кураторлар  
 

 

 



 
"Көлік және тасымалдауды ұйымдастыру"  

Күндізгі бөлімшесінің жұмыс жоспары 
№ 
р/с Іс - шара Орындау 

мерзімі 

Индикаторлар
/ соңғы 
нәтиже 

Жауаптылар  

1 2 3 4 5 
ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖҰМЫСЫ 

1. Білім күнін өткізуге қатысу. 01.09.2022ж. 
Ішкі тәртіп 
ережелері 

Бөлім.меңгеруші
лері 

Сын.жетекшілер 

2. Жаңа қабылдау студенттерінің 
жеке істерін зерттеу. 

2022 жыл 
қыркүйек 

Қабылданған 
студенттердің 

тізімі 

Бөлім.меңгеруші
лері 

Сын.жетекшілер 

3. 
Ата-аналар жиналыстарын 
өткізуге бақылауды және көмек 
көрсетуді жүзеге асыру. 

2022 жыл 
2023 жыл 

наурыз 

Ата-аналар 
чаты 

Бөлім.меңгеруші
лері 

Сын.жетекшілер 

4. 

Сынақ кітапшалары мен 
студенттік билеттерді ресімдеу 
мен беруді бақылауды жүзеге 
асыру. 

2022жыл 
Қыркүйек - 

қазан 

Сынақ 
кітапшалары 

мен студенттік 
билеттерді 
беру кітабы 

Бөлім.меңгеруші
лері  

5. 

Оқу және электрондық 
журналдардың ресімделуіне және 
жүргізілуіне бақылауды жүзеге 
асыру 

үнемі 

SmartNation 
Платформасы Бөлім.меңгеруші

лері 
Сын.жетекшілер 

6. 
Студенттердің оқу үлгерімі мен 
сабаққа қатысуын есепке алу мен 
талдауды ұйымдастыру 

Жыл ішінде 
Үлгерім/сабаққ

а қатысу 
ведомосы 

Бөл.меңгерушіле
рі 

7. 
Оқу сабақтарына қатысуды және 
студенттердің ағымдағы үлгерімін 
бақылауды жүзеге асыру 

күнделікті 
Рапортичка, 
ведомость 

Бөлім.меңгеруші
лері 

Сын.жетекшілер 

8. Дипломдардың ресімделуіне және 
берілуіне бақылауды жүзеге асыру 

2023 жыл 
маусым 

Диплом беру 
кітабы 

Бөл.меңгерушіле
рі 

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҰМЫС 

1. 

Колледжде оқу қызметін 
ұйымдастыру туралы жаңа 
жинақтың студенттерімен 
әңгімелесу өткізу. Анықтамалық 
нұсқаулықтар беру. 

02.09.2022ж. 

Ішкі тәртіп 
ережелері Бөлім.меңгеруші

лері 
Сын.жетекшілер 

2. Педагогикалық және әдістемелік 
кеңестердің жұмысына қатысу Жыл ішінде Хаттама  Бөл.меңгерушіле

рі 

3. Оқу сабақтарының өткізілуіне 
бақылауды жүзеге асыру жүйелі түрде Табель, сабақ 

кестесі 
Бөл.меңгерушіле

рі 

4. 

Студенттердің ағымдағы 
үлгерімінің және оқу сабақтарына 
қатысуының қорытындыларын 
шығаруды бақылауды жүзеге 
асыру 

Ай сайын 

Үлгерім/сабаққ
а қатысу 
ведомосы Бөл.меңгерушіле

рі 

5. Үлгерімі төмен студенттерге 
бақылауды жүзеге асыру жүйелі түрде 

Берешектерді 
тапсыру 

жөніндегі өкім 

Бөлім.меңгеруші
лері 

Сын.жетекшілер 

6. 
Семестрдегі үлгерімнің 
қорытындысын шығаруды 
бақылауды жүзеге асыру 

Жыл ішінде 
Семестрлік 
ведомость Бөл.меңгерушіле

рі 



 

7. Стипендиялық комиссияның 
жұмысына қатысу Жыл ішінде 

Стипендияға 
бұйрық 

Бөлім.меңгеруші
лері 

Сын.жетекшілер 

8. 
Студенттердің академиялық 
қарыздарын жоюды бақылауды 
жүзеге асыру 

Жыл ішінде 
Сынақ 

кітапшасы, 
ведомость 

Бөл.меңгерушіле
рі 

9. 
Студенттердің оқу үлгерімі мен 
сабаққа қатысуын жақсарту 
бойынша шаралар қабылдау 

Жыл ішінде 
Әңгімелер, ата-

аналармен 
жұмыс 

Бөл.меңгерушіле
рі 

10. 
Дипломдық жобалауды 
ұйымдастыруда бақылауды жүзеге 
асыру 

2023 жыл 
наурыз- сәуір 

Дипломдық 
жобаны 
орындау 
экраны 

Бөл.меңгерушіле
рі 

11. Дипломдық жобалаудың барысын 
бақылауды жүзеге асыру 

2023 жыл 
наурыз- сәуір 

Дипломдық 
жобаны 
орындау 
экраны 

Бөл.меңгерушіле
рі 

12. Біліктілік емтиханының барысын 
бақылауды жүзеге асыру. 

2023 жыл 
маусым 

Емтихан 
ведомосы 

Бөл.меңгерушіле
рі 

 ТӘРБИЕ ЖҰМЫСЫ 

1. 
Колледжде студенттердің 
міндеттері мен мінез-құлық 
ережелері туралы әңгіме өткізу 

2022 жыл 
қыркүйек 

Ішкі тәртіп 
ережелері 

Бөлім.меңгеруші
лері 

Сын.жетекшілер 

2. 
Жалпы колледждік іс-шараларды 
өткізуге қатысу Жыл ішінде 

Іс-шаралар 
кестесі 

Бөлім.меңгеруші
лері 

Сын.жетекшілер 

3. 
Топтардың активтерін сайлау және 
өзін-өзі басқаруды енгізуге 
жәрдемдесу  

Жыл ішіде 
Топтағы 
жиналыс 

хаттамасы 

Бөлім.меңгеруші
лері 

Сын.жетекшілер 

4. 
Студенттермен және олардың ата-
аналарымен жеке жұмыс жүргізу Жыл ішінде 

Онлайн чаттар, 
кездесулер 

Бөл.меңгерушіле
рі 

5. 
Оқу тәртібін жақсарту, 
студенттердің этика нормаларын 
сақтау жөнінде шаралар қабылдау 

жүйелі түрде 
Презентация, 
видео сабақ Бөл.меңгерушіле

рі 

6. 

Қауіпсіздік техникасы бойынша 
әңгімелесу-нұсқамалардың 
уақтылы өткізілуіне бақылауды 
жүзеге асыру 

Жыл ішінде 

ПБ және ТБ 
бойынша 

нұсқаулық 
Бөл.меңгерушіле

рі 

7. 

Колледж және жатақхана 
бойынша студенттердің 
кезекшілігін бақылауды жүзеге 
асыру. 

Жыл ішінде 

Кезекшілік 
кестесі Бөл.меңгерушіле

рі 

ӘКІМШІЛІК-ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҰМЫС 

1. 
Жатақханада тұру ережелері 
туралы студенттермен жаңа жиын 
өткізу 

2022 жыл 
қыркүйек 

Жатақханада 
тұру ережелері 

Бөл.меңгерушіле
рі 

Сынып жет. 

2. 
Жатақханада тұратын 
студенттерге бақылауды жүзеге 
асыру 

Жыл ішінде 
Жатақханаға 
бару кестесі 

Бөл.меңгерушіле
рі 

Сынып жетек. 

3 Колледж аумағын абаттандыруға 
бақылауды жүзеге асыру Кесте бойынша Жоспар  Бөл.меңгерушіле

рі 



 
"Темір жолдардың жылжымалы құрамын пайдалану, жөндеу және техникалық қызмет көрсету" бөлімшесінің жұмыс 

жоспары 
№ 
р/с Іс - шара Орындау мерзімі Индикаторлар/соңғы нәтиже Жауаптылар  

1 2 3  4 
 ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ ІС-ШАРАЛАР    
1. Білім күнін өткізуге қатысу. 01.09. 2022ж. Мерекелік жиналыс Бөл.меңгерушісі 

Сынып жетекшісі 
2. 
 

Жаңа жиын оқушыларының жеке істерін 
зерделеу. 

 
2021 жыл 

тамыз 

Топтың әлеуметтік төлқұжаты Бөл.меңгерушісі 
Сынып жетекшісі 

3. Колледжде оқу іс-әрекетін ұйымдастыру, сыртқы 
түрі және мінез-құлық ережелері туралы 
студенттермен әңгіме жүргізу. 

2022 жыл  
Қыркүйек 

қазан 

Колледж Жарғысымен және ішкі 
тәртіп Ережелерімен танысу 

Бөл.меңгерушісі 
Сынып жетекшісі 

4. Топ активтерін сайлау. 2022 жыл қыркүйек Топ активін құру, колледж 
старостатын құру 

Сынып жетекшілер 

5. Үлгерім кітапшалары мен студенттік билеттерді 
ресімдеу мен беруді бақылауды жүзеге асыру. 

2022 жыл  
Қыркүйек 

қазан 

Үлгерім кітапшалары мен 
студенттік билеттерді беру 

Бөлімше меңгерушілері 
 

6. Ата-аналар жиналыстарын өткізуге бақылауды 
және көмек көрсетуді жүзеге асыру. 

Жылына 2 рет Топтардағы ата-аналар 
жиналысының хаттамалары 

Бөл.меңгерушісі 
Сынып жетекшісі 

7.  Студенттердің оқу үлгерімі мен сабаққа 
қатысуын есепке алу мен талдауды ұйымдастыру. 

Жыл ішінде Үлгерім және сабаққа қатысу 
ведомостарын тапсыру 

Бөл.меңгерушісі 
Сынып жетекшісі 

8. Теориялық оқытуды есепке алу журналдарының 
толтырылуын тексеру. 

үнемі Теориялық оқытуды есепке 
алудың толтырылған 
журналдары 

Бөлімше меңгерушілері 

9. Үлгерімі төмен және сабақтан қалуға жол беретін 
студенттерге дәлелсіз себептермен бақылауды 
жүзеге асыру. 

жүйелі түрде Студенттермен және олардың 
ата-аналарымен 

профилактикалық әңгімелер, 
жазалау туралы бұйрықтар 

Бөл.меңгерушісі 
Сынып жетекшісі 

10. Мамандық апталығын ұйымдастыру. 2023 жыл қаңтар Атқарылған жұмыс туралы ЦӘК 
есебі 

Бөлімше меңгерушілері 
ЦӘК 

 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҰМЫС    

1. Колледжде оқу жылына оқу қызметін 
ұйымдастыру туралы әңгіме өткізу.  

қыркүйек 2022ж. Оқу жылына арналған оқу 
процесінің кестесімен танысу  

Бөлім меңгерушісі, сынып 
жетекшілері. 

2. Оқу сабақтарын өткізуді жүйелі бақылау. үнемі Сабақтарға өзара қатысу, Бөлімше меңгерушісі 



 
теориялық оқытуды есепке алу 
журналын тексеру 

3. Үлгерім мен сабаққа қатысуды қорытындылау. Жылына 2 рет 
(семестр 
аяқталғаннан кейін) 

Мамандық бойынша жиынтық 
ведомость 

Бөлімше меңгерушісі 

4. Академиялық қарыздарды белгіленген мерзімде 
жоюды бақылау. 

жыл бойы Студенттермен жұмыс 
журналына тіркелу 

Сынып жетекшілері 

5. Үлгермегендермен қосымша сабақтар өткізуді 
бақылау. 

 кесте бойынша Пәндер бойынша кеңес беру Бөлімше меңгерушісі 

6. Оқу сабақтарына, сынып сағаттарына қатысу. жыл бойы. Сабаққа қатысу парағы Сынып жетекшілері 
7. Топтардағы оқу-әдістемелік және тәрбие 

жұмысының жай-күйін қарау. 
Айына 1 рет Сынып жетекшілерінің 

жиналысы 
Бөлімше меңгерушісі 

8. Дипломдық жобалауды ұйымдастыруда 
бақылауды жүзеге асыру 

сәуір 2023ж. Дипломдық экранды толтыру Бөлімше меңгерушісі 

9. Дипломдық жобалау барысын бақылауды жүзеге 
асыру 

мамыр-маусым 
2023ж. 

Дипломдық экранды толтыру Бөлімше меңгерушісі 

 ТӘРБИЕ ЖҰМЫСЫ    
1. Колледжде студенттердің міндеттері мен мінез-

құлық ережелері туралы әңгімелер өткізу. 
Қыркүйек 2022ж. Хаттама Бөлімше меңгерушісі 

Сынып жетекшілер 
2. Тақырыптық кештерге, мерекелерге қатысу. Колледж жоспары 

бойынша. 
 Топ активі 

3. Жалпы колледждік іс-шараларды өткізуге қатысу Колледждің тәрбие 
жұмысының 
жоспары бойынша 

Есеп 
Сөз сөйлеулер 

Бөлімше меңгерушісі 
Сынып жетекшілер 

4. Сынып сағаттарын өткізу және өткізуді бақылау. Топтардағы сағат 
кестесі бойынша. 

 Директордың тәрбие 
жұмысы жөніндегі 

орынбасары 
5. Студенттермен және олардың ата-аналарымен 

жеке жұмыс жүргізу 
жыл бойы Студенттермен және ата-

аналармен жұмыс журналына 
тіркелу 

Бөлімше меңгерушісі 
Сынып жетекшілер 

 ӘКІМШІЛІК-ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҰМЫС    
1. Кабинеттердің жаңа оқу жылына дайындығын 

тексеру. 
Тамыз 2022ж. Кабинеттердің паспорттары Кабинет меңгерушісі 

2. Бөлімше студенттерінің жатақханада тұруын 
және орналасуын бақылау. 

Үнемі Жатақханаға орналасу туралы 
бұйрық 

Бөлімше меңгерушісі 
Сынып жетекшілер 



 
3. Оқу кабинеттерінің санитарлық-гигиеналық 

жағдайын бақылау. 
үнемі Тексеру хаттамасы Бөлімше меңгерушісі 

Сынып жетекшілер 
Кабинет меңгерушісі 



 
"Энергетика" бөлімшесінің 2022-2023 оқу жылына арналған жұмыс  

ЖОСПАРЫ 
№ р/с ІС- ШАРА Орындау 

мерзімі 
Индикаторлар/
соңғы нәтиже Жауаптылар 

Ұйымдастыру жұмысы 

1. 
Студенттерді қабылдау жөніндегі 
қабылдау комиссиясының жұмысына 
қатысу.   

маусым 2022- 
тамыз 2022ж. 

Талапкерлердің 
тізімі  Бөлімше 

меңгерушісі 

2. 

Жаңа қабылдау студенттерінің жеке 
істерін зерттеу. қыркүйек-

2022ж. 

Қабылданған 
студенттердің 
тізімі 

Сынып 
жетекшілер  
Бөлімше 
меңгерушілері 

3. 

"Білім күнін" өткізуге қатысу. 

01.09.2022ж. 

Ішкі тәртіп 
ережелері 

Сынып 
жетекшілер  
Бөлімше 
меңгерушілері 

4. 

Колледжде оқу іс-әрекетін ұйымдастыру 
және мінез-құлық ережелері туралы жаңа 
топтағы студенттермен әңгімелер өткізу. 

қыркүйек-
қазан 
2022ж. 

Ішкі тәртіп 
ережелері 

Сынып 
жетекшілер  
Бөлімше 
меңгерушілері 

5. 

Топ активтерін сайлау. қыркүйек-
қазан 
2022 ж. 

Топ активін 
құру  

Сынып 
жетекшілер  
Бөлімше 
меңгерушілері 

6. 

Ата-аналар жиналысын өткізу Жарты 
жылдықта 1 
рет 

Ішкі тәртіп 
ережелері 

Сынып 
жетекшілер  
Бөлімше 
меңгерушілері 

7. 

топтар. 
қыркүйек-
қазан 
2022ж. 

Үлгерім 
кітаптары мен 
студенттік 
билеттерді 
беру кітаптары 

Хатшы 
Бөлімше 
меңгерушісі 

8 

Үлгерім кітапшаларын, студенттік 
билеттерді толтыру және беру. Апта сайын 

Сабаққа 
қатысуды 
бақылау 
журналы  

Сынып 
жетекшілер  
Бөлімше 
меңгерушілері 

9. 

Студенттердің оқу сабақтарына қатысуын 
және олардың үлгерімін бақылауды 
ұйымдастыру. Айына 1 рет 

Smart Nation Сынып 
жетекшілер  
Бөлімше 
меңгерушілері 

10. Топтардың оқу сабақтарының 
журналдарын тексеру. қыркүйек Есеп 2-ҰК Бөлімше 

меңгерушісі 

11. 

2-ҰК есебін тапсыру үшін деректерді 
дайындау және қалыптастыру. 

15 наурызға 
дейін 

Дипломдардың 
тақырыптары, 
практикаға 
келісім-шарт, 
практикаға 
жолдама, 
практика 
туралы есеп, 
диплом 

Сынып 
жетекшілер  
Бөлімше 
меңгерушілері 

Оқу-әдістемелік жұмыс 
1. Оқу сабақтарын өткізуді бақылау. Тұрақты SmartNation Бөлімше 



 
меңгерушісі 

2. 

Семестрдегі үлгерімнің қорытындысын 
шығару және белгіленген мерзімдерде 
академиялық берешектердің жойылуын 
бақылау 

Қыркүйек, 
қазан, қаңтар, 
ақпан, 
маусым 

Бөлімше 
бойынша 
жиынтық 
ведомостар 

Бөлімше 
меңгерушісі 
Сынып 
жетекшілері 

3. Оқу топтарындағы оқу-әдістемелік және 
тәрбие жұмысының жай-күйін қарау. Айына 1 рет 

Ішкі тәртіп 
ережелері 

Бөлімше 
меңгерушісі 
оқытушылар 
Сынып 
жетекшілері 

4. 
Ағымдағы үлгерімнің жай-күйін, оқу 
сабақтарының журналдарын дұрыс 
толтыруды бақылау. 

Айына 1 рет 
SmartNation Бөлімше 

меңгерушісі 

5.  Колледжді аттестаттауға құжаттаманы 
дайындау. 

қазан - 
желтоқсан 

Энергетика 
бөлімі 
бойынша Өзін-
өзі бағалау 
және 
электрондық 
құжаттар 

Бөлімше 
меңгерушісі 

6. 

Қорытынды аттестаттау, дипломдық 
жобаларды (жұмыстарды) алдын ала 
қорғау пәндері бойынша консультациялар 
өткізу кестесінің орындалуын бақылау. 

Оқу 
процесінің 
кестесіне 
сәйкес 

Дипломға 
дайындық 
экраны, 
дипломдық 
жұмыстарды 
қорғау кестесі 

Бөлімше 
меңгерушісі 
Пән 
оқытушылары 
 

7. 

Емтихандардың, сынақтардың өткізілуін 
бақылау; оқытушылардың сынақ емтихан 
ведомостары мен оқу журналдарын 
толтыруы және тапсыруы 

Сессиялар 
кезеңінде 

Емтихан 
кестесі, кесте. 

Бөлімше 
меңгерушісі 
 

8. 

Оқушылармен, ата-аналармен, пән 
мұғалімдерімен жеке жұмыс арқылы 
контингентті сақтау бойынша іс-шаралар 
өткізу 

Қыркүйек – 
маусым 

Контингент Бөлімше 
меңгерушісі, 
кураторлар ж/е 
дир.ТЖ орынб., 
Соцпедагог, 
психолог 

9. 
Кейіннен талдаумен оқушылардың 
сабаққа қатысуы мен үлгерімін жүйелі 
бақылауды ұйымдастыру 

Күн сайын, 
қыркүйек-
маусым 

Контингент Бөлімше 
меңгерушісі, 
кураторлар 

10. 

Кураторлардың есептілікті уақтылы 
жасауын қамтамасыз ету, қолданыстағы 
нормативтік құжаттарға сәйкес 
оқытушылардың құжаттамасын жүргізу 

2 айда 1 рет Контингент, 
үлгерім 

Бөлімше 
меңгерушісі, 
дир.ОТЖ 
орынб., ЦӘК 
төр. 

11. 

Өндірістік кеңестерді, директорлар мен 
педагогикалық кеңестерді дайындауға 
және өткізуге қатысу 

Жоспар 
бойынша 

Оқу нәтижелері 
бойынша бөлім 
меңгерушісінің 
есебі 

Бөлімше 
меңгерушісі 

12. 

Қорытынды аттестаттауға дайындық:  
1. Қорытынды аттестаттау кестесін жасау 
2. Рұқсат беру туралы бұйрықтың жобасы 

Мамыр - 
маусым 

Емтихан 
кестесі, 
дипломдық 
жұмыстардың 
дайындық 
экраны, 

Бөлімше 
меңгерушісі, 
ЦӘК төраға. 
Пән 
оқытушылары 



 
дипломдық 
жұмыстарды 
тапсыру кестесі 

13. 

Дипломдық жұмыстар/жобалар 
тақырыптарының тізбесін қайта қарау, 
тәжірибеге бағытталған жобаларға еңіс 
жасау: қолданыстағы стендтер, макеттер 
және т. б. 

Қаңтар- 
наурыз  

Диссертация 
тақырыптарын 
бөлу туралы 
бұйрық 
диссертация 
жетекшісін 
тағайындау 

Директордың 
ОЖ жөніндегі 
орынбасары 
Бөл.меңгеруші
сі 
 ЦӘК төрағасы 

14. 

Облыстық, республикалық деңгейдегі 
кәсіби шеберлік конкурстарына бөлім 
педагогтерінің қатысуын жандандыру. 

Наурыз - 
сәуір 

Сертификаттар, 
грамоталар, 
дипломдар  

Әдіскер  
бөлімше 
меңгерушісі 
ЦӘК төрағасы 

Тәрбие жұмысы 

1. 
 

Топтарда, бөлімшеде өзін-өзі басқаруды 
енгізу. Жыл ішінде 

Топ активі Бөлімше 
меңгерушісі 
Сынып 
жетекшілер 

2. 

Студенттермен құқықтық тақырыптар 
бойынша әңгімелер өткізу, құқық қорғау 
органдарының қызметкерлерімен 
кездесулер ұйымдастыру. 

Колледж 
жұмысының 
жоспары 
бойынша 

Құқық 
бұзушылықтард
ы азайту. 

Бөлімше 
меңгерушісі 
Сынып 
жетекшілер 

3. 

Колледж Жарғысымен, Академиялық 
адалдық Кодексімен, ішкі тәртіп 
Ережелерімен, колледж студенттерінің 
құқықтары мен міндеттерімен танысу 

Қыркүйек  

Нұсқаулық 
журналы 

Дир.ОЖ 
жөн.орынб. 
бөл.меңгеруші 
Кураторлар 

4. 
"Тәуекел топтары" деректер банкін 
қалыптастыру. Себепсіз сабақтан қалуға 
мүмкіндік беретін студенттерді анықтау. 

Қыркүйек - 
маусым 

Ата-аналарға 
жеке кеңес беру 
журналы 

Директордың 
ТЖ жөніндегі 
орынбасары 
бөлім 
меңгерушілері 
әлеуметтік 
педагог 
Педагог-
психолог 
кураторлар 

5. Студенттерді сабақтан тыс жұмыстармен 
жұмыспен қамтуды ұйымдастыру 

Қыркүйек- 
маусым 

Үйірме 
жұмысының 
кестесі 

Директордың 
ТЖ жөніндегі 
орынбасары 
бөлім 
меңгерушілері 
әлеуметтік 
педагог 
Педагог-
психолог 
кураторлар 

6. 

Әлеуметтік қауіпті жағдайдағы, қолайсыз 
отбасыларда тұратын немесе қолайсыз 
ортада тұратын кәмелетке толмағандар 
мен жасөспірімдерді (сауалнама жүргізу 
және байқау арқылы) анықтау 

Қыркүйек - 
маусым 

Тәуекел тобымен 
жұмыс жөніндегі 
Журнал, 
отырыстардың 
хаттамалары 

Директордың 
ТЖ жөніндегі 
орынбасары 
бөлім 
меңгерушілері 
әлеуметтік 
педагог 



 
Педагог-
психолог 
кураторлар 

7. Ашық есік күні сәуір 

Талапкерлер 
санын көбейту 

Директордың 
ТЖ жөніндегі 
орынбасары 
бөлім 
меңгерушілері 
жастар Комит 
жөніндегі 
Комитет ЦӘК 
төрағалары 

8. Оқу топтарының жалпы колледждік іс-
шараларға қатысуын бақылау. Жыл ішінде 

Іс-шараға қатысу 
және колледж 
сайтында 
орналастыру 
туралы бейне 
және фото есеп 

Сынып 
жетекшілер 

9. 
Мұражайларға, көрмелерге, тарихи 
орындарға экскурсияларды бақылау және 
ұйымдастыру. 

Жыл ішінде 

Іс-шараға қатысу 
және колледж 
сайтында 
орналастыру 
туралы бейне 
және фото есеп 

Сынып 
жетекшілер 

10. Жалпы қалалық іс-шараларға, 
мерекелерге қатысу. Жыл ішінде 

Іс-шараға қатысу 
және колледж 
сайтында 
орналастыру 
туралы бейне 
және фото есеп 

Сынып 
жетекшілер 

11. 
"Есептеу техникасы және бағдарламалық 
қамтамасыз ету" мамандығы 
апталығының өткізілуін бақылау. 

Колледж 
жұмысының 
жоспары 
бойынша 

Іс-шараға қатысу 
және колледж 
сайтында 
орналастыру 
туралы бейне 
және фото есеп 

ЦӘК 
Арнайы 
пәндер 
оқытушылары 

 Әкімшілік-шаруашылық жұмыс 
1. Бөлімше студенттерінің жатақханада 

тұруын және орналасуын бақылау. 
Үнемі Комиссия 

отырысының 
хаттамасы, 
студенттерді 
көшіру немесе 
көшіру туралы 
бұйрық 

Бөлім 
меңгерушісі 
сынып 
жетекшілері 

2. Оқу кабинеттерінің санитарлық-
гигиеналық жағдайын бақылау. 

Үнемі Кабинет 
паспорты 

Кабинет 
меңгерушісі 



 
"Машина жасау" бөлімшесінің 

 жұмыс жоспары 
 

№ 
Қаралатын мәселелер 

бойынша жұмыстардың 
атауы 

Орындау 
мерзімі 

Индикаторлар/соңғы 
нәтиже Жауапты 

1 2 3 4 5 
ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖҰМЫСЫ 

1 Жаңа жинақтың оқу 
топтарының сынып 
жетекшілерін тағайындау 

Тамыз  2022 
ж. 

Бұйрық  ОТЖ орынбасары, 
Бөлімше 

меңгерушілеріі 
2 Жаңа қабылдау 

студенттерінің жеке 
істерін зерттеу, топтарды 
қалыптастыру 

Тамыз - 
қыркүйек 
2022 ж. 

Бұйрық  Бөлімше 
меңгерушілері, сынып 

жетекшілер 

3 "Білім күні" іс-шарасын 
дайындауға қатысу 

Тамыз - 
қыркүйек 
2022 ж. 

Колледж сайтындағы 
фото есеп 

Сынып жетекшілер 

4 Бөлім студенттерін 
жатақханаға енгізу 

Тамыз - 
қыркүйек 
2022 ж. 

Бұйрық  Комендант, 
воспитатель 

общежития, классные 
руководители 

5 Оқу сабақтарының 
журналдарын дайындау 

Қыркүйек 
2022 г. 

Журналдарды толтыру Бөлімше 
меңгерушілері, сынып 

жетекшілер 
6 Студенттік билеттер мен 

сынақ кітапшаларын 
дайындау және беруді 
ұйымдастыру 

Қыркүйек  
2022 г. 

Журналға тіркелу және 
студенттік билеттер мен 

сынақ кітапшаларын 
беру 

Бөлімше 
меңгерушілері, сынып 

жетекшілер 

7 Жаңа қабылдау 
студенттерін оқу 
орнының ішкі тәртіп 
Ережелерімен, 
студенттердің құқықтары 
мен міндеттерімен 
таныстыру 

Қыркүйек 
2022 г. 

Танысу хаттамасы Бөлімше 
меңгерушілері, сынып 

жетекшілер 

8 Оқу топтары мен 
студенттік өзін-өзі 
басқару органдарының 
ұжымдарын 
қалыптастыру 
(старосталар, староста 
орынбасары, актив) 

Қыркүйек 
2022 г. 

Топ жиналысының 
хаттамасы 

Бөлімше 
меңгерушілері, сынып 

жетекшілер 

9 Студенттердің сабаққа 
қатысуын және ағымдағы 
үлгерімін бақылауды 
жүзеге асыру 

Жыл ішінде Топтың баяндамасы, 
сабаққа қатысу бойынша 

басшылардың апта 
сайынғы есептері, 
үлгерімнің айлық 

ведомостары 

Бөлімше 
меңгерушілері, сынып 

жетекшілер, ө/о 
шебері 

10 Ата-аналар 
жиналыстарын өткізуге 
бақылауды жүзеге асыру 
және көмек көрсету 

Жарты 
жылдықта 1 

рет 

Ата-аналар 
жиналысының 

хаттамасы 

Бөлімше 
меңгерушілері, сынып 

жетекшілер 

11 Топтардың оқу Айына 1 рет Бөлімше бойынша өкім Бөлім меңгерушілері 



 
сабақтарының 
журналдарын тексеру 

12 Үлгерімі төмен және 
сабақтан қалуға жол 
беретін студенттерге 
дәлелсіз себептермен 
бақылауды жүзеге асыру 

Үнемі  Сынып жетекшілерінің 
апта сайынғы есептері, 

ескертулер туралы 
бөлімше бойынша 

өкімдер 

Бөлімше 
меңгерушілері, сынып 

жетекшілер, ө/о 
шебері 

13 Ағымдағы және есептік 
құжаттамамен жұмыс 

үнемі Жұмыс кестесі Бөлімше 
меңгерушілері, сынып 

жетекшілер, ө/о 
шебері 

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҰМЫС 
1 Педагогикалық, 

әдістемелік кеңестер мен 
құқық бұзушылықтың 
алдын алу кеңесінің 
жұмысына қатысу 

Жыл ішінде Хаттама  Бөлімше 
меңгерушілері 

2 Оқу бағдарламаларын, оқу 
жүктемесін, сабақ 
кестесін, практиканы, 
студенттерді 
аттестаттауды және т. б. 
орындауды (өткізуді) 
бақылауды жүзеге асыру. 

Үнемі  Оқу жүктемесін орындау 
ведомостары 

Бөлімше 
меңгерушілері 

3 Студенттердің ағымдағы 
үлгерімі мен оқу 
сабақтарына қатысу 
қорытындыларын 
шығару және талдау 

Ай сайын Топтың үлгерімі мен 
сабаққа қатысуының ай 

сайынғы ведомосы 

Бөлімше 
меңгерушілері, сынып 

жетекшілер, ө/о 
шебері 

4 Оқу сабақтары мен 
сынып сағаттарына 
қатысу 

Жыл ішінде Кесте Бөлімше 
меңгерушілері 

5 Оқытушыларды ғылыми-
зерттеу, ғылыми-
әдістемелік жұмысқа 
тарту 

Жыл ішінде ЦӘК есебі Әдіскер,  
Бөлімше 

меңгерушілері 

6 Студенттерді қорытынды 
аттестаттауға емтихан 
материалын дайындау 

Жыл ішінде Емтихан материалын 
бекіту 

Оқытушылар  

7 Кабинеттерде заманауи 
ресімделген ақпараттық 
стендтер құру 

Жыл ішінде Стендтер Кабинет 
меңгерушілер, 
оқытушылар 

8 Оқу қызметін реттейтін 
жергілікті нормативтік 
құжаттарды әзірлеу және 
түзету 

Жыл ішінде Нормативтік құжаттар Бөлімше 
меңгерушілері 

ТӘРБИЕ ЖҰМЫСЫ 
1 Студенттердің 

ұжымшылдық, қоғамдық 
пікір, тапсырылған іс 
үшін жауапкершілік 
сезімін қалыптастыру 
бойынша жеке тәрбие 
жұмысы 

Жыл ішінде Есеп  Бөлімше 
меңгерушілері, сынып 

жетекшілер, ө/о 
шебері 

2 Колледж және жатақхана Кестеге Тіркеу журналы Бөлімше 



 
бойынша оқытушылар 
мен шеберлердің 
кезекшілігі 

сәйкес  меңгерушілері, сынып 
жетекшілер, ө/о 

шебері 
3 Сынып сағаттарын 

өткізу, студенттермен 
құқықтық тақырыптар 
және ТБ бойынша 
әңгімелесу 

Жыл ішінде Хаттама және ТБ 
журналы 

Бөлімше 
меңгерушілері, сынып 

жетекшілер, ө/о 
шебері 

4 Студенттерді колледждің 
қоғамдық қызметіне 
тарту, студенттік 
шығармашылық 
байқауларына қатысу 

Жыл ішінде Сынып жетекшілердің 
есебі 

Бөлімше 
меңгерушілері, сынып 

жетекшілер, ө/о 
шебері 

5 Колледждің ішкі тәртіп 
ережелерін сақтау 
бойынша ескертулері бар 
студенттердің ата-
аналарымен әңгімелесу 

Жыл ішінде Тіркеу журналы Бөлімше 
меңгерушілері, сынып 

жетекшілер, ө/о 
шебері 

6 Студенттердің ата-
аналарын оқушылардың 
үлгерімі, оқу тәртібі және 
мінез-құлқы туралы 
жүйелі түрде хабардар 
ету 

Жыл ішінде Чаттар ашу Сынып жетекшілер, 
ө/о шебері 

7 Бөлім студенттерінің 
спорт секцияларының, 
клубтардың жұмысына, 
қалалық және өлкелік 
жарыстарға қатысуы 

Жыл ішінде Үйірмелер мен 
секциялардың жұмыс 

кестесі 

Сынып жетекшілер, 
ө/о шебері 

ӘКІМШІЛІК-ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҰМЫС 
1 Кабинеттердің жаңа оқу 

жылына дайындығын 
тексеру 

Тамыз  2022 
ж. 

Дайындық актісі Бөлімше меңгерушісі 

2 Студенттердің 
жатақханада тұруының 
отбасылық-тұрмыстық 
жағдайларын зерделеу 

үнемі ЖБУ актісі Бөлімше меңгерушісі 

3 Оқу кабинеттерінің 
санитарлық-гигиеналық 
жағдайын бақылау 

үнемі кесте Бөлімше меңгерушісі 



 
Жалпы гуманитарлық пәндердің циклдік әдістемелік комиссиясының 2022-

2023 оқу жылына арналған жұмыс жоспары 
 

Бірлестіктің әдістемелік тақырыбы:"Студенттердің коммуникативтік құзыреттілігін дамыту 
үшін тұлғаға бағытталған оқыту технологиясын қолдану". 
 
Әдістемелік бірлестік жұмысының мақсаты:"Студенттерді кәсіби даярлау процесінде тұлғаға 
бағдарланған коммуникативтік технологиялардың тиімділігінің шарттары мен өлшемдерін 
теориялық негіздеу" 
 

№ 
Р/с 

Қаралатын мәселелер бойынша 
жұмыстардың атауы 

Орындау 
мерзімі 

Индикаторлар/ 
соңғы нәтиже 

Жауаптылар  

1 2 3 4 5 
1.  Ұйымдастыру жұмысы 

1.1 Циклдік комиссияның 2022-2023 
оқу жылына арналған жұмыс 
жоспарларын қарау және бекіту 

Тамыз  ЦӘК жұмыс 
жоспары бекітілсін 

Оспанова А.С. 
ЦӘК мүшелері 

1.2 Әдістемелік бірлестіктің 
отырыстарын ұйымдастыру 

Тамыз  Жоспарды бекіту Оспанова А.С. 
ЦӘК мүшелері 

1.3 Кабинеттердің паспорттары мен 
жұмыс жоспарларын бекіту 

Тамыз  Жоспарды бекіту Семеско В.Г. 

1.4 Оқытушылардың жеке жұмыс 
жоспарларын бекіту 

Тамыз  Жоспарды бекіту Оспанова А.С. 

1.5 Оқу жұмыс бағдарламаларын 
талқылау және бекіту 

Тамыз  ЖОБ бекіту Оспанова А.С. 

1.6 Үйірмелер мен 
факультативтердің жұмыс 
жоспарларын бекіту 

Тамыз  Жоспарды бекіту Оспанова А.С. 

1.7 Қазақстан халықтарының Тілдері 
күнін өткізу жоспарын талқылау 
және бекіту 

Тамыз  Жоспарды бекіту, іс-
шараны өткізуді 

ұйымдастыру 

Оспанова А.С. 

1.8 Ашық сабақтарды өткізу кестесін 
талқылау және бекіту, 

Жыл ішінде Қатысқан сабақты 
талдау 

Оспанова А.С. 
ЦӘК мүшелері 

1.9 Ағымдағы үлгерім туралы 
мәселелерді қарау 

Қазан  Талдау Оспанова А.С. 
ЦӘК мүшелері 

1.10 Дарынды студенттермен 
жұмысты ұйымдастыру 
(олимпиадаларға, конкурстарға, 
конференцияларға дайындық) 

Жыл ішінде Сертификаттар мен 
дипломдар 

Оспанова А.С. 

1.11 Оқу журналдарының дұрыс 
толтырылуын тексеру 

Жыл ішінде Бақылау Оспанова А.С. 

1.12 Билеттер мен аралық бақылау 
сынақтарын қарау 

Жыл ішінде Разработать Оспанова А.С.  
ЦӘК мүшелері 

2.  Оқу жұмысы 
2.1 Мұғалімдерге арналған 

олимпиадалар мен конкурстарға 
Жыл ішінде Сертификаттар мен 

дипломдар, баспа 
Оспанова А.С.  
ЦӘК мүшелері 



 
қатысу. басылымдары, 

конференция 
материалдарының 

жинақтары 
2.2 Қазақстан халқының Тілдері 

күніне арналған іс-шаралар 
Қыркүйек  Жоспарды бекіту, іс-

шараны өткізуді 
ұйымдастыру 

Оспанова А.С. 
ЦӘК мүшелері 

2.3 Бірінші жартыжылдықты 
қорытындылау 

Жыл ішінде  Қорытынды Оспанова А.С. 
ЦӘК мүшелері 

2.4 Әдістемелік бірлестік 
жұмысының қорытындысын 
шығару 

Маусым  Қорытынды Оспанова А.С. 
ЦӘК мүшелері 

3.  Әдістемелік жұмыс 
3.1 ЦӘК мәселесін талқылау және 

таңдау. 
Тамыз  Жоспарды бекіту Оспанова А.С. 

ЦӘК мүшелері 
3.2 Оқу-әдістемелік әзірлемелерді 

әзірлеу және бекіту: 
нұсқаулықтар, нұсқаулықтар, 
нұсқаулықтар, Нұсқаулық 
карталар, дидактикалық 
материалдар 

Жыл ішінде  Сертификаттар мен 
дипломдар, баспа 

басылымдары, 
конференция 

материалдарының 
жинақтары 

Оспанова А.С. 
ЦӘК мүшелері 

3.3 Тақырыптағы әдістемелік 
хабарлама:  
" Қазақ тілін кәсіби мамандыққа 
сәйкес оқыту " 
 "Қазақ және орыс әдебиетінің 
классиктерін құру негізінде 
рухани-адамгершілік тұлғаны 
қалыптастыру" 

Қазан  Жоспарды бекіту, 
іс-шараны өткізуді 
ұйымдастыру 

Қабденова А.Қ. 
Никитина Т.В. 

3.4 " Қазақ тілі сабағында оқытудың 
жаңа технологияларын 
пайдалану" тақырыбындағы 
әдістемелік хабарлама 
Қазақ тілі бойынша дербес 
жұмыс арқылы білім беру 
сапасын құзыреттілік тәсілмен 
арттыру. 

Қараша  Жоспарды бекіту, 
іс-шараны өткізуді 
ұйымдастыру 

Илюбаева Б.Б. 
Капасова  М.И. 

3.5 "Қазақ тілі сабақтарында 
ақпараттық-коммуникативтік 
технологияларды қолданудың 
тиімділігі" пәніне әдістемелік 
хабарлама 

Желтоқсан  Жоспарды бекіту, 
іс-шараны өткізуді 
ұйымдастыру 

Садыкова Д.Т. 

3.6 "Орыс тілі мен әдебиеті 
сабақтарындағы лексиканы 
лингвомәдени 
талдау"тақырыбындағы 

Ақпан  Жоспарды бекіту, 
іс-шараны өткізуді 
ұйымдастыру 

Ульянова И.А. 
Кунаева А.А. 



 
әдістемелік хабарлама 
"Академиялық еркіндік ТжКБ 
дамуының маңызды факторы 
ретінде" 

3.7 "Сөйлеу әрекетінің түрлері 
бойынша бағалау 
критерийлері"тақырыбындағы 
әдістемелік хабарлама 
"Шет тілін оқытудың дәстүрлі 
емес тәсілдерінің тиімділігі" 

Наурыз  Жоспарды бекіту, 
іс-шараны өткізуді 
ұйымдастыру 

Урусова Н.А. 
Глумова А.Г. 

3.8 "Колледж студенттерінің 
коммуникативтік құзыреттілігін 
дамытудың заманауи әдістері" 
пәніне әдістемелік хабарлама 

Мамыр  Жоспарды бекіту, 
іс-шараны өткізуді 
ұйымдастыру 

Абдулхаимова 
И.Р. 

3.9 Әдістемелік жұмыс жоспарларын 
орындау бойынша ЦӘК 
оқытушыларының есептері 

Маусым  Есеп  ЦӘК 
оқытушылар  

3.10 ЦӘК төрағасының 2021-2022 оқу 
жылындағы ЦӘК жұмысы 
туралы есебі 

Маусым  Есеп  Оспанова А.С. 

4.  Оқытушылардың шеберлігін арттыру бойынша жұмыс 
4.1 Педагогтар мен өндірістік оқыту 

шеберлерінің тәжірибесін 
жинақтау, конкурстарға, 
семинарларға, конференцияларға 
қатысу 

Жыл ішінде   Оспанова А.С. 
ЦӘК мүшелері 

4.2 Өзара сабақтар және сабақтарды 
талдау 

Жыл ішінде  Талдау Оспанова А.С. 
ЦӘК мүшелері 

4.3 Жаңа оқу-әдістемелік 
әдебиеттерге шолу 

Жыл ішінде  Әзірлеу Оспанова А.С. 
ЦӘК мүшелері 

5.  Тәрбие жұмысы 
5.1 Студенттерге колледжге 

бейімделу процесінде көмек 
көрсету 

Жыл ішінде  Іс-шараны әзірлеу, 
өткізуді 

ұйымдастыру 

Оспанова А.С. 
ЦӘК мүшелері 

5.2 Салауатты өмір салтын 
қалыптастыру 

Жыл ішінде  Іс-шараны әзірлеу, 
өткізуді 

ұйымдастыру 

Оспанова А.С. 
ЦӘК мүшелері 

5.3 Студенттермен жеке жұмыс Жыл ішінде  Іс-шараны әзірлеу, 
өткізуді 

ұйымдастыру 

Оспанова А.С. 
ЦӘК мүшелері 

5.4 "Техникалық шығармашылық" 
үйірмесін ұйымдастыру және 
жұмысы 

Жыл ішінде  Жоспар бекіту  Оспанова А.С. 
ЦӘК мүшелері 

5.5 Студенттердің үлгерімі мен 
сабаққа қатысуын талдау. 

Жыл ішінде  Талдау  Оспанова А.С. 
ЦӘК мүшелері 

5.6 Колледждің, қала мен облыстың Жыл ішінде  Сертификаттар мен Оспанова А.С. 



 
іс-шараларын, конкурстарын, 
семинарларын, тренингтерін 
дайындауға және өткізуге қатысу. 

дипломдар, баспа 
басылымдары, 
конференция 

материалдарының 
жинақтары 

ЦӘК мүшелері 

5.7 Ата-аналармен тұрақты байланыс. 
Оқу орнының ішкі тәртібін 
бұзатын студенттермен жеке 
жұмыс. 

Жыл ішінде  Ата-аналар 
жиналысы 

Оспанова А.С. 
ЦӘК мүшелері 

5.8 Мұхтар Әуезовтің 125 жылдығына 
арналған іс-шаралар, жалпы 
гуманитарлық пәндер 
мамандықтары апталығын өткізу 
іс-шаралар жоспарын талқылау 
және бекіту, 

Қазан  Іс-шараны әзірлеу, 
өткізуді 

ұйымдастыру 

Оспанова А.С. 
ЦӘК мүшелері 



 

Жалпы білім беретін пәндердің әдістемелік бірлестігінің жұмыс 
жоспары 

 
Бірлестіктің әдістемелік тақырыбы:"Құзыретті бәсекеге қабілетті маман 
даярлаудың шарты ретінде оқу пәндерін кешенді әдістемелік қамтамасыз етуді 
жаңғырту"  
 
Әдістемелік бірлестік жұмысының мақсаты: Оқу процесін әдістемелік 
қамтамасыз ету (мамандарды даярлау сапасын жақсартуға, оқу-бағдарламалық 
құжаттаманы жетілдіруге, студенттердің білімін бағалауға бірыңғай нормалар мен 
талаптарды әзірлеуге бағытталған іс-шараларды іске асыру). 
 
Негізгі міндеттер:  
1. Қолданыстағы оқу-әдістемелік құжаттаманы қарау және рецензиялау. 
2. Әдістемелік шеберлікті жетілдіру, педагог қызметкерлердің кәсіби, 
психологиялық-педагогикалық білімдерін жүйелі кеңейту. 
3. Озық тәжірибені зерттеу және жалпылау. Оқу жылының әдістемелік мәселесін 
әзірлеу. 
4. Жаңа бастаған оқытушыларға көмек көрсету. 
 
№ 
Р/с Мазмұны  Орындау 

мерзімі 
Индикаторлар/ 
соңғы нәтиже Жауаптылар  

1 2 3 4 5 
1  Ұйымдастыру жұмысы 

1.1 ЦӘК жалпы білім беру пәндерінің 
жоспарын талқылау және бекіту 

Тамыз  ЖББ ЦӘК бекітілген 
жоспары 

ЦӘК төрағасы 

1.2 Оқу жұмыс бағдарламаларын 
бекіту 

Тамыз  Бекітілген жұмыс 
бағдарламалары 

ЦӘК төрағасы 

1.3 Міндетті бақылау жұмыстарын 
бекіту 

Тамыз  Бекітілген бақылау 
жұмыстары 

ЦӘК төрағасы 

1.4 Ағымдағы оқу жылында 
аттестатталатын оқытушыларды 
ұсыну 

Тамыз  2022-2023 оқу 
жылында 

аттестатталатын 
оқытушылар тізімі 

ЦӘК төрағасы 

1.5 Кабинеттердің паспорттары мен 
жұмыс жоспарларын бекіту 

Тамыз  Бекітілген кабинет 
паспорттары 

ЦӘК төрағасы 

1.6 Оқытушылардың жеке жұмыс 
жоспарларын бекіту 

Тамыз  Оқытушылардың 
бекітілген жеке 

жұмыс жоспарлары 

ЦӘК төрағасы 

1.7 Оқытушылардың өзара 
сапарларының кестесін бекіту 

Тамыз  Бекітілген өзара 
сапарлар кестесі 

ЦӘК төрағасы 

1.8 2022-2023 оқу жылының 1-2 
семестріне арналған әдістемелік 
әзірлемелердің тақырыптарын 
қарау және бекіту 

Тамыз  ЖББ ЦӘК 
отырыстарының 

жоспары 

ЦӘК төрағасы 

1.9 Физика, химия, АӘД Қазан  Қауіпсіздік ЦӘК төрағасы 



 
кабинеттерінде қауіпсіздік 
техникасы бойынша 
журналдардың болуы және 
жүргізілуі туралы ақпарат 

журналдары 

1.10 Кәсіптік бағдар беру бойынша 
жұмыс 

Қаңтар - сәуір Мектептерден, вацап 
тобынан анықтама-

растау, фотоесеп 

ЦӘК мүшелері 

1.11 Жалпы білім беретін пәндер 
апталығын ұйымдастыру 

Сәуір  Фотоесеп, іс-
шараларды әзірлеу 

ЦӘК төрағасы 

2  Оқу жұмысы 
2.1 Оқу жүктемесіне сәйкес жалпы 

білім беретін пәндер 
оқытушыларының дәріс, 
практикалық және зертханалық 
сабақтарын өткізу 

Жыл ішінде Сабақ жоспарлары ЦӘК мүшелері 

2.2 Жалпы білім беретін пәндер 
бойынша қосымша сабақтар мен 
консультациялар өткізу 

Жыл ішінде Жеке кеңес беру 
кестесі 

ЦӘК мүшелері 

2.3 Жалпы білім беретін пәндер 
бойынша студенттердің білім 
сапасын ағымдағы бақылау 
нәтижелерін талдау 

Желтоқсан, 
маусым 

ЦӘК отырысының 
хаттамасы 

ЦӘК төрағасы 

2.4 Циклдік әдістемелік комиссия 
жұмысының қорытындысын 
шығару 

маусым ЦӘК отырысының 
хаттамасы 

ЦӘК төрағасы 

3  Әдістемелік жұмыс 
3.1 Жалпы білім беретін пәндер 

бойынша оқу-әдістемелік 
әзірлемелерді әзірлеу және 
бекіту: құралдар, нұсқаулықтар, 
ұсынымдар, Нұсқаулық карталар, 
дидактикалық материал 

Жыл ішінде Оқытушының ОӘК ЦӘК төрағасы 
ЦӘК мүшелері 

3.2 Студенттердің білім сапасын 
бақылау үшін тестілік базаны 
толықтыру 

Жыл ішінде Оқытушының ОӘК ЦӘК мүшелері 

3.3 ЦӘК отырыстарында әдістемелік 
хабарламалармен сөз сөйлеу 

Жыл ішінде ЖБО ЦӘК 
отырыстарының 

хаттамалары 

ЦӘК мүшелері 

3.4 Әдістемелік жұмыс жоспарларын 
орындау бойынша ЦӘК 
оқытушыларының есептері 

Маусым  Оқытушылардың 
есептері 

ЦӘК мүшелері 

3.5 ЦӘК төрағасының 2022-2023 оқу 
жылындағы ЦӘК жұмысы 
туралы есебі 

Маусым  Есеп  ЦӘК төрағасы 

4  Оқытушылардың шеберлігін арттыру бойынша жұмыс 
4.1 Педагогтердің тәжірибесін Жыл ішінде Сертификаттар,  ЦӘК мүшелері 



 
жинақтау, конкурстарға, 
семинарларға, конференцияларға 
қатысу 

дипломдар 

4.2 Өзара сабақтар және сабақтарды 
талдау 

Жыл ішінде Сабаққа қатысу 
карталары 

ЦӘК мүшелері 

4.3 Жаңа оқу-әдістемелік 
әдебиеттерге шолу 

Жыл ішінде ЦӘК отырысының 
хаттамасы 

ЦӘК мүшелері 

5  Тәрбие жұмысы 
5.1 Салауатты өмір салтын 

қалыптастыру 
Жыл ішінде Колледжде спорттық 

іс-шараларды өткізу 
кестесі 

ЦӘК мүшелері 

5.2 Үйірмелер жұмысын 
ұйымдастыру және жүзеге асыру 

Жыл ішінде Пәндік үйірмелердің 
бекітілген жұмыс 

жоспары 

ЦӘК мүшелері 

5.3 Студенттердің үлгерімі мен 
сабаққа қатысуын талдау. 

Жыл ішінде Студенттердің 
үлгерімі мен сабаққа 

қатысу парағы 

ЦӘК мүшелері 

5.4 Колледждің, қала мен облыстың 
іс-шараларын, конкурстарын, 
семинарларын, тренингтерін 
дайындауға және өткізуге 
қатысу. 

Жыл ішінде Фотоесеп, іс-
шараларды әзірлеу 

ЦӘК мүшелері 

5.5 Ата-аналармен тұрақты 
байланыс. Оқу орнының ішкі 
тәртібін бұзатын студенттермен 
жеке жұмыс. 

Жыл ішінде Отырыстардың 
хаттамалары 

ЦӘК мүшелері 

5.6 "Жалпы білім беретін пәндер 
апталығын" өткізу іс-шаралар 
жоспарын талқылау және бекіту 

Сәуір  ЖББ апталығын 
өткізудің бекітілген 
жоспары 

ЦӘК төрағасы,  
ЦӘК мүшелері 



 
"Машина жасау технологиясы" циклдік әдістемелік комиссиясының 

2022-2023 оқу жылына арналған жұмыс жоспары 
 

Бірлестіктің әдістемелік тақырыбы: "Дуальды оқыту жүйесінде студенттердің кәсіби 
даярлығының сапасын арттыру". 
 
Әдістемелік бірлестік жұмысының мақсаты: "Оқытушылар мен өндірістік оқыту 
шеберлерінің педагогикалық шеберлік деңгейін үздіксіз жетілдіру" 
 
Негізгі міндеттер:  
1. World Skills Kazakstan жобасын дамытуға инженерлік-педагогикалық қызметкерлер мен 
студенттерді тарту. 
2. Педагогтің шығармашылық әлеуетін дамыту, педагог қызметкерлердің біліктілігі мен кәсіби 
шеберлігін арттыруды қамтамасыз ету. 
6. Колледждегі озық педагогикалық тәжірибені анықтау, жалпылау және тарату. 
7. Педагогтерді аттестаттауды ұйымдастырушылық-әдістемелік қамтамасыз ету. 
8. Студенттердің шығармашылық және өзіндік жұмысын жетілдіру. 
9. Колледждің материалдық-техникалық базасын дамыту, нығайту және жаңғырту. 
10. Кадрларды даярлауға әлеуметтік серіктестерді тарту. 

№ 
Р/с 

Қаралатын мәселелер бойынша 
жұмыстардың атауы 

Орындау 
мерзімі 

Индикаторлар/ 
соңғы нәтиже 

Жауаптылар  

1 2 3 4 5 
1  ұйымдастырушылық жұмыс 

1.1 Циклдік комиссияның 2022-2023 
оқу жылына арналған жұмыс 
жоспарларын қарау және бекіту 

Тамыз  ЦӘК жұмыс 
жоспары 
бекітілсін 

Миролюбова О.П. 
ЦӘК мүшелері 

1.2 Әдістемелік бірлестіктің 
отырыстарын ұйымдастыру 

Тамыз  Жоспарды бекіту 
 

Миролюбова О.П. 
ЦӘК мүшелері 

1.3 Оқытушылардың жеке жұмыс 
жоспарларын бекіту 

Тамыз  Жоспарды бекіту  Миролюбова О.П. 
 

1.4 Оқу жұмыс бағдарламаларын 
талқылау және бекіту 

Тамыз  ОЖЖ бекіту Миролюбова О.П. 
 

1.5 2022/2023 оқу жылына арналған 
өндірістік оқыту және практика 
кестесін қарау және бекіту 

Тамыз  Кестені бекіту Сенькин П.В. 

1.6 Кабинеттердің паспорттары мен 
жұмыс жоспарларын бекіту 

Тамыз  Бекіту  Сенькин П.В. 

1.7 Жабдықтар мен материалдарға 
өтінімдерді қарау және бекіту 

Қыркүйек  Тізімді бекіту Рудаков А.Г. 

1.8 Ашық сабақтарды өткізу кестесін 
талқылау және бекіту 

Жыл 
ішінде 

Анализ 
посещенного 

занятия 

Миролюбова О.П. 
ЦӘК мүшелері  

1.9 Ағымдағы үлгерім туралы 
мәселелерді қарау 

Қазан  Талдау  Миролюбова О.П. 
ЦӘК мүшелері 

1.10 Кәсіби шеберлік конкурсын 
ұйымдастыру 

Жыл 
ішінде 

Сертификаттар 
мен дипломдар 

Миролюбова О.П. 

1.11 Арнайы пәндердің пәндік 
апталығын өткізуді ұйымдастыру 

Қараша – 
сәуір  

Кестені бекіту Миролюбова О.П. 
 



 
1.12 Кәсіпорында колледж 

студенттерінің кәсіптік 
практикадан өтуіне Мониторинг 
жүргізу 

Жыл 
ішінде 

Талдау  Рудаков А.Г. 

1.13 Оқу журналдарының дұрыс 
толтырылуын тексеру 

Жыл 
ішінде 

Бақылау  Миролюбова О.П. 
 

1.14 Билеттер мен аралық бақылау 
сынақтарын қарау 

Жыл 
ішінде 

Әзірлеу  Миролюбова О.П. 
ЦӘК мүшелері 

2  Оқу жұмысы 
2.1 Мұғалімдерге арналған 

олимпиадалар мен конкурстарға 
қатысу. 

Жыл 
ішінде 

Сертификаттар 
мен дипломдар, 

баспа 
басылымдары, 
конференция 

материалдарының 
жинақтары 

Миролюбова О.П. 
Члены ЦМК 

2.2 Өндірістік оқыту бойынша оқу 
сабақтарын өткізуді ұйымдастыру 

Жыл 
ішінде 

Кестені бекіту  Сенькин П.В. 

2.3 Бірінші жартыжылдықты 
қорытындылау 

Жыл 
ішінде 

Қорытынды  Миролюбова О.П. 
ЦӘК мүшелері 

2.4 Әдістемелік бірлестік жұмысының 
қорытындысын шығару 

маусым Қорытынды  Миролюбова О.П. 
ЦӘК мүшелері 

3  Әдістемелік жұмыс 
3.1 Оқу-әдістемелік әзірлемелерді, 

нұсқаулықтарды, нұсқаулықтарды, 
Нұсқаулық карталарды, 
дидактикалық материалдарды 
әзірлеу және бекіту 

Жыл 
ішінде 

Сертификаттар 
мен дипломдар, 

баспа 
басылымдары, 
конференция 

материалдарының 
жинақтары 

Миролюбова О.П. 
ЦӘК мүшелері 

3.2 Тақырыптағы әдістемелік 
хабарлама: дуальды оқыту 
аясында оқу процесінде 
интерактивті технологияларды 
қолдану 

Қазан  Жоспарды бекіту, 
іс-шараны 
өткізуді 
ұйымдастыру 

Сердалинов Р.М. 
Сущик М.М. 

3.3 Тақырыптағы әдістемелік 
хабарлама: өндірістік практика 
сабақтарында жалпы және кәсіби 
құзыреттіліктерді қалыптастыру 

Желтоқсан  Жоспарды бекіту, 
іс-шараны 
өткізуді 
ұйымдастыру 

Васильев К.Л. 
Чёрный А.Н. 

3.4 Арнайы пәндерді оқыту 
процесінде пәндік-тілдік 
интеграцияланған оқыту 
тақырыбындағы әдістемелік 
хабарлама 

Ақпан  Жоспарды бекіту, 
іс-шараны 
өткізуді 
ұйымдастыру 

Миролюбова О.П. 

3.5 Тақырыптағы әдістемелік 
хабарлама: жалпы кәсіптік пәндер 
сабақтарында ақпараттық-
коммуникативтік 
технологияларды қолдану 

Сәуір  Жоспарды бекіту, 
іс-шараны 
өткізуді 
ұйымдастыру 

Семоненко В.В. 
Симонов В.А. 
 

3.6 ЦӘК төрағасының 2022-2023 оқу 
жылындағы ЦӘК жұмысы туралы 
есебі 

Маусым  Есеп  Миролюбова О.П. 
 

 
4  Оқытушылардың шеберлігін арттыру бойынша жұмыс 



 
4.1 Педагогтар мен өндірістік оқыту 

шеберлерінің тәжірибесін 
жинақтау, конкурстарға, 
семинарларға, конференцияларға 
қатысу 

Жыл ішінде  Миролюбова О.П. 
ЦӘК мүшелері 

4.2 Өзара сабақтар және сабақтарды 
талдау 

Жыл ішінде Талдау  Миролюбова О.П. 
ЦӘК мүшелері 

4.3 Жаңа оқу-әдістемелік 
әдебиеттерге шолу 

Жыл ішінде Әзірлеме  Миролюбова О.П. 
ЦӘК мүшелері 

5  Тәрбие жұмысы 
5.1 Студенттерге колледжге 

бейімделу процесінде көмек 
көрсету 

Жыл ішінде Іс-шараны 
әзірлеу, өткізуді 

ұйымдастыру 

Миролюбова О.П. 
ЦӘК мүшелері 

5.2 Салауатты өмір салтын 
қалыптастыру 

Жыл ішінде Іс-шараны 
әзірлеу, өткізуді 

ұйымдастыру 

Миролюбова О.П. 
ЦӘК мүшелері 

5.3 Студенттермен жеке жұмыс Жыл ішінде Іс-шараны 
әзірлеу, өткізуді 

ұйымдастыру 

Миролюбова О.П. 
ЦӘК мүшелері 

5.4 "Техникалық шығармашылық" 
үйірмесін ұйымдастыру және 
жұмысы 

Жыл ішінде Жоспарды 
бекіту 

Миролюбова О.П. 
ЦӘК мүшелері 

5.5 Студенттердің үлгерімі мен 
сабаққа қатысуын талдау. 

Жыл ішінде Талдау  Миролюбова О.П. 
ЦӘК мүшелері 

5.6 Колледждің, қала мен облыстың 
іс-шараларын, конкурстарын, 
семинарларын, тренингтерін 
дайындауға және өткізуге 
қатысу. 

Жыл ішінде Сертификаттар 
мен дипломдар, 

баспа 
басылымдары, 
конференция 

материалдарыны
ң жинақтары 

Миролюбова О.П. 
ЦӘК мүшелері 

5.7 Ата-аналармен тұрақты 
байланыс. Оқу орнының ішкі 
тәртібін бұзатын студенттермен 
жеке жұмыс. 

Жыл ішінде Ата-аналар 
жиналысы 

Миролюбова О.П. 
ЦӘК мүшелері 



 
2022-2023 оқу жылына арналған "Автомобиль көлігіне техникалық қызмет 

көрсету, жөндеу және пайдалану" Арнайы пәндер оқытушылары мен өндірістік 
оқыту шеберлерінің циклдік әдістемелік комиссиясының жұмыс жоспары 

 
 

Бірлестіктің әдістемелік тақырыбы: Дуалды оқыту – бәсекеге қабілетті 
жұмысшы кадрларды даярлаудың кепілі 
Әдістемелік бірлестік жұмысының мақсаты: педагог кадрларды кәсіби 
даярлау сапасын арттыру 
Негізгі міндеттер: 

- оқыту үдерісіне дуальды жүйені енгізу; 
- экономика салаларын индустриялық-инновациялық дамыту сұраныстарын ескере 
отырып, білім беру модульдік оқу бағдарламаларының мазмұны мен құрылымын 
түзету; 
- кәсіпорында оқу процесін ұйымдастыруға, мамандардың кәсіби дайындығын 
бағалауға және сапаны бақылауға әлеуметтік серіктестердің қатысуын тарту; 
- дуальды оқыту жүйесі бойынша колледжде оқудың беделін арттыру; 
- әр түрлі жүйелердің өзара енуіне және өзара ықпалына жағдай жасау (Мектеп-
колледж-ЖОО-кәсіпорын - өңірлік кәсіпкерлер палатасы); 
- арнайы пәндер оқытушысының жеке басының кәсіби қалыптасуы мен өзін-өзі 
жүзеге асыруы үшін жағдай жасау, өзін-өзі тәрбиелеуге мотивация қалыптастыру; 
- сабақтың барлық түрлерін өткізудің жоғары әдістемелік деңгейін қамтамасыз ету; 
- біліктілікті арттыру курстары, тағылымдамалар, семинарлар, тренингтер, жобалар 
арқылы педагог кадрларды үздіксіз кәсіби-педагогикалық даярлау; 
- инновациялық қызметті күшейту, технологияларды енгізу және педагогтің кәсіби 
өсуіне жәрдемдесу; 
- шығармашылықпен жұмыс істейтін оқытушылардың педагогикалық тәжірибесін 
жинақтау және тарату. 
№ 
р/с Мазмұны  Орындау 

уақыты Орындаушы  Индикаторлар/ соңғы 
нәтиже 

1 2 3 4 5 
1  Ұйымдастырушылық жұмыс 

1.1 
ЦӘК-нің 2022/2023 оқу 
жылына арналған жұмыс 
жоспарын жасау 

Тамыз  Мусин Р.К. 
Оқу жылына арналған 
ЦӘК жұмыс жоспары 

бекітілсін 

1.2 

Арнайы пәндер және 
өндірістік оқыту бойынша 
жұмыс бағдарламаларын 
түзету және бекіту 

Тамыз  

Әдістемелік 
бірлестіктің 
мүшелері ОЖЖ бекіту 

1.3 

2022/2023 оқу жылына 
арналған өндірістік оқыту 
және практика кестесін қарау 
және бекіту 

Тамыз  

Әдістемелік 
бірлестіктің 
мүшелері 

Өндірістік оқыту және 
практика жоспарын бекіту 

1.4 

Кабинеттер мен 
зертханалардың жұмысын 
жоспарлау және 
ұйымдастыру 

Жыл ішінде  

Әдістемелік 
бірлестіктің 
мүшелері Бекіту  

1.5 Жабдықтар мен 
материалдарға өтінімдерді Қыркүйек  Әдістемелік 

бірлестіктің Бекіту  



 
қарау және бекіту мүшелері 

1.6 ЦӘК отырыстарын 
ұйымдастыру Жыл ішінде 

Әдістемелік 
бірлестіктің 
мүшелері 

Жоспарды бекіту  

1.7 
Арнайы пәндердің пәндік 
апталығын өткізуді 
ұйымдастыру 

Ақпан  
Әдістемелік 
бірлестіктің 
мүшелері 

Сертификаттар 
Грамоталар 
Дипломдар 

1.8 Кәсіптік бағдар беру 
бойынша жұмыс 

Қаңтар - 
сәуір 

Әдістемелік 
бірлестіктің 
мүшелері 

Буклеттер 
Презентациялар 

Ата-аналар жиналысы 

1.9 
Студенттердің білімін 
бақылауды жоспарлау және 
ұйымдастыру 

Жыл ішінде 
Әдістемелік 
бірлестіктің 
мүшелері 

Факультатив 
Сынып сағаты 

1.10 

Кәсіпорында колледж 
студенттерінің кәсіптік 
практикадан өтуіне 
Мониторинг жүргізу 

Желтоқсан,м
амыр 

Әдістемелік 
бірлестіктің 
мүшелері 

Тексеру кесте жоспары,  
шарттар, 
бағыттар 

1.11 

Кәсіпорын өкілдерімен 
бірлесіп оқу орнында 
өткізілетін колледж 
студенттері арасында кәсіби 
шеберлік конкурсын 
ұйымдастыру 

Желтоқсан  

Әдістемелік 
бірлестіктің 
мүшелері Сертификаттар 

Грамоталар 
Дипломдар 

1.12 

Дуальды оқыту жүйесі 
бойынша студенттердің 
кәсіби құзыреттілігінің 
сапасына Мониторинг 
жүргізу 

Маусым  

Әдістемелік 
бірлестіктің 
мүшелері 

Тексеру кесте жоспары,  
шарттар, 
бағыттар 

1.13 
2022/2023 оқу жылындағы 
ЦӘК қызметінің нәтижелерін 
талдау 

Маусым  Мусин Р.К. 
Қызметті талдау 

2  оқу жұмысы 

2.1 

Оқу жүктемесіне сәйкес 
арнайы пәндер 
оқытушыларының дәріс, 
практикалық және 
зертханалық сабақтарын 
өткізу 

Жыл ішінде 

Әдістемелік 
бірлестіктің 
мүшелері 

Дәріс сабақтарының 
жоспары бекітілсін; 
практикалық және 

зертханалық сабақтарды 
ұйымдастыру және өткізу 

2.2 
Өндірістік оқыту бойынша 
әдістемелік оқу сабақтарын 
өткізу 

Жыл ішінде 
Өндірістік 

оқыту 
шеберлері 

Өндірістік оқыту 
бойынша әдістемелік оқу 
сабақтарының жоспары 

бекітілсін 

2.3 
Арнайы пәндер бойынша 
қосымша сабақтар мен 
консультациялар өткізу 

Жыл ішінде 
Әдістемелік 
бірлестіктің 
мүшелері 

Қосымша сабақтар мен 
консультациялар 
жоспарын бекіту 

2.4 

Арнайы пәндер бойынша 
студенттердің білім сапасын 
ағымдағы бақылау 
нәтижелерін талдау 

Жыл ішінде  

Әдістемелік 
бірлестіктің 
мүшелері 

Нәтижелерді талдау 

2.5 
Студенттерді мамандықтар 
бойынша біліктілік 
емтиханына дайындау 

Жыл ішінде 
Әдістемелік 
бірлестіктің 
мүшелері 

 
Консультациялар 

2.6 ЦӘК жұмысының Маусым  Әдістемелік ЦӘК жұмысын талдау 



 
қорытындысын шығару бірлестіктің 

мүшелері 
3  Әдістемелік жұмыс 

3.1 

Арнайы пәндер бойынша 
оқу-әдістемелік 
әзірлемелерді әзірлеу және 
бекіту: құралдар, 
нұсқаулықтар, ұсынымдар, 
Нұсқаулық карталар, 
дидактикалық материал 

Жыл ішінде Әдістемелік 
бірлестіктің 

мүшелері 

Сертификаттар мен 
дипломдар, баспа 

басылымдары, 
конференция 

материалдарының 
жинақтары 

3.2 

Пәндерді оқу-әдістемелік 
қамтамасыз ету дәрежесін 
арттыру: 

Жыл ішінде Әдістемелік 
бірлестіктің 

мүшелері 

Әзірлеу және бекіту 

пәндер бойынша жаңа 
модульдік жұмыс 
бағдарламаларын әзірлеу 
және оларды 
кәсіпорындармен келісу 

Тамыз  Әдістемелік 
бірлестіктің 

мүшелері 

Әзірлеу және бекіту 

студенттердің білім сапасын 
бақылау үшін тестілік базаны 
толықтыру 

Жыл ішінде Әдістемелік 
бірлестіктің 

мүшелері 

Тест базасын әзірлеу және 
бекіту 

3.3 

пәндер бойынша жаңа 
модульдік жұмыс 
бағдарламаларын әзірлеу 
және оларды 
кәсіпорындармен келісу 

Жыл ішінде Әдістемелік 
бірлестіктің 

мүшелері 

Модульдік жұмыс 
бағдарламаларын әзірлеу 

және бекіту 

4  Оқытушылардың шеберлігін арттыру бойынша жұмыс 

4.1 

Педагогтар мен өндірістік 
оқыту шеберлерінің 
тәжірибесін жинақтау, 
конкурстарға, семинарларға, 
конференцияларға қатысу 

Жыл ішінде Әдістемелік 
бірлестіктің 

мүшелері 

Жоспарды бекіту, іс-
шараны өткізуді 

ұйымдастыру 

4.2 Жаңа оқу-әдістемелік 
әдебиеттерге шолу 

Жыл ішінде Әдістемелік 
бірлестіктің 

мүшелері 

Әдебиетке шолу 

4.3 Өзара сабақтар және 
сабақтарды талдау 

Жыл ішінде Әдістемелік 
бірлестіктің 

мүшелері 

Сабақтарды талдау 

4.4 Ашық сабақтар өткізу 
Жыл ішінде Орленко А.В. 

Овчинников 
Б.В. 

Жоспарды бекіту, іс-
шараны өткізуді 

ұйымдастыру 

4.5 "Жас педагог мектебінің" 
жұмысына қатысу 

Жыл ішінде Әдістемелік 
бірлестіктің 

мүшелері 

Жоспарды бекіту, іс-
шараны өткізуді 

ұйымдастыру 

4.6 

Арнайы пәндер 
оқытушылары мен өндірістік 
оқыту шеберлерінің өзін-өзі 
тәрбиелеу тақырыптары 
бойынша жұмысы 

Жыл ішінде Мусин Р.К., 
Әдістемелік 
бірлестіктің 

мүшелері 

Жоспарды бекіту, іс-
шараны өткізуді 

ұйымдастыру 

4.7 Біліктілікті арттыру 
қорытындыларын шығару. Маусым  

Әдістемелік 
бірлестіктің 

мүшелері 

Сертификаттар мен 
дипломдар, баспа 

басылымдары, 
конференция 



 
материалдарының 

жинақтары 
5  Тәрбие жұмысы 

5.1 

Талапкерлерді қабылдауға 
қатысу, болашақ 
студенттердің тиісті 
мүдделерін, қабілеттерін 
және басқа да жеке 
қасиеттерін анықтау 

Жыл ішінде Әдістемелік 
бірлестіктің 

мүшелері 

Іс-шараны әзірлеу, 
өткізуді ұйымдастыру 

5.2 
Студенттерге колледжге 
бейімделу процесінде көмек 
көрсету 

Жыл ішінде Әдістемелік 
бірлестіктің 

мүшелері 

Іс-шараны әзірлеу, 
өткізуді ұйымдастыру 

5.3 Салауатты өмір салтын 
қалыптастыру 

Жыл ішінде Әдістемелік 
бірлестіктің 

мүшелері 

Іс-шараны әзірлеу, 
өткізуді ұйымдастыру 

5.4 Студенттермен жеке жұмыс 
Жыл ішінде Әдістемелік 

бірлестіктің 
мүшелері 

Іс-шараны әзірлеу, 
өткізуді ұйымдастыру 

5.5 
"Техникалық 
шығармашылық" үйірмесін 
ұйымдастыру және жұмысы 

Жыл ішінде Әдістемелік 
бірлестіктің 

мүшелері 

Жоспарды бекіту 

5.6 Студенттердің үлгерімі мен 
сабаққа қатысуын талдау. 

Жыл ішінде Әдістемелік 
бірлестіктің 

мүшелері 

Талдау  

5.7 

Колледждің, қала мен 
облыстың іс-шараларын, 
конкурстарын, 
семинарларын, тренингтерін 
дайындауға және өткізуге 
қатысу. 

Жыл ішінде Әдістемелік 
бірлестіктің 

мүшелері 

Сертификаттар мен 
дипломдар, баспа 

басылымдары, 
конференция 

материалдарының 
жинақтары 

5.8 

Ата-аналармен тұрақты 
байланыс. Оқу орнының ішкі 
тәртібін бұзатын 
студенттермен жеке жұмыс. 

Жыл ішінде Әдістемелік 
бірлестіктің 

мүшелері 

Ата-аналар жиналысы 



 
07130200 " Электрмен жабдықтау", 07130400 "Жылу техникалық жабдықтар 

және жылумен жабдықтау жүйелері", 0518000 "Есеп және аудит" 
мамандықтарының 2022-2023 оқу жылына арналған арнайы пәндер ЦӘК 

жұмыс жоспары 
 

ЦӘК әдістемелік тақырыбы: "Бәсекеге қабілетті маман даярлаудың шарты 
ретінде WorldSkills Kazakhstan талаптарына, кәсіби стандарттарға және жұмыс 
берушілерге сәйкес білім беру процесін жаңғырту" 
 
ЦӘК жұмысының мақсаты: Оқу процесін әдістемелік қамтамасыз ету 
(мамандарды даярлау сапасын жақсартуға, оқу-бағдарламалық құжаттаманы 
жетілдіруге, студенттердің білімін бағалауға бірыңғай нормалар мен талаптарды 
әзірлеуге бағытталған іс-шараларды іске асыру). 
 
    Негізгі міндеттер:  
1. Қолданыстағы оқу-әдістемелік құжаттаманы қарау және бекіту. 
2. Әдістемелік шеберлікті жетілдіру, педагог қызметкерлердің кәсіби, 
психологиялық-педагогикалық білімдерін жүйелі кеңейту. 
3. Озық тәжірибені зерттеу және жалпылау. Оқу жылының әдістемелік мәселесін 
әзірлеу. 
4. Жаңа бастаған оқытушыларға көмек көрсету. 
 
№ 
Р/с Мазмұны Орындау 

уақыты 
Индикаторлар/ соңғы 

нәтиже Орындаушылар  

1 2 3  4 
1  Ұйымдастырушылық жұмыс 

1.1 Циклдік комиссияның 2022-
2023 оқу жылына арналған 
жұмыс жоспарларын қарау 
және бекіту 

Тамыз  07130200 "Электрмен 
жабдықтау", 07130400 
"Жылу техникалық 
жабдықтар және 
жылумен жабдықтау 
жүйелері", 0518000 
"Есеп және аудит" 
мамандықтарының 
2022-2023 оқу жылына 
арналған арнайы 
пәндер ЦӘК бекітілген 
жұмыс жоспары 

Медведенко 
Р.В., Цәк 
мүшелері 

1.2 Әдістемелік бірлестіктің 
отырыстарын ұйымдастыру 

Тамыз Әдістемелік 
бірлестіктің бекітілген 
отырыс жоспары  
07130200 "Электрмен 
жабдықтау", 07130400 
"Жылу техникалық 
жабдықтар және 
жылумен жабдықтау 
жүйелері", 0518000 
"Есеп және аудит" 
мамандықтарының 
2022-2023 оқу жылына 
арналған арнайы 

Медведенко 
Р.В., ЦӘК 
мүшелері 



 
пәндері 

1.3 Оқытушылардың жеке жұмыс 
жоспарларын бекіту 

Тамыз Оқытушылардың жеке 
жұмысының бекітілген 
жоспарлары 

Медведенко Р.В. 

1.4 Пәндер бойынша оқу жұмыс 
бағдарламаларын талқылау 
және бекіту 

Тамыз  Пәндер бойынша 
бекітілген оқу жұмыс 
бағдарламалары 

Медведенко Р.В. 
ЦӘК мүшелері 

1.5 Оқу-өндірістік, өндірістік, 
диплом алдындағы 
практиканы және жұмысшы 
мамандығын алу практикасын 
жоспарлау 

Тамыз  Оқу-өндірістік, 
өндірістік, диплом 
алдындағы практикадан 
өтудің бекітілген 
кестелері 

Медведенко Р.В. 

1.6 Кәсіпорында колледж 
студенттерінің кәсіптік 
практикадан өтуіне 
Мониторинг жүргізу 

Жыл 
ішінде 

Күнделік-практикадан 
өту есебі, практикант 
студенттің практикадан 
өту орнынан 
мінездемесі 

Практика 
басшылары 

1.7 Экскурсияларды ұйымдастыру 
және оқу-өндірістік 
практикадан өту кезінде 
әлеуметтік әріптестерді тарту 
мәселелерін қарау. 

Қыркүйек  Оқу-өндірістік 
практикадан өтудің 
бекітілген кестесі, 
колледждің әлеуметтік 
әріптестерінің 
өндірістік базасында 
экскурсиялар өткізу 

Семеско В.Г. 

1.8 Билеттерді және аралық 
бақылау тесттерін қарау және 
бекіту 

Жыл 
ішінде 

Аралық бақылаудың 
бекітілген емтихан 
билеттері 

Медведенко 
Р.В., ЦӘК 
мүшелері 

1.10 Кәсіптік бағдар беру бойынша 
жұмыс 

Қаңтар - 
сәуір 

Қала мектептеріндегі 
кәсіптік бағдар беру 
жұмысы 

Медведенко 
Р.В., ЦӘК 
мүшелері 

1.11 СКРЭК АҚ атаулы стипендия 
алуға арналған ғылыми 
жобалар конкурсына 3 курс 
студенттерінің қатысуын 
талқылау 

Наурыз  "СевКазЭнерго" АҚ 
корпоративтік 
стипендия алуға 
қатысушының 
сертификаты 

Медведенко 
Р.В., Колмаков 

А.Н., 
 Семеско В.Г. 

1.12 Дипломдық жобалардың 
тақырыптарын қарау және 
бекіту 

Наурыз  Дипломдық жобаға 
бекітілген тақырыптар 
мен тапсырмалар 

Медведенко Р.В. 
Поротиков Е.А. 

2  Оқу жұмысы 
2.1 Арнайы пәндер бойынша 

қосымша сабақтар мен 
консультациялар өткізу 

Жыл 
ішінде 

Арнайы пәндер 
бойынша қосымша 
сабақтар мен 
консультациялар 
кестесі 

ЦӘК мүшелері 

2.2 Арнайы пәндер бойынша 
студенттердің білім сапасын 
ағымдағы бақылау 
нәтижелерін талдау 

Жыл 
ішінде 

Студенттердің білім 
сапасын ағымдағы 
бақылау нәтижелерін 
талдау 

Медведенко 
Р.В., Цәк 
мүшелері 

2.3 Студенттерді мамандықтар 
бойынша дипломдық жобаны 
қорғауға дайындау 

Наурыз- 
маусым 

Дипломдық жобаны 
алдын ала қорғауды 
жүргізу 

Дипломдық 
жобалардың 
жетекшілері 

2.3 Әдістемелік бірлестік 
жұмысының қорытындысын 
шығару 

Маусым  ЦӘК төрағасының 
есебі 

Медведенко 
Р.В., ЦӘК 
мүшелері 



 
3  Әдістемелік жұмыс 

3.1 ЦӘК мәселесін талқылау және 
таңдау. 

Тамыз  Талқылаудан кейін 
ЦӘК әдістемелік 
тақырыбы таңдалды 
және бекітілді: 
"WorldSkills Kazakhstan 
талаптарына, кәсіби 
стандарттарға және 
жұмыс берушілерге 
сәйкес білім беру 
процесін жаңғырту 
бәсекеге қабілетті 
маман даярлаудың 
шарты ретінде" 

Медведенко 
Р.В., ЦӘК 
мүшелері 

3.2 Арнайы пәндер бойынша оқу-
әдістемелік әзірлемелерді 
әзірлеу және бекіту: құралдар, 
нұсқаулықтар, ұсынымдар, 
Нұсқаулық карталар, 
дидактикалық материал 

Жыл 
ішінде 

Арнайы пәндер 
бойынша бекітілген 
оқу-әдістемелік 
әзірлемелер 

Медведенко 
Р.В., 

оқытушылар ж/е 
ө/о шеберлері 

3.3 "ТжКБ ұйымдарында 
өндірістік оқытуды 
дамытудың рөлі мен 
перспективалары" 
тақырыбындағы әдістемелік 
хабарлама 

Желтоқса
н  

"ТжКБ ұйымдарында 
өндірістік оқытуды 
дамытудың рөлі мен 
перспективалары" 
тақырыбындағы 
арнайы пәндер ЦӘК 
отырысында баяндама. 

Пукема О.Н. 

3.4 Әдістемелік жұмыс 
жоспарларын орындау 
бойынша оқытушылар мен ө/о 
шеберлерінің есептері 

маусым Оқытушылар мен ө/о 
шеберлерінің есептері 

Оқытушылар 
мен ө/о 

шеберлері 

3.5 ЦӘК төрағасының 2022-2023 
оқу жылындағы ЦӘК жұмысы 
туралы есебі 

Маусым  ЦӘК төрағасының ЦӘК 
жұмысы туралы есебі 

Медведенко Р.В. 

3.6 "Колледж студенттерін 
бәсекеге қабілеттілікті 
арттыру құралы ретінде 
кәсіпкерлік қызмет негіздеріне 
оқыту" тақырыбындағы 
әдістемелік хабарлама 

Мамыр "Колледж студенттерін 
бәсекеге қабілеттілікті 
арттыру құралы ретінде 
кәсіпкерлік қызмет 
негіздеріне оқыту" 
ЦӘК отырысында 
баяндама 

Оньшина О.А. 

3.7 Жас маманға оқу-тәрбие 
жұмысын ұйымдастырудың 
жалпы дидактикалық және 
әдістемелік деңгейін көтеруде, 
білім беру процесіне заманауи 
тәсілдер мен озық 
педагогикалық 
технологияларды енгізуде 
әдістемелік көмек көрсету. 

Жыл 
ішінде 

2022-2023 оқу жылына 
бекітілген тәлімгерлік 
жоспары 
Колледж жарғысының 
ережелерін, 
лауазымдық 
міндеттерін сақтай 
отырып, жас маманның 
педагогикалық қызметі. 
Журналды және басқа 
да оқу құжаттамаларын 
сауатты жүргізу.  
Пәндер бойынша ОЖЖ 
әзірлеу. 

Щукин В.Л. 



 
4  Оқытушылардың шеберлігін арттыру бойынша жұмыс 

4.1 Педагогтар мен өндірістік 
оқыту шеберлерінің 
тәжірибесін жинақтау, 
конкурстарға, семинарларға, 
конференцияларға қатысу 

Жыл 
ішінде  

Тәжірибені жалпылау 
туралы Сертификат 

Кабаева К.Б., 
Чернышова 

О.В., 
Лосеев И.Г., 
Щукин В.Л. 

4.2 Өзара сабақтар және 
сабақтарды талдау 

Жыл 
ішінде 

ө/о оқытушылары мен 
шеберлерінің 
сабақтарына қатысу 
карталары 

ЦӘК мүшелері 

4.3 Жаңа оқу-әдістемелік 
әдебиеттерге шолу 

Жыл 
ішінде 

Жаңа оқу-әдістемелік 
әдебиеттерді зерттеу 

Медведенко 
Р.В., ЦӘК 
мүшелері 

5  Тәрбие жұмысы 
5.1 Студенттерге колледжге 

бейімделу процесінде көмек 
көрсету 

Жыл 
ішінде 

Іс-шаралар өткізуді 
ұйымдастыру 

Медведенко 
Р.В., ЦӘК 
мүшелері 

5.2 Салауатты өмір салтын 
қалыптастыру 

Жыл 
ішінде 

Іс-шаралар өткізуді 
ұйымдастыру 

Медведенко 
Р.В., ЦӘК 
мүшелері 

5.3 Студенттермен жеке жұмыс Жыл 
ішінде 

Арнайы пәндер 
бойынша қосымша 
сабақтар мен 
консультациялар 
кестесі 

Медведенко 
Р.В., ЦӘК 
мүшелері 

5.4 Үйірмелерді ұйымдастыру 
және олардың жұмысы 

Жыл 
ішінде 

Пәндік үйірмелер мен 
техникалық 
шығармашылық 
үйірмелердің бекітілген 
жұмыс жоспары 

Медведенко 
Р.В., Члены 

ЦМК 

5.5 Студенттердің үлгерімі мен 
сабаққа қатысуын талдау. 

Жыл 
ішінде 

Студенттердің үлгерімі 
мен сабаққа қатысу 
ведомостары 

Медведенко 
Р.В., ЦӘК 
мүшелері 

5.6 Колледждің, қала мен 
облыстың іс-шараларын, 
конкурстарын, семинарларын, 
тренингтерін дайындауға және 
өткізуге қатысу. 

Жыл 
ішінде 

Техникалық 
бюллетеньдер көрмесі, 
сабақ - викторина,  
"Электр білгірі" 
конкурсы, 
"Құзыреттілік-
Электромонтаж" 
конкурсы энергетика 
күніне 
орайластырылған 
мамандық апталығы 
шеңберінде. 
"Шығармашылық 
ізденістен кәсіби 
қалыптасуға" 
экономикалық 
әдебиеттер көрмесі 
Кәсіби тәжірибе 
нәтижелері бойынша 
Конференция, 
әлеуметтік 

Медведенко 
Р.В., Торлопова 

М.В, 
Калыкова Б.Р. 

Колмаков А.Н., 
Пукема О.Н. 



 
серіктестердің 
кәсіпорындарына 
Экскурсия.  
Өндірістік-
технологиялық 
практика бөлімі 
бойынша 
"Студенттердің 
тәжірибеден кейін 
болашақ мамандығы 
туралы түсінігі өзгерді 
ме" практикалық 
конференциясы  
"Энергетикадағы 
энергия үнемдейтін 
технологиялар" оқу-
танымдық 
конференциясы 
"Қала 
кәсіпорындарында 
жұмыс істейтін 
мамандық түлектері" 
презентациясын ұсыну. 
Мамандық апталығын 
қорытындылау. Фото 
газет. 

5.7 07130200"электрмен 
жабдықтау" мамандығы 
апталығын өткізу іс-шаралар 
жоспарын талқылау және 
бекіту 

Қазан 07130200 "Электрмен 
жабдықтау" 
мамандығының 
апталығын өткізудің 
бекітілген жоспары. 
Мамандық апталығын 
өткізу есебі 

Медведенко 
Р.В., Колмаков 

А.Н., 
Галимулин Г.Ш., 

Щукин В.Л., 
Пукема О.Н., 

5.8 0518000 "Есеп және аудит" 
мамандығы апталығын өткізу 
іс-шаралар жоспарын 
талқылау және бекіту. 

Қазан  0518000 "Есеп және 
аудит" мамандығының 
апталығын өткізудің 
бекітілген жоспары. 
Мамандық апталығын 
өткізу есебі 

Медведенко 
Р.В., 

Константинова 
О.Н., 

Оньшина О.А., 
Чернышова О.В. 

5.9 07130400 "Жылу техникалық 
жабдықтар және жылумен 
жабдықтау жүйелері" 
мамандығы апталығын өткізу 
іс-шаралар жоспарын бекіту 

Қаңтар  07130400 "Жылу 
техникалық жабдықтар 
және жылумен 
жабдықтау жүйелері" 
мамандығы апталығын 
өткізудің бекітілген 
жоспары 

Медведенко 
Р.В., 

Торлопова М.В., 
Калыкова Б.Р. 



 
2022-2023 оқу жылына арналған "Темір жолдардың жылжымалы құрамын 
пайдалану, жөндеу және техникалық қызмет көрсету", "Темір жол көлігінде 

тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару", "Есептеу техникасы 
және бағдарламалық қамтамасыз ету" мамандықтарының арнайы пәндер 

ЦӘК жұмыс жоспары 
 

Бірлестіктің әдістемелік тақырыбы: "Студенттердің кәсіби құзыреттілігін 
қалыптастыру үшін оқытудың белсенді әдістерін қолдану" 
 
ЦӘК жұмысының мақсаты: оқу процесін әдістемелік қамтамасыз ету 
(мамандарды даярлау сапасын жақсартуға, оқу-бағдарламалық құжаттаманы 
жетілдіруге, студенттердің білімін бағалауға қойылатын бірыңғай нормалар мен 
талаптарды әзірлеуге бағытталған іс-шараларды іске асыру). 
 
Негізгі міндеттер:  
1. Қолданыстағы оқу-әдістемелік құжаттаманы қарау және рецензиялау. 
2. Әдістемелік шеберлікті жетілдіру, педагог қызметкерлердің кәсіби, 
психологиялық-педагогикалық білімдерін жүйелі кеңейту. 
3. Озық тәжірибені зерттеу және жалпылау. Оқу жылының әдістемелік мәселесін 
әзірлеу. 
4. Жаңа бастаған оқытушыларға көмек көрсету. 
№ 
Р/с 

Қаралатын мәселелер бойынша 
жұмыстардың атауы 

Орындау 
мерзімі 

Индикаторлар/ 
соңғы нәтиже Жауаптылар  

1  Организационная работа 

1.1 
Циклдік комиссияның 2022-2023 
оқу жылына арналған жұмыс 
жоспарларын қарау және бекіту 

Тамыз  
Арнайы пәндер 
ЦӘК бекітілген 
жұмыс жоспары 

Мухамедшина 
О.А., ЦӘК 
мүшелері 

1.2 Әдістемелік бірлестіктің 
отырыстарын ұйымдастыру Тамыз  

Арнайы пәндер 
ЦӘК бекітілген 
жұмыс жоспары 

Мухамедшина 
О.А., ЦӘК 
мүшелері 

1.3 Оқытушылардың жеке жұмыс 
жоспарларын бекіту Тамыз  

Оқытушылардың 
жеке жұмысының 

бекітілген 
жоспарлары 

Мухамедшина О.А. 

1.4 
Пәндер бойынша оқу жұмыс 
бағдарламаларын талқылау және 
бекіту 

Тамыз  

Пәндер бойынша 
бекітілген оқу 

жұмыс 
бағдарламалары 

Мухамедшина О.А. 

1.5 

Оқу-өндірістік, өндірістік, 
диплом алдындағы практиканы 
және жұмысшы мамандығын алу 
практикасын жоспарлау 

Тамыз  

Оқу-өндірістік, 
өндірістік, диплом 

алдындағы 
практикадан өтудің 
бекітілген кестелері 

Мухамедшина О.А. 

1.6 Оқу-әдістемелік құжаттаманы 
қарау, рецензиялау және бекіту. Тамыз  

ЦӘК 
отырыстарының 

хаттамасы 
Мухамедшина О.А. 

1.7 
Кәсіпорында колледж 
студенттерінің кәсіптік 
практикадан өтуіне Мониторинг 

Жыл ішінде 
Күнделік-

практикадан өту 
есебі, практикант 

Мухамедшина 
О.А., ЦӘК 
мүшелері 



 
жүргізу студенттің 

практикадан өту 
орнынан 

мінездемесі 

1.8 

Экскурсияларды ұйымдастыру 
және оқу-өндірістік практикадан 
өту кезінде әлеуметтік 
әріптестерді тарту мәселелерін 
қарау. 

Қазан  Педагогикалық 
кеңестің хаттамасы 

Мухамедшина 
О.А., ЦӘК мүшесі 

1.9 Билеттер мен аралық бақылау 
сынақтарын қарау Жыл ішінде 

Аралық 
бақылаудың 

бекітілген емтихан 
билеттері 

Мухамедшина 
О.А., ЦӘК мүшесі 

1.10 Кәсіптік бағдар беру бойынша 
жұмыс 

Қаңтар - 
сәуір 

Педагогикалық 
кеңестің хаттамасы 

Мухамедшина 
О.А., ЦӘК мүшесі 

1.11 Дипломдық жобалардың 
тақырыптарын қарау және бекіту Наурыз  

ЦӘК 
отырыстарының 

хаттамасы 

Мухамедшина 
О.А., ЦӘК мүшесі 

2  Оқу жұмысы 

2.1 

Проведение лекционных, 
практических и лабораторных 
занятий преподавателями 
специальных дисциплин в 
соответствии с учебной 
нагрузкой 

Жыл ішінде Оқу сабақтарының 
журналдары 

Мухамедшина 
О.А., ЦӘК 
мүшелері 

2.2 
Проведение дополнительных 
занятий и консультаций по 
специальным дисциплинам 

Жыл ішінде 

Оқытушылардың 
жеке жұмысының 

бекітілген 
жоспарлары 

Мухамедшина 
О.А., ЦӘК 
мүшелері 

2.3 

Анализ результатов текущего 
контроля качества знаний 
студентов по специальным 
дисциплинам 

Жыл ішінде 
ЦӘК 

отырыстарының 
хаттамасы 

Мухамедшина 
О.А., ЦӘК 
мүшелері 

2.4 
Подготовка студентов к защите 
дипломного проекта по 
специальностям 

Жыл ішінде 
ЦӘК 

отырыстарының 
хаттамасы 

Мухамедшина 
О.А., ЦӘК 
мүшелері 

2.5 Подведение итогов работы  
методического объединения Маусым  

ЦӘК 
отырыстарының 

хаттамасы 

Мухамедшина 
О.А., ЦӘК 
мүшелері 

3  Әдістемелік жұмыс 

3.1 ЦӘК мәселесін талқылау және 
таңдау. Тамыз  

ЦӘК 
отырыстарының 

хаттамасы 

Мухамедшина 
О.А., ЦӘК 
мүшелері 

3.2 

Арнайы пәндер бойынша оқу-
әдістемелік әзірлемелерді әзірлеу 
және бекіту: құралдар, 
нұсқаулықтар, ұсынымдар, 
Нұсқаулық карталар, 
дидактикалық материал 

Жыл ішінде 
ЦӘК 

отырыстарының 
хаттамасы 

Мухамедшина 
О.А., ЦӘК 
мүшелері 

3.4 
Әдістемелік жұмыс жоспарларын 
орындау бойынша ЦӘК 
оқытушыларының есептері 

Маусым  Оқытушылар есесбі ЦӘК оқытушылары 

3.5 ЦӘК төрағасының 2022-2023 оқу Маусым  ЦӘК Мухамедшина О.А. 



 
жылындағы ЦӘК жұмысы 
туралы есебі 

отырыстарының 
хаттамасы 

4 Оқытушылардың шеберлігін арттыру бойынша жұмыс 

4.1 

Жас маманға оқу-тәрбие 
жұмысын ұйымдастырудың 
жалпы дидактикалық және 
әдістемелік деңгейін көтеруде, 
білім беру процесіне заманауи 
тәсілдер мен озық педагогикалық 
технологияларды енгізуде 
әдістемелік көмек көрсету. 

Жыл ішінде 

2022-2023 оқу 
жылына бекітілген 
тәлімгерлік 
жоспары. 
Колледж 
жарғысының 
ережелерін, 
лауазымдық 
міндеттерін сақтай 
отырып, жас 
маманның 
педагогикалық 
қызметі. 
Журналды және 
басқа да оқу 
құжаттамаларын 
сауатты жүргізу.  
Пәндер бойынша 
ОЖЖ әзірлеу 

Мухамедшина 
О.А., ЦӘК 
мүшелері 

4.2 Өзара сабақтар және сабақтарды 
талдау Жыл ішінде 

ө/о оқытушылары 
мен шеберлерінің 

сабақтарына 
қатысу карталары 

Мухамедшина 
О.А., ЦӘК 
мүшелері 

4.3 Үйірмелерді ұйымдастыру және 
олардың жұмысы Жыл ішінде 

Пәндік үйірмелер 
мен техникалық 
шығармашылық 

үйірмелердің 
бекітілген жұмыс 

жоспары 

Мухамедшина 
О.А., Члены ЦМК 

5  Тәрбие жұмысы 

5.1 

Талапкерлерді қабылдауға 
қатысу, болашақ студенттердің 
тиісті мүдделерін, қабілеттерін 
және басқа да жеке қасиеттерін 
анықтау 

Жыл ішінде Педагогикалық 
кеңестің хаттамасы 

Мухамедшина 
О.А., ЦӘК 
мүшелері 

5.2 
Студенттерге колледжге 
бейімделу процесінде көмек 
көрсету 

Жыл ішінде 
Педагогикалық 
кеңестің хаттамасы 

Мухамедшина 
О.А., ЦӘК 
мүшелері 

5.3 Салауатты өмір салтын 
қалыптастыру Жыл ішінде 

Педагогикалық 
кеңестің хаттамасы 

Мухамедшина 
О.А., ЦӘК 
мүшелері 

5.4 Студенттермен жеке жұмыс Жыл ішінде 

Оқытушылардың 
жеке жұмысының 

бекітілген 
жоспарлары 

Мухамедшина 
О.А., ЦӘК 
мүшелері 

5.5 Студенттердің үлгерімі мен 
сабаққа қатысуын талдау. Жыл ішінде 

ЦӘК 
отырыстарының 

хаттамасы 

Мухамедшина 
О.А., ЦӘК 
мүшелері 

5.6 Колледждің, қала мен облыстың 
іс-шараларын, конкурстарын, Жыл ішінде ЦӘК 

отырыстарының 
Мухамедшина 

О.А., ЦӘК 



 
семинарларын, тренингтерін 
дайындауға және өткізуге 
қатысу. 

хаттамасы мүшелері 

5.7 

Ата-аналармен тұрақты 
байланыс. Оқу орнының ішкі 
тәртібін бұзатын студенттермен 
жеке жұмыс. 

Жыл ішінде Сынып жетекшісінің 
жұмыс журналы 

Мухамедшина 
О.А., ЦӘК 
мүшелері 

5.9 
"Мамандық апталығын" өткізу 
іс-шаралар жоспарын талқылау 
және бекіту 

Желтоқсан  
ЦӘК 

отырыстарының 
хаттамасы 

Мухамедшина 
О.А., ЦӘК 
мүшелері 



 

Кітапхананың 2022-2023 оқу жылына 

арналған жұмыс жоспары 

НЕГІЗГІ МАҚСАТТАР МЕН МІНДЕТТЕР: 
- білім беру ұйымының бейініне және ақпараттық құралдарға сәйкес дәстүрлі және электрондық 
жеткізгіштердегі әдебиеттерді жинақтау 
пайдаланушылардың қажеттіліктері; 
 - оқу процесін қажетті әдебиеттермен және ақпаратпен қамтамасыз ету; 
 - кітапхананың анықтамалық-іздестіру аппаратында оны толық ашу негізінде Қорға 
қолжетімділікті қамтамасыз ету; 
 - оқырмандардың кітап пен ақпаратқа деген жан-жақты қажеттіліктерін қанағаттандыру, 
олардың оқу және өзін-өзі тәрбиелеу қажеттілігін дамыту;  
 - колледждің тәрбие және гуманитарлық-ағарту қызметіне қатысу, студенттердің әлеуметтік 
қажетті білімі мен дағдыларын, азаматтық ұстанымын, кәсіби мүдделерін қалыптастыру, 
мәдени мұраны насихаттау; 
 -заманауи технологияларды енгізу және кітапханалық-ақпараттық процестерді 
компьютерлендіру негізінде кітапхана жұмысын жетілдіру;  
 - кітапхана қызметін қоғамдық ұйымдармен үйлестіру, жалпы білім беретін кітапханалармен 
және басқа жүйелер мен ведомстволардың кітапханаларымен ынтымақтасу және өзара іс-қимыл 
жасау; 
 - студенттерге кітапты, кітапхананы, ақпараттық ресурстарды шебер пайдалану дағдыларын 
үйрету; 
- 1997 жылғы 11.07-гі "Қазақстан Республикасындағы тіл туралы" Заңын және Қазақстан 
Республикасында тіл саясатын іске асырудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасын іске асыруға бағытталған іс-шараларды өткізу арқылы мемлекеттік тілді 
үйренуге көмек көрсету. 
- "Рухани жаңғыру" бағдарламасының "Тәрбие және білім" кіші бағдарламасын іске асыруға 
жеке және бұқаралық жұмыстың түрлі нысандары мен әдістерін пайдалана отырып қатысу. 

Жұмыстың негізгі бағыттары: 
№  Жұмыстың мазмұны Орындау 

мерзімі 
Индикаторлар/ соңғы 

нәтиже 
Жауаптылар  

1 Кітапхана қорын оқу, оқу-
әдістемелік, көркем 
әдебиеттермен және оқу 
құралдарымен электрондық 
жеткізгіштерде (оның 
ішінде мемлекеттік 
тілде)жинақтау 

Оқу жылы 
ішінде 

"Мемлекеттік білім беру 
ұйымдары 
кітапханаларының қорын 
қалыптастыру, пайдалану 
және сақтау жөніндегі 
қағидаларды бекіту 
туралы" Білім және ғылым 
министрінің 2016 жылғы 
19.01-гі № 44 бұйрығына 
сәйкес оқу, оқу-
әдістемелік және көркем 
әдебиетке өтінім 
қалыптастыру 

Кабденова Г.М. 
Таран Т.А. 
 
 
 
 

2 2023 жылға арналған 
мерзімді басылымдарға 
жазылу 

Жарты 
жылдықта 1 

Келіп түскен мерзімді 
басылымдарды жеткізуді 
бақылау және өңдеу 

Кабденова Г.М. 



 
рет 
 

3 Жаңа түсімдерді жүйелеу, 
техникалық өңдеу және 
тіркеу 

Оқу жылы 
ішінде 

Құжаттарды қабылдау, 
жүйелеу, техникалық өңдеу 
және жаңа түсімдерді тіркеу 

Кабденова Г.М. 
Таран Т.А. 

4 Кітапхана 
пайдаланушыларына 
құжаттар беруді 
ұйымдастыру 

Оқу жылы 
ішінде 

Оқу бағдарламаларына 
сәйкес студенттерге 
оқулықтарды қабылдау 
және беру 

Кабденова Г.М. 
Таран Т.А. 

5 Қорды ресімдеу Оқу жылы 
ішінде 

Дизайн эстетикасы 
(сөрелердің, әріптік 
бөлгіштердің, индекстердің 
болуы) 

Кабденова Г.М. 
Таран Т.А. 

6 Қордың сөрелерде 
орналасуын сақтау 

Оқу жылы 
ішінде 

УДК сәйкес қорды 
орналастыру 

Кабденова Г.М. 
Таран Т.А. 

7 Қордың сақталуы бойынша 
жұмысты ұйымдастыру 

Оқу жылы 
ішінде 

Берілген басылымдардың 
Кітапханаға уақтылы 
қайтарылуын жүйелі 
бақылау; 
 оқырмандардың 
белгіленген тәртіппен 
келтірген залалын өтеу 
жөніндегі шараларды 
қамтамасыз ету; 
кітаптарды ұсақ жөндеу 
жұмыстарын 
ұйымдастыру 

Кабденова Г.М. 
Таран Т.А. 

8 Сыйға алынған құжаттарды 
тіркеу 

Оқу жылы 
ішінде 

Құжаттарды қабылдау, 
техникалық өңдеу және 
тіркеу 

Кабденова Г.М. 
Таран Т.А. 

9 Бейінді емес, тозған, 
ақаулы, мазмұны жағынан 
ескірген, оқырмандар 
жоғалтқан әдебиеттерді 
алып тастау және есептен 
шығару 

Оқу жылы 
ішінде 

Есептен шығару актісін 
қалыптастыру 

Кабденова Г.М. 
Таран Т.А. 

КАТАЛОГТАРМЕН ЖӘНЕ КАРТОТЕКАЛАРМЕН ЖҰМЫС 

10 Анықтамалық-
библиографиялық 
жұмыстарды ұйымдастыру 
аппарат (СБА) 

Оқу жылы 
ішінде 

ҚҚА пайдалану бойынша 
жеке және топтық 
консультациялар жүргізу 

Кабденова Г.М. 
Таран Т.А. 

11 Электрондық каталогты 
толтыру және өңдеу 

Оқу жылы 
ішінде 

"Кітапхана ісі" 
автоматтандырылған 
бағдарламасында 
құжаттарды қабылдау және 
жаңа түсімдерді тіркеу 

Кабденова Г.М. 
Таран Т.А. 

12 Педагогтар мен Оқу жылы Ақпараттық сұраныстарды Кабденова Г.М. 



 
студенттердің ақпараттық 
сұраныстарын зерделеу 

ішінде орындау Таран Т.А. 

ОҚЫРМАНДАРДЫҢ НЕГІЗГІ ТОПТАРЫМЕН АҚПАРАТТЫҚ ЖҰМЫС 
13 Кітапханада оқырмандар 

тобын бөлектеңіз 
қыркүйек Студенттер, 

оқытушылар, 
 қызметкерлер 

Кабденова Г.М. 
Таран Т.А. 

14 Кітапханаға әдебиеттің 
жаңа түсімдері туралы 
оқырмандарды 
ақпараттандыру 

Оқу жылы 
ішінде 

Жаңа өнімдердің кітап 
көрмесін әзірлеу және 
рәсімдеу 

Кабденова Г.М. 
Таран Т.А. 

15 Құқықтық құжаттарды 
насихаттау бойынша 
ақпараттық жұмыс жүргізу 

Оқу жылы 
ішінде 

Ақпараттық стенд Кабденова Г.М. 
Таран Т.А. 

16 Оқырмандарды "Қазақстан 
- 2050" Стратегиясы мен 
"Рухани 
жаңғыру"бағдарламасын 
іске асыру жөніндегі жаңа 
материалдар мен газет 
басылымдары туралы 
хабардар ету 

Оқу жылы 
ішінде 

Тақырыптық қалталарды 
әзірлеу және жобалау 

Кабденова Г.М. 
Таран Т.А. 

17 Қазақстан 
Республикасының 
өміріндегі маңызды және 
айтулы оқиғалар туралы, 
сондай-ақ мәдениет, ғылым 
және әдебиет 
қайраткерлерінің 
мерейтойлары туралы 
хабардар ету 

Оқу жылы 
ішінде 

"Атаулы және атаулы 
күндер күнтізбесін" 
ресімдеу 

Кабденова Г.М. 
Таран Т.А. 

18 Жаңа әдебиеттердің 
тізімдерін жасаңыз 

Түсуіне қарай Ақпараттық стенд Кабденова Г.М. 
Таран Т.А. 

СТУДЕНТТЕРМЕН ЖҰМЫС 

19 Студенттерді кітапханалық 
қызметпен 100% қамтуды 
ұйымдастыру 

Оқу жылы 
ішінде 

Кітапхананы пайдалану 
ережелері туралы 
студенттермен әңгіме 
жүргізу 

Кабденова Г.М. 
Таран Т.А. 

20 "Оқу 
колледжі"тұжырымдамасы 
шеңберінде студенттерді 
көркем әдебиетті оқуға 
тарту бойынша жұмысты 
ұйымдастыру 

Оқу жылы 
ішінде 

Әзірлеу, 
бұқаралық іс-шараларды 
ұйымдастыру және өткізу 

Кабденова Г.М. 
Таран Т.А. 

21 Кітапхана берешектерімен 
жұмыс жүргізу 

Оқу жылы 
ішінде 

Берешектерді анықтау 
мақсатында оқу 
формулярларын қарау 

Кабденова Г.М. 
Таран Т.А. 

ОҚЫТУШЫЛАРМЕН ЖҰМЫС 



 
22 Сынып жетекшісінің 

жұмысын жоспарлауға 
көмектесу 

Оқу жылы 
ішінде 
 

Оқытушылар ұжымына 
көмек көрсету 

кітапханалық-
библиографиялық жұмыс 

Кабденова Г.М. 
Таран Т.А. 

23 Білім беруде инновациялық 
технологияларды енгізу 
бойынша әдебиеттер мен 
мерзімді басылымдардың 
жаңа түсімдері туралы 
оқытушыларды хабардар 
ету 

Әдебиеттер 
мен мерзімді 
басылымдард
ың түсуіне 
қарай 

Ақпараттық стенд Кабденова Г.М. 
Таран Т.А. 

КІТАПХАНАНЫҢ ЗАҢДЫ ІСКЕ АСЫРУ ЖӨНІНДЕГІ ЖҰМЫСЫ 
"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ТІЛДЕР ТУРАЛЫ" 

ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ТІЛ САЯСАТЫН ІСКЕ АСЫРУ ЖӨНІНДЕГІ 2020-2025 
ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН МЕМЛЕКЕТТІК БАҒДАРЛАМА 

24 2022 – 2023 оқу жылына 
арналған "Тіл туралы" ҚР 
Заңын және 2020 – 2025 
жылдарға арналған ҚР тіл 
саясатын іске асыру 
жөніндегі мемлекеттік 
бағдарламаны іске асыру 
жөніндегі іс-шаралар 

Маусым  
2022ж. 

2022-2023 жылдарға 
арналған іс-шаралар 
жоспарын жасау. 

Кабденова Г.М. 
Таран Т.А. 

25 Іс-шараларды өткізуде 
оқытушылар ұжымына 
көмек көрсету 

Оқу жылы 
ішінде 

Кітапхана-
библиографиялық жұмыс 
құралдарымен көмек 
көрсету 

Кабденова Г.М. 
Таран Т.А. 

26 Оқытушылар мен 
студенттерді мемлекеттік 
тілді оқыту бойынша оқу-
әдістемелік әдебиеттің жаңа 
түсімдері туралы хабардар 
ету 

Оқу жылы 
ішінде 

Ақпараттық стенд Кабденова Г.М. 
Таран Т.А. 

27 Қазақ тілі сабақтарын оқу 
және өткізу әдістемесі 
бойынша тақырыптық 
жинақтау папкаларын 
ресімдеу: 
"Латын әліпбиі-
болашақтың кілті", 

"Тіл-бірліктің символы" 

Оқу жылы 
ішінде 

Тақырыптық папкаларды 
әзірлеу және жобалау 

Кабденова Г.М. 
Таран Т.А. 

28 Оқу залында "Тіл – халықтың 
байлығы" атты тұрақты 
жұмыс істейтін кітап 
көрмесін ресімдеу 

Қыркйүек  Тақырыптық көрмелерді 
әзірлеу және рәсімдеу 

Кабденова Г.М. 
Таран Т.А. 

29 "Рухани жаңғыру" 
бағдарламасын іске асыру 
шеңберінде мемлекеттік 

Оқу жылы 
ішінде  

Тақырыптық көрмелерді 
әзірлеу және рәсімдеу 

Кабденова Г.М. 
Таран Т.А. 



 
тілді үйренуге көмектесу 
үшін тақырыптық көрмелер 
ұйымдастыру және іс-
шаралар өткізу 

30 Әдеби сағат:"Бір ел - бір 
кітап" акциясы аясында 
"Шебердің мұрасы", Ахмет 
Байтұрсыновтың 
шығармашылығын 
зерттейміз; 
Кітап көрмесі:"Даналық 
беттерін парақтау" 

Қыркүйек  Әзірлеме, 
бұқаралық іс-шараны 
ұйымдастыру және өткізу 

Таран Т.А. 

31 М. Әуезовтің туғанына 125 
жыл толуына орай танысу 
сабағы:"Талант элементі"; 
Кітап көрмесі: "Адам 
аңызы" 

Қыркүйек  Әзірлеме, 
бұқаралық іс-шараны 
ұйымдастыру және өткізу 

Кабденова Г.М. 

32 Ғ. Мұстафиннің туғанына 
120 жыл толуына арналған 
әдеби композиция:"Қазақ 
халқының дарынды ұлы"; 
Кітап көрмесі: "Жарқын 
жұлдыздың жарығы" 

Қазан  Әзірлеме, 
бұқаралық іс-шараны 
ұйымдастыру және өткізу 

Кабденова Г.М. 

33 Тәуелсіздік күніне арналған 
тарих сағаты:  
"Қазақстан – Ұлы Дала 
Елі";  
Кітап көрмесі: "Менің 
Тәуелсіз Қазақстаным" 

Желтоқсан  Әзірлеме, 
бұқаралық іс-шараны 
ұйымдастыру және өткізу 

Кабденова Г.М. 

34 Байланыс сағаты: "Наурыз-
қайта өрлеу мерекесі"; 
Кітап көрмесі: "Наурыздың 
ғасырлық дәстүрлері" 

Наурыз  Әзірлеме, 
бұқаралық іс-шараны 
ұйымдастыру және өткізу 

Кабденова Г.М. 

МАМАНДЫҚТЫ ИГЕРУГЕ КӨМЕКТЕСЕТІН ІС-ШАРАЛАР ҰЙЫМДАСТЫРУ 
35 Мамандық апталығына 

кітап көрмелерін 
ұйымдастырыңыз 

"Мен және менің 
мамандығым" 

I - II   семестр Тақырыптық көрмені 
әзірлеу және рәсімдеу 

Таран Т.А. 

36 Мамандық апталығына 
арналған буклеттерді 
рәсімдеңіз: 
"Мен болашақ электр газбен 
дәнекерлеушімін";  
 "Менің мамандығым-
вагоншы"; 
"Біз мақтанышпен машина 
жасаушылар деп аталамыз!» 

I - II семестр Буклеттерді әзірлеу және 
рәсімдеу 

Таран Т.А. 



 
37 Мамандықты игеруге 

көмектесу үшін іс-шаралар 
өткізу: 
Викторина:"Табысқа жету 
жолы"; 
Тақырыптық сағат 
"Мамандық таңдау-
болашақты таңдау" 

 
 
 
 
I семестр 
 
II семестр 

Әзірлеме, 
бұқаралық іс-шараны 
ұйымдастыру және өткізу 

Таран Т.А. 

ТАҚЫРЫПТЫҚ КІТАП КӨРМЕЛЕРІ 
38 Қазақстан 

Республикасының 
Конституциясы күніне 
орай:"Менің елімнің басты 
заңы" 

Қыркүйек  

Тақырыптық көрмені 
әзірлеу және рәсімдеу 

Кабденова Г.М. 
Таран Т.А. 

39 Білім күніне: "Білім күні-
Болашаққа қадам" 

Қыркүйек  Тақырыптық көрмені 
әзірлеу және рәсімдеу 

Кабденова Г.М. 
Таран Т.А. 

40 "Қауіпсіздік-ортақ іс" 
(Сыбайлас жемқорлық, 
терроризм және 
экстремизм) 

Қазан  Тақырыптық көрмені 
әзірлеу және рәсімдеу 

Кабденова Г.М. 
Таран Т.А. 

41 М. Мәметованың туғанына 
100 жыл толуына орай: "Бір 
ерліктің  тарихы" 

Қазан  Тақырыптық көрмені 
әзірлеу және рәсімдеу 

Кабденова Г.М. 
Таран Т.А. 

42 толеранттылық күніне:"Әр 
түрліліктің  бірлігі" Қараша  Тақырыптық көрмені 

әзірлеу және рәсімдеу 
Кабденова Г.М. 
Таран Т.А. 

43 көрме-ескерту: "Қызыл 
лента-үміт символы!»  Желтоқсан  Тақырыптық көрмені 

әзірлеу және рәсімдеу 
Кабденова Г.М. 
Таран Т.А. 

44 Қазақстан астанасының 25 
жылдығына:"Менің 
арманымдағы қала" 

Желтоқсан  Тақырыптық көрмені 
әзірлеу және рәсімдеу 

Кабденова Г.М. 
Таран Т.А. 

45 Ленинград қаласын 
қоршаудан шығару күніне 
орай:"Ленинградтың ерлігі" 

Қаңтар  Тақырыптық көрмені 
әзірлеу және рәсімдеу 

Кабденова Г.М. 
Таран Т.А. 

45 Алғыс айту күніне орай: 
"Жақсылық мерекесі" Ақпан  Тақырыптық көрмені 

әзірлеу және рәсімдеу 
Кабденова Г.М. 
Таран Т.А. 

47 8 наурызға арналған 
құттықтау көрмесі: "Ең 
әдемі, мейірімді, сүйкімді" 

Наурыз  Тақырыптық көрмені 
әзірлеу және рәсімдеу 

Кабденова Г.М. 
Таран Т.А. 

48  Дүниежүзілік денсаулық 
күніне орай: "Сіздің 
денсаулығыңыз сіздің 
қолыңызда" 

Сәуір  Тақырыптық көрмені 
әзірлеу және рәсімдеу 

Кабденова Г.М. 
Таран Т.А. 

49 Қазақстандағы Ғашықтар 
күніне орай Қозы Көрпеш 
пен Баян сұлу:"Махаббат 
туралы Мәңгілік аңыз" 

Сәуір  
Тақырыптық көрмені 
әзірлеу және рәсімдеу 

Кабденова Г.М. 
Таран Т.А. 

50 Қазақстан халқының бірлігі 
күніне орай: "Халықтың 
күші бірлікте!» 

Сәуір  
Қыркүйек  

Тақырыптық көрмені 
әзірлеу және рәсімдеу 

Кабденова Г.М. 
Таран Т.А. 

51 Отан қорғаушылар күніне 
орай: "Батылдық. Ерлік пен Мамыр   Тақырыптық көрмені 

әзірлеу және рәсімдеу 
Кабденова Г.М. 
Таран Т.А. 



 
абырой"  

52 Ұлы Отан соғысындағы 
Жеңіс күніне орай: "Өткен 
заманның батырлары 
туралы" 

Мамыр 
Тақырыптық көрмені 
әзірлеу және рәсімдеу 

Кабденова Г.М. 
Таран Т.А. 

53 саяси қуғын-сүргін 
құрбандарын еске алу 
күніне орай: "Тарих 
ақиқаты: естелік және азап" 

Мамыр  
Тақырыптық көрмені 
әзірлеу және рәсімдеу 

Кабденова Г.М. 
Таран Т.А. 

54  Мемлекеттік рәміздер 
күніне орай: 
"Отанымыздың рәміздері" 

Маусым  Тақырыптық көрмені 
әзірлеу және рәсімдеу 

Кабденова Г.М. 
Таран Т.А. 

БҰҚАРАЛЫҚ ІС-ШАРАЛАРДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ 
56 

Өлкетану сабағы-танысу: 
"Менің өлкем-менің 
мақтанышым" 

Ақпан  Әзірлеме, 
бұқаралық іс-шараны 
ұйымдастыру және 
өткізу 

 
Таран Т.А. 

57 Танымдық сағат: "Дені сау 
болу- көңілді өмір сүру" 

Сәуір  Әзірлеме, 
бұқаралық іс-шараны 
ұйымдастыру және 
өткізу 

Кабденова Г.М. 
 

58 Жеңіс күніне арналған еске 
алу сабағы: " Жауынгерлік 
ерліктің ғасырлар бойы 
өмір сүруі " 

Мамыр Әзірлеме, 
бұқаралық іс-шараны 
ұйымдастыру және 
өткізу 

Таран Т.А. 

59 М. Жұмабаевтың туғанына 
130 жыл толуына орай 
"Мағжанның 
шығармашылық 
әлемі"әдеби сағаты 

Мамыр Әзірлеме, 
бұқаралық іс-шараны 
ұйымдастыру және 
өткізу 

Кабденова Г.М. 
 

60 Мемлекеттік рәміздер 
күніне патриоттық сағат: 
"Мемлекеттіліктің 
рәміздері" 

Маусым  Әзірлеме, 
бұқаралық іс-шараны 
ұйымдастыру және 
өткізу 

Таран Т.А. 

БИБЛИОГРАФИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ 
61 Библиографиялық 

анықтамаларды 
орындау 

Оқу жылы 
ішінде 

Пайдалану 
кітапханалық қызмет 
көрсетудің ақпараттық 
технологиялары 

Кабденова Г.М. 
Таран Т.А. 

62 Алфавиттік және 
жүйелік каталогты 
өңдеу 

Оқу жылы 
ішінде 

Оның құрылымының 
сәйкестігін тексеру 

Кабденова Г.М. 
Таран Т.А. 

63 "Кітапхана ісі " 
автоматтандырылған 
бағдарламасымен 
жұмысты жалғастыру 

Оқу жылы 
ішінде 

"Кітапхана ісі" 
автоматтандырылған 
бағдарламасында жаңа 
түсімдерді тіркеу 

Кабденова Г.М. 
Таран Т.А. 

64 Көрнекі насихат 
ұйымдастыру 

Оқу жылы 
ішінде 

Тақырыптық көрмелерді 
әзірлеу және рәсімдеу 

Кабденова Г.М. 
Таран Т.А. 



 
65 Бұқаралық іс-

шаралар, 
библиографиялық 
шолулар өткізу 

Оқу жылы 
ішінде 

Әзірлеме, 
бұқаралық іс-шараны 
ұйымдастыру және өткізу 

Кабденова Г.М. 
Таран Т.А. 

66 Дипломдық жобаны 
жазуға көмектесу 
үшін мамандықтар 
бойынша 
әдебиеттердің 
ұсынымдық тізімдерін 
жасаңыз 

Оқу жылы 
ішінде 

Әдебиеттердің ұсынымдық 
тізімдерін әзірлеу және 
рәсімдеу 

 
Таран Т.А. 

67 Біліктілікті арттыру Оқу жылы 
ішінде 

Кәсіби журналдардан 
ақпаратты зерттеу; 
- техникалық-кәсіптік білім 
берудің үздік 
кітапханаларының 
тәжірибесін пайдалану; 
семинарларға қатысу, 
конкурстарға қатысу, ашық 
іс-шараларға қатысу; 
СҚО бойынша "Өрлеу" 
БАҰО "АҚ БАИ ПР" БАИ 
жанындағы курстарда 
біліктілігін арттыру 

Кабденова Г.М. 
Таран Т.А. 



 
КІТАПХАНАНЫҢ " ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ТІЛ ТУРАЛЫ "ЗАҢЫН 

ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ТІЛ САЯСАТЫН ІСКЕ АСЫРУДЫҢ 2020-
2025 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН МЕМЛЕКЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫН ІСКЕ АСЫРУ 

ЖӨНІНДЕГІ ЖҰМЫСЫ. 
№ 
р/с 

Іс шара Өткізу 
уақыты 

1 2 3 
1 "Тіл туралы" Қазақстан Республикасының Заңын және 

Қазақстан Республикасында тіл саясатын іске асыру жөніндегі 
2020 – 2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламаны 
іске асыру жөніндегі 2022 – 2023 оқу жылына арналған іс-
шаралар өткізу жоспарын жасау. 

 2022ж. 

2 Іс-шараларды өткізуде оқытушыларға көмек көрсету. Жыл ішінде 
3 Оқытушылар мен студенттерді мемлекеттік тілді оқыту 

бойынша оқу-әдістемелік әдебиеттің жаңа түсімдері туралы 
хабардар ету. 

--- 

4 Қазақ тілі сабақтарын оқу және өткізу әдістемесі бойынша 
тақырыптық жинақтау папкаларын толықтыру: 
- "Латын әліпбиі-болашақтың кілті" 
- - "Тіл-бірліктің символы" 

--- 

5 Оқу залында "Тіл – халықтың байлығы"атты тұрақты жұмыс 
істейтін кітап көрмесін ресімдеу. 

Қыркүйек  

6 "Рухани жаңғыру" бағдарламасын іске асыру шеңберінде 
мемлекеттік тілді үйренуге көмектесетін тақырыптық 
көрмелер ресімделсін және мынадай іс-шаралар өткізілсін: 

 

1. Әдеби сағат:" Бір ел - бір кітап " акциясы аясында 
"Шебердің мұрасы", Ахмет Байтұрсыновтың 
шығармашылығын зерттейміз; 

2. Кітап көрмесі:"даналық беттерін парақтау". 

Қыркүйек  

7 3. Әуезовтің туғанына 125 жыл толуына орай танысу 
сабағы:"Талант элементі"; 

4. Кітап көрмесі: "Адам аңызы" 
Қыркүйек  

8 5. Ғ. Мұстафиннің туғанына 120 жыл толуына арналған 
әдеби композиция:"Қазақ халқының дарынды ұлы"; 

6. Кітап көрмесі: "Жарқын жұлдыздың жарығы" 
Қазан  

9 7. Тәуелсіздік күніне арналған тарих сағаты:  

8. "Қазақстан – Ұлы Дала Елі";  
9. Кітап көрмесі: "Менің Тәуелсіз Қазақстаным" 

Желтоқсан  

10 10. Байланыс сағаты: "Наурыз-қайта өрлеу мерекесі"; 

11. Кітап көрмесі: "наурыздың ғасырлық дәстүрлері" 
Наурыз  

 
 



 
Б. Әшімов атындағы Петропавл машина жасау және көлік колледжінің 

жатақханасындағы тәрбие жұмысының 2022-2023 жылдарға арналған жоспары 
 

№ 
р/с 

Қаралатын мәселелер бойынша 
жұмыстардың атауы 

Орындау 
уақыты  

Индикаторы/ 
Конечный 
результат 

Жауаптылар  

1 Студенттердің жаңа жұмысқа 
қабылдануына бейімделу 

Қыркүйек  Жатақханада тұру 
ережелері мен 
нормаларын 
меңгеру және 
қабылдау. 

Жатақхана 
тәрбиешілері 

2 Жиналыс:  
1. Жатақханадағы ішкі тәртіп 
ережелерімен танысу 
2. Жатақхана кеңесіне сайлау 

Қыркүйек  Жиналыс 
хаттамалары 

Жатақхана 
тәрбиешілері 

3 Нұсқау:   
1. Өрт қауіпсіздігі ережелері бойынша 
2. Терроризмнің алдын алу бойынша 

Қыркүйек  Хаттама  Жатақхана 
тәрбиешілері 

4 Профилактикалық әңгіме:  
"Заң және оны орындау 
қажеттілігі" 

Қыркүйек  Әдістемелік 
әзірлеме,  
әңгімелер фотосы 

Жатақхана 
тәрбиешілері 

5 Ойын-сауық бағдарламасы: 
"Сәлеметсіз бе, бірінші курс 
студенті" 

Қыркүйек  Әдістемелік 
әзірлеме, сайттағы 
фото 

Жатақхана 
тәрбиешілері 

6 Профилактикалық әңгіме; 
"Жасөспірімдер арасындағы ерте 
жүктілік" 

Қыркүйек  Әдістемелік 
әзірлеме, фото Тәрбиешілер, 

жатақхана активі 
7 Футболдан достық кездесу 1 және 

2 курс. 
Қыркүйек  Фото – есеп  Жатақхана 

тәрбиешілері 
8 Бейнероликті қарау және талқылау: 

"Нашақорлық-қиыншылықтың 
белгісі" 

Қыркүйек  Әдістемелік 
әзірлеме, фото 
есеп 

Тәрбиешілер, 
жатақхананың 
тәртіптік кеңесі 

9 Жатақхана кеңесінің отырысы Қазан  Жиналыс 
хаттамалары 

Тәрбиешілер, 
жатақхана кеңесі 

10 Конкурстық бағдарлама:"Күз 
түстері" 

Қазан  Әдістемелік 
әзірлеме, сайттағы 
фото 

Тәрбиешілер, 
жатақхана активі 

11 Әңгіме-талқылау : "Сыпайылық 
адамды ажарландырады" 

Қазан  Әдістемелік 
әзірлеме, фото 

Жатақхана 
тәрбиешілері 

12 Видеоны  қарау және талқылау: 
"Темекі шегуге болмайды" 

Қазан  Әдістемелік 
әзірлеме, фото 

Жатақхана 
тәрбиешілері 

13 Виртуалды экскурсия:"Менің 
кішкентай Отаным" 

Қазан  Әдістемелік 
әзірлеме, фото 
есеп 

Тәрбиешілер, 
жатақхананың 
тәртіптік кеңесі 

14 Қажеттілік бойынша тәртіптік 
кеңестің отырысы 

Қазан  Хаттамалар  Жатақхана 
тәрбиешілері 



 

15 Бөлмелердің санитарлық 
жағдайын тексеру 

Қазан  Санитарлық-
тұрмыстық 
комиссияның есебі 

Жатақхана 
тәрбиешілері 

16 Жатақхана кеңесінің отырысы Қараша  Хаттама  Тәрбиешілер 
жатақхана кеңесі 

17 
Тәртіптік кеңестің отырысы 

Қараша  Хаттамалар   Тәрбиешілер 
жатақхананың 
тәртіптік кеңесі 

18 Әңгіме: "Толеранттылық-
бейбітшілікке апаратын жол" 

Қараша  Әдістемелік 
әзірлеме, 
сайттағы фото 

Жатақхана 
тәрбиешілері 

19 Дау: "Өзіңізді ЖҚТБ - дан қалай 
қорғауға болады?» 

Қараша  Әдістемелік 
әзірлеме,  
Фото есеп 

Жатақхана 
тәрбиешілері 

20 Конкурстық-ойын-сауық 
бағдарламасы: "Студент  болу 
ғажап" 

Қараша  Әдістемелік 
әзірлеме, сайттағы 
фото 

Тәрбиешілер, 
жатақхана активі 

21 Бөлмелердің санитарлық 
жағдайын тексеру 

Қараша  Санитарлық-
тұрмыстық 
комиссияның есебі 

Жатақхана 
тәрбиешілері 

22 Жатақхана кеңесінің отырысы Желтоқсан Хаттаамалар  Тәрбиешілер 
жатақхана кеңесі 

23 Тәртіптік кеңестің отырысы Желтоқсан Хаттамалар  Тәрбиешілер 
жатақхананың 
тәртіптік кеңесі 

24 Полиматтар сайысы: "Менің 
Отаным-менің Қазақстаным" 

Желтоқсан Әдістемелік 
әзірлеме, сайттағы 
фото 

Жатақхана 
тәрбиешілері 

25 Алкогольдің зияны туралы 
әңгіме: "Жаман әдеттерге жол 
жоқ!» 

Желтоқсан Әдістемелік 
әзірлеме,  
Фото есеп 

Жатақхана 
тәрбиешілері 

26 Әңгіме-талқылау: "Менің 
отбасым-менің байлығым" 

Желтоқсан Әдістемелік 
әзірлеме,  
Фото есеп 

Жатақхана 
тәрбиешілері 

27 Ойын-сауық бағдарламасы: 
"Жаңа жылдық ертегі" 

Желтоқсан Әдістемелік 
әзірлеме, сайттағы 
фото 

Тәрбиешілер, 
жатақхана активі 

28 Бөлмелердің санитарлық 
жағдайын тексеру 

Желтоқсан Санитарлық-
тұрмыстық 
комиссияның есебі 

Жатақхана 
тәрбиешілері 

29 Жатақхана кеңесінің отырысы Қаңтар  Хаттамалар  Тәрбиешілер, 
жатақхана кеңесі 

30 Тәртіптік кеңестің отырысы Қаңтар  Хаттамалар  Тәрбиешілер 
жатақхана кеңесі 

31 Достық туралы өлеңдер кеші: 
"Біз дос бола аламыз ба" 

Қаңтар  Әдістемелік 
әзірлеме, сайттағы 
фото 

Жатақхана 
тәрбиешілері 

32 Ленинград блокадасына Қаңтар  Әдістемелік Жатақхана 



 
арналған тақырыптық кеш: 
"Жанды естеліктер" 

әзірлеме,фото тәрбиешілері 

33 Бөлмелердің санитарлық 
жағдайын тексеру 

Қаңтар  Отчет санитарно-
бытовой комиссии 

Жатақхана 
тәрбиешілері 

34 Жатақхана кеңесінің отырысы Ақпан  Хаттама  Тәрбиешілер 
жатақхана кеңесі 

35 Тәртіптік кеңестің отырысы Ақпан  Хаттама  Тәрбиешілер 
жатақхананың 
тәртіптік кеңесі 

36 Теннис турнирі Ақпан  Әдістемелік 
әзірлеме, сайттағы 
фото 

Тәрбиешілер, 
жатақхана активі 

37 Ауған жауынгерлерініңуігіне 
арналған Кеш. 

Ақпан  Әдістемелік 
әзірлеме, фото 

Жатақхана 
тәрбиешілері 

38 Фильмді көру:"Сталинград 
шайқасы" 

Ақпан  Видеофильм,фото Жатақхана 
тәрбиешілері 

39 Бөлмелердің санитарлық 
жағдайын тексеру 

Ақпан  Санитарлық-
тұрмыстық 
комиссияның есебі 

Жатақхана 
тәрбиешілері 

40 Жатақхана кеңесінің отырысы Наурыз  Хаттама  Тәрбиешілер 
жатақхана кеңесі 

41 Тәртіптік кеңестің отырысы Наурыз  Хаттама  Тәрбиешілер 
жатақхананың 
тәртіптік кеңесі 

42 Конкурстық бағдарлама: "Үздік 
үй иесі" 

Наурыз  Әдістемелік 
әзірлеме, фото 

Тәрбиешілер, 
жатақхана активі 

43 Дойбы бойынша Турнир. Наурыз  Фото есеп  Жатақхана 
тәрбиешілері 

44 "Наурыз - Бейбітшілік пен 
мейірімділік мерекесі"ойын-
сауық бағдарламасы 

Наурыз  Әдістемелік 
әзірлеме, фото Тәрбиешілер, 

жатақхана активі 
45 Бөлмелердің санитарлық 

жағдайын тексеру 
Наурыз  Санитарлық-

тұрмыстық 
комиссияның есебі 

Жатақхана 
тәрбиешілері 

46 Жатақхана кеңесінің отырысы Сәуір  Хаттама  Тәрбиешілер 
жатақхана кеңесі 

47 Тәртіптік кеңестің отырысы Сәуір  Хаттама  Тәрбиешілер 
жатақхананың 
тәртіптік кеңесі 

48 Кинокомедияларды көру: 
"Күлейік"  

Сәуір  Видеоматериал, 
фото 

Жатақхана 
тәрбиешілері 

49 Викторина: СӨС-ұзақ өмір сүру 
жолы"  

Сәуір  Әдістемелік 
әзірлеме, фото 

Жатақхана 
тәрбиешілері 

50 Бейне талқылауды қараңыз: 
"Балалар және  түрме" 

Сәуір  Әдістемелік 
әзірлеме, фото 

Жатақхана 
тәрбиешілері 

51 Бөлмелердің санитарлық 
жағдайын тексеру 

Сәуір  Санитарлық-
тұрмыстық 

Жатақхана 
тәрбиешілері 



 
комиссияның есебі 

52 Жатақхана кеңесінің отырысы Мамыр Хаттама Тәрбиешілер 
жатақхана кеңесі 

53 Тәртіптік кеңестің отырысы Мамыр Хаттама  Тәрбиешілер 
жатақхананың 
тәртіптік кеңесі 

54 Конкурстық бағдарлама:"Отан 
қорғаушылар күнімен" 

Мамыр Әдістемелік 
әзірлеме, фото 

Тәрбиешілер, 
жатақхана активі 

55 ҰОС туралы өлеңдер кеші: "Сол 
жылдарды еске алайық" 

Мамыр Әдістемелік 
әзірлеме, фото 

Жатақхана 
тәрбиешілері 

56 Бөлмелердің санитарлық 
жағдайын тексеру 

Мамыр Санитарлық-
тұрмыстық 
комиссияның есебі 

Жатақхана 
тәрбиешілері 

57 Жатақхана кеңесінің отырысы Маусым  Хаттама  Тәрбиешілер, 
жатақхана кеңесі 

58 Мемлекеттік рәміздердің 
тарихы 

Маусым  Әдістемелік 
әзірлеме, фото 

Тәрбиешілер, 
жатақхана активі 

59 Әңгіме:"Демалыстағы мінез-
құлық ережелері" 

Маусым  Әдістемелік 
әзірлеме, фото 

Жатақхана 
тәрбиешілері 

60 Бөлмелердің санитарлық 
жағдайын тексеру 

Маусым  Санитарлық-
тұрмыстық 
комиссияның есебі 

Жатақхана 
тәрбиешілері 

61 Бөлмені жөндеу Маусым  Бөлмелерді 
қабылдау 

Жатақхана 
тәрбиешілері 



 

Колледждің 2022-2023 оқу жылына арналған 
тәрбие жұмысының жоспары 

тәрбиенің мақсаты мен міндеттері 
 

Колледждің тәрбие жұмысының мақсаты: кәсіби, зияткерлік және әлеуметтік шығармашылыққа қабілетті колледж білім алушыларының 
қалыптасуы, дамуы, өзін-өзі жүзеге асыруы және әлеуметтенуі үшін жағдай жасау. 

Тәрбиенің міндеттері:  
1) ұлттық мәдениетке, әдет-ғұрыптар мен салт-дәстүрлерге баулу арқылы білім алушылардың жалпы мәдениетін дамыту; 
2) білім алушыларға азаматтық және патриоттық тәрбие беруді ұйымдастыру; 
3) білім алушылардың дене бітімі, зияткерлік, адамгершілік және рухани дамуы үшін жағдайлар жасау; 
4) білім алушылар арасында діни экстремизмнің, құқық бұзушылықтардың, суицидтің, зорлық-зомбылықтың профилактикасы жөніндегі жұмысты 
ұйымдастыру; 
5) ғылыми-ағартушылық, дене шынықтыру-спорттық және мәдени-бұқаралық іс-шараларды өткізу, білім алушылардың бос уақытын ұйымдастыру; 
6) білім алушылардың тұлғааралық қарым-қатынастарын, өзін-өзі тәрбиелеу дағдыларын қалыптастыру және олардың шығармашылық қабілеттерін 
жан-жақты дамыту; 
7) білім алушылардың әлеуметтік белсенділігін, олардың дербестігі мен жауапкершілігін арттыру. 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Тәрбиені нормативтік құқықтық қамтамасыз ету 
 

Қазақстан Республикасының Конституциясы (1995 жылғы 30 тамызда республикалық референдумда қабылданған);  

"Рухани Жаңғыру" іске асыру жағдайындағы Тәрбиенің тұжырымдамалық негіздері (2019 жылғы 15 сәуірдегі); 
"Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы" 2011 жылғы 26 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Кодексі; 

"Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы; 

"Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары туралы" 2002 жылғы 8 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңы; 

"Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы"2011 жылғы 11 қазандағы Қазақстан Республикасының Заңы; 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 27 желтоқсандағы № 988 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының білім беруді 
дамытудың 2020 - 2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы; 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 1 маусымдағы № 348 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасында 
инклюзивті білім беруді дамытудың тұжырымдамалық тәсілдері; 

Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 30 мамырдағы № 577 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының "жасыл экономикаға" 
көшуі жөніндегі тұжырымдама; 

Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 26 желтоқсандағы № 986 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 2015-2025 
жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясы; 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 27 ақпандағы №191 қаулысымен мақұлданған "Қазақстан 2020: болашаққа жол" Қазақстан 
Республикасының 2020 жылға дейінгі мемлекеттік жастар саясатының тұжырымдамасы; 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 12 желтоқсандағы № 827 қаулысымен бекітілген "Цифрлық Қазақстан" мемлекеттік бағдарламасы 

 
 

I. Ғылыми-әдістемелік және ақпараттық қамтамасыз ету 
Сынып жетекшісінің анықтамалығы. Республикалық электрондық журнал. Директордың ТЖ жөніндегі орынбасары мен сынып жетекшісі үшін 
тәрбие жұмысының үздігі. 

Тәрбие сағаты. Республикалық журнал. 



 

Қазіргі білім. Республикалық ақпараттық-талдау журналы. Білім, ғылым, жастар саясаты және тәрбие саласындағы эксклюзивті материалдар. 
Инновациялар, жетекші жоғары оқу орындарының, колледждердің, мектептердің, мектепке дейінгі білім беру орталықтарының тәжірибесі. 
PEDAGOG JANE QOGAM. Білім: білім берудегі модельдер, баяндамалар, әдістер, инновациялар, оқыту, тәрбиелеу, бейіндік оқыту. 

Қосымша білім беру және тәрбиелеу. Қосымша білім беру мұғалімдері, жалпы білім беретін мектеп мұғалімдері мен тәлімгерлер үшін таптырмас 
көмекші. 

Білім берудегі инновациялар.  Білім беру мекемелерінің инновациялық қызметінің ұйымдастырушылық-басқарушылық, экономикалық, 
психологиялық-педагогикалық аспектілерін көрсететін ғылыми жарияланымдар. 

Сынып жетекші. Журнал. 

Әдіскер. Журнал. Барлық деңгейдегі әдіскерлерге, мектептердің, колледждердің меңгерушілеріне, б/бақшаларға, қосымша білім беру 
қызметкерлеріне. 

Әдіскер+мастер-класс. Журнал. Мектептерге, колледждерге, б/бақшаларға, қосымша білім беруге арналған практикалық басылымдар жиынтығы. 

 
 

I. Іске асыру механизмдері: тәрбиенің басым бағыттары бойынша іс-шаралар 
1. Жаңа қазақстандық патриотизм мен азаматтыққа тәрбиелеу, құқықтық тәрбие 

                             Мақсаты: Отанға ұтымды және эмоционалды көзқарасы бар, саяси, құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
заңсыздыққа қарсы тұратын, жастар ортасында қатыгездік пен зорлық-зомбылық көріністеріне қарсы тұруға дайын мемлекет пен қоғамның 
заңдарын меңгеру және сақтау қажеттілігі бар патриот пен азаматты қалыптастыру.  

№ Қаралатын мәселелер бойынша жұмыстардың 
атауы 

Срок 
исполнения Индикаторы/конечный результат Ответственные 

1.  ҚР Білім күні мен Конституция күніне арналған 
салтанатты жиын 1 қыркүйек әзірлеме, фото есеп, сайтқа ақпарат 

және  ФБ, Instagram, VK 

Шустова Т.А. 
Чубарова Е.Н. 
Лопухов В.В. 

2.  "Білімге ұмтылу, еңбекқорлық және патриотизм" 
кураторлық сағаты 1 қыркүйек Сайтта және әлеуметтік желілерде 

жариялау Ульянова И.А. 

3.  "Білім алушылардың құқықтары, міндеттері мен 
жауапкершілігі" ақпараттық кураторлық сағаты Қыркүйек  әзірлеме, фото есеп Кураторлар және ө/о 

шеберлері 
4.  ҚР Президенті Қ.-ж. Тоқаевтың жыл сайынғы 

Қазақстан халқына Жолдауының басымдықтарын 
түсіндіру жөніндегі іс-шаралар 

Жыл ішінде  ақпараттық-әдістемелік материалдар, 
сайтқа ақпарат және ФБ, Instagram, VK 

Сергеева И.А. 
Кураторлар және ө/о 

шеберлері  
5.  "Құқық және заң" викторинасы Қазан  әзірлеме, ФБ, Instagram, VK, колледж Сағындык Т.Е. 



 

сайтында жариялау 
6.  "Кәмелетке толмағандар және қылмыстық 

жауапкершілік"ақпараттық кураторлық сағаты Қараша  әзірлеме, ФБ, Instagram, VK, колледж 
сайтында жариялау 

Сағындык Т.Е. 
ОЮП инспекторы, 

кураторлар, ө/о шебері 
7.  ҚР Мемлекеттік рәміздеріне құрметпен қарауды 

қалыптастыру жөніндегі іс-шаралар (жеке жоспар 
бойынша) 

Жыл ішінде жоспар, ФБ, Instagram, VK, колледж 
сайтында жариялау Шустова Т.А.  

8.  Студенттердің мемлекеттік қызмет істері және 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
департаментінің қызметкерлерімен "ҚР сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы заңнама" тақырыбында 
кездесулері 

Қазан  
Сәуір  

ақпараттық-құқықтық материалдар, ФБ, 
Instagram, VK, колледж сайтында 

Жарияланымдар 

Сағындык Т.Е. 
Подоляник А.А. 

9.  "Қатыгездік пен зорлық-зомбылықсыз балалық шақ" 
ақпараттық науқаны аясындағы іс-шаралар (жеке 
жоспар бойынша) 

Қараша  ФБ, Instagram, VK, колледж сайтында 
жарияланымдар Сағындык Т.Е.  

10.  "Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздері: 
Ту, Елтаңба, Әнұран"кураторлық сағаты Қараша  әзірлеме, ФБ, Instagram, VK-да 

жариялау, колледж сайтында фотоесеп 
Сергеева И.А. 

кураторы, мастера п/о 
11.  ҚР Тәуелсіздік күніне арналған "Менің Отаным - 

Қазақстан" зияткерлік турнирі Желтоқсан  сценарий, ФБ, Instagram, VK, колледж 
сайтында жариялау 

Подоляник А.А. 
Тарих оқытушылары 

12.  "Полилог" қоғамдық-саяси пікірталас клубының 
жұмысы (жеке жоспар бойынша) Жыл ішінде жоспар, ФБ, Instagram, VK, колледж 

сайтында жарияланымдар Жармуканова Г.М. 

13.  "Жас сарбаз" әскери-патриоттық клубының жұмысы 
(жеке жоспар бойынша) Жыл ішінде жоспар, ФБ, Instagram, VK, колледж 

сайтында жарияланымдар Әубәкір А.Б. 

14.  "Лидер" пікірсайыс клубының жұмысы ( жеке жоспар 
бойынша) Жыл ішінде жоспар, ФБ, Instagram, VK, колледж 

сайтында жарияланымдар Сарсенов А.Ж. 

15.  "Sanaly ұрпақ" студенттік клубының жұмысы (жеке 
жоспар бойынша) Жыл ішінде жоспар, ФБ, Instagram, VK, колледж 

сайтында жарияланымдар Сергеева И.А. 

16.  ҚР Тәуелсіздік күніне арналған іс-шаралар (жеке 
жоспар бойынша) Желтоқсан  жоспар, ФБ, Instagram, VK, колледж 

сайтында жарияланымдар 

Шустова Т.А. 
Чубарова Е.Н. 

Тарих оқытушылары 
17.  "Менің Отаным – Тәуелсіз Қазақстан"кураторлық 

сағаты Желтоқсан  әзірлеме, ФБ, Instagram, VK-да 
жариялау, колледж сайтында фотоесеп 

Сарсенов А.Ж. 
кураторлар, ө/о шебері 

18.  "Қазақстан Республикасының басты 
оқиғалары"кураторлық сағаты Қаңтар  әзірлеме, ФБ, Instagram, VK-да 

жариялау, колледж сайтында фотоесеп 
Тарих оқытушылары 

кураторлар, ө/о шебері 
19.  "СҚО киелі орындары"кураторлық сағаты Ақпан  әзірлеме, ФБ, Instagram, VK-да Сарсенов А.Ж. 



 

жариялау, колледж сайтында фотоесеп Тарих оқытушылары 
кураторлар, шеберлер 

20.  "Ашық микрофон" - колледж әкімшілігінің 
студенттермен кездесуі Ақпан хаттама, фото есеп  Подоляник А.А. 

Чубарова Е.Н. 
21.  "Тәуекел тобы" студенттерінің тұрғылықты жері 

бойынша ювеналды полиция инспекторымен бірлесіп 
рейдтер ұйымдастыру 

Жыл ішінде журнал Сағындык Т.Е.  

22.  Әлеуметтік педагогтың жеке консультациялары "Сіз 
ҚР Әкімшілік кодексін білесіз бе?» 

жыл ішінде 
 (кестеге сәйкес) журнал Сағындык Т.Е.  

23.  "Құқық бұзушылық және құқықтық жауапкершілік" 
ақпараттық кураторлық сағаты Сәуір  әзірлеме, фото есеп  кураторлар, ө/о 

шеберлері 
24.  1941-1945 жылдардағы ҰОС Жеңісінің 78 жылдығын 

мерекелеуге арналған іс-шаралар 
(қорғаныс-бұқаралық және әскери-патриоттық жұмыс 
айлығының жеке жоспары бойынша) 

Сәуір - мамыр Жоспар, әзірлеме, ФБ, Instagram, VK-да 
жариялау, колледж сайтында фотоесеп 

Әубәкір А.Б. 
 
 

25.  Гүл шоқтары мен гүл шоқтары қойылған қала 
ескерткіштері мен обелисктеріндегі патриотизм 
сабақтары 

Мамыр  Фото есеп  Әубәкір А.Б. 

26.  Жеңіс күнін мерекелеу қарсаңында "Жеңіс 
ұландары", "Соғыспен күйдірілген жолдар" 
республикалық челленджіне қатысу Сәуір   Фото есеп,  ФБ, Instagram, VK-да 

жариялау, колледж сайтында фотоесеп 
Чубарова Е.Н. 
Лопухов В.В. 

27.  Отан қорғаушылар күніне арналған ерлік сабағы Мамыр  Сценарий, ФБ, Instagram, VK-да 
жариялау, колледж сайтында фотоесеп Әубәкір А.Б. 

28.  Отан қорғаушылар күніне арналған" Үздік әскерге 
шақырылушы " атағына әскери-патриоттық конкурс 
өткізу 

Мамыр  Жоспар, әзірлеме, ФБ, Instagram, VK-да 
жариялау, колледж сайтында фотоесеп Әубәкір А.Б. 

29.  Саяси қуғын-сүргін құрбандары күніне орай еске алу 
сабағын өткізу Мамыр  Әзірлеме, ФБ, Instagram, VK-да 

жариялау, колледж сайтында фотоесеп Тарих оқытушылары 

30.  "Абылай хан резиденциясы" мұражай кешеніне 
студенттерге экскурсиялар ұйымдастыру Кестеге сәйкес Фото есеп  Бөл.меңгерушілері 

31.  Облыстық тарихи-өлкетану мұражайына 
экскурсиялар ұйымдастыру Кестеге сәйкес Фото есеп  Бөл.меңгерушілері  

32.  "Менің туым" республикалық акциясына қатысу Маусым  Фото есеп, әзірлеме, ФБ, Instagram, VK-
да жариялау, колледж сайтында 

Подоляник А.А. 
Чубарова Е.Н. 



 

фотоесеп 
33.  "Қазақстан Рәміздері-ел тарихы" дөңгелек үстелі июнь әзірлеме, фото есеп Тарих оқытушылары 
34.  ҚР Ұлттық ұланы академиясының курсанттарымен 

кездесулер ұйымдастыру Жыл ішінде Фото есеп  Әубәкір А.Б. 

35.  Ауған жауынгерлерімен кездесулер ұйымдастыру Ақпан  Фото есеп  Әубәкір А.Б. 
36.  Телефон мен сенім поштасының жұмысы 

Жыл ішінде ереже, "Сенім жәшігі", қоңыраулар мен 
хаттарды тіркеу журналы 

Сағындык Т.Е. 
Турысова Д.Б. 
Омарова А.У. 

37.  Этносаралық және конфессияаралық келісімді 
насихаттау жөніндегі ақпараттық кураторлық сағат Семестрде 1 рет  

Фото есеп, әзірлеме, ФБ, Instagram, VK-
да жариялау, колледж сайтында 
фотоесеп 

кураторлар, ө/о 
шеберлері 

38.  Студенттердің сот, полиция, прокуратура 
қызметкерлерімен ҚР заңнамасын түсіндіру бойынша 
кездесулері 

Жыл ішінде ақпараттық-құқықтық материалдар, 
фотоесептер Сағындык Т.Е.  

39.  Құқық бұзушылықтың алдын алу жөніндегі кеңестің 
жұмысы Ай сайын 

ереже, бұйрық, Кеңес отырыстарын 
тіркеу журналы (хаттамалар), 

фотоесептер 

Шустова Т.А. 
Сағындык Т.Е. 

 
40.  Студенттерге гендерлік тәрбие бойынша семинар-

тренингтер ұйымдастыру және өткізу Жыл ішінде әзірлеме, фото есеп 
Сағындык Т.Е. 
Турысова Д.Б. 
Омарова А.У. 

41.  Құқық қорғау органдарын тарта отырып, тұрмыстық 
зорлық-зомбылықтың алдын алу жөніндегі іс-
шараларды ұйымдастыру және өткізу 

Жыл ішінде әзірлеме, фото есеп 
Сағындык Т.Е. 
Турысова Д.Б. 
Омарова А.У. 

42.  Ақпараттық технологиялар бойынша мамандарды 
тарта отырып, кибербуллинг бойынша іс-шаралар 
өткізу 

Жыл ішінде әзірлеме, фото есеп 
Сағындык Т.Е. 
Турысова Д.Б. 
Омарова А.У. 

43.  Психолог-мамандарды тарта отырып, боулинг 
бойынша іс-шаралар өткізу Жыл ішінде әзірлеме, фото есеп 

Сағындык Т.Е. 
Турысова Д.Б. 
Омарова А.У. 

44.  Дін істері басқармасының, діни экстремизм мен 
терроризмнің алдын алу және алдын алу жөніндегі 
ішкі саясат бөлімінің өкілдерімен студенттердің 
кездесулерін ұйымдастыру 

Жыл ішінде 
Фото есеп, әзірлеме, ФБ, Instagram, VK-
да жариялау, колледж сайтында 
фотоесеп 

Подоляник А.А. 
Әубәкір А.Б. 

45.  Студенттердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
мәдениетін арттыру бойынша іс-шаралар Жыл ішінде Фото есеп, әзірлеме, ФБ, Instagram, VK-

да жариялау, колледж сайтында 
Подоляник А.А. 
Сергеева И.А. 



 

(парасаттылық сабақтары, "Таза сессия" акциясы, 
"Жастар сыбайлас жемқорлыққа қарсы!"және т. б.) 

фотоесеп 

46.  Құқықтық сауаттылықты арттыруға және құқық 
бұзушылықтардың алдын алуға бағытталған 
семинарлар мен тренингтер өткізу ("кәмелетке 
толмағандардың құқықтарын қорғау"," СӨС"," адам 
құқықтары " және т. б.) 

Жыл ішінде 
Фото есеп, әзірлеме, ФБ, Instagram, VK-
да жариялау, колледж сайтында 
фотоесеп 

Сергеева И.А. 
Сағындык Т.Е. 

 

 
2. 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, оның ішінде "Құндылықтарға 

негізделген білім беру", "Қоғамға қызмет ету" жобаларын іске асыру арқылы жаңғырту туралы терең түсінуді қалыптастыру". 
 

№ Қаралатын мәселелер бойынша жұмыстардың 
атауы Орындау мерзімі Индикаторлар/соңғы нәтиже Жауаптылар 

1.  "Рухани келісім-қоғамды шоғырландырудың негізі" 
тақырыптық кураторлық сағаты Қазан  әзірлеме, фото есеп  Оспанова А.С. 

2.  "Адамда бәрі жақсы болуы керек"Ақпараттық 
кураторлық сағат  Қыркүйек  Әзірлеме, ФБ, Instagram, VK-да 

жариялау, колледж сайтында фотоесеп 
Омарова А.У. 

Кураторлар, ө/о шебері 

3.  
М.Ауэзовтың туғанына 125 жыл толуына арналған 
ақпараттық сағат «Халық ғасырын еске алу...» («В 
памяти народной века…») 

қыркүйек Әзірлеме, ФБ, Instagram, VK-да 
жариялау, колледж сайтында фотоесеп 

Никитина Т.В. 
Кураторлар, ө/о шебері 

4.  Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығына арналған 
"Тіл – халық мұрасы" кураторлық сағаты Қыркүйек  әзірлеме, фото есеп Кабденова А.К. 

Кураторлар, ө/о шебері 

5.  Қарттар мен мүгедектерді әлеуметтік қолдау айлығы 1 қазан – 1 қараша жоспар, фото есеп 

Сағындык Т.Е. 
Калыкова Б.Р. 

Подоляник А.А. 
Кураторлар, ө/о шебері 

6.  Тарихи-өлкетану мұражайымен (әдеби бөлім, 
этнография бөлімі)бірлескен іс-шаралар Жыл ішінде ФБ, Instagram, VK-да жариялау, 

колледж сайтында фотоесеп Сарсенов А.Ж.  

7.  
Әлеуметтік педагог пен психологтың "менің 
проблемаларым"студенттерімен жеке әңгімелері Жыл ішінде Журнал 

Сағындык Т.Е. 
Турысова Д.Б. 
Омарова А.У. 

8.  Бейнелеу өнері мұражайына бару Жыл ішінде Фото есеп  Кураторлар, ө/о шебері 
9.  Халықаралық толеранттылық күніне арналған Қараша  әзірлеме, фото есеп Жармуканова Г.М. 



 

ақпараттық кураторлық сағат кураторлар, ө/о шебері 

10.  Мұғалімдер күніне арналған салтанатты іс-шара Қазан  Сценарий, ФБ, Instagram, VK-да 
жариялау, колледж сайтында фотоесеп 

Чубарова Е.Н. 
Лопухов В.В.  

11.  "Мұра" клубының жұмысы ( жеке жоспар бойынша) Жыл ішінде Жоспар, әзірлеме, ФБ, Instagram, VK-да 
жариялау, колледж сайтында фотоесеп Кабденова Г.М. 

12.  

"Рухани жаңғыру" бағдарламасын іске асыру 
шеңберінде өткізілетін" Абылай хан резиденциясы 
"Мұражай кешеніндегі" Солтүстік Қазақстан 
облысының киелі картасы" іс-шарасы 

Наурыз  Фото есеп, ФБ, Instagram, VK-да 
жариялау, колледж сайтында фотоесеп 

Сарсенов А.Ж. 
тарих оқытушылары 

кураторлар 

13.  "1 наурыз-Алғыс, мейірімділік және достық күні" іс-
шарасы Наурыз  Сценарий, ФБ, Instagram, VK-да 

жариялау, колледж сайтында фотоесеп Чубарова Е.Н. 

14.  "Өмір мен көктемнің символы-әйел!» Наурыз  Сценарий, ФБ, Instagram, VK-да 
жариялау, колледж сайтында фотоесеп кураторлар, ө/о шебері 

15.  Мерекелік концерт "мереке құтты болсын, қымбатты 
ханымдар!»  Наурыз  Сценарий, ФБ, Instagram, VK-да 

жариялау, колледж сайтында фотоесеп 
Чубарова Е.Н. 
Лопухов В.В. 

16.  
Халықтық дәстүрлерді, салт-дәстүрлерді, рухани-
адамгершілік мазмұндағы мерекелерді зерттеуге 
бағытталған әңгімелер 

Наурыз  әзірлеме, фото есеп кураторлар, ө/о шебері 

17.  "Жарқын мереке – Наурыз!» кураторлық сағаты Наурыз  әзірлемелер, ақпарат колледж және ФБ 
сайты, Instagram, VK 

Оспанова А.С. 
кураторлар  

18.  "Біз бәріміз бір отбасымыз, бір халықпыз"кураторлық 
сағаты   Сәуір  әзірлеме, фото есеп Кураторлар 

19.  Қазақстан халқының бірлігі күніне арналған 
кураторлық сағат Сәуір  Сценарий, ФБ, Instagram, VK-да 

жариялау, колледж сайтында фотоесеп кураторлар, ө/о шебері 

20.  "Жеңіс күні!»мерекелік іс шара Мамыр  Сценарий, ФБ, Instagram, VK-да 
жариялау, колледж сайтында фотоесеп 

Чубарова Е.Н. 
Лопухов В.В. 

21.  2023 жылғы түлектерге кәсіптік орта білім туралы 
дипломдарды тапсыру салтанатты рәсімі Маусым  дипломдар, сертификаттар, грамоталар колледж әкімшілігі 

22.  Ашық есік күні  Кестеге сәйкес  Фото есеп, ақпарат колледж және ФБ 
сайты, Instagram, VK 

жауапты кәсіптік бағдар 
берушілер 

23.  "Мархабат" еріктілер клубының жұмысы (жеке 
жоспар бойынша) Жыл ішінде жоспар, есеп, ақпарат колледж және ФБ 

веб-сайты, Instagram, VK Подоляник А.А.  

24.  Мәдени-тарихи ескерткіштер мен мәдени нысандарға 
бару  Жыл ішінде Фото есеп кураторлар, ө/о шебері 

25.  "Жүрегіңді аш!» акциясы Жыл ішінде фотоотчет, информация на сайт Сағындык Т.Е. 



 

колледжа и ФБ, Instagram, VK Турысова Д.Б. 
кураторлар, ө/о шебері 

 
3. Ұлттық тәрбие 

Мақсаты: тұлғаның жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықтарға бағдарлануы, ана және мемлекеттік тілдерді, қазақ халқының, этностар мен 
этникалық топтардың мәдениетін құрметтеу 

№ Қаралатын мәселелер бойынша жұмыстардың 
атауы Орындау мерзімі Индикаторлар/соңғы нәтиже Жауаптылар 

1.  Қазақстан халықтарының Тілдері күнін мерекелеу 
шеңберіндегі іс-шаралар (жеке жоспар бойынша) 

Қыркүйек  жоспар, ақпарат колледж және ФБ веб-
сайты, Instagram, VK 

Оспанова А.С. 

2.  "Рухани жаңғыру" бағдарламасын іске асыру 
шеңберінде өткізілетін іс-шаралар 

Жыл ішінде жоспар, ақпарат колледж және ФБ веб-
сайты, Instagram, VK 

Шустова Т.А. 
ЦӘК төрағалары 
Кабденова Г.М. 

3.  "Менің Отаным - Тәуелсіз Қазақстан"тақырыбындағы 
кураторлық сағат 

Желтоқсан  Әзірлеме, жоспар, ақпарат колледж 
және ФБ сайты, Instagram, VK 

Сарсенов А.Ж.  
тарих оқытушылары 

4.  "Тәуелсіз Қазақстан: қалыптасу және даму 
кезеңдері"дөңгелек үстелі 

Желтоқсан  әзірлеме, жоспар, ақпарат колледж және 
ФБ веб-сайты, Instagram, VK 

Сергеева И.А. 

5.  "Ашықтық, бейбітшілік және үміт рәміздері" 
Геральдика тарихы мен мемлекеттілік атрибуттарын 
білуге арналған конкурс өткізу 

Сәуір  әзірлеме, жоспар, ақпарат колледж және 
ФБ веб-сайты, Instagram, VK 

Тарих оқытушылары 
Подоляник А.А. 

6.  Наурыз мейрамы "мерекесі бойынша өткізілетін іс-
шаралар!"(жеке жоспар бойынша) 

Мамыр  жоспар, ақпарат колледж және ФБ веб-
сайты, Instagram, VK 

Оспанова А.С. 

7.  Қазақстан халқының бірлігі күніне арналған "Достық 
берлі" ұлттық мәдениеттер фестивалін ұйымдастыру 
және өткізу 

Сәуір  сценарий, ақпарат колледж және ФБ 
веб-сайты, Instagram, VK 

Оспанова А.С. 

 
4. Отбасылық тәрбие 

Мақсаты: ата-аналарға білім беру, олардың психологиялық-педагогикалық құзыреттілігін және бала тәрбиесіне жауапкершілігін арттыру. 
Жауапкершілік сезімін, отбасының маңыздылығы мен құндылығын ояту. 

№ Қаралатын мәселелер бойынша жұмыстардың 
атауы Орындау мерзімі Индикаторлар/соңғы нәтиже Жауаптылар 

1.  ҚР-дағы Отбасы күніне арналған кураторлық сағат Қыркүйек  әзірлеме, ақпарат колледж және ФБ 
сайты, Instagram, VK 

Омарова А.У.  
кураторлар 

ө/о шеберлері 



 

2.  Репродуктивті денсаулықты қорғау жөніндегі 
мамандардың семинар-тренингтерін, 
консультацияларын өткізу 

Жыл ішінде колледж және ФБ сайтына ақпарат, 
Instagram, VK 

Сағындык Т.Е. 
Турысова Д.Б. 
Омарова А.У. 

3.  "Менің отбасым" - психологиялық-педагогикалық 
практикум 

Мамыр  әзірлеме, есеп  Турысова Д.Б. 
кураторлар  

4.  "Отбасы – Отан ошағы" әңгімесі Жыл ішінде  Әзірлеме  кураторлар, ө/о шебері 

5.  "Отбасы – тұрақты мемлекеттің тірегі" кітап көрмесін 
ұйымдастыру 

Қыркүйек  Фото есеп  Кабденова Г.М. 

6.  Студенттердің медицина қызметкерлерімен, "Ана үйі" 
ҚҚ психологымен "Отбасы – тәрбиенің негізі" 
кездесуі 

Жыл ішінде колледж және ФБ сайтына ақпарат, 
Instagram, VK 

Турысова Д.Б. 
Омарова А.У. 
Кураторлар 

 
5. Бағыты: Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие 

Мақсаты: кәсіби өзін-өзі анықтауға саналы қатынасты қалыптастыру, тұлғаның экономикалық ойлауы мен экологиялық мәдениетін дамыту 
№ 

Қаралатын мәселелер бойынша жұмыстардың атауы Орындау 
мерзімі Индикаторлар/соңғы нәтиже Жауаптылар 

1.  Оқу, оқу-өндірістік және өндірістік практика оқу-
өндірістік 

үдеріс 
кестесіне 

сәйкес 

Есеп  Сенькин П.В. 
Рудаков А.Г. 

ө/о шебері  

2.  Кәсіби шеберлік конкурстары әдістемелік 
комиссияны

ң жұмыс 
жоспарына 

сәйкес 

есеп, дипломдар, ақпарат колледж және 
ФБ веб-сайты, Instagram, VK 

Семеско В.Г. 
Сенькин П.В. 
Рудаков А.Г. 

ө/о шебері 

3.  Сенбіліктер  Жыл ішінде  Фото есеп  Рудаков А.Г.  



 

4.  Студенттік Парламенттегі студенттердің қызметі student 
Parliament Club (жеке жоспар бойынша) 

Жыл ішінде  фото есеп, ақпарат колледж және ФБ 
сайты, Instagram, VK 

Подоляник А.А. 
кураторы 

мастера п/о 
5.  "Экологиялық Денсаулық жолы" экологиялық клубының 

жұмысы (жеке жоспар бойынша) 
Жыл ішінде жоспар, ақпарат колледж және ФБ веб-

сайты, Instagram, VK 
Чубарова Е.Н. 

6.  Ботаникалық баққа экскурсиялар Кестеге 
сәйкес 

жоспар-кесте, ақпарат колледж және 
ФБ сайты, Instagram, VK 

Чубарова Е.Н. 
кураторы 
ө/о шебері 

7.  Техникалық шығармашылық үйірмелеріндегі сабақтар Жыл ішінде жоспар, есеп Сенькин П.В. 
Рудаков А.Г. 

8.  Студенттердің педагогикалық еңбек ардагерлерімен кездесуі Жыл ішінде әзірлеме, фото есеп Кураторы 
ө/о шебері 

9.  "Мамандық бойынша үздік" конкурстарын ұйымдастыру 
(мамандықтар бойынша) 

Жоспарға 
сәйкес 

колледж және ФБ сайтына, Instagram, 
VK, грамоталарға ақпарат әзірлеу 

Сенькин П.В. 
Рудаков А.Г. 

10.  WorldSkills кәсіби Республикалық байқауына студенттерді 
дайындау және қатысу 

Жоспарға 
сәйкес 

колледж және ФБ сайтына ақпарат, 
Instagram, VK 

Сенькин П.В.  
Рудаков А.Г. 

11.  "ҚР колледждерінің ТОП 100 студенті" жобасына қатысу 
Жоспарға 

сәйкес 

колледж және ФБ сайтына ақпарат, 
Instagram, VK 

Шустова Т.А.  
Бөлімше меңгерушілері 

Чубарова Е.Н.   
Лопухов В.В. 

12.  Студенттерді стартап-қозғалысқа дайындау және тарту Жыл ішінде бизнес-жобалар Оньшина О.А. 

13.  Студенттерді "Жасыл Ел"жастар қозғалысына тарту Жыл ішінде колледж және ФБ сайтына ақпарат, 
Instagram, VK 

Чубарова Е.Н. 
Подоляник А.А. 

14.  Экологиялық тәрбие, қоршаған әлемге ұқыпты қарау 
бойынша іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу (экочас, 
акциялар және т. б.) 

Жыл ішінде фото есеп, ақпарат колледж және ФБ 
сайты, Instagram, VK 

Чубарова Е.Н. 

 
6. 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 

№ 
Қаралатын мәселелер бойынша жұмыстардың атауы Орындау 

мерзімі Индикаторлар/соңғы нәтиже Жауаптылар 



 

1.  Студенттік өзін-өзі басқару жұмысын жетілдіру Жыл ішінде жоспар, ақпарат колледж және ФБ веб-
сайты, Instagram, VK 

Подоляник А.А. 

2.  "Кез келген өмірлік жағдайдан оң шығу" психологиялық 
тренингі 

Қазан  әзірлеме, есеп  Турысова Д.Б. 
 Омарова А.У., 

кураторлар 
3.  "Коммуникативтік қабілеттерді дамыту" психологиялық 

тренингі   
Қараша  әзірлеме, есеп Турысова Д.Б.  

Омарова А.У., 
кураторлар 

4.  "Эмоционалды интеллект" психологиялық тренингі Ақпан   әзірлеме, есеп Турысова Д.Б.  
Омарова А.У., 

кураторлар 
5.  Психологиялық тренинг " сыни ойлауды қалай дамытуға 

болады?» 
Наурыз  әзірлеме, есеп Турысова Д.Б. 

 Омарова А.У., 
кураторлар 

6.  "Мақсаттарға жету" психологиялық тренингі Сәуір  әзірлеме, есеп Турысова Д.Б. 
 Омарова А.У., 

кураторлар 
7.  Ең көп таралған сайттардағы қауымдастықтардағы 

байланысты белсендіру  
Жыл ішінде студенттердің әлеуметтік пайдалану 

қауіпсіздігі 
Турысова Д.Б. 
Сағындык Т.Е. 
Омарова А.У. 

8.  Жастарға қатысты ең көп кездесетін мәселелерді 
қоғамдастықта талқылау 

Жыл ішінде Ақпарат  Турысова Д.Б.  
Омарова А.У. 
Сағындык Т.Е. 

9.  "Тәуекел тобына" кіретін және аутодеструктивті мінез-
құлыққа бейімділігі бар студенттердің беттерін бақылау 

Үнемі  Есеп  Турысова Д.Б.  
Омарова А.У. 

 Сағындык Т.Е. 
10.  Әлеуметтік медиа арқылы қарым-қатынаста қиындықтары 

бар студенттермен, сондай-ақ оқшаулану мен депрессияға 
бейімділікпен байланыста болу 

Үнемі  Есеп  Турысова Д.Б.  
Омарова А.У. 

  Сағындык Т.Е. 
 

7. 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 



 

№ 
Қаралатын мәселелер бойынша жұмыстардың атауы Орындау 

мерзімі Индикаторлар/соңғы нәтиже Жауаптылар 

1.  Бейнелеу өнері мұражайына экскурсиялар Кестеге 
сәйкес 

жоспар-график, фотоесеп Кураторлар  
ө/о шеберлері 

2.  "Абылай хан резиденциясы" мұражай кешеніне экскурсиялар  Кестеге 
сәйкес 

жоспар-график, фотоесеп Кураторлар  
ө/о шеберлері 

3.  Тарихи-өлкетану мұражайына экскурсиялар Кестеге 
сәйкес 

жоспар-график, фотоесеп Кураторлар  
ө/о шеберлері 

4.  Н. Погодин атындағы драма театрына бару.  Жыл ішінде жоспар-график, фотоесеп Кураторлар  
ө/о шеберлері 

5.  С. Мұқанов атындағы музыкалық-драма театрына бару Жыл ішінде жоспар-график, фотоесеп Кураторлар  
ө/о шеберлері 

6.  Мінез-құлық мәдениеті, этикет туралы әңгімелер Жыл ішінде әзірлеме, фото есеп Кураторлар  
ө/о шеберлері 

7.  "Тұлғаның өзін-өзі дамыту психологиясы", "Саналы қарым-
қатынас отбасындағы, колледждегі, қоғамдағы тиімді қарым-
қатынас дағдылары", "Street Law: барлығына адам 
құқықтары және балаларды зорлық-зомбылық пен 
қорқытудан қорғау"кураторлық сағаттарын ұйымдастыру 
және өткізу 

Жыл ішінде әзірлеме, ақпарат колледж және ФБ 
сайты, Instagram, VK 

Турысова Д.Б.  
Омарова А.У. 

 Сағындык Т.Е.  

8.  Ақпараттық кураторлық сағат Жыл ішінде колледж және ФБ сайтына ақпарат, 
Instagram, VK 

Кураторлар  
ө/о шеберлері 

8. 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 
№ Қаралатын мәселелер бойынша жұмыстардың атауы Орындау 

мерзімі Индикаторлар/соңғы нәтиже Жауаптылар 

1.  Студенттердің кәсіби тексеруден өтуін ұйымдастыру  Кестеге 
сәйкес  

Тізім  мед.қызметкер  
ө/о шебері, кураторлар 

2.  Колледждің спорт секцияларында студенттердің сабақтары Жыл ішінде секцияларда сабақ жүргізу журналы Абилев С.М. 
3.  "Сұңқар" облыстық спартакиадасына қатысу Жыл ішінде колледж және ФБ сайтына ақпарат, 

Instagram, VK 
Абилев С.М. 

4.  Қалада өткізілетін спорттық-бұқаралық іс-шараларға қатысу Жыл ішінде колледж және ФБ сайтына ақпарат, 
Instagram, VK 

Абилев С.М. 



 

5.  "Алтын күз"күзгі кроссы Қыркүйек  колледж және ФБ сайтына ақпарат, 
Instagram, VK 

Малахова А.М. 

6.  Шағын футболдан спорттық жарыстар Қазан  колледж және ФБ сайтына ақпарат, 
Instagram, VK 

Абилев С.М. 

7.  Баскетболдан спорттық жарыстар Қараша  колледж және ФБ сайтына ақпарат, 
Instagram, VK 

Кизенко А.Ю. 

8.  Шахматтан спорттық жарыстар Желтоқсан  колледж және ФБ сайтына ақпарат, 
Instagram, VK 

Абилев С.М. 

9.  Конькимен сырғанау бойынша спорттық жарыстар Ақпан  колледж және ФБ сайтына ақпарат, 
Instagram, VK 

Кизенко А.Ю. 

10.  Шаңғыдан спорттық жарыстар Наурыз  колледж және ФБ сайтына ақпарат, 
Instagram, VK 

Степанов П.С. 

11.  Асық атудан спорттық жарыстар Сәуір  колледж және ФБ сайтына ақпарат, 
Instagram, VK 

Абилев С.М. 

12.  Жеңіл атлетикадан спорттық жарыстар Мамыр  колледж және ФБ сайтына ақпарат, 
Instagram, VK 

Малахова А.М. 

13.  "Жас Ұлан"әскери-қолданбалы түрлері бойынша облыстық 
спартакиада 

Мамыр   фотоесеп, сайттағы ақпарат, грамоталар Әубәкір А.Б. 

14.  Жеке консультациялар,"Сенім телефоны" Жыл ішінде журнал Турысова Д.Б.  
Омарова А.У 

15.  Студенттер арасында есірткі және басқа заттарды қолданудың 
алдын алу бойынша ақпараттық, насихаттық және 
консультациялық жұмыс 

Жыл ішінде өткізілген дәрістер журналын әзірлеу Турысова Д.Б.  
Омарова А.У. 

  Сағындык Т.Е. 
16.  АИТВ/ЖИТС мәселелері және оның алдын алу  Жыл ішінде сабақтарды әзірлеу, сауалнамалар Турысова Д.Б.  

Омарова А.У. 
Сағындык Т.Е. 

17.  1 курс студенттері арасында "Мен өмірді таңдаймын" 
психологиялық тренингі 

Қазан  әзірлеу, есеп, фотоесеп Турысова Д.Б.  
Омарова А.У. 

18.  Дүниежүзілік ЖИТС-пен күрес күніне арналған іс-шаралар 
(жеке жоспар бойынша) 

Қараша  ақпараттық материал, колледж сайтына 
және ФБ бетіне ақпарат, фотоесеп 

Сағындык Т.Е.  

19.  Дүниежүзілік ЖИТС-тен қайтыс болған адамдарды еске алу 
күніне арналған іс-шаралар 

Мамыр  ақпараттық материал, колледж сайтына 
және ФБ бетіне ақпарат, фотоесеп 

Сағындык Т.Е.  

20.  Дүниежүзілік темекі шегуге қарсы күрес күніне арналған іс-
шаралар (жеке жоспар бойынша) 

Мамыр ақпараттық материал, колледж сайтына 
және ФБ бетіне ақпарат, фотоесеп 

Сағындык Т.Е.  

 



 

Байкен Әшімов атындағы 
Петропавл машина жасау және көлік колледжінің 
2022-2023 жылдарға арналған әскери-патриоттық 

тәрбие жоспары. 
 
 
Әскери-патриоттық тәрбиенің мақсаты:  
Студенттерді қазақстандық патриотизм рухында тәрбиелеу. 
Әскери-патриоттық тәрбиенің міндеттері: 
1. Студенттердің санасында әлеуметтік маңызы бар патриоттық құндылықтарды, көзқарастар мен нанымдарды, Қазақстан Республикасы 
өткенінің мәдени және тарихи мұрасына, дәстүрлерге құрмет сезімін бекіту; 
2. Қазақстан Республикасының рәміздеріне деген мақтаныш сезімін, терең құрмет пен құрмет сезімін тәрбиелеу; 
3. Студенттердің Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінде қорғау және қызмет ету жөніндегі конституциялық міндеттерді 
орындауға дайындығын қалыптастыру; 
4. Әскери-патриоттық бағыттағы іс-шараларды өткізу   
1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысындағы Жеңіс және басқа да атаулы күндер. 

№ 
р/с 

Қаралатын мәселелер бойынша жұмыстардың 
атауы 

Орындау 
мерзімі 

Индикаторлар/соңғы нәтиже Жауаптылар  

                                                      I. Ұйымдастырушылық іс-шаралар 
1 Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 78 жылдығына 

арналған "Патриот" акциясының айлығы 
бойынша іс-шараларды жоспарлау. 

Қаңтар  Жеке жоспар бойынша 
А.Б.Әубакір 

2 "Жас Сарбаз" АПК жұмысы. Жыл ішінде Жеке жоспар бойынша ВПК төрағасы 
3 "Мықты атушы" шеңбері. Жыл ішінде Жеке жоспар бойынша А.Б.Әубакір 
4 М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан 

мемлекеттік университетінің әскери 
кафедрасына Экскурсия. 

Қыркүйек – 
қазан  

Қару-жарақ пен жауынгерлік 
техникамен танысты. 

А.Б.Әубакір,  
Т. Б. Каиров 

7 Петропавл қаласының АӘД бойынша оқу 
пунктінің жауынгерлік даңқ бұрышына 
Экскурсия. 

Желтоқсан  Таныстыру А.Б.Әубакір 

8 СҚО әскери-патриоттық тәрбие орталығына 
Экскурсия, ҚР ҚМ ВТШ. 

Қаңтар  Қару-жарақ пен жауынгерлік 
техникамен танысты. 

А.Б.Әубакір 



 

9 Ленинград қоршауының жойылуының 
мерейтойына арналған жалпықалалық іс-шараға 
қатысу. 

Қаңтар  Сынып сағаты (сценарий) А.Б.Әубакір 

10 Ауғанстанда қаза тапқандарды еске алуға 
арналған іс-шаралар. 

Ақпан  Сынып сағаты  (сценарий) А.Б.Әубакір,  
Т. Б. Каиров 

11 СҚО ІІД мұражайына Экскурсия. Ақпан - наурыз Мұражай тарихымен таныстыру А.Б.Әубакір,  
12 Облыстық өлкетану мұражайына Экскурсия 

"Қазақстан ҰОС жылдарында"экспозициясы 
Ақпан – наурыз  Тарихымен танысу ҰОС жылдары А.Б.Әубакір,  

Т. Б. Каиров 
II. Әскери-патриоттық тақырыптардағы әңгімелер 

1 1 курс студенттерімен "Қазақстан Республикасы 
Қарулы Күштерінің жауынгерлік 
дәстүрлері"тақырыбында әңгімелесу. 

Қыркүйек  Хаттама  А.Б.Әубакір 

2 2006 жылы туған жасөспірімдермен "Шақыру 
учаскелеріне тіркелу туралы"тақырыбында 
әңгімелесу. 

Қараша  Хаттама  А.Б.Әубакір 

3 1 курс студенттерімен "Әскери доктрина және 
оның елдің қорғаныс қабілетіндегі 
рөлі"тақырыбында әңгімелесу. 

Наурыз  Хаттама  А.Б.Әубакір,  
Т. Б. Каиров 

III. Тақырыптық іс-шаралар 
1 Батылдық сабағын өткізу. Ұлы Отан соғысының 

негізгі шайқастары. 
Жыл ішінде Хаттама   А.Б.Әубакір 

2 Әскери-патриоттық фильмдерді көрсету. ҰОС 
тақырыбы. "Барбарос жоспары ""Мәскеу үшін 
шайқас" және т. б 

Жыл ішінде  Фильм қарау  А.Б.Әубакір,  
Т. Б. Каиров 

3  ҚРРК – да қызмет өткерген студенттермен 
кездесу-құрмет өткізу. 

Қараша  Әңгіме  А.Б.Әубакір 

IV. Әскери-патриоттық іс-шаралар 
1 "Жас Сарбаз"әскери-патриоттық және әскери-

спорттық клубтарының облыстық слетіне 
дайындық және қатысу. 

Жыл ішінде Жарыс бойынша А.Б.Әубакір 

2 Калашников автоматы дүкенін жабдықтау 
бойынша жарыстар. 

Қараша  Жарыс бойынша А.Б.Әубакір 

3  1 курс топтары арасында "Ұлан" жарысы. Наурыз - сәуір Жарыстың жеке ережесі бойынша А.Б.Әубакір,  
Т. Б. Каиров 



 

4 ҚР Тәуелсіздігінің 32 жылдығына арналған 1-2 
курс студенттері арасында оқ атудан жарыс. 

Желтоқсан  Жарыстың жеке ережесі бойынша А.Б.Әубакір,  
Т. Б. Каиров 

5 Азаматтық қорғаныс күніне арналған ЖҚҚ 
эстафетасын өткізу . 

Ақпан  Жарыс бойынша А.Б.Әубакір,  
Т. Б. Каиров 

6 СҚО колледждерінің командалары арасында 
"Жас Сарбаз" әскери - спорттық жарыстарын 
ұйымдастыру және өткізу . 

Наурыз – 
маусым  

Жарыс бойынша А.Б.Әубакір,  
Т. Б. Каиров 

7  Оқ атудан "Сұңқар" спартакиадасына дайындық 
және қатысу. 

Жыл ішінде УФКС және АӘД жоспары 
бойынша 

А.Б.Әубакір,  
Т. Б. Каиров 

8 "Отан сарбаздары "Отан қорғаушылар күніне 
арналған жарыстар. 

Сәуір - мамыр Жарыстың жеке ережесі бойынша А.Б.Әубакір,  
Т. Б. Каиров 

9  ҰОС Жеңіс күніне , Отан қорғаушылар күніне 
арналған сап және ән байқау – конкурсын өткізу. 

        Мамыр Жеке жоспар бойынша А.Б.Әубакір,  
Т. Б. Каиров 

10 Әскери - қолданбалы спорт түрлері бойынша 
"Ұлан" облыстық спартакиадасына дайындық 
және қатысу. 

Сәуір – мамыр  УФКС және АӘД жоспары 
бойынша 

А.Б.Әубакір,  
Т. Б. Каиров 



 
"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ТІЛДЕРІ ТУРАЛЫ" ҚР ЗАҢЫН ЖӘНЕ 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ТІЛ САЯСАТЫН ІСКЕ АСЫРУДЫҢ 2020-2025 
ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН МЕМЛЕКЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫН ІСКЕ АСЫРУ 

ШЕҢБЕРІНДЕ ІС-ШАРАЛАР ӨТКІЗУ ЖОСПАРЫ. 

№ Іс шара атауы Өткізу 
мерзімі 

Жауаптылар  

1 2 3 4 
1.  «Тіл- халық мұрасы» сынып сағаты 

Қыркүйек  

Кабденова. А.К 
 

2.  «Ана тілім- ардағым» оқырмандар конкурсы  Илюбаева.Б.Б 
3.  «Тіл мерейі, ел мерейі» сынып сағаты Мусина Ж.С  
4.  «Тіл – ел байлығы»»  эссе байқауы Капасова М.И. 
5.  ««Тілге құрмет- елге құрмет»  сынып сағаты Садыкова Д.Т. 
6.  «Тіл-халықтың жаны, сәні» ( Language is the soul 

of the nation, Язык- душа народа) сынып сағаты 
Абдулхаимова И. С. 
Урусова Н.А. 

7.  М. Ауззовтың туғанына 125 жыл толуына 
арналған ақпараттық сағат «Халық ғасырын еске 
алу...» 

Капасова М.И. 

8.  Дөңгелек үстел: «Мұхтар Әуезов мұрасы – 
рухани қазына» 

Садыкова Д.Т. 

9.  М. Ауззовтың туғанына 125 жыл толуына 
арналған сынып сағаты «Дәуірдің дара тұлғасы» 

Қазан  Оспанова.А.С 

10.   « Тәуелсіздік туы берік қолда!» сынып сағаты Желтоқсан  Илюбаева.Б.Б 
11.   «Тәуелсіздік ұлт рухы»эссе конкурсы Ульянова И.А. 
12.  «Үштілділік- заман талабы»конкурсы Қаңтар  Кунаева А.М. 

Глумова А.Г. 
13.  "Қазақ халқының салт-дәстүрлері" сынып 

сағаты. Ақпан  

Кабденова. А.К 

14.  С. Мұқанов атындағы Қазақ музыкалық драма 
театрына бару 

Преподаватели 
ЦМК 

15.  Қазақтың ұлттық тағамдары:«Ас адамның 
арқауы» сынып сағаты 

Наурыз  

Кабденова.А.К. 
 

16.   
Ұлттық ойындар байқауы (Асық ойнау, Тоғыз 
құмалақ) 

Капасова М.И 

17.  «Қош келдің, әз Наурыз!» атты мерекелік іс-
шара. 

Оспанова.А.С 
 
Илюбаева.Б.Б 
 

18.  "Қозы Көрпеш пен Баян Сұлу" "Қос 
жүрек"Ғашықтар күніне арналған музыкалық-
поэтикалық сағат 

Сәуір  Садыкова Д.Т. 

19.   «Қаһарман ұлдар » сынып сағаты 
Мамыр 

Оспанова.А.С 
20.  Ақпараттық сағат:" Бес арыс " Саяси қуғын-

сүргін құрбандарын еске алу күні 
Илюбаева Б.Б. 

21.   «Мемлекеттік рәміздер-ұлт мақтанышы» сынып 
сағаты 

Маусым  Кабденова.А.К. 



 
Қазақстан халқының Тілдері күніне арналған іс-шаралар жоспары 

 
№ Іс шара атауы Өткізілу күні Жауаптылар  
1 2 3 4 

1. 
«Тіл- халық мұрасы» сынып сағаты  05.09.2022 Кабденова. А.К 

Никитина Т.В. 
 

2. «Ана тілім- ардағым» оқырмандар конкурсы  06.09.2022. Илюбаева.Б.Б  

3. «Тіл мерейі, ел мерейі» сынып сағаты 07.09.2022. Мусина Ж.С . 
Оспанова А.С. 

4. «Тіл – ел байлығы»»  эссе байқауы 08.09.2022. Капасова М.И. 

5. 
 «Тіл-халықтың жаны, сәні» ( Language is the 
soul of the nation, Язык- душа народа) сынып 
сағаты 

08.09.2022. Абдулхаимова И. С. 
Урусова Н.А. 

6.  «Тілге құрмет- елге құрмет»  сынып сағаты 09.09.2022. Садыкова Д.Т. 
Ульянова И.А. 

 
13-18 наурыз аралығындағы 

Наурыз мерекесіне арналған жалпы 
гуманитарлық пәндер мамандықтары апталығының 

жоспары 
№ Іс шара атауы Өткізу күні Жауаптылар  
1 2 3 4 

1. «Наурыз мейрамы !» сынып сағаты 13.03.23 ж Оспанова А. С. 

2. Ұлттық ойындар байқауы  (Асық ойнау, 
Тоғыз құмалақ) 14.03.23 ж 

Кунаева А.А. 

Капасова М.И. 

3. «Наурыз мерекесінің ерекшеліктері» сынып 
сағаты 

15.03.23 ж 

 

Илюбаева.Б.Б 

Мусина Ж.С. 

4. 
«Қазақ халқының салт-дәстүрлері» сынып 
сағаты 

 

16.03.23 ж 

 

Кабденова А.К. 
Никитина Т.В.  

5. 
Қазақтың ұлттық тағамдары:«Ас адамның 
арқауы» сынып сағаты 17.03.23 ж 

Молдашев Ж.Е. 

Абдулхаимова И. С. 

6. 

«Қош келдің, әз Наурыз!» мерекелік іс шара 

18.03.23 ж 

Садыкова Д.Т. 
Капасова М.И. 

Ульянова И.А. 
 

 



 

3.04.22 - 7.04.22 жыл аралығындағы  
Жалпы білім беретін пәндер апталығының  

жоспары  

1 Газет көрмесі 3.04 ЦӘК мүшелері 
2 Математика олимпиадасы 3.04 Тасмагамбетова 
3 Биология олимпиадасы 3.04 Шмальц С.Н. 
4 Химия олимпиадасы 3.04 Михеева Т.А. 
5 География пәнінен Олимпиада 3.04 Кусаинова А.З. 
6 Физика ойыны"физикалық эстафета" 4.04 Варкушина 

М.А. 
7 "Эмоционалды интеллектті дамыту" 

тренингі 
4.04 Турысова  Д.Б. 

8 "Эко-Бумеранг"экологиялық мәдениет 
сағаты 

4.04 Шмальц С.Н., 
Кусаинова А.З. 

9 "Математикалық викторина" 5.04 Тасмагамбетова 
К.Ж. 

10 "Ғаламға қадам" ойыны 5.04 Варкушина, 
Макарова 

11 "Тарих білгірлері" викторинасы 5.04 Сарсенов А.Ж. 
12 "Айналамыздағы Химия" 

интеллектуалды ойыны 
6.04 
 

Чубарова Е.Н. 

13 "Ауғанстаннан әскерлерді шығару" 
ерлік  сабағы 

6.04 Каиров Т.Б., 
Аубакир А.Б. 

14 "Химиялық 
калейдоскоп"интеллектуалды ойыны  

6.04 Михеева Т.А. 

15 "Білгірлер"интеллектуалды ойыны 7.04 Макарова Е.В. 
16 Тренинг " Өзіңді біл. Өзіне деген 

сенімділік. Өзін-өзі бағалау" 
7.04 Омарова А.У. 



 
05.12.2022 ж. бастап 09.12.2022 ж. дейінгі арнайы пәндер апталығын өткізу 

жоспары  

№ 
Іс-шараныңатауы 

Наименование 
мероприятия 

Топ 
Группа 

Жаса-
күнісі 
Дата 

проведения 

Жауапты 
Ответственный 

Жаса-жері 
Место 

проведения 

1 Техникалық 
бюллетеньдер көрмесі 

Барлық 
топтар  05.12.2022 Баймышева Е.Ф. 

Бас 
корпустың 

фойесі 

2 

"Студенттерді КС 
тораптары мен 
агрегаттарының 
құрылысы мен 
жұмысымен 
таныстыру" 
практикалық сабағы 

Л-31 05.12.2022 Белоусов В.Е. 
Кириллов Д.В. "РЖД" ААҚ 

3 "Информатика 
мамандары" байқауы ПО-11 06.12.2022 Вирко П.Г. 

Кревень В.В.  

4 
"РЖД" ААҚ өндірістік 
объектілеріне 
Экскурсия 

Д-21 06.12.2022 Донец Н.И. "РЖД" ААҚ 

5 

Мамандық топтарын 
шақырумен "Менің 
мамандығым - 
қозғалысшы" сынып 
сағаты 

Д-11 07.12.2022 Набадчикова Н.В.  

6 Жолаушылар ӨТБ-на 
Экскурсия В-31 07.12.2022 Абдрахимов Р.Р., 

Зеленкова Н.Н.  

7 "Ақпараттық шайқас" 
байқауы Э-11 08.12.2022 Якимчук Т.А.  

8 "Теміржолдағы еңбек 
қауіпсіздігі күні" Л-31 08.12.2022 Поролло Л.Н.  

9 Бағдарламалау 
бойынша Олимпиада ПО-41 09.12.2022 Колокольцев А.А., 

Петрищев К.Р.  

10 "Мамандық бойынша 
үздік" байқауы 

Д-31, Д-
32 09.12.2022 

Баймышева Е.Ф., 
Набадчикова Н.В., 

Донец Н.И. 
 

11 Вагон депосының 
мұражайына бару В-11 09.12.2022 Ионов А.В.  



 
2023 жылғы "06" ақпаннан 2023 жылғы "10" ақпанға дейінгі 
"Машина жасау" арнайы пәндер апталығын өткізу жоспары  

 
 

№ 
Іс-шараныңатауы 

Наименование 
мероприятия 

Топ 
Группа 

Жаса-күнісі 
Дата 

проведения 

Жауапты 
Ответственный 

Жаса-жері 
Место 

проведения 

1 
"Өз мамандығының 
білгірі" пәні бойынша 
ашық сабақ 

СР-11 06.02.23 Рудаков А.Г. каб. 310 

2 "Еңбекті қорғау" пәні 
бойынша олимпиада ТМ-11 07.02.23 Миролюбова О.П. каб. 212 

3 
"Дәнекерлеу ісі" 
өндірістік оқытудың ашық 
сабағы 

СР-11 08.02.23 Васильев К.Л. 
Дәнекерлеу 

Шеберханасы 
202 

4 

WorldSkills Kazakhstan 
2022 "Слесарь ісі" 
мамандығы 
студенттерінің кәсіби 
шеберлігі аймақтық 
байқауы 

СР-11 
 09.02.23 

Черный А.Н. 
Васильев К.Л. 
Сердалинов Р.М. 
 

Слесарлық 
шеберхана  207 

5 

WorldSkills Kazakhstan 
2022 "СББ 
станоктарындағы Үздік 
токарь" мамандығы 
студенттерінің кәсіби 
шеберлігінің өңірлік 
байқауы 

ТМ-11, 
ТМ-21 10.02.23 

Миролюбова О.П. 
Сущик М.М. 
Мингалёв Д.Н. 
Гордин Н.Д. 
 

Токарлық 
Шеберхана 204 

6 

"Проекциялық сызу 
негіздері"тақырыбындағы 
техникалық бюллетень.  
"Қималар мен 
қималар"тақырыбына 
конкурс-тестілеу 

Д-21 06.02.23 Семоненко В.В. Каб. 319 

7 "Слесарлық іс" өндірістік 
оқытудың ашық сабағы ПМ-21 07.02.23 Волков О.А. Слесарлық 

Шеберхана 203 

8 
Мәтіндік құжаттарды 
ресімдеу ережесі бойынша 
іс-шара 

Д-21 07.02.23 Курбанов Р.Х. Каб. 133 

9 
"Гидравлика және 
сорғылар" пәні бойынша 
ашық сабақ 

Т11 08.02.23 Гордин Н.Д. Каб.218 

10 CББ машиналарында 
шеберлік сыныбы ТМ11 07.02.23 Сущик М.М. 

CББ токарлық 
шеберханасы  

209 

11 

"Проекциялық сызу 
негіздері"тақырыбындағы 
техникалық бюллетень.  
"Қималар мен 
қималар"тақырыбына 
конкурс-тестілеу 

ПМ-21 08.02.23 Симонов В.А. Каб.310 



 
20.02.2023 ж. бастап 24.02.2023 жылға дейін "Автомобиль көлігіне 

техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану" арнайы диссиплин 
апталығын өткізу жоспары 

№ 
Іс-шараныңатауы 

Наименование 
мероприятия 

Топ 
Группа 

Жаса-
күнісі 
Дата 

проведения 

Жауапты 
Ответственный 

Жаса-жері 
Место 

проведения 

1 

"ТО және 
автомобильдерді 
жөндеу" пәні бойынша 
1, 2 курс студенттері 
арасында дөңгелек 
үстел 

Тр-11 20.02.2023 Татаркин И.В. каб. 203 

2 

Тақырыптық ойын-
викторина, 
"Автомобиль 
құрылғысы" пәні 
бойынша 3 курс 
студенттері арасында 

Тр-31 21.02.2023 Орленко А.В. 
Фурманюк А.П. каб. 218 

3 

"ДСМ пайдалану" пәні 
бойынша 3 және 4 
курс студенттерімен 
Зияткерлік ойын 

ДМ-31 
ДМ-41 22.02.2023 Афанасьев Д.А. 

Карташов А.В. каб. 218 

4 3 курс студенттеріне 
Мастер класс Тр-31 23.02.2023 Овчинников Б.В. каб. 212 

5 

Іскерлік ойын - 
"Қауіпсіздік жүйелері 
мен қосымша 
жабдықтарды 
монтаждау"пәні 
бойынша 3 курс 
студенттері арасында 

Тр-21 24.02.2023 Мусин Р.К. каб. 213 



 
2022 жылғы 19 желтоқсаннан 24 желтоқсанға дейінгі  

07130200 "Электрмен жабдықтау" мамандығының апталық жоспары  
Іс-шараларды өткізу жоспары 

1. 
Мамандық апталығының ашылуы 

Мамандықтың тұсаукесері 
Техникалық бюллетеньдер көрмесі. 

19.12 Арнайы пәндер 
оқытушылары 

2. "Электр білгірі" байқауы 20.12 Медведенко Р.В  

3. Үздік электромонтер " байқауы 21.12 Пукема О.Н., Щукин 
В.Л. 

4. "Біздің өміріміздегі электр энергиясының маңызы 
туралы" викторинасы 22.12 Аусиилов Д.Т. 

 
5. "Құзыреттілік-Электромонтаж" конкурсы 23.12 Колмаков А.Н. 

6. Мамандық апталығының қорытындысын шығару 24.12 Арнайы пәндер 
оқытушылары 

 
 

2023 жылғы 13-17 ақпан аралығындағы   
07130400 "Жылу техникалық жабдықтар және жылумен жабдықтау 

жүйелері" мамандығының апталық жоспары  
Іс-шараларды өткізу жоспары 

№ Іс шара  Күні  Топ  Жауаптылар  

1. 
Әлеуметтік серіктестердің 
кәсіпорындарына Экскурсия. 
Техникалық бюллетеньдер көрмесі. 

13.02 3-4 курс Калыкова Б.Р. 
Торлопова М.В. 

2. 

Өндірістік-технологиялық практика 
бөлімі бойынша "студенттердің 
тәжірибеден кейін болашақ мамандығы 
туралы түсінігі өзгерді ме" практикалық 
конференциясы 

14.02 4 курс Калыкова Б.Р. 

3. 

"Энергетикадағы энергия үнемдейтін 
технологиялар"оқу-танымдық 
конференциясы 15.02. 3 курс Торлопова М.В. 

4. 
"Қала кәсіпорындарында жұмыс 
істейтін мамандық түлектері" 
презентациясын ұсыну. 

16.02 2-3 курс Торлопова М.В. 
Калыкова Б.Р. 

5. Мамандық апталығын қорытындылау. 
Фото газет. 17.02 3-4 курс 

Топтар, 
Арнайы пәндер 
оқытушылары 



 

 

Педагог-психологтың 2022-2023 оқу жылына 
арналған жұмыс жоспары 

 
Мақсаттар: 
1.Барлық оқу мерзімі ішінде әрбір студенттің жеке дамуына қолайлы психологиялық-
педагогикалық жағдайларды қамтамасыз ету. 
2.Студенттер мен педагогикалық ұжымның психологиялық денсаулығын сақтауға 
жәрдемдесу. 
3.Ұжымда қолайлы әлеуметтік-психологиялық ахуал құруға жәрдемдесу. 
4.Кешенді әлеуметтік-психологиялық қолдау көрсету. 
 
Міндеттер:  
1.Ізгілендіруге, студенттің жеке басын дамытуға және оны оқытудың сәттілігіне ықпал 
ететін толыққанды жағдайлар жасау; 
2.Студенттердің психологиялық денсаулығын қамтамасыз ету; 
3.Студенттердің әлеуметтік-психологиялық құзыреттілігін арттыру, психологиялық 
мәдениетін қалыптастыру; 
4.Бірінші курс студенттерінің сәтті бейімделуі үшін әлеуметтік-психологиялық жағдай 
жасау; 
5.Топтардағы микроклиматты жақсартатын әлеуметтік-психологиялық жағдайлар жасау; 
6.Тұлғааралық қатынастарды нығайтуға, ынтымақтастық пен шығармашылық 
атмосферасын құруға жәрдемдесу; 
7.Дағдарыс жағдайындағы оқу процесінің барлық қатысушыларына көмек көрсету; 
 
Негізгі бағыттар: 
1.Психодиагностикалық: 
2.Профилактикалық: 
3.Консультативтік: 
4.Психокоррекциялық: 
5.Ағартушылық: 
6.Ұйымдастыру-әдістемелік: 

1. Диагностикалық жұмыс 

№ Жұмыстың мазмұны  Орындау 
мерзімі 

Индикаторлар/ 
соңғы нәтиже 

Жауаптылар  

1 1 курс студенттеріне 
мотивациялық саланың 
ерекшеліктерін, жеке 
тұлғаның кәсіби бағытын 
анықтау бойынша 
сауалнама жүргізу 

Қыркүйек – 
қараша  

Студенттермен 
талдау және одан 
әрі жұмыс істеуге 
арналған 
Материал; 
педагогикалық 
ұжымға арналған 
ұсыныстар 

Педагог-психолог; 
ө/о шебері; 
сынып жетекшілер  
 

2 Аутодеструктивті мінез-
құлыққа бейім студенттерді 
анықтау 

Қыркүйек – 
қараша  

Анықталған 
тәуекел тобындағы 
студенттермен 
талдау және одан 
әрі жұмыс істеу 
үшін Материал, 

Педагог-психолог; 
ө/о шебері; 
сынып жетекшілер  
директордың ТЖ 
жөн.орынбасары 



 

 

студенттердің осы 
тобымен жұмыс 
істеу үшін жеке 
жоспар құру 

3 1 курс топтарындағы 
психологиялық климатты 
анықтау 

Қараша - 
желтоқсан, 
Сәуір - мамыр 

1 курс топтарымен 
жұмыс істеуге 
арналған Материал 

Педагог-психолог; 
Сынып жетекшілер 

4 Сұраныс бойынша 
сабақтарға, сыныптан тыс 
топтық іс-шараларға 
қатысу 

Жыл ішінде Психологиялық-
педагогикалық 
қызметтің 
жұмысын 
қамтамасыз ету 

Педагог-психолог; 
 

5 Сұраныс бойынша 
диагностика 

Жыл ішінде Психологиялық-
педагогикалық 
сипаттамаларды 
жазу 

Педагог-психолог 

 
2. Түзету-дамыту жұмысы 

№ Жұмыстың мазмұны  Орындау 
мерзімі 

Индикаторлар/ 
соңғы нәтиже 

Жауаптылар  

1 1 курс топтарында 
ұйымшылдықты 
қалыптастыру, бейімделу 
процесінің тиімділігін 
арттыру бойынша 
сабақтар өткізу; 

Қазан- 
желтоқсан  

Бейімделу 
процесінің 
тиімділігін 
арттыру 

Педагог-психолог; 
 
 

2 Колледж студенттерімен 
тренинг элементтерімен 
психологиялық ойындар, 
сабақтар өткізу 

Жыл ішінде Коммуникативтік 
дағдыларды 
дамыту, жеке 
әлеуетін ашу 

Педагог-психолог; 
 

3 "Тәуекел тобымен" 
психологиялық сабақтар 
өткізу 

Жыл ішінде Оқудың 
тиімділігін, 
студенттердің 
моральдық-
психологиялық 
жағдайын 
арттыру 

Педагог-психолог; 
 

4 Жатақхана базасында 
студенттермен 
психологиялық сабақтар 
өткізу 

Сұраныс 
бойынша 

Оқытудың 
тиімділігін 
арттыру, 
бейімделу 
процесі, 
моральдық-
психологиялық 
жағдай, 
психоэмоционалд
ы стрессті 
жеңілдету 

Педагог-психолог; 
Жатақхана тәрбиешісі ; 
ТЖ жөніндегі 
орынбасары 
 

 
3. Консультациялық жұмыс 

№ Жұмыстың мазмұны  Орындау Индикаторлар/ Жауаптылар  



 

 

мерзімі соңғы нәтиже 
1 Жеке кеңес беру: 

- оқытушылар; 
- студенттер; 
- ата-аналар 

Жыл ішінде Проблемаларды 
шешу үшін жеке 
ресурстарды 
өзектендіру 

Педагог-психолог 
 

2 Күрделі бейімделу процесі бар 1 
курс студенттеріне 
психологиялық көмек көрсету 
бойынша жеке кеңес беру 

Жыл ішінде  Тұлғаның 
толыққанды 
дамуы 

Педагог-психолог 

3 Диагностиканы талдау 
нәтижелері бойынша Р/о 
шеберлерімен, сынып 
жетекшілерімен, 
тәрбиешілермен жеке әңгімелер 

Жыл ішінде Педагогикалық 
тактиканы 
таңдау, педагог 
қызметкерлердің 
жұмыс 
қабілеттілігін, 
моральдық-
психологиялық 
жағдайын 
арттыру, 
психоэмоционалд
ы шиеленісті 
жеңілдету 

Педагог-психолог 

4 Мүгедек балалар, жетім балалар 
және ААҚҚ балалары 
қатарындағы студенттерге 
арналған жеке консультациялар 

Жыл ішінде Проблемаларды 
шешу үшін жеке 
ресурстарды 
өзектендіру 

Педагог-психолог 
 

5 Жатақханада тұратын 
студенттермен жұмыс 
(консультациялар, әңгімелер) 

Қыркүйек – 
маусы  

 

Жатақханада 
тұру үшін 
қолайлы 
психологиялық 
микроклимат 
құру 

Педагог-психолог 

 
4. Профилактикалық жұмыс 

№ Жұмыстың мазмұны  Орындау 
мерзімі 

Индикаторлар/ соңғы 
нәтиже 

Жауаптылар  

1 Бухгалтерлік есептің 
барлық түрлерінде оқитын 
студенттермен 
психологиялық жұмыс 

Әлеуметтік 
педагогтың
, сынып 
жетекшілер
інің, р/о 
шеберлерін
ің 
сұранысы 
бойынша 

Тәртіпті арттыру, 
ұсыныстар әзірлеу 

Педагог-психолог; 
 

2 Құқық бұзушылықтың 
алдын алу бойынша 
психологиялық сабақтар 

Жыл 
ішінде 

Құқық бұзушылықтың 
алдын алу 

Педагог-психолог; 
Әлеуметтік  педагог 
 

3 Алдын алу кеңесінің 
жұмысына қатысу 

Тәрбие 
жұмысыны
ң жоспары 
бойынша 

Студенттердің зейіні 
мен тәртіптілік деңгейін 
арттыру 

Директордың ТЖ 
жөніндегі 
орынбасары; 
Педагог-психолог; 
Әлеуметтік педагог; 



 

 

ө/о шеберлері; 
Сынып жетекшілері 

 
5. Ағартушылық жұмыс 

№ Жұмыстың мазмұны  Орындау 
мерзімі 

Индикаторлар/ 
соңғы нәтиже 

Жауаптылар  

1 Ата-аналар жиналыстарын 
өткізуге қатысу 

Жыл ішінде, 
сұраныс 
бойынша 

Ата-аналардың 
психологиялық-
педагогикалық 
құзыреттілігін 
арттыру 

Педагог-психолог 
 

2 Педагогикалық кеңестің 
отырыстарында, ЦӘК 
жиналыстарында сөз сөйлеу 

Жыл ішінде Ата-аналардың 
психологиялық-
педагогикалық 
құзыреттілігін 
арттыру 

Педагог-психолог 
 

3 Топтарда тақырыптық сынып 
сағаттарын өткізу 

Жыл ішінде Психологиялық 
сауаттылықты 
арттыру 

Педагог-психолог; 
Әлеуметтік педагог; 
ө/о шеберлері; 
Сынып жетекшілері 

4 Колледж студенттеріне, 
педагогтеріне және 
қызметкерлеріне буклеттерді, 
бейне-роликтерді, 
жадынамаларды қағаз және 
электрондық нұсқада тарату 
құралдары бойынша өзекті 
психологиялық проблемалар 
туралы білім беру 

Жыл ішінде Психологиялық 
сауаттылық 
деңгейін арттыру 

Педагог-психолог; 
Директордың ТЖ 
орынбасары 

5 Психолог кабинетінде 
студенттерге, ата-аналарға және 
оқытушыларға арналған 
психологиялық әдебиеттермен 
кітап сөресін ұйымдастыру 

Жыл ішінде Психологиялық 
сауаттылық 
деңгейін арттыру 

Педагог-психолог 

 
6. Ұйымдастыру-әдістемелік жұмыс 

№ Жұмыстың мазмұны  Орындау 
мерзімі 

Индикаторлар/ 
соңғы нәтиже 

Жауаптылар  

1 "Психолог бұрышы" стендін 
безендіру 

Жыл ішінде Психологиялық 
сауаттылықты 
арттыру 

Педагог-психолог 
 

2 Психологиялық сабақтарға 
материалдар дайындау, 
диагностикалық материал 

Жыл ішінде Сабақтардың 
әдістемелік 
жарақтандырылуы 

Педагог-психолог 
 

3 Базалық және ағымдағы 
құжаттаманы ресімдеу 

Жыл ішінде Әдістемелік 
шошқа банкі 

Педагог-психолог 

4 Бір жылдағы жұмыс нәтижелері 
бойынша есеп жасау 

Июнь Жұмыс есебі және 
талдау 

Педагог-психолог 
 

5 Келесі оқу жылына арналған іс-
шараларды жоспарлау 

Июнь Жұмыс жоспары Педагог-психолог 

6 Ғылыми-практикалық және 
әдістемелік әдебиеттерді талдау 

Жыл ішінде Өзін-өзі дамыту; 
диагностикалық 
құралдарды 

Педагог-психолог 
 



 

 

таңдау 
 

7. Психологиялық қызметтің бір жылдағы қызметі туралы талдамалық есептер



 

 

Б. Әшімов атындағы Петропавл машина жасау және көлік 
колледжінің әлеуметтік педагогының 

2022-2023 оқу жылына арналған жұмыс 
жоспары 

Мақсаттар: 

1. Студенттердің құқықтарын әлеуметтік қорғауды қамтамасыз ету. 

2. Әр студенттің жеке дамуы үшін қолайлы жағдайлар жасау.  

3. Студенттер, отбасы және колледж арасында байланыс пен серіктестік орнату. 

4. Білім беру процесінің барлық субъектілеріне кешенді әлеуметтік-педагогикалық көмек көрсету. 

5. Ұжымда қолайлы климат құруға жәрдемдесу.  

6. "Тәуекел тобындағы" студенттерге диагностика, түзету және кеңес беру. 

7. Салауатты өмір салтын насихаттау бойынша жұмыс. 

 

Міндеттері: 

1. Студенттің әр тұлғасының психологиялық-медициналық-педагогикалық ерекшеліктерін, микроортасын, өмір сүру жағдайларын зерттеу. 

2. Қызығушылықтар мен қажеттіліктерді, қиындықтар мен проблемаларды, жанжалды жағдайларды, студенттердің мінез-құлқындағы 
ауытқуларды анықтау. 

3. Студенттерге девиантты мінез-құлықтың алдын алу және жеке әңгімелер мен топтық тренингтер арқылы үлгерімсіздікті, оқудан шығаруды, 
әлеуметтік-педагогикалық немқұрайлылықты жеңу бойынша әлеуметтік көмек және қолдау көрсету. 

4. Студенттерге әлеуметтік ортада адамгершілік, адамгершілік салауатты қарым-қатынас орнатуда әлеуметтік көмек және қолдау көрсету. 

5. Студенттің жеке басының психологиялық жайлылығы мен қауіпсіздігін құруға ықпал ету. 



 

 

6. Әр студенттің өмірі мен денсаулығын қорғауды қамтамасыз ету. 

7. Денсаулықты нығайту мәселелерін шешу бойынша ағарту. 

8. Денсаулық сақтау білім беру технологияларын, салауатты өмір салтын қалыптастыруға, әлеуметтік ортадағы әлеуметтік құбылыстардың алдын 
алуға қатысу. 

9. Оқу процесіне бейімделуге көмектесу үшін бірінші курс студенттерінің жеке психологиялық ерекшеліктерін анықтау. 

      10. "Тәуекел тобындағы"студенттерге көмек көрсетуде педагогтармен, ата-аналармен (оларды алмастыратын адамдармен), әлеуметтік қызметтердің, 
отбасылық және жастардың жұмыспен қамту қызметтерінің мамандарымен және т.б. өзара іс-қимыл жасау. 

 
ҚЫЗМЕТТІҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ: 

 
а. Әлеуметтік және жеке мәселелерді анықтау мақсатында әлеуметтік-педагогикалық зерттеу: 

• топтарға, оқу мекемесіне, шағын ауданға әлеуметтік паспорттау жүргізу; 
• студенттердің отбасыларындағы мәдени-тұрмыстық қатынастарды зерттеу және талдау;  
• студенттің жеке басына әсерін анықтау мақсатында оқу орнының моральдық-психологиялық фонын зерделеу және талдау және оны оңтайландыру 

шараларын әзірлеу;  
• олардың тәрбиелік әлеуетін зерделеу және өзара іс-қимылды ұйымдастыру мақсатында колледж шағын ауданындағы студенттерге әлеуметтік-мәдени 

ықпал ету орталықтарын анықтау; 
• студенттің, отбасының жеке мәселелерін анықтау мақсатында әлеуметтік-педагогикалық диагностика. 

 
а. студенттің құқықтарын әлеуметтік-педагогикалық қорғау: 

• әлеуметтік қорғауға, қорғаншылыққа, қамқоршылыққа мұқтаж студенттерді анықтау және қолдау;  
• әр түрлі инстанцияларда студенттердің құқықтары мен мүдделерін қорғау (өмірлік қиын жағдайға тап болғандарға ерекше назар аудару) 

(педагогикалық кеңес, құқық бұзушылықтар мен қылмыстардың алдын алу жөніндегі кеңес, кәмелетке толмағандар істері жөніндегі Комиссия, сот, 
прокуратура және т. б.);  

• студенттермен қорғау және жеке жұмыс. 
 

b. Әлеуметтік -педагогикалық кеңес беру: 
• қиын өмірлік жағдайларға тап болған студенттер үшін жеке консультациялар ұйымдастыру және өткізу;  



 

 

• студенттерге кәсіби анықтамада кеңес беру және мамандандырылған көмек;  
• әлеуметтік-педагогикалық мәселелерді шешу бойынша ата-аналарға, педагогтарға, әкімшілікке, сынып жетекшілеріне кеңес беру. 

 
А. әлеуметтік -педагогикалық профилактика, түзету және оңалту: 

• студенттердің девиантты мінез-құлық фактілерін ерте анықтау және алдын алу;  
• "Тәуекел тобы" студенттерімен профилактикалық және түзету жұмыстарын ұйымдастыру; 
• салауатты өмір салтын насихаттауға ықпал ету; 
• девиантты мінез-құлықтың алдын алу мақсатында студенттер мен олардың ата-аналарының құқықтық сауаттылық деңгейін арттыру. 

 
a. Ұйымдастырушылық -әдістемелік қызмет: 

• Әдістемелік жұмыс (жоспарлау, нормативтік құжаттаманы жүргізу, психологиялық зерттеулер жүргізу және өңдеу); 
• Оқушы жастарды тәрбиелеу және әлеуметтендіру мәселелері бойынша әдістемелік бірлестіктерге, семинар-практикумдарға, түрлі деңгейдегі 

конференцияларға қатысу. 
• Кәсіби құзыреттілік деңгейін арттыру. 

                                                                    
 
                                                                  ҚЫРКҮЙЕК  2022 ж.  

 
Апта күндері      

Дүйсенбі  5.  Әлеуметтік бейімделу 
тренингі. 
 Жаңа топтарда ұжымды 
біріктіруге арналған 
Тренинг. 

12.  Құқықтық жалпы 
оқыту.   Студенттермен 
"Қазіргі әлемдегі адам 
құқықтары" тақырыбында 
әңгімелесу. 

19. "Тәуекел тобының" 
студенттерімен жеке жұмыс. 

26. ББЗ алдын алу бойынша 
тақырыптық бейнематериалды 
қарау. 

Сейсенбі   6. "ҚР АК және ҚК" 
әңгімесі (ювеналды 
полиция инспекторының 
шақыруы). 

13.   Этикалық 
әңгіме:"Этика және мінез-
құлық". 

20.  Әлеуметтік бейімделу 
тренингі. 

27. Студенттермен жеке жұмыс. 



 

 

Сәрсенбі   7.    Жаңа топтарда 
ұжымды біріктіруге 
арналған Тренинг. 

14.  жиналып  және 
топтық өзара әрекеттесу. 

21.  Студенттермен жеке жұмыс. 28.  Студенттермен жеке жұмыс. 

Бейсенбі  1.  Білім күніне 
арналған салтанатты 
жиын. Тақырыптық 
сынып сағаты. 

8.   ПАВ алдын алу. 
"Темекі шегудің зияны 
туралы" әңгіме. 

15. "Тәуекел тобындағы" 
студенттерді анықтау. 

22.   Жеке жұмыс  
студенттер. 

29. Құқық бұзушылықтың алдын 
алу жөніндегі кеңестің отырысы. 

Жұма  2.  "Студенттерге 
Танысу" тренингі. 

9.  Нашақорлықтың алдын 
алу. "Есірткінің зияны 
туралы" әңгіме. 

16.  Студенттермен жеке 
жұмыс. 

23.  Студенттермен жеке жұмыс. 30 

Сенбі  3.    
 

10.  17.  24.  

 
 
 

Қазан  2022 ж. 
 

Апта күндері      
Дүйсенбі  3. Студенттермен жеке 

жұмыс 

Ата-аналар жиналыстары. 

10. Студенттермен 
әңгімелесу:"жаман 
әдеттердің алдын алудың 
негізгі шаралары". 

17. "Мен және менің 
өмірімдегі жаңа жағдайлар" 
тренингі. 

24. Жаман әдеттердің 
алдын алу. 

31. Құқық бұзушылықтың алдын 
алу жөніндегі кеңестің отырысы 

Сейсенбі  4.  Жаман әдеттердің алдын 
алу 

11. Ата-аналар 
жиналыстары. 

18. Студенттерге жеке 
кеңес беру 

25.   Студенттермен жеке 
жұмыс 

. 

Сәрсенбі  5. "Тәуекел тобының" 
студенттерімен жеке жұмыс. 

12.Жаман әдеттердің 
алдын алу. 

19. Ата-аналар 
жиналыстары. 

26.   Студенттермен жеке 
жұмыс 

 

Бейсенбі  6. Студенттермен жеке 
жұмыс. 

13 . "ҚР АК және ҚК" 
әңгімесі (ювеналды 

20.  Құқықтық жалпы 
оқыту. 

27. Ақпараттық сағат: 
"Халықаралық алкоголь 

 



 

 

полиция инспекторының 
шақыруы). 

мен темекіден бас тарту 
күні. СӨС насихаттау. 

Жұма  
 

7.   Әлеуметтік бейімделу 
тренингі. 

14. "Тәуекел тобының" 
студенттерімен жеке 
жұмыс. 

21. Жаңа топтаманы 
біріктіруге арналған 
Тренинг. 

28.     Студенттерге 
арнау. 

 

Сенбі  
 

8. 15.    

 
 

Қараша   2022 ж. 
Нашақорлықтың, ЖҚТБ-ның алдын алу айлығы  

Дүйсенбі    
 

7.  Жаман әдеттердің 
алдын алу бойынша 
Тренинг. 

14.    "ҚР АК және ҚК" 
әңгімесі (ювеналды 
полиция инспекторының 
шақыруы) 

21.Конференция: 
«Проблема ВИЧ-СПИДа 
в современном 
обществе». 

28. Студенттермен жеке жұмыс. 

Сейсенбі  1.    Жаман әдеттердің алдын 
алу.  
  "Тәуекел тобының" 
студенттерімен жеке жұмыс. 

8.    Студенттермен жеке 
жұмыс. 

15.  Құқықтық жалпы 
оқыту. 

22.  Индивидуальная 
работа со студентами. 
 

29. Құқық бұзушылықтың алдын 
алу жөніндегі кеңестің отырысы 

Сәрсенбі  2.   Бейнематериалдарды 
пайдалана отырып СӨС 
насихаттау бойынша 
тақырыптық сынып сағаты. 

9.   Тақырыптық сынып 
сағаты: "Есірткі және адам 
ағзасына әсері" 
(нашақорлықтың алдын 
алу). 

16.   Тақырыптық сынып 
сағаты: "Біз СӨС үшін!» 

23.  Индивидуальная 
работа со студентами 
«группы риска». 

30. 

Бейсенбі  3.  АИТВ-ЖИТС алдын алу 
бойынша әңгіме (облыстық 
наркодиспансер маманының 
шақыруы). 

10. АИТВ-ЖИТС-тің 
алдын алу бойынша әңгіме 
(Кожвендиспансер 
маманының шақыруы). 

17.   "Тәуекел тобының" 
студенттерімен жеке 
жұмыс. 

24.  Профилактические 
беседы  - сотрудник УБН 
ДВД СКО. 

 

Жұма  4. Нашақорлықтың алдын алу 
бойынша тақырыптық 
бейнематериалды қарау. 

11.  Маскүнемдіктің алдын 
алу бойынша 
бейнематериалдарды 
топтарда қарау және 
талқылау. 

18.  АИТВ-ЖИТС-тің 
алдын алу бойынша 
бейнематериалдарды 
топтарда қарау және 
талқылау 

25. Индивидуальная 
работа со студентами 
«группы риска». 

 

Сенбі 5. 12.  19. 26.    



 

 

 
Желтоқсан  2022 ж. 

 
Апта күндері      

Дүйсенбі   5.  Қарым-қатынас тренингі 12. Жаман әдеттердің 
алдын алу бойынша 
тренинг. 

19. Қарым-қатынас 
тренингі. 
23.  "Тәуекел тобының" 
студенттерімен жеке 
жұмыс. 

26.Жаман әдеттердің алдын 
алу. 

Сейсенбі   
 
 

6.  "Мен және ұжым" 
тренингі. 

13. Қарым-қатынас 
тренингі. 

20.  Индивидуальная 
работа со студентами.   

27. Студенттермен жеке 
жұмыс. 

Сәрсенбі   7.  "Тәуекел тобының" 
студенттерімен жеке жұмыс. 

14.   Студенттермен жеке 
жұмыс. 

21. Студенттермен жеке 
жұмыс. 

28. Студенттермен жеке 
жұмыс. 

Бейсенбі  1.  Студенттермен жеке 
жұмыс.   
Қарым-қатынас тренингі. 

8.  Интерактивті әңгіме: "Заң 
және жауапкершілік". 

15. 22. Демалыстағы мінез-
құлық ережелері туралы 
Нұсқаулық. 

29. 

Жұма  2.   "ҚР АК және ҚК" 
әңгімесі (ювеналды полиция 
инспекторының шақыруы). 

9. СӨС алдын алу бойынша 
тренинг. 

16.  23. Құқық бұзушылықтың 
алдын алу жөніндегі 
кеңестің отырысы. 

30. Жаңа жылдық 
құттықтаулар 

Сенбі  3.   10.  17.  
 

24. 
 

 

 
 
 

 
 
 



 

 

Қаңтар   2023 ж. 
Апта күндері      

Дүйсенбі  2. 
 
 

9. 16.  23.  30.  

Сейсенбі  3. 10. 
 

17.  
 

24.  31.  

Сәрсенбі  4. 11.  Жеке жұмыс 18.  25.  
 

 

Бейсенбі   5. 12. Қарым-қатынас 
тренингі. 

19.  26.  

Жұма  6. 
 

13. 20.  27.   

Сенбі  7. 
 
 

14. 21. 28.  

 
Ақпан    2023 ж. 

Апта күндері      

Дүйсенбі   
 
 
 

6."Отбасы" 
интерактивті сабағы. 

13. АИТВ-ЖИТС-тің 
алдын алу бойынша 
бейнематериалдарды 
топтарда қарау және 
талқылау. 

20 . Студенттермен 
жеке жұмыс. 

27. Студенттермен жеке 
жұмыс. 

Сейсенбі   7.   Қарым-қатынас 
тренингі. 

14.   Студенттермен жеке 
жұмыс. 

21. Жаман әдеттердің 
алдын алу. 

28. Қарым-қатынас тренингі. 

Сәрсенбі  1. "Тәуекел тобының" 
студенттерімен жеке 
жұмыс 

8.  "ҚР АК және ҚК" 
әңгімесі (ювеналды 
полиция 
инспекторының 
шақыруы) 

15.   "Біз бір 
командамыз"тренингі. 

22. Қарым-қатынас 
тренингі. 

 

Бейсенбі  2. "Тәуекел тобының" 
студенттерімен жеке 
жұмыс. 

9. Қарым-қатынас 
тренингі. 

16.  Студенттермен жеке 
жұмыс. 

23.  Әңгіме " Мен СӨС 
таңдаймын!» 

 

Жұма  3. Жаман әдеттердің алдын 
алу. 

10.  Студенттермен 
жеке жұмыс. 

17. Жаман әдеттердің 
алдын алу. 

24.  Құқық 
бұзушылықтың алдын 

 



 

 

алу жөніндегі кеңестің 
отырысы 

Сенбі  4. 11. 18.  25.  

 
Наурыз   2023 ж. 

 
Апта күндері      

Дүйсенбі   6. Студенттермен жеке 
жұмыс. 

13.  Нашақорлықтың 
алдын алу бойынша 
бейнематериалдарды 
топтарда қарау және 
талқылау. 

20. 27. "Тәуекел тобының" 
студенттерімен жеке жұмыс. 

Сейсенбі   7. 14.  Қарым-қатынас 
тренингі. 

21. 28. Студенттермен жеке жұмыс. 

Сәрсенбі  1. "Тәуекел тобының" 
студенттерімен жеке жұмыс. 

8. Топтық өзара 
әрекеттесуге арналған 
Тренинг. 

15. Жаман әдеттердің 
алдын алу бойынша 
тақырыптық әңгіме. 

22. "Заң және 
жауапкершілік"құқық 
бұзушылықтың алдын 
алу бойынша әңгіме. 

29. Студенттермен жеке жұмыс. 

Бейсенбі  2. Топтық өзара 
әрекеттесуге арналған 
Тренинг. 

9.  "Тәуекел тобының" 
студенттерімен жеке 
жұмыс. 

16. Студенттермен жеке 
жұмыс. 

23.   Студенттермен 
жеке жұмыс. 

30. Құқық бұзушылықтың алдын 
алу жөніндегі кеңестің отырысы. 

Жұма  3. Студенттермен жеке 
жұмыс. 

10. Студенттермен жеке 
жұмыс. 

17.  ББЗ алдын алу 
бойынша топтарда 
бейнематериалдарды 
қарау және талқылау. 

24. "ҚР АК және ҚК" 
әңгімесі (ювеналды 
полиция инспекторының 
шақыруы) 

31. 

Сенбі  4. Ата-аналар жиналыстары. 11. 18.  25. 
 

 

 
 
 
 
 



 

 

Сәуір   2022 ж. 
 

Апта күндері      
Дүйсенбі   3. "Тәуекел тобының" 

студенттерімен жеке 
жұмыс. 

10.   Студенттер 
ұжымындағы тұлғааралық 
қатынастарды зерттеу. 

17.   Құқықтық жалпы 
оқыту. 

24. Қарым-қатынас тренингі. 

Сейсенбі     4. СӨС қалыптастыру 
бойынша Тренинг. 

11.  "Тәуекел тобының" 
студенттерімен жеке 
жұмыс. 

18.  "Тәуекел тобының" 
студенттерімен жеке 
жұмыс. 

25. Жаман әдеттердің алдын алу. 

Сәрсенбі   5. Маскүнемдіктің алдын 
алу бойынша 
бейнематериалдарды 
топтарда қарау және 
талқылау 

12.  Әңгіме " Біз СӨС 
үшін!» 

19.   Қарым-қатынас 
тренингі. 

26. СӨС алдын алу бойынша 
Тренинг. 

Бейсенбі   
 
 

6. Тақырыптық сынып 
сағаты: "Мәселелер және 
олардың шешімдері". 

13.  Жаман әдеттердің 
алдын алу. 

20.  АИТВ-ЖИТС-тің 
алдын алу бойынша 
бейнематериалдарды 
топтарда қарау және 
талқылау 

27. "Тәуекел тобының" 
студенттерімен жеке жұмыс. 

Жұма   

 
 
 

7.  "Тәуекел тобының" 
студенттерімен жеке 
жұмыс.  
 "ҚР АК және ҚК" 
әңгімесі (ювеналды 
полиция инспекторының 
шақыруы). 

14. Жаман әдеттердің 
алдын алу. 

21. Студенттермен жеке 
жұмыс. 

28. Құқық бұзушылықтың алдын 
алу жөніндегі кеңестің отырысы. 

Сенбі  1. 
 
 

8.  15. 22.  29. 

  
 
 
 
 



 

 

Мамыр  2023 ж. 
 

Апта күндері      
Дүйсенбі  1 8. 15.  Құқықтық жалпы 

оқыту. 
22.  ІІО қызметкерінің 
әңгімесі (жасөспірімдер 
арасындағы зорлық-
зомбылықтың алдын 
алу). 

29. "Сенім телефонына– Иә деп 
айту"әңгімесі 

Сейсенбі  2. СӨС алдын алу бойынша 
топтарда 
бейнематериалдарды қарау 
және талқылау. 

9.    16. Студенттермен жеке 
жұмыс. 

23.  Студенттермен жеке 
жұмыс. 

30. Құқық бұзушылықтың алдын 
алу жөніндегі кеңестің отырысы 

Сәрсенбі  3. Әңгіме: "Заң және Біз". 10.   "ҚР АК және ҚК" 
әңгімесі (ювеналды 
полиция инспекторының 
шақыруы). 

17. "Тәуекел тобының" 
студенттерімен жеке 
жұмыс. 

24. СПИД-тен қайтыс 
болғандарды еске алуға 
арналған тақырыптық 
сынып сағаты. 

31. 

Бейсенбі  4.  Жаман әдеттердің алдын 
алу. 

11 .  Қарым-қатынас 
тренингі. 

18.   Студенттермен жеке 
сабақтар. 

25. Студенттермен жеке 
жұмыс. 

 

Жұма  5.  "Тәуекел тобының" 
студенттерімен жеке жұмыс. 

12.  Жаман әдеттердің 
алдын алу. 

19.  Қарым-қатынас 
тренингі. 

26. студенттермен  жеке 
жұмыс 

 

Сенбі  6.  13. 20. 27.  
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

Маусым   2023 ж. 
 

Апта күндері      
Дүйсенбі   

 
 
 
 

5.  "Тәуекел тобының" 
студенттерімен жеке 
жұмыс. 

12. "Ұжым" Тренингі. 19. Студенттермен жеке 
жұмыс. 

26.  Бір жыл ішінде атқарылған 
жұмыстар туралы есеп дайындау. 

Сейсенбі   6. Студенттермен жеке 
жұмыс. 

13. "Тәуекел тобының" 
студенттерімен жеке 
жұмыс. 

20. Қарым-қатынас 
тренингі. 

27.  Бір жыл ішінде атқарылған 
жұмыстар туралы есеп дайындау. 

Сәрсенбі   7. "Таза сессия" акциясы. 14. Жаман әдеттердің 
алдын алу. 

21. Қарым-қатынас 
тренингі. 

28. Бір жыл ішінде атқарылған 
жұмыстар туралы есеп дайындау. 

Бейсенбі  1. Қарым-қатынас 
тренингі. 

8. Әңгіме-демалыс 
кезіндегі мінез-құлық 
ережелері туралы 
Нұсқаулық. 

15. Студенттермен жеке 
жұмыс. 

22. Қарым-қатынас 
тренингі. 

29. Бір жыл ішінде атқарылған 
жұмыстар туралы есеп дайындау. 

Жұма  2. Жаман әдеттердің алдын 
алу. 

9. Студенттермен жеке 
жұмыс. 

16. Қарым-қатынас 
тренингі. 

23. "Тәуекел тобының" 
студенттерімен жеке 
жұмыс. 

30. Студенттермен жеке жұмыс. 

Сенбі  3.  

 

10. 17. 24.  



 

 

Байкен Әшімов атындағы Петропавл машина жасау және көлік колледжінің 
Ақпараттық технологиялар зертханасының 2022-2023 оқу жылына арналған 

жұмыс жоспары 
 

Мақсаты: Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негізінде колледжде 
білім беру сапасын, тәрбие процесі мен басқару қызметінің тиімділігін арттыру. 
 
Міндеттері:  

− Колледждің ақпараттық-коммуникациялық ортасын жоспарлау, дамыту, 
жұмыс істеуін қамтамасыз ету және жүйелі сүйемелдеу. 

−  Колледж бөлімшелерінің жұмысын басқару және ұйымдастыру 
міндеттерін, оларды жаңартуды, пысықтауды (қажет болған жағдайда), 
ағымдағы консультацияны қамтамасыз ететін мамандандырылған 
ақпараттық жүйелерді сатып алу, әзірлеу, сүйемелдеу.  

−  Интернет қауымдастығында оқу орнын орналастыру. 
−  Оқу процесінде және ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметте 

ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдануға қабілетті 
инженерлік-педагогикалық, әкімшілік және инженерлік-техникалық 
кадрларды даярлау. 

 
№ 
р/с Жоспарланған іс-шаралар Орындау 

мерзімі 
Индикаторлар/ 
соңғы нәтиже Жауаптылар  

1.  Жаңа оқу жылына 
компьютерлік техниканы және 
басқа да АКТ құралдарын 
дайындау. 

Тамыз  Компьютерлік 
техника және басқа 
АКТ құралдары оқу 
жылының 
басталуына дайын 

Мироняк С.В. 
Баймышев А. 
Шустов К. 

2.  Білім беру онлайн порталын 
жаңа оқу жылына дайындау. 

Тамыз  Барлық қажетті 
деректер енгізілді 
және өзектендірілді, 
мамандықтардың 
ЖОО сәйкес 
электрондық 
журналдар құрылды 

Мироняк С.В. 
Баймышев А. 
Шустов К. 

3.  Ұлттық білім беру деректер 
базасын (ҰБДБ) толтыруға 
жауапты адамдардың жұмысын 
сүйемелдеу. 

жыл бойы 
тұрақты 

Сенімді және толық 
ақпарат 

Мироняк С.В.   

4.  Колледждегі білім беру 
процесіне қатысушыларға 
онлайн білім беру порталымен 
жұмыс істеуге көмектесу. 

жыл бойы 
тұрақты 

Оқытушылар 
сұрақтарға жауап 
алады және 
порталда сенімді 
жұмыс істейді 

Баймышев А. 
Шустов К. 

5.  Материалдық-техникалық 
базаның жай-күйін талдау 

Қазан  Талдау  Мироняк С.В., 
Баймышев А. 

6.  2023 қаржы жылына 
компьютерлік және 
ұйымдастыру техникасын 
сатып алуды, қызмет көрсетуді, 
жөндеуді жоспарлау. 

Қараша  Компьютерлік және 
ұйымдастыру 
техникасын сатып 
алу, қызмет көрсету 
және жөндеу 
туралы 

Мироняк С.В. 
Баймышев А. 



 

 

мәліметтерді 
Мемлекеттік сатып 
алудың жылдық 
жоспарына енгізу. 

7.  Бағдарламалық жасақтаманы 
әзірлеу және енгізу. 

қажеттілік 
бойынша 

Сайттың жаңа 
нұсқасы, 
Колледж бойынша 
статистикалық 
деректерді алу 

Мироняк С.В. 

8.  Колледж компьютерлерін 
екінші оқу семестріне 
дайындау. 

Қаңтар  Компьютерлік 
техника және басқа 
АКТ құралдары 
екінші семестрдің 
басына дайын 

Мироняк С.В. 
Баймышев А. 

9.  Компьютерлік техниканы 
жөндеу 

оқу жылы 
ішінде 
қажеттілік 
бойынша 

Компьютерлік 
техника жұмыс 
күйінде 

Баймышев А. 
Шустов К. 

10.  Жалпы колледждік іс-
шараларға қатысу, жалпы 
колледждік міндеттерді және 
АКТ пайдалануды талап ететін 
мәселелерді шешу 

оқу жылы 
ішінде 
қажеттілік 
бойынша 

Баспа 
материалдары, 
электрондық 
құжаттар, іс-
шаралар 
Ақпараттық 
технологиялар 
қызметінің 
қолдауымен 
қамтамасыз етіледі 

Мироняк С.В. 
Баймышев А. 
Шустов К. 

11.  Сүйемелдеу колледж сайты жыл бойы 
тұрақты 

Сайт жұмыс істейді, 
өзекті ақпарат 

Баймышев А. 
Шустов К. 



 

 

Колледжішілік бақылау жоспары 
Колледжішілік бақылау-Басқару мен басқару объектілері арасындағы кері байланысты қамтамасыз етуге арналған білім беру процесінің жай-күйін, 
колледж қызметінің негізгі нәтижелерін диагностикалау үшін негізгі ақпарат көзі. 
 
Мақсаты: Білім беру қызметін жетілдіру, жұмыстағы кемшіліктерді жедел жою, білім алушыларға білім беру мен тәрбиелеу сапасын арттыру 
мақсатында педагог қызметкерлерге нақты көмек көрсету. 
Міндеттер: 
1. Студенттердің оқу сапасын бағалаудың сыртқы жүйесіне қатысуды талдау және дамыту. 
2. Колледж қызметінің барлық түрлерін ұйымдастыру бойынша жұмыс жоспарларының орындалуына Мониторинг жүргізу. 
3. Басқарушылық шешімдерді іске асыру бойынша кері байланысты қамтамасыз ету.  
4. МЖМБС талаптарын және жұмыс берушілердің қажеттіліктерін орындау мониторингі.  
5. Колледждің педагогикалық қызметкерлерінің уәждемесін қалыптастыру мақсатында оқыту сапасының мониторингі және педагогтар қызметінің 
тиімділігін талдау.  
6. Түлектерді даярлау, жұмысқа орналастыру және жұмыспен қамту сапасын арттыру бойынша ұсыныстарды әзірлеу және жай-күйін талдау. 7. Білім 
беру сапасын бағалаудың ішкі жүйесінің жүйесін жетілдіру.  
8. Жұмыс берушілер мен кәсіпорындарда колледждің оң имиджін қалыптастыру. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Колледжішілік бақылауды ұйымдастыру 
Колледжішілік бақылау жүзеге асырылады: Колледжішілік бақылау функциялары: 

- колледж директоры 
- директордың орынбасарлары 
- әдіскерлер 
- ЦӘК төрағалары 

- ақпараттық-аналитикалық 
- Бақылау-диагностикалық 
- түзету-реттеу 

 
 

Бақылауды қорытындылау үшін нысандар пайдаланылады: 
- педагогикалық кеңестің отырыстары; 
- планерканың әкімшілік кеңестері (директор, директордың орынбасары жанында); 
- әдістемелік кеңестің отырыстары; 
- циклдік әдістемелік кеңестердің отырыстары; 
- талдамалық анықтама; 
- колледж бойынша бұйрық. 

Бақылау түрлері: 
ТК - тақырыптық бақылау (қызметтің бір бағыты) 
КБ - кешенді бақылау (қызметтің бірнеше бағыты) 
ОБ - жедел бақылау (педагог қызметкерлердің кәсіби құзыреттілігін сараптау) 
ФК-фронтальды бақылау (жан-жақты зерттеу) 
ҚБ - қорытынды бақылау (қорытындылау кезінде) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

2022-2023 оқу жылына арналған колледжішілік бақылау  
жоспары 

№ 
Р/с 
 

Тақырыптардың, проблемалардың, жұмыс 
бағыттарының тізбесі Бақылау мақсаты 

Бақылау 
жүргізу 
мерзімдері 

Бақылау қызметі 
Бақылау нәтижесі қандай 
құжатпен ресімделеді 

1 2 3 4 5 6 
1 2021-2022 оқу жылының қорытындыларынан 

туындайтын оқу-тәрбие процесін жетілдіру, 
колледжді институционалдық және 
мамандандырылған аккредиттеу бойынша 
педагогикалық ұжымның міндеттері туралы 

Ұжымның оқу-тәрбие 
жұмысының сапасы 

Тамыз  Директор Педагогикалық кеңес, 
әдіскеңес отырысының 
хаттамасы 

2 2022-2023 оқу жылына оқу-тәрбие және 
әдістемелік жұмысты жоспарлау 

Жұмысты жоспарлау 
сапасы 

Тамыз  Директордың ОЖ 
жөніндегі орынбасары, 
директордың ОӘБ 
жөніндегі орынбасары, 
ЦӘК төрағалары 

Отырыстардың, 
педагогикалық кеңестің, 
әдістемелік кеңестің, ЦӘК 
хаттамалары 

3 Оқу корпустары мен жатақханалардың оқу 
жылының басына дайындығы 

Оқу ғимараттары мен 
жатақханалардың 
жағдайы 

Тамыз  Директордың ӘШБ 
жөніндегі орынбасары 

Директор жанындағы 
кеңестің хаттамасы 

4 Оқу жылының басына құжаттаманы 
дайындау 

Оқу құжаттамасын 
дайындаудың болуы және 
сапасы 

Тамыз  Дир.ОЖ жөн.орынб., 
дир.ОӘЖ жөн.орынб., 
дирек.ОТЖ 
жөн.орынб.,бөлімше 
меңгерушілері 
 

Директор жанындағы 
кеңестің хаттамасы 

5 Студенттер контингентінің сақталуын 
қамтамасыз ету бойынша ұжымның жаңа 
жиынтығы мен міндеттерін талдау 

Студенттерді қабылдауды 
ұйымдастыру сапасы, 
контингенттің сақталуы 

Тамыз, 
қыркүйек, 
Қазан, 
маусым 

Қабылдау 
комиссиясының жауапты 
хатшысы 

Студенттерді қабылдау 
жөніндегі комиссия 
отырысының хаттамасы, 
педагогикалық кеңес 
отырыстарының 
хаттамалары 

6 Аттестаттауға материалдар дайындау және 
біліктілік санаттарын беруге және растауға 
аттестаттау 

Біліктілік санаттарына 
сәйкестігі 

Жыл 
ішінде 

Директордың ОЖ 
жөніндегі орынбасары, 
директордың ОӘБ 

Педагогикалық кеңес, 
әдіскеңес, ЦӘК, 
сараптамалық кеңес, 



 

 

жөніндегі орынбасары, 
ЦӘК төрағалары 

аттестаттау комиссиясы 
отырысының хаттамалары 

7 Еңбек тәртібінің жай-күйі және оны нығайту 
жөніндегі шараларды жүзеге асыру туралы 

Еңбек тәртібінің жағдайы Жыл 
ішінде 

Дир.ОЖ жөн.орынб., 
дир.ОӘЖ жөн.орынб., 
дирек.ОТЖ жөн.орынб., 
дир. ОӨЖ жөн.орынб., 
бөлімше меңгерушілері 
 

Протоколы совещаний при 
директоре 

8 Спорттық-бұқаралық жұмыстың жай-күйі 
туралы 

Спорттық-бұқаралық 
жұмыстың сапасы 

Жыл 
ішінде 

Дене тәрбиесінің 
жетекшісі 

Директор жанындағы 
кеңестердің хаттамалары 

9 Жаңа бастаған инженер-педагог 
қызметкерлерге көмек ұйымдастыру 

Жас оқытушылардың оқу-
тәрбие жұмысының 
сапасы 

Жыл 
ішінде 

Директордың ОЖ 
жөніндегі орынбасары, 
директордың ОӘБ 
жөніндегі орынбасары, 
ЦӘК төрағалары 

ЦӘК отырыстарының 
хаттамалары 

10 Оқу процесінің жай-күйін бақылау Оқу пәндерін оқыту 
сапасы 

Жыл 
ішінде 

Директордың ОЖ 
жөніндегі орынбасары, 
директордың ОӘБ 
жөніндегі орынбасары, 
ЦӘК төрағалары 

Семестр қорытындысы 
бойынша студенттердің 
үлгерімі және сабаққа 
қатысуы бойынша есептер; 
циклдік комиссиялар 
отырыстарының 
хаттамалары 

11 Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық 
бұзушылықтың алдын алу туралы 

Құқық бұзушылықтың 
алдын алу бойынша 
жұмыстың сапасы 

Жыл 
ішінде 

Директордың ОВР 
жөніндегі орынбасары, 
әлеуметтік педагог, 
педагог-психолог 

Құқық бұзушылықтың 
алдын алу жөніндегі 
кеңестің хаттамалары 

12 Оқу журналдарындағы жазбалардың жай 
күйін және олардың оқу жұмыс 
жоспарларына сәйкестігін бақылау 

Оқу құжаттамасын 
жүргізу сапасы 

Айына 1 
рет 

Директордың ОЖ 
жөніндегі орынбасары, 
бөлімше меңгерушісі, 
ЦӘК төрағалары 

Циклдік комиссиялардың 
хаттамалары 

13 Оқу-материалдық базаны нығайту Оқу-материалдық базаның 
жай-күйі 

Жыл 
ішінде 

дир.ШБ жөн.орынб., 
дир.ОӨЖ жөн.орынб. 

Директор жанындағы 
кеңестердің хаттамалары 

14 Жатақханадағы тұрмыстық жағдайлардың 
жай-күйі және мүліктің сақталуы туралы 

Тұрмыстық жағдайды 
жақсарту сапасы 

Жыл 
ішінде 

Дир. ӘШБ жөнд.орынб., 
дир.ОТЖ жөн.орынб., 

Директор жанындағы 
кеңестердің хаттамалары 



 

 

жатақхана коменданты 
15 Кәсіптік-бағдарлау жұмысының жай-күйі 

туралы 
Кәсіптік-бағдарлау 
жұмысының сапасы 

Жыл 
ішінде 

Қабылдау 
комиссиясының жауапты 
хатшысы 

Директор жанындағы 
кеңестердің хаттамалары, 
педагогикалық кеңес 
отырысының хаттамасы 

16 Педагог қызметкерлерді аттестаттаудан 
өткізудің жаңа қағидалары бойынша 
біліктілік санаттарын беру (растау) 
ерекшеліктері 

Аттестаттауды өткізу 
бойынша жұмыстың 
сапасы 

Қазан  Директордың ӨЖЖ 
жөніндегі орынбасары 

Педагогикалық кеңес 
отырысының хаттамасы 

17 Байкен Әшімовтің 105 жылдығына арналған 
"Кәсіптік білім берудегі оқытудың 
педагогикалық әдістері мен технологиялары" 
VIII Халықаралық сырттай ғылыми-
практикалық конференциясын дайындау, 
ұйымдастыру және өткізу 

ТжКБ жүйесінде 
мамандарды даярлау 
сапасын арттырудың 
ғылыми, педагогикалық 
және әдістемелік 
аспектілері бойынша 
тәжірибе алмасу 

Қазан, 
желтоқса
н  

Директордың ОӘЖ 
жөніндегі орынбасары, 
әдіскерлер 

Әдістемелік кеңес 
отырысының хаттамасы 

18 Білім беру ұйымының өзін-өзі бағалауын 
ұйымдастыру және өткізу туралы (колледжді 
аттестаттау шеңберінде) 

Білім беру қызметінің 
сапасы 

Қараша Дир.ОЖ жөн.орынб., 
дир.ОӘЖ жөн.орынб., 
дирек.ОТЖ жөн.орынб., 
дир. ОӨЖ жөн.орынб.,  
Дир. ӨО жөн.орынб., ЦӘК 
төрағалары, бөлімше 
меңгерушілері 
 

Педагогикалық кеңес 
отырысының хаттамасы 

19 Студенттердің әлеуметтік мінез-құлқының 
алдын алу және алдын алу бойынша 
әлеуметтік-психологиялық қызметтің тәрбие 
жұмысының жүйесі 

Әлеуметтік-
психологиялық қызметтің 
сапасы 

Желтоқса
н  

директордың ОВР 
жөніндегі орынбасары, 
әлеуметтік педагог және 
педагог-психолог 

Педагогикалық кеңес 
отырысының хаттамасы 

20 Өндірістік оқыту шеберлерінің оқу 
практикасын оқытудың негізгі 
педагогикалық және әдістемелік аспектілері 

Өндірістік оқыту 
шеберлерінің мамандарды 
даярлау сапасы 

Желтоқса
н  

Директордың ОӨЖ 
жөніндегі орынбасары 

Педагогикалық кеңес 
отырысының хаттамасы 

21 Әдістемелік аптаның ережесін, жоспарын 
әзірлеу және оның қорытындыларын қарау 

Әдістемелік жұмыстың 
сапасы 

Ақпан,ма
усым 

Директордың ОӘЖ 
жөніндегі орынбасары, 
әдіскерлер 

Әдістемелік кеңес 
отырысының хаттамасы 



 

 

22 1 семестрдегі педагогикалық ұжым 
жұмысының қорытындысы және 2 семестрге 
арналған міндеттер 

Оқу-тәрбие жұмысының 
сапасы 

Ақпан  Директордың 
ОЖжөніндегі 
орынбасары, бөлімше 
меңгерушісі 

Педагогикалық кеңес 
отырысының хаттамасы 

23 Құқықтық тәрбие студенттік ортада 
қазақстандық патриотизмді 
қалыптастырудың негізгі элементі ретінде 

Тәрбие жұмысының 
сапасы 

Ақпан  Директордың ОЖБ 
жөніндегі орынбасары 

Педагогикалық кеңес 
отырысының хаттамасы 

24 Студенттердің үлгерімінің сапасын арттыру 
бойынша оқытушылардың жеке жұмысы 
туралы 

Мамандарды даярлау 
сапасы 

Ақпан  Директордың ОӘЖ 
жөніндегі орынбасары, 
әдіскерлер 

Әдістемелік кеңес 
отырысының хаттамасы 

25 07130400 мамандығының арнайы пәндер 
оқытушыларының тағылымдама 
жоспарларын бекіту 

Оқытушылардың кәсіби 
құзыреттілігін арттыру 

Ақпан - 
наурыз 

Директордың ОӘБ 
жөніндегі орынбасары, 
директордың ӨО 
жөніндегі орынбасары, 
әдіскерлер 

Әдістемелік кеңес 
отырысының хаттамасы 

26 Колледж оқытушыларының білім беру 
қызметтерінің сапасын қамтамасыз ету үшін 
АКТ құралдарын пайдалануы 

Оқу процесін 
ақпараттандыру сапасы 

Сәуір  Директордың АТ 
жөніндегі орынбасары 

Әдістемелік кеңес 
отырысының хаттамасы 

27 ISBN тағайындаумен авторлық 
материалдарды жариялауға дайындау туралы 

Баспа қызметінің сапасы Сәуір  директордың ОӘБ 
жөніндегі орынбасары, 
әдіскерлер 

Әдістемелік кеңес 
отырысының хаттамасы 

28 2022-2023 оқу жылының 2-семестрінің 
аралық аттестаттау нәтижелері туралы. 

Білім беру қызметінің 
сапасы 

Маусым  Директордың ОЖ 
жөніндегі орынбасары, 
бөлімше меңгерушісі 

Педагогикалық кеңес 
отырысының хаттамасы 

29 Білім алушыларды қорытынды аттестаттау 
нәтижелері туралы 

Мемлекеттік 
емтихандарды тапсыру 
және дипломдық 
жобаларды қорғау сапасы 

Маусым  Директордың ОЖ 
жөніндегі орынбасары, 
бөлімше меңгерушісі 

Педагогикалық кеңес 
отырысының хаттамасы, 
ЦӘК төрағаларының 
есептері, қорытынды 
аттестаттау жөніндегі 
комиссия төрағаларының 
пікірлері 

 
 




