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Жұмыс жоспарын және кафедра жұмысының есебін жасауға түсіндірме жазба 



Кафедраның жылдық жұмыс жоспары кафедра оқу жылы ішінде орындауы тиіс 

барлық негізгі жұмыс түрлерін жоспарлауды анықтайтын негізгі құжат болып табылады. 

Жоспар құру кезінде директивалық құжаттарды: кафедра туралы ережені, 

директордың бұйрықтары мен бұйрықтарын, сондай-ақ колледждің даму жоспарлары мен 

стратегиясын басшылыққа алу керек. 

Жоспардың тиісті бӛлімдеріне енгізу үшін ұсынылатын жұмыстар мен іс-

шаралардың үлгілік тізбесі қосымшада беріледі. 

Кафедраның жылдық жұмыс жоспары әрбір келесі оқу жылына жасалады және 

кафедраның оқу жылындағы бірінші отырысында бекітіледі. Жасалған жұмыс жоспары 

кафедра отырысында талқыланады және директордың оқу әдістемелік жұмысы жӛніндегі 

орынбасары бекітеді. 

Кафедра меңгерушісі оқу жылының соңында жұмыс жоспарының орындалуы 

бойынша есеп береді.  

Жылдық жоспар мен есеп екі данада жасалады. Бір данасы орындалғаны туралы 

белгілермен басылады және оқу жылының соңында оқу бӛліміне тапсырылады, екіншісі-

кафедрада қалады.  

Істер номенклатурасына сәйкес жоспарды сақтау мерзімі-10 жыл 649.1-т. 

1. Кафедраның оқу жылына арналған негізгі міндеттері  

Тақырыбы: «Қазіргі педагогикалық технологиялар оқу процесін жандандырудың 

тиімді құралы ретінде ». 

Мақсаты: Білім беру технологияларын, оқу процесін жандандырудың әдістері мен 

тәсілдерін енгізу. 

Тапсырмалар:  

1. Оқу процесін жандандыру әдістері мен әдістерін жетілдіру арқылы сабақты 

оқыту сапасын арттыру. 

2. Кафедра оқытушыларын оқу-әдістемелік қамтамасыз етуді жүйелеу. 

3. Кафедра пәндері бойынша СББР (ЦОР)  құру және жаңарту. 

4. Электрондық тасымалдағыштарда оқу құралдарын жасау. 

5. Кафедра пәндері бойынша колледждің тестілік базасын толықтыру және 

жаңарту; 

6. Аудиториялық сабақтарда мультимедиялық жабдықтың мүмкіндіктерін 

пайдалану. 

Мақсатты іске асыру құралдары: Оқу процесін жандандыру мәселелері қазіргі 

педагогикалық ғылым мен практиканың ең ӛзекті мәселелерінің бірі болып табылады. 

Оқытудағы белсенділік принципін жүзеге асырудың белгілі бір мәні бар, ӛйткені оқыту 

мен дамыту іс-әрекетке негізделген және оқыту, даму және тәрбие нәтижесі іс-әрекет 

ретінде оқыту сапасына байланысты. Оқыту құралдары: компьютерлік сыныптар, 

интерактивті тақталар, мультимедиялық проекторлар, электронды үлестірме материалдар, 

иллюстрациялық демонстрациялық материалдар және басқа құралдар. 

 

 



Күтілетін нәтижелер: Заманауи педагогикалық технологиялардың әдістемелерін 

пайдалана отырып, студенттердің қызметін жандандыру арқылы оқу үдерісі кӛрсеткішінің 

тиімділігі мен сапасын арттыру. Оқыту рефлексивті-трансформациялық қызмет бола 

отырып, оқу материалын қабылдауға ғана емес, сонымен бірге білім алушының танымдық 

іс-әрекеттің ӛзіне деген кӛзқарасын қалыптастыруға бағытталған, ӛйткені іс-әрекеттің 

трансформациялық сипаты әрқашан субъектінің белсенділігімен байланысты. 

Кафедраның әдістемелік жұмысының бағыттары 

№ 

р/

с 

Оқытушының 

аты-жөні 

Мәселелік-әдістемелік тақырып Қолданылатын 

технологиялар 

1 Деньгина 

Людмила 

Станиславовна 

 «Электрондық білім беру ресурстарын 

пайдалана отырып, жүйелі ойлауды 

дамыту» 

 

 

1. Штайнбергтің 

кӛпӛлшемді 

дидактикалық құралдары;  

2. Ынтымақтастық 

технологиясы; 

3. ИКТ 

2 Агзамова 

Шолпан 

Толеубаевна 

"Валеология сабақтарында Құзыретті 

тәсілді іске асыру мақсатында белсенді 

оқыту әдістерін қолдану. 

 

 

- ақпараттық-

коммуникациялық 

технология; 

- сыни ойлауды дамыту 

технологиясы; 

- жобалау технологиясы; 

- дамыта оқыту 

технологиясы; 

- Денсаулық сақтау 

технологиялары;  

- топтық технологиялар; 

- дәстүрлі технологиялар 

(сынып-сабақ жүйесі); 

- ойын технологиясы; 

- интеграцияланған оқыту 

технологиясы. 

3 Әбілмажинова 

Жаннур 

Касенбековна 

 

Білім беру сапасын арттыру құралы 

ретінде Заманауи технологиялар. 

Ақпараттық-

коммуникациялық 

технология. 

Сыни ойлауды дамыту 

технологиясы 

4 Әсембаева 

Макпал 

Муратбековна 

Ағылшын тілі сабақтарында 

коммуникативтік құзыреттілікті дамыту. 

 

 

1. Ақпараттық-

коммуникациялық 

технология  

2. Ынтымақтастық 

технологиясы. 

5 Байкенов Ерлан 

Керейбаевич 

Адам денсаулығына қатысты мәселелер. 

Қазіргі жағдайда дене шынықтыру мен 

Денсаулық сақтау  



спортты дамыту . 

6 Баймулдинова 

Динара 

Оралхановна 

Білім беру сапасын арттыру құралы 

ретінде Заманауи технологиялар. 

 

 

Ақпараттық-

коммуникациялық 

технология. 

Сыни ойлауды дамыту 

технологиясы. 

 

7 Батуллина 

Бэлла Петровна 

 «Білім берудің бейіндік сатысында сыни 

жазу дағдыларын қалыптастырудың 

ӛзектілігі» 

 

Ақпараттық-дамыту 

технологиялары 

 

 

8 Дауылбек 

Нұрғизана 

 «Іскерлік ойын кәсіби қызметті игеру 

құралы ретінде»  

 

 

Сыни ойлау 

технологиясы, жоба 

технологиясы, 

проблемалық оқыту 

технологиясы, ойын 

технологиясы, миға 

шабуыл технологиясы, 

ұжымдық оқыту әдісіне 

негізделген 

технологиялар – жұпта, 

шағын топтарда оқыту, 

ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар. 

 

9 Жаксыбаев 

Берик 

Слямгалиевич 

 «Жеке тұлғаны жан-жақты дамыту 

құралы ретінде алғашқы әскери және 

техникалық дайындық» 

 

Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар. 

10 Калиева 

Динара 

Капасовна 

 «Пәндік оқытудағы ақпараттық-

коммуникациялық технологиялар». 

 

 

Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар. 

 

11 Меирбаева Г.А. «Заманауи технологиялар білім беру 

сапасын арттыру құралы » 

 

1. Сыни ойлауды дамыту 

технологиясы. 

2. Ақпараттық-

коммуникациялық 

технология. 

12 Татаева Б.Д. 

 

 «Заманауи технологиялар білім беру 

сапасын арттыру құралы » 

 

  

1. Ақпараттық-

коммуникациялық 

технология. 

2. Сыни ойлауды 

дамыту технологиясы 

13 Урозаев Фархат 

Оралбекович 

 ЛОО, ойын 

технологиясы, Денсаулық 



сақтау технологиясы, 

жеке тәсіл 

 

 

2. Кафедра туралы жалпы мәлімет 

2.1 Кафедраның кадрлық құрамы 

№ 

р/с 

Оқытушының 

АЖТ 

Штаттық 

кесте(шта

т/қоса 

атқару 

Оқу 

дәрежесі 
Лауазымы 

Санаты 

мен 

разряды 

Мекен 

жайы/тел. 

1 Деньгина 

Людмила 

Станиславовна 

Қоса 

атқару. 

- Оқытушы б/к Гоголь к 4-11 

Тел 77-67-72 

2 Агзамова 

Шолпан 

Толеубаевна 

Қоса 

атқару. 

- Оқытушы с/ж  Жибек Жолы 

11 кв.89 

87054409150 

3 Әбілмажинова 

Жаннур 

Касенбековна 

Штат. - Оқытушы с/ж Балтийский 

бұрылысы 11 

87781293474 

4 Әсембаева 

Макпал 

Муратбековна 

Штат. - Оқытушы Педагог Сатпаев 

кӛшесі 57/2 

кв.35 

87479734686 

5 Байкенов Ерлан 

Керейбаевич 

Штат. - Оқытушы Педагог

-

зерттеу

ші 

Есенберлин 6-

25  

87057614501 

6 Баймулдинова 

Динара 

Оралхановна 

Штат. - Оқытушы  Педагог

-

зерттеу

ші 

Балтийский 

бұрылысы 11 

87773664601 

7 Батуллина 

Бэлла Петровна 

02.03.1997. 

Штат. - Оқытушы с/ж 87474160882  

Славский 

жағалауы  26-

42 

8 Дауылбек 

Нұрғизана 

Штат. - Оқытушы с/ж 28 шағын 

аудан Алаша 

кӛшесі 32/1 

87754514951 

9 Жаксыбаев 

Берик 

Слямгалиевич 

Штат. - Оқытушы с/ж 23 ш/р 

Миллера 4/1 

87761711408 

10 Калиева Динара Штат. - Оқытушы с/ж Меновное, 



Капасовна Кузнечная 

кӛшесі   80 

87772510728 

11 Меирбаева 

Галия 

Амрешовна 

 Қоса 

атқару. 

- Оқытушы Екінші  Энтузиастов 

кӛшесі .7 – 52 

87056238198 

12 Татаева 

Бахтылы 

Дакеновна 

Штат. - Оқытушы Жоғары  Цветочная 

кӛшесі 2 

62-38-75 

87776217738 

13 Урозаев Фархат 

Оралбекович 

Штат. 

 

- Оқытушы с/ж Юбилейная к 

3-1 

87775438001 

                              2.2 Оқу жұмысының көлемі   

Оқу жұмысының жоспарланған көлемі (сағат) 

 

 

Мемлекеттік тілде 

оқытатын күндізгі 

бӛлімде 

педагогикалық 

тапсырманың кӛлемі 

 

 

 

 

 

Орыс тілінде 

оқытатын 

күндізгі бӛлімде 

педагогикалық 

тапсырманың 

кӛлемі 

 

 

Сырттай 

бӛлімдегі 

педагогикалық 

тапсырманың 

кӛлемі 

 

 

Педагогикалық тапсырманың 

жалпы кӛлемі 

 

 

3680 15372                36 19088 

 

 3. Кафедраның іс-шаралар жоспары 

3.1 Кафедраның оқу-әдістемелік жұмысы 

Кафедра отырыстары бейсенбі күндері сағат 13.00-14.30 аралығында айына  

1 рет өткізіледі. 

Ӛтетін күні Іс шара Жауапты 

Август 2022 г.  1.  «ЖҚБ» кафедрасының 2022-2023 оқу 

жылына арналған жұмыс жоспарын бекіту; 

2. «ЖҚБ» кафедрасының 2022-2023 оқу 

жылына арналған жұмыс жоспарын бекіту; 

 

 

 «ЖҚБ» кафедрасының 2022-2023 оқу жылына 

арналған жұмыс жоспарын бекіту; 

1. Оқытушылардың жеке педагогикалық 

жүктемесін бекіту  

Деньгина Л.С. 

 

Оқытушылар 

 

 

 

оқытушылар 

 

Татаева Б.Д. 

 



2. Кафедра пәндері бойынша жұмыс және 

жұмыс оқу бағдарламаларын бекіту.  

3. Тілдер күнін ӛткізу жоспарын бекіту  

1. 5. Кафедра оқытушысы Ш. Т. Агзамованың  

«Білім беру ұйымында білім беру сапасын 

арттырудың шарты ретінде денсаулық сақтау 

ортасын құру» әдістемелік баяндамасын 

талқылау. 

1.  

Агзамова Ш.Т. 

Қыркүйек 

2022ж.  

1. Кестелерді бекіту: 

А) міндетті бақылау жұмыстарын орындау; 

В) консультациялар мен пысықтаулар; 

С) ӛзара сапарлар; 

Д) ашық сабақтар. 

2. Кафедра оқытушысы Б.П. Батуллинаның  

«Білім берудің бейіндік сатысында сыни жазу 

дағдыларын қалыптастыру әдістері» атты 

әдістемелік баяндамасын талқылау. 

3. Педагогтерді аттестаттау жоспарларын бекіту 

3. Утверждение планов аттестации педагогов. 

Деньгина Л.С. 

 

 

 

 

Батуллина Б.П. 

 

 

оқытушылар 

Қазан 

2022ж.  

1. Міндетті бақылау жұмыстарының 

нұсқаларын бекіту. 

Кафедра пәндері бойынша емтихан билеттерін 

бекіту 

1. Кафедра оқытушысы Л.С. Деньгинаның  

«Жүйелік ойлаудың логикалық тізбегін құру» 

әдістемелік баяндамасын талқылау. 

- 1 аттестаттаудың қорытындысын  пысықтау. 

Сабақтары тӛмен студенттерді  кафедра 

отырысына шақыру.   

Кафедра оқытушысы Ж.К. Әбілмажинованың  

«Қазақ тілі сабағында сауатты жазу мен 

сӛйлеуге дагдыландыр» атты әдістемелік 

баяндамасын талқылау. 

 

Деньгина Л.С. 

 

Оқытушылар 

 

Деньгина Л.С. 

 

Оқытушылар 

 

Әбілмажинова Ж.К. 

Қараша 

2022 ж.  

1. Семестрдің 1-ші 

аттестациясындағы оқытушылар жұмысының 

нәтижелері. 

1. Қазақстанның Тәуелсіздік мерекесіне 

байланысты, кафедраның он күндігіне 

байланысты іс шаралар жоспарын бекіту. 

2. Оқытушы М.Д. Әсембаеваның   «Білім 

алушыларды кәсіби дайындықта ағылшын тілін 

оқудың маңызы» әдістемелік баяндамасын 

талқылау. 

4.АӘД пәнінің оқытушысы Б.С. Жақсыбаевтың 

сабақ жоспарын талқылау.  

5. Кафедраның оқытушысы Д.О. 

Баймулдинованың «Дамыту оқыту 

технологиясының тиімділігі» әдістемелік 

баяндамасын талқылау. 

Оқытушылар 

 

Оқытушылар 

 

 

 

Әсембаева М.Д.  

 

Жаксыбаев Б.С. 

 

Баймулдинова Д.О. 

 



Желтоқсан 

2022ж.  

1. Қысқы емтихан сессиясына дайындық 

туралы 

2. ҚР Тәуелсіздік күнін және кафедра 

онкүндігін ӛткізу қорытындысы. 

3. Кафедра оқытушысы Б. Д. Татаеваның  

« Физика есептерін компьютердің кӛмегімен 

шығару әдістері  »атты әдістемелік 

баяндамасын талқылау 

4. М. М. Әсембаеваның шет тілі бойынша 

ашық сабақтың сабақ жоспарын талқылау. 

 

Оқытушылар 

 

Оқытушылар 

 

Татаева Б.Д.  

 

 

Әсембаева М.М. 

Қаңтар 

2023ж  

1. Кафедра оқытушыларының 2022-2023 

оқу жылының I-ші семестрінде атқарылған 

жұмыстар туралы есебі. 

2. Мұғалімдерді аттестаттау жоспарларының 

орындалу барысы туралы оқытушылардың 

есебі. 

2. Кәсіптік бағдар беру жұмыстарын 

жүргізу туралы. 

3. Кафедра оқытушысы Ф.О. Урозаевтың 

«Дене шынықтыру тұлғаны жан-жақты дамыту 

құралы ретінде» әдістемелік баяндамасын 

талқылау. 

4.Ж. К. Әбілмажинованың шет тілі бойынша 

ашық сабақтың сабақ жоспарын талқылау. 

 

Оқытушылар 

 

Оқытушылар 

Деньгина Л.С. 

 

Оқытушылар 

Урозаев Ф.О. 

 

Әбілмажинова Ж.К. 

Ақпан2023 ж. 1. Қысқы емтихан сессиясының 

қорытындысы 

2. Наурызға арналған іс-шаралар жоспарын 

бекіту. 

3. Кафедра оқытушысы Е.К. Байкеновтың 

«Дене шынықтыру сабақтарында салауатты 

ӛмір салты мәдениетін алыптастыру 

»әдістемелік баяндамасын талқылау. 

4. Ш.Т. Агзамованың  «Отбасылық валеология. 

Жасӛспірімдерде СӚС қалыптастыру». 

 

 

Оқытушылар 

Оқытушылар 

Байкенов Е.К.  

 

Агзамова Ш.Т. 

 

Наурыз 

 2023 ж.  

Қысқы емтихан сессиясының берешектерін жою 

қорытындылары 

2. Кафедра оқытушысы Г. А. Меирбаеваның 

әдістемелік баяндамасын талқылау 

 «Орыс тілі мен әдебиеті сабақтарында заманауи 

білім беру технологияларын қолдану». 

3.Наурызға арналған іс-шараларды ӛткізу 

қорытындысы. 

4.Кафедра оқытушысы Н.Дауылбектің 

әдістемелік баяндамасын талқылау. 

 «Image COMPOSITE EDITOR редакторында 3D 

– панорамаларын жасау». 

Оқытушылар 

 

Меирбаева Г.А. 

 

 

Оқытушылар 

 

 

Дауылбек Н. 

Сәуір 

2023 ж.  

1. Кафедра пәндері бойынша ІІ семестрді I-

ші аттестаттау қорытындысы. 

Кафедра оқытушысы Д.К. Калиеваның  «Орыс 

Оқытушылар 

 

 



тілі мен әдебиеті сабақтарында пәндік 

оқытудағы ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар»атты әдістемелік баяндамасын 

талқылау. 

3. Қазақстан халықтарының бірлігі күніне және 

Жеңіс күніне арналған іс-шаралар жоспарын 

бекіту. 

 

Калиева Д.К. 

 

 

 

Оқытушылар 

 

Мамыр 

2024 ж.  

1.Жазғы емтихан сессиясына дайындық 

туралы 

2.Кафедра оқытушыларының екінші 

семестрдегі жұмысының қорытындысы 

3.Педагогтерді аттестаттау жоспарларын 

орындау туралы. 

4.Қазақстан халықтарының бірлігі күніне 

және Жеңіс күніне арналған іс-шараларды 

ӛткізу қорытындылары. 

5.Кафедра оқытушысы Б.С. Жақсыбаевтың  

«АӘ және ТД  сабақтарында заманауи білім беру 

технологияларын енгізу»әдістемелік 

баяндамасын талқылау. 

 

Оқытушылар 

Оқытушылар 

Оқытушылар 

 

Оқытушылар 

 

 

Жаксыбаев Б.С. 

Маусым 

2023 ж

.  

1. Кафедра оқытушыларының 2022-2023 

оқу жылында атқарылған жұмыстар туралы 

есептерін бекіту 

2. "ЖҚБ" кафедрасының 2022-2023 оқу 

жылындағы жұмысы туралы жылдық есепті 

бекіту. 

3.Рейтинг 

 

 

 

Оқытушылар 

 

Оқытушылар 

 

 

3.2  Кадрлардың біліктілігін арттыруы (Курстық дайындық,тағылымдама,көтерілуі, 

санатты растауы) 

№ 

р/с  
             АЖТ 

Курстық 

дайындық,тағылымдама,көтерілуі, 

санатты растауы 

 

  

Мерзімі мен 

орны 

1 Деньгина Людмила 

Станиславовна 

-  

2 Агзамова Шолпан 

Толеубаевна 

+  

3 Әбілмажинова Жаннур 

Касенбековна 

+  

4 Әсембаева Макпал 

Муратбековна 

+  



5 Байкенов Ерлан 

Керейбаевич 
-  

6 Баймулдинова Динара 

Оралхановна 
2022 ж  растады  

7 Батуллина Бэлла 

Петровна 
Екінші жоғары білім- КАЕУ   

8 Дауылбек Нұрғизана Екінші жоғары білім  

9 Жаксыбаев Берик 

Слямгалиевич 
+  

10 Калиева Динара 

Капасовна 
+  

11 Меирбаева Галия 

Амрешовна 
-  

12 Татаева Бахтылы 

Дакеновна 
-  

13 Урозаев Фархат 

Оралбекович 
+  

 

3.3 Әдістемелік баяндамалар, оқытушылардың әзірлемелері 

 

№ 

р/с 

Оқытушының 

АЖТ 

Баяндама тақырыбы, 

оқытушылардың әзірлемелері 

Орындау 

мерзімі 
Орны 

1 

Деньгина 

Людмила 

Станиславовна 

 «Жүйелік ойлаудың логикалық 

тізбектерін құру» ӘБ 

Қазан 

Колледж 

2 

Агзамова 

Шолпан 

Толеубаевна 

  «Білім беру ұйымында білім беру 

сапасын арттырудың шарты 

ретінде денсаулық сақтау ортасын 

құру» ӘБ. 

Тамыз 

Колледж 

3 

Әбілмажинова 

Жаннур 

Касенбековна 

 «Қазақ тілі сабағында сауатты 

жазу мен сӛйлеуге 

дағдыландыру»ӘБ 

Тамыз Колледж 

4 

Әсембаева 

Макпал 

Муратбековна 

 «Білім алушыларды кәсіптік 

даярлауда ағылшын тілін 

үйренудің рӛлі»  ӘБ. 

Қараша Колледж 

5 

Байкенов 

Ерлан 

Керейбаевич 

«Дене шынықтыру сабақтарында 

салауатты ӛмір салты мәдениетін 

қалыптастыру»ӘБ 

Ақпан 

Колледж 

6 Баймулдинова 

Динара 

Оралхановна 

 «Дамыту оқыту технологиясының 

тиімділігі»  ӘБ.  

Қараша 

Колледж 

7 Батуллина 

Бэлла 

Петровна 

«Білім берудің бейіндік сатысында 

сыни жазу дағдыларын 

қалыптастыру әдістері» ӘБ. 

Қыркүйек 

Колледж 



8 Дауылбек 

Нұрғизана 

 «IMAGE COMPOSITE EDITOR 

редакторында 3D – панорамаларын 

жасау».ӘБ 

Наурыз 

Колледж 

9 Жаксыбаев 

Берик 

Слямгалиевич 

 «АӘТД сабақтарында заманауи 

білім беру технологияларын 

енгізу» ӘБ 

Мамыр Колледж 

10 Калиева 

Динара 

Капасовна 

 «Орыс тілі мен әдебиеті 

сабақтарында пәндік оқытудағы 

ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар» ӘБ 

Сәуір Колледж 

 Меирбаева 

Галия 

Амрешовна 

«Орыс тілі мен әдебиеті 

сабақтарында заманауи білім беру 

технологияларын қолдану»ӘБ 

Наурыз 

Колледж 

 Татаева 

Бахтылы 

Дакеновна 

 «Физика есептерін компьютердің 

кӛмегімен шығару әдістері»ӘБ 

Желтоқсан Колледж 

 Урозаев 

Фархат 

Оралбекович 

 «Дене шынықтыру жеке тұлғаны 

жан-жақты дамыту құралы 

ретінде»  ӘБ  

 

Қаңтар Колледж 

3.4 Студенттерді даярлау сапасының мониторингі 

Жұмыстың атауы 
Орындалу 

мерзімі 
Орындаушылар Есептің түрі 

Оқу  жүйесінің кестесі 

бойынша аралық аттестаттау 

ӛткізу 

 

  

Оқу процесінің 

кестесі бойынша 

Кафедраның 

оқытушылары 

Бақылау 

жұмыстарын 

жүргізу 

парақтары 

Кафедра оқытушыларының 

сабақтарына қатысу 

 

 

Жыл бойы 
Кафедра 

меңгерушісі 

Ӛзара сабаққа 

қатысу парақтары 

 

1. Кафедраның тәрбие жұмыстары 

4.1 Студенттермен тәрбие жұмысы және кафедраның басқа да жұмыс түрлері  

Жұмыстың атауы 
Орындау 

мерзімі 
Орындаушылар Есептің түрі 

1. Аудиториялық және 

аудиториядан тыс 

қызметте тәрбиелік 

мақсаттарды іске асыру. 

2. 19-Вт-1 және 22-П-1 

тобында кураторлықты 

жүзеге асыру: - топқа осы 

оқу жылының мақсаттары 

Жыл бойы Деньгина Людмила 

Станиславовна 

Жазбаша есеп 

және фото есеп 

 

 



мен міндеттері туралы 

нұсқау беру; 

- топтың әлеуметтік 

паспортын жасау; 

- топ активін таңдау және 

бір жылға жұмысты 

жоспарлау; 

- әскери комиссариат үшін 

құжаттама жасау; 

- ата-аналар жиналысын 

ӛткізу; 

- Республиканың 

Тәуелсіздік күніне 

дайындалу және ӛткізу; 

- Жаңа жылды тойлау; 

- топтағы үлгерім мен 

сабаққа қатысуды 

бақылау; 

- үлгермеген 

студенттермен жеке 

жұмыс; 

- 8 наурызды тойлау; 

- Наурыз мерекесі; 

- колледж іс-шараларына 

қатысу; 

- қалалық сенбіліктерге 

қатысу. 

19-ВТ-1 және 22-П-1 

тобында кураторлықты 

жүзеге асыру бойынша 

ата-аналармен жұмыс.; 

 

ОТЖ  жоспары бойынша 

колледжде іс-шараларды 

ұйымдастыру және ӛткізу 

20-ТО-1, 19-ОПказ-1 

тобындағы кураторлық 

(ата-аналар жиналыстарын 

ӛткізу, үлгермеген 

студенттермен әңгімелесу, 

ата-аналармен түсіндіру 

жұмыстары, сынып 

сағаттарын, 

экскурсияларды, 

әңгімелесулерді ӛткізу) 

Жыл бойы Агзамова Шолпан 

Толеубаевна 

Жазбаша есеп 

және фото есеп 

 



 

 

22-М-1 «Біз- еліміздің 

патриотымыз» Ата-аналар 

жиналыстарының 

бекітілген топтарына 

қатысу. 

Жыл бойы Әбілмажинова Жаннур 

Касенбековна 

Жазбаша есеп 

және фото есеп 

 

Тәрбие жұмысының 

жоспарын құру 

8 бағыт бойынша  

кураторлық сағат ӛткізу 

Колледждің мәдени-

бұқаралық іс шарасына 

қатысу 

Колледжде ӛтетін 

спорттық- бұқаралық іс 

шараға қатысу 

 

Жыл ойы Әсембаева Макпал 

Муратбековна 

Жазбаша есеп 

және фото есеп 

 

 

Аудиториялық және 

аудиториядан тыс 

қызметте тәрбиелік 

мақсаттарды іске асыру. 

Топтар арасында 

волейболдан жарыс - 

Республика күніне орай 

колледж жастары 

арасында армрестлингтен 

жарыс.           Ал, 

қыздар! Наурыз-Наурыз 

Кӛңілді эстафетасы !  

 

Тоғызқұмалақтан жарыс 

(жеке біріншілік).      

Мини-футболдан колледж 

біріншілігі. 

 

 Батырлар Күні!     

Волейболдан колледж 

біріншілігі. Жеңіс Күні -9 

Мамыр! 

 

Жыл бойы 

 

 

 

 

 

Қазан 2022 ж 

 

Желтоқсан 

2022ж 

 

Наурыз 2023 ж 

 

Наурыз 2023 ж 

 

 

 

 

Мамыр 2023 ж 

 

 

Мамыр 2023 ж 

Байкенов Ерлан 

Керейбаевич 

Жазбаша есеп 

және фото есеп 

 



 

Қазақстан Тәуелсіздік 

күніне арналған 22-ОП-1 

сыныптан тыс жұмыс " 

Мен ӛз Отанымның 

патриотымын!» 

Ата-аналар 

жиналыстарының 

бекітілген топтарына 

қатысу. 

Жыл бойы Баймулдинова Динара 

Оралхановна 

Жазбаша есеп 

және фото есеп 

 

Тәрбие жұмысының 

жоспарын жасау 22-ПРО-

1/21-М-1 топтарының 

Мұғалімдер күнін, ҚР 

Тұңғыш Президенті Күнін, 

ҚР Тәуелсіздік күнін, 8 

наурызды, Наурыз 

мейрамын, 1 мамырды, 7 

мамырға, 9 мамырға 

спорттық іс-шараны және 

колледж ӛткізетін басқа да 

іс-шараларға қатысуын 

ұйымдастыру. 

Жыл бойы Батуллина Бэлла 

Петровна 

Жазбаша есеп 

және фото есеп 

 

22-ТХказ-1, 22-ОПказ-1 

топтарында «Ақпараттық 

қауіпсіздік, деректер 

құпиялылығы және 

тұтастығы»тақырыбында. 

Жыл бойы Дауылбек Нұрғизана Жазбаша есеп 

және фото есеп 

 

Кураторлық сағаттардың 

бекітілген топтарына 

қатысу. 

Онкүндік колледжінің 

мәдени-бұқаралық іс-

шараларына қатысу. 

ҚР Тәуелсіздік күніне 

арналған бірінші курс 

студенттері арасында 

оқырмандар конкурсын 

ӛткізу. 

Жыл бойы Жаксыбаев Берик 

Слямгалиевич 

Жазбаша есеп 

және фото есеп 

 

Тәрбие жұмысының 

жоспарын жасау 

8 бағыт бойынша 

кураторлық сағат ӛткізу. 

Колледждің мәдени-

бұқаралық іс-шараларына 

Жыл бойы Калиева Динара 

Капасовна 

Жазбаша есеп 

және фото есеп 

 



қатысу. 

Колледжде ӛткізілетін 

спорттық-бұқаралық іс-

шараларға қатысу. 

Кураторлық сағаттардың 

бекітілген топтарына 

қатысу. 

Онкүндік колледжінің 

мәдени-бұқаралық іс-

шараларына қатысу. 

ҚР Тәуелсіздік күніне 

арналған бірінші курс 

студенттері арасында 

оқырмандар конкурсын 

ӛткізу. 

Жыл бойы Меирбаева Галия 

Амрешовна 

Жазбаша есеп 

және фото есеп 

 

 

Кураторлық сағаттардың 

бекітілген топтарына 

қатысу. 

Колледждің мәдени-

бұқаралық іс-шараларына 

қатысу 

Бірінші курс студенттері 

арасында Қазақстан 

халқының Тілдері күнін 

ӛткізу. 

Онкүндік: ҚР Тәуелсіздік 

күніне арналған бірінші 

курс студенттері арасында 

оқырмандар конкурсын 

ӛткізу. 

 

Жыл бойы Татаева Бахтылы 

Дакеновна 

Жазбаша есеп 

және фото есеп 

 

Аудиториялық және 

аудиториядан тыс 

қызметте тәрбиелік 

мақсаттарды іске асыру. 

Топтар арасында 

волейболдан жарыс - 

Республика күніне орай 

колледж жастары 

арасында армрестлингтен 

жарыс. 

Жыл бойы  

 

 

 

 

Қазан 2022 ж 

 

Желтоқсан 

2022ж 

 

Урозаев Фархат 

Оралбекович 

Жазбаша есеп 

және фото есеп 

 



          Ал, қанеки 

қыздар!Кӛңілді эстафета  

          Наурыз-

Наурыз ! Тоғыз 

құмалақтан жарыс (жеке 

біріншілік).       

мини-футболдан колледж  

біріншілігі. 

     9 мамыр Жеңіс 

Күні! Волейболдан 

колледж біріншілігі. 

  

Наурыз 2023 ж 

 

Наурыз 2023 ж 

 

 

 

 

Мамыр 2023 ж 

 

 

Мамыр 2023 ж 

4.2 Кафедраның он күндік жоспары 

 

№ р/с Іс шара Ӛтетін мерзімі Жауаптылар 
1. Тәуелсіздік күніне 

арналған презентация 
байқауы. 
 

Желтоқсан 2022 ж Деньгина Л.С. 

2. Мәдениеттану пәні 
бойынша облыстық ашық 
сабақ ӛткізу 
Топ: 19-ДК-12 
Тақырыбы: 
Конфуцийшілдік және 
даосизм. 
 

Желтоқсан 2022 ж Деньгина Л.С. 

3. 22-М-1 тобында «Біз-ӛз 

еліміздің 

патриоттарымыз» 

Желтоқсан 2022 ж Әбілмажинова 

Ж.К. 

4. 22-М-1 тобында ҚР 
Тәуелсіздік күніне 
арналған кураторлық 
сағат 

Желтоқсан 2022 ж Әбілмажинова Ж. 

К. 

5. Scene for the independence 
day  22-М-1, 
22-Д-1 топтарында 
 

9.12.2022 Әсембаева М. М. 

6. Travelling to knowledge 
land –  1 курс студенттері 
үшін сайыс  

Декабрь 2022 года Әсембаева М. М. 

7. Колледж жастары 
арасында армрестлинг 
бойынша жарыстар 
 
 Декабрь 2022г Байкенов Е.К. Урозаев Ф.О. 

Декабрь 2022 года Байкенов Е. К. 

8. Дені сау денеде-сау рух. Декабрь 2022 года Байкенов Е. К. 

9. «Мен-патриотпын!» Декабрь 2022 года Баймулдинова Д.О. 

10. Тақырып 19.2 Ұлттық Декабрь 2022 года Баймулдинова Д. 



ӛнердің тарландары. 

СәбитОразбай. «Ӛмірдің 

ӛзі – театр» (үзінді) 

О. 

11. 22-ПРО-1 тобында  
ҚР Тәуелсіздік күні, 
кураторлық сағат 
 

Желтоқсан 2022 ж Батуллина Б.П. 

12. 21-М-1 тобында ҚР 
Тәуелсіздік күні, 
кураторлық сағат 
 

Желтоқсан 2022 ж Батуллина Б.П. 

13. 22-ТХказ-1, 22-ОПказ-1 
группаларында жаңа 
ақпараттық 
технологияларды қолдану 
арқылы информатика 
пәнінде студенттердің 
ӛзіндік танымдық іс-
әрекетін дамыту. 
Ақпараттық 
технологиялардың 
жаңашылдықтарын 
сабақтарда пайдалану. 

желтоқсан 2022 ж Дауылбек Н. 

14. Отбасы-бақыт мекені – 

беседа 22-ТОказ-1 

желтоқсан 2022 ж Дауылбек Н. 

15. Тәуелсіздік күніне 

арналған әскери-

спорттық эстафета 

желтоқсан 2022 ж Жаксыбаев Б. С. 

16. ҚР Тәуелсіздік күні 
туралы-кураторлық сағат 
 

желтоқсан 2022 ж Жаксыбаев Б. С. 

17. М.Чистяковтың 
шығармашылығы  22-Уа-
1, Т-1тобында  

желтоқсан 2022 ж Калиева Д. К. 

18. 22-Уа-1, 
 Т-1 тобында ҚР 
Тәуелсіздік күні туралы-
кураторлық сағат 
 

желтоқсан 2022 ж Калиева Д. К. 

19. ҚР Тәуелсіздік күніне 
арналған бірінші курс 
студенттері арасында 
оқырмандар байқауы. 
 
 

желтоқсан 2022 ж Меирбаева Г.А. 

20. 22-ПК-1 тобында қазақ 

тілінен «Нашақорлық – 

қоғамдық дерт. Темекі 

тарту (никотинизм) – 

зиянды әдет.Құрмалас 

желтоқсан 2022 ж Татаева Б.Д. 



сӛйлемдер» 

тақырыбында ашық 

сабақ 

21. ҚР Тәуелсіздік күніне 
арналған бірінші курс 
студенттері арасында 
оқырмандар байқауы. 
 

желтоқсан 2022 ж Татаева Б.Д. 

22. Колледж жастары 
арасында армрестлинг 
бойынша жарыстар, Декабрь 2022г Байкенов Е.К. Урозаев Ф.О. 

желтоқсан 2022 ж Урозаев Ф.О. 

23.  
Дені сау денеде-сау рух. 
 

желтоқсан 2022ж Урозаев Ф.О. 

 

2. Кафедраның кәсіптік бағдар беру жұмысы 

 

Жұмыстың атауы Мектеп Орындалу 

мерзімі 

Орындаушылар Есептің түрі 

 

Оқушылармен әңгіме 

жүргізу 

№ 7, № 11 орта 

мектептің бітіруші 

сыныптары. 

№ 7, № 11 мектепте 

кәсіптік бағдар беру 

стендінде колледж 

материалдарын 

орналастыру. 

Бейнероликті қолдай 

отырып, 

жалпымектептік ата-

аналар жиналысында 

біздің колледж 

мамандықтары 

туралы ақпаратпен 

баяндама жасау 

 

№ 7, № 11 Жыл 

бойы 

 

Деньгина 

Людмила 

Станиславовна 

 

Кәсіптік білім беру 

жұмысының 

жоспары +Мектептің 

тӛлқұжаты 

 

Колледждің Ашық 

есік күніне экскурсия 

ӛткізу. 

 

 

- Жыл 

бойы 

Агзамова 

Шолпан 

Толеубаевна 

Кәсіптік білім беру 

жұмысының 

жоспары +Мектептің 

тӛлқұжаты 

Қала мектептерінің 

бітіруші 

сыныптарының 

оқушылары мен ата-

№16, №20 Жыл 

бойы 

Әбілмажинова 

Жаннур 

Касенбековна 

Кәсіптік білім беру 

жұмысының 

жоспары +Мектептің 

тӛлқұжаты 



аналары арасында 

кәсіптік бағдар беру 

жұмыстарын 

жүргізу. 

Қала мектептерінің 

бітіруші 

сыныптарының 

оқушылары мен ата-

аналары арасында 

кәсіптік бағдар беру 

жұмыстарын 

жүргізу. 

№ 44, № 45 Жыл 

бойы 

 

Әсембаева 

Макпал 

Муратбековна 

Кәсіптік білім беру 

жұмысының 

жоспары +Мектептің 

тӛлқұжаты  

Қала мектептерінің 

бітіруші 

сыныптарының 

оқушылары мен ата-

аналары арасында 

кәсіптік бағдар беру 

жұмыстарын 

жүргізу. 

№ 26 Жыл 

бойы 

Байкенов Ерлан 

Керейбаевич 

Кәсіптік білім беру 

жұмысының 

жоспары +Мектептің 

тӛлқұжаты 

Қала мектептерінің 

бітіруші 

сыныптарының 

оқушылары мен ата-

аналары арасында 

кәсіптік бағдар беру 

жұмыстарын 

жүргізу. 

№ 1, №2 Жыл 

бойы 

Баймулдинова 

Динара 

Оралхановна 

Кәсіптік білім беру 

жұмысының 

жоспары +Мектептің 

тӛлқұжаты 

№ 30 ОМ, №38 ОМ-

ға бару және кәсіптік 

бағдар беру үшін 9-

11 сынып 

оқушыларымен 

әңгімелесу ӛткізу. 

Ӛскемен қ. №30 ОМ 

№38 ОМ 9-11 сынып 

оқушыларының ата-

аналар жиналысына 

қатысу 

 

 

Колледждің 

жарнамалық 

ӛнімдерін үнемі 

орналастырыңыз. 

№ 30, № 38 Жыл 

бойы 

 

 

 

Батуллина Бэлла 

Петровна 

Кәсіптік білім беру 

жұмысының 

жоспары +Мектептің 

тӛлқұжаты 



 

Қала мектептерінің 

бітіруші 

сыныптарының 

оқушылары мен ата-

аналары арасында 

кәсіптік бағдар беру 

жұмыстарын 

жүргізу. 

 

 

№ 46 

 

Жыл 

бойы 

Дауылбек 

Нұрғизана 

Кәсіптік білім беру 

жұмысының 

жоспары +Мектептің 

тӛлқұжаты 

Талапкерлерді 

іріктеу мақсатында 

Ӛскемен қаласының 

мектептерінде үгіт-

насихат жұмыстарын 

жүргізу 

 

 

№8, № 47 Жыл 

бойы 

Жаксыбаев 

Берик 

Слямгалиевич 

Кәсіптік білім беру 

жұмысының 

жоспары +Мектептің 

тӛлқұжаты 

Талапкерлерді 

іріктеу мақсатында 

Ӛскемен қаласының 

мектептерінде үгіт-

насихат жұмыстарын 

жүргізу. 

 

 

МСШ Жыл 

бойы 

Калиева Динара 

Капасовна 

Кәсіптік білім беру 

жұмысының 

жоспары +Мектептің 

тӛлқұжаты 

Қала мектептерінің 

бітіруші 

сыныптарының 

оқушылары мен ата-

аналары арасында 

кәсіптік бағдар беру 

жұмыстарын 

жүргізу. 

 

№ 42 Жыл 

бойы 

Татаева 

Бахтылы 

Дакеновна 

Кәсіптік білім беру 

жұмысының 

жоспары +Мектептің 

тӛлқұжаты 

Талапкерлерді 

іріктеу мақсатында 

Ӛскемен қаласының 

мектептерінде үгіт-

насихат жұмыстарын 

жүргізу. 

 

№ 6 Жыл 

бойы 

Урозаев Фархат 

Оралбекович 

Кәсіптік білім беру 

жұмысының 

жоспары +Мектептің 

тӛлқұжаты 



 1қосымша 

 

Кафедра отырысында бекітілген оқу жұмыс бағдарламаларының және күнтізбелік-

тақырыптық жоспарлардың тізбесі 

 

№ 

р/с 
Пәннің атауы,мамандығы  

Оқытушының 

АЖТ 

1 Пән бойынша ЖОБ:  

Мәдениеттану 19Д1  

Мәдениеттану 19ОП12 

Мәдениеттану 21М1 

Мәдениеттану 21ЗП1 

Мәдениеттану 19ПК12 

Қазақстан тарихы 22П1 

Дүние жүзілік тарих 22ПРО1, 22ОП1 

Дүние жүзілік тарих 22П1 

Дүние жүзілік тарих 22Уа1 

Дүние жүзілік тарих 22ПК1, 22ТХ1 

Дүние жүзілік тарих 22М1, 22Т1 

Дүние жүзілік тарих 21Д1, 22ТО1 

Дүние жүзілік тарих 22Д2, 22ТМ1 

Әлеуметтану және саясаттану негіздері 21-ЗП-1 

Әлеуметтану және саясаттану негіздері 19Д1 

Әлеуметтану және саясаттану негіздері 19ОП12 

Әлеуметтану және саясаттану негіздері 19-ПК-12 

Философия негіздері 19Д1 

Философия негіздері 19ОП12 

Философия негіздері -ПК-12 

Философия негіздері -М-1 

Философия негіздері -ЗП-1 

Деньгина Л. С. 

2 1) сабақ жоспарларын әзірлеу   

«Кәсіптік қызметте іскерлік және басқарушылық қарым-қатынас 

тәсілдерін қолдану», «Кәсіптік қызметтің психологиясы мен 

этикасы» және «Валеология» пәндері бойынша; осы пәндер 

бойынша мамандықтар бойынша дидактикалық материалдарды 

жинақтау: 

07161300 «  Автомобиль кӛлігіне техникалық қызмет кӛрсету, 

жӛндеу және пайдалану »; 

06130100 Бағдарламамен қамтамасыз ету  (түрі бойынша); 

10130300  «Тамақтандыруды ұйымдастыру»; 

07210300 «Нан пісіру, макарон және кондитерлік ӛндірісі»;  

07210200   Сүт және сүт ӛнімдерін ӛндіру; 

02120100 Интерьер-дизайны; 

02120200 Киім дизайны  ; 

10120100 «Шаштараз ӛнері және сәндік косметика »; 

04130100 «Менеджмент (сала бойынша)» 

04110100 «Есеп және аудит»; 

04210100 «Құқықтану»; 10150100 «Туризм». 

Агзамова Ш. Т. 

 



3 Оқу-жоспарлау құжаттамасын жасау: ПП, КТП және 

педагогтің сабақ жоспарлары әзірленген (түзетілген) пәндердің 

тізбесі: 

Мамандықтар үшін Қазақ тілі мен әдебиеті бойынша 

жаңартылған бағдарлама бойынша ЖББ және КТП әзірленді: 

 

06130100 «Бағдарламамен қамтьамасыз ету  (түрлері 

бойынша)» 

02120100 «Интерьер дизайны» 

02120200 «Киім дизайны» 

04130100 «Менеджмент» 

10130300 «Тамақтандыруды ұйымдастыру» 

10120100 «Шаштараз ӛнері» 

07161300 « Автомобиль кӛлігіне техникалық қызмет кӛрсету, 

жӛндеу және пайдалану »; 

04110100 «Есеп және аудит» 

10150100 «Туризм» 
Разработаны РУП и  КТП по обновленной программе по 

делопроизводству для специальностей: 04130100 «Менеджмент» 

По всем преподаваемым дисциплинам разработаны поурочные 

планы. 

Әбілмажинова 

Ж.К. 

4 Оқу-жоспарлау құжаттамасын жасау: ПП, КТП және 

педагогтің сабақ жоспарлары әзірленген (түзетілген) пәндердің 

тізбесі: 

1 курс үшін « Шет тілі», 1304000 «Есептеу техникасы және 

бағдарламалық қамтамасыз ету «мамандығының 2 курс үшін 

 « Кәсіби шет тілі», 0508000 -  «Тамақтандыруды 

ұйымдастыру» 

  

Әсембаева М. М. 

 

5 Оқу-жоспарлау құжаттамасын жасау: ПП, КТП әзірленген 

(түзетілген) пәндердің тізбесі және оқу жүктемесіне сәйкес 

дене шынықтыру бойынша педагогтің сабақ жоспарлары. 

 

Байкенов Е.К. 

6 Мамандықтар үшін Қазақ тілі мен әдебиеті бойынша жаңартылған 

бағдарлама бойынша ЖББ және КТБ әзірленді: 

 06130100  «Бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)» 

02120100 «Интерьер дизайны» 

02120200 «Киім дизайны» 

04130100 «Менеджмент» 

10130300"Тамақтандыруды ұйымдастыру" 

10120100 «Шаштараз ӛнері» 

07161300»Автомобиль кӛлігіне техникалық қызмет кӛрсету, жӛндеу 

және пайдалану» 

04110100  «Есеп және аудит» 

10150100 «Туризм» 

04130100 «Менеджмент» мамандықтары үшін іс жүргізу бойынша 

жаңартылған бағдарлама бойынша ЖББ және КТП әзірленді 

Барлық оқытылатын пәндер бойынша сабақ жоспарлары әзірленді. 

 

Баймулдинова 

Д.О. 

7 Оқу-жоспарлау құжаттамасын жасау: 

әзірленген (түзетілген) 

:"Ағылшын тілі" бойынша ЖБ тізбесі. 

 

Батуллина Б. П. 



Мамандықтар:   

10150100 «Туризм»,  

10120100 «Шаштараз ӛнері», 

02120100 «Интерьер дизайны», 

07161300 «Автомобиль кӛлігіне техникалық қызмет кӛрсету, 

жӛндеу және пайдалану"  
10130300 «Тамақтандыруды ұйымдастыру»,  

02120100 «Интерьер дизайны », 

04210100 «Құқықтану», 

04110100 «Есеп және аудит», 

 

07210300  «Нан пісіру, макарон және кондитерлік ӛндірісі», 

07210200  «Сүт және сүт ӛнімдерін ӛндіру», 

02120200  «Киім  дизайны». 

 «Кәсіби шет тілі »пәні бойынша  ЖБ .  

Ерекшелігі:   

04210100 « Менеджмент «, 

10130300 «Тамақтандыруды ұйымдастыру », 

02120100 «Интерьер дизайны», 

04130100 «Менеджмент»,  

07161300 " Автомобиль кӛлігіне техникалық қызмет кӛрсету, 

жӛндеу және пайдалану", 

10150100  «Туризм», 

10120100   « Шаштараз ӛнері» 

04110100  «Есеп және аудит», 

06130100 «Бағдарламамен қамтамасыз ету (түрі бойынша)»  

07210300  « Нан пісіру, макарон және кондитерлік ӛндіріс » 

 

 

8 0508000 « Тамақтандыруды ұйымдастыру  »пәндері: 

«Ақпараттық технологиялар»,«Информатика», «Математика».  

1201000 « Автомобиль кӛлігіне техникалық қызмет кӛрсету, 

жӛндеу және пайдалану» пәндері:  «Ақпараттық 

технологиялар»,  «Математика»,  «Информатика».  

 1219000  « Нан пісіру, макарон және кондитерлік 

ӛндіріс»пәндері: « Ақпараттық технологиялар»,  

«Информатика», «Математика». 

Дауылбек Н. 

9 ЖБ, БТЖ және мұғалімнің сабақ жоспарлары 

Бастапқы әскери және техникалық дайындық 22-УА-1, 22-Т-1  

Бастапқы әскери және техникалық дайындық 22-ток-1,  

22-бас тарту-1 

Бастапқы әскери және техникалық дайындық 22-ТО-1, 22 ТМ - 

1 Бастапқы әскери және техникалық дайындық 22-про-1 

Бастапқы әскери және техникалық дайындық 22-КҚ-1 

 Бастапқы әскери және техникалық дайындық 22-ОП-1, 22 Х1 

Бастапқы әскери және техникалық дайындық 22-ші-1  

Бастапқы әскери және техникалық дайындық 22-Д -2  

Бастапқы әскери және техникалық дайындық 22-Д -1 

Бастапқы әскери және техникалық дайындық 22-П -1 

 

Жаксыбаев Б.С. 



 

 

 

 

 

 

10 Оқу-жоспарлау құжаттамасын жасау: ПП, БТЖ және 

педагогтің сабақ жоспарлары әзірленген (түзетілген) пәндердің 

тізбесі: 

1201000  «Автомобиль кӛлігіне техникалық қызмет кӛрсету, 

жӛндеу және пайдалану», 

0508000 «Тамақтандыруды ұйымдастыру», 

1219000  «Нан пісіру, макарон және кондитерлік ӛндіріс», 

 0402000 «Дизайн», 

0506000  «Шаштараз ӛнері және сәндік косметика»,   

0518000 «Есеп және аудит», 

0201000 «Құқықтану», 

0511000 «Туризм» 

Мамандықтар үшін оқытылатын пәндер бойынша жаңартылған 

бағдарлама бойынша ЖББ және БТЖ әзірленді: 

 

Калиева Динара 

Капасовна 

11 1201000 "Автомобиль кӛлігіне техникалық қызмет кӛрсету, 

жӛндеу және пайдалану", 04130100"Менеджмент" 

07210200"сүт және сүт ӛнімдерін ӛндіру" 

Барлық оқытылатын пәндер бойынша сабақ жоспарлары 

әзірленді. 

 

 

Меирбаева Г. А. 

12 Оқу-жоспарлау құжаттамасын жасау: ЖБ, БТЖ  және 

педагогтің сабақ жоспарлары әзірленген (түзетілген) пәндердің 

тізбесі: 

Мамандықтар үшін оқытылатын пәндер бойынша жаңартылған 

бағдарлама бойынша ЖБ және БТЖ әзірленді: 

1201000 «Автомобиль кӛлігіне техникалық қызмет кӛрсету, 

жӛндеу және пайдалану», 

1304000  «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз 

ету», 

0508000 «Тамақтандыруды ұйымдастыру», 

1219000  «Нан пісіру, макарон және кондитерлік ӛндіріс», 

 0402000 «Дизайн», 

0506000  «Шаштараз ӛнері және сәндік косметика»,   

0518000  «Есеп және аудит», 

0201000 «Құқықтану», 

0511000 «Туризм » 

Барлық оқытылатын пәндер бойынша сабақ жоспарлары 

әзірленді. 

 

Татаева Б. Д. 

13 Оқу-жоспарлау құжаттамасын жасау: ЖБ, БТЖ әзірленген 

(түзетілген) пәндердің тізбесі және оқу жүктемесіне сәйкес 

дене шынықтыру бойынша педагогтің сабақ жоспарлары 

әзірленген. 

 

Урозаев Ф. О. 



  


