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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 бөлімдеріне 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 жөніндегі 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 бөліміне тапсырылады, екіншісі-кафедрада қалады.  

Істер номенклатурасына сәйкес жоспардың сақталу мерзімі-649.1 т 10 жыл 

 

 

1. Кафедраның оқу жылына арналған негізгі міндеттері 

 

Тақырыбы: «Бәсекеге қабілетті мамандарды даярлауды қамтамасыз ету тәсілі ретінде арнайы 

пәндерді оқытудағы модульдік - құзыреттілік тәсіл». 

 

Мақсаты:- Білім беру сапасын арттыру және бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау.   

- Модульдік бағдарламаларды әзірлеу. 

- Оқу-жоспарлау құжаттамасын әзірлеу және бекіту. 

- Оқу және өндірістік тәжірибелерді ұйымдастыру және басқару. 

- Студенттердің үлгерімі мен сабаққа қатысу нәтижелері. 

- Үлгермеген студенттермен жұмыс. 

- Пәндер бойынша сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыру. 

- Күндізгі және сырттай бөлімдерде қысқы және жазғы сессияларға дайындық. 

- Сабақтарды өткізудің нысандары мен әдістерін жетілдіру. 

         - Колледждің тест базасын толықтыру үшін тесттер құрастыру. 

         - СББР (ЦОР) әзірлеу және толықтыру. 

 
 

Тапсырмалар: 

1. Кафедраның құжаттамасын дайындау.  

2. Кафедраның кадрлық әлеуетін дамыту.  

3. Кафедраның модульдік бағдарламалар бойынша жұмысын ұйымдастыру және құру 

4. Күндізгі және сырттай оқу нысандарын дайындаудың барлық бағыттары бойынша 

мамандықтар үшін пәннің жұмыс бағдарламаларын әзірлеу және жетілдіру.  

6. Пәнді оқу бойынша студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастырудың мазмұнын, 

нысандары мен әдістерін жетілдіру, кафедра отырыстарында осы бағыттағы мәселелерді 

талқылау.  

7. Студенттерді даярлау сапасын бақылаудың жаңа нысандарын қолдану. 



8. Модульдік бағдарламаларды қолдануға негізделген білім беру технологияларын 

оқыту процесіне енгізуді жандандыру.  

9. Кафедра пәндері бойынша бағалау құралдарының қорын құру және жетілдіру 

жөніндегі жұмысты жалғастыру.  

10. Студенттермен дене шынықтыру-сауықтыру жұмыстарын жетілдіру.  

11. Алаңдарында технологиялық және өндірістік практика өтетін әлеуметтік 

әріптестермен өзара іс-қимылды жалғастыру.  

12.Кафедраның материалдық-техникалық базасын жақсарту бойынша жұмысты 

жалғастыру. 

Күтілетін нәтижелер: 

1.Модульдік бағдарламаларды әзірлеу. ҚР БҒМ № 130 бұйрығына өзгерістер енгізілген 

жағдайда түзету. 

2. Білім алушылардың білім сапасының өсуі. 

3.Білім алушылардың пәндерге танымдық қызығушылығын арттыру. 

4. Оқушыларда бәсекеге қабілетті мамандарды қалыптастыру үшін оқу процесінде 

жағдай жасау. 

 

 

Кафедраның әдістемелік жұмысының бағыттары 

№ 

р/

с 

Оқытушының 

аты-жөні 

Проблемалық-әдістемелік тақырып Қолданылатын 

технологиялар 

1 Медведева Е.А. «"Технологиялық пәндерді оқытудағы 

модульдік-кешенді тәсіл, оқытудың 

инновациялық нысандары мен әдістерін 

қолдана отырып, студенттердің 

шығармашылық қабілеттерін дамыту». 

1.проблемалық оқыту 

технологиясы  

2.ойын технологиясы. 

3.ұжымдық оқыту әдісіне 

негізделген 

технологиялар – жұпта, 

шағын топтарда оқыту.  

4.сыни тұрғыдан ойлау 

технологиясы. 

5.ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар 

6.модульдік оқыту 

технологиясы 

 

2 

Молодова К.О. 

 

Практикалық оқытуда композиция 

заңдарын қолдану, практикалық жұмыста 

композицияның негізгі ұғымдарын 

қолдану 

1.оқытудағы әмбебап 

дизайн технологиялары; 

2.инновациялық 

технологиялар; 

3.модульдік 

технологиялар; 

4.проблемалық оқыту 

технологиялары; 

5.топтық технологиялар. 

3 Бытикова  Ж.Т. 0508000 «Тамақтандыруды ұйымдастыру» 1.проблемалық оқыту 



мамандығын практикалық оқытуда 

жұмысшы мамандығын алу 

технологиясы  

2.ойын технологиясы. 

3.ұжымдық оқыту әдісіне 

негізделген 

технологиялар – жұпта, 

шағын топтарда оқыту.  

4.сыни тұрғыдан ойлау 

технологиясы. 

5.ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар. 

6.модульдік оқыту 

технологиясы 

4 Нупина А.Е «Арнайы пән сабақтарында танымдық 

қызметті жандандыру» 

1.проблемалық оқыту 

технологиясы. 

2.ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар. 

3. модульдік оқыту 

технологиясы.технология 

5 Барков Ю. О. «Дизайн мамандығының пәндерін 

оқытудағы кешенді тәсіл». 

1.проблемалық оқыту 

технологиясы 

2.ойын технологиясы. 

3.ұжымдық оқыту әдісіне 

негізделген 

технологиялар – жұпта, 

шағын топтарда оқыту. 

4.сыни тұрғыдан ойлау 

технологиясы. 

5.ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар. 

6. модульдік оқыту 

технологиясы 

 

6 Колесникова 

Е.Г. 

«Технологиялық пәндерді оқытудағы 

модульдік-кешенді тәсіл, оқытудың 

инновациялық нысандары мен әдістерін 

қолдана отырып, студенттердің 

шығармашылық қабілеттерін дамыту». 

 

 

 

1.проблемалық оқыту 

технологиясы 

2.ойын технологиясы. 

3.ұжымдық оқыту әдісіне 

негізделген 

технологиялар – жұпта, 

шағын топтарда оқыту. 

4.сыни тұрғыдан ойлау 

технологиясы. 

5.ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар. 

6. модульдік оқыту 

технологиясы 

 



 

7 Райер М.А. «Іскерлік ойын болашақ мамандарды 

белсенді оқыту әдісі ретінде» 

1.проблемалық оқыту 

технологиясы. 

2. ойын технологиясы.  

3.ұжымдық оқыту әдісіне 

негізделген 

технологиялар – жұпта, 

шағын топтарда оқыту.  

4.сыни тұрғыдан ойлау 

технологиясы. 

5.ақпараттық-

коммуникациялық оқыту  

 

 

8 

 

Носакова В. В 

 

 

«Арнайы пәндерді оқытудағы іскерлік 

қарым-қатынас пен сөйлеу этикетінің 

өзектілігі» 

1. Ақпараттық-дамыту 

технологиялары 

9 Зикенова А.Н. Техник-технологтың кәсіби қызметіндегі 

ИКТ  

1.проблемалық оқыту 

технологиясы. 

2.ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар. 

3.модульдік оқыту 

технологиясы. 

 

10 Марксова Ж.М. 

«Сабақта білім алушылардың танымдық 

және шығармашылық қызметін басқару» 

 

1. проблемалық оқыту 

технологиясы. 

2.ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар. 

3. модульдік оқыту 

технологиясы. 

11 Шокарева Н.В. «Шаштараз өнері және сәндік косметика 

мамандығы бойынша практикалық білім 

алу.».   

1 модульдік оқыту 

технологиясы. 

2.ұжымдық оқыту әдісіне 

негізделген 

технологиялар – жұпта, 

шағын топтарда оқыту. 

11 Мұқият А 

 

Техник-технологтың кәсіби қызметіндегі 

ИКТ  

1.проблемалық оқыту 

технологиясы. 

2.ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар. 

3. модульдік оқыту 

технологиясы 

 

12 Талғатова А.Т.  Техник-технологтың кәсіби қызметіндегі 

ИКТ  

 

1.проблемалық оқыту 

технологиясы. 

2.ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар. 

3. модульдік оқыту 



технологиясы. 

13 Шипиленко Д. 

В. 

«Дизайн мамандығы бойынша 

практикалық білім алу.».   

1 модульдік оқыту 

технологиясы. 

2.ұжымдық оқыту әдісіне 

негізделген 

технологиялар – жұпта, 

шағын топтарда оқыту. 

 

 

 

3. Кафедраның іс-шаралар жоспары 

3.1 кафедраның оқу-әдістемелік жұмысы 

Кафедра отырыстары бейсенбі күндері сағат 13.00-13.20 аралығында айына 1 рет 

өткізіледі. 

Өткізу күні Іс шаралар Жауаптылар 

№1 хаттама   

 31.08.2022 ж 

 

1.Кафедра мамандықтары үшін жұмыс 

бағдарламаларын қарау және бекіту, мамандық 

бойынша модульдік бағдарламалар жасау   

2. Консультациялар мен пысықтауларды, өзара 

сабақтар кестесін, ашық сабақтар мен міндетті 

бақылау жұмыстарын бекіту. 

3. Педагогикалық жүктемені бөлу және бекіту.  

4. Кафедраның оқу-өндірістік қызметі бойынша 

жұмыс жоспарын бекіту. 

Медведева Е.А  және 

оқытушылар  

Медведева Е.А 

Бисикенова Р.Г. 

 

Мураткызы Г 

Медведева Е.А, 

Нечаева Е.С.,   

Ө/о шеберлері 

 

№2хаттама  

05.09.2022ж  

1.Оқытушылардың аттестаттау парағын бекіту. 

2. Кафедра мамандықтары бойынша ата-аналар 

жиналысын өткізу. 

3. Іске қосу "Менің бас мұғалімім" Челленджері, 

әлеуметтік желідегі сүйікті колледж оқытушылары 

туралы әңгіме немесе эссе.  желілер. 

4. Жұмыс жоспарын кәсіптік практикадан өту 

кестесін бекіту 19 ТХ тобы 

  

Медведева Е.А 

Бисикенова Р.Г. 

Медведева Е.А. 

Бытикова Ж.Т. 

Медведева Е.А. 

Бытикова Ж.Т. 

Носакова В. В. 

Нупина А 

№3 хаттама  

13.10. 2022ж   

1.Составление вариантов обязательных 

контрольных работ, экзаменационных билетов 

(тестов). 

2. Проведение родительских собраний по 

специальностям  кафедры. 

3. Методический доклад на тему «Ребенок и 

взрослый в учебном диалоге». 

4. Проведение открытого урока с привлечением 

социальных партнеров колледжа. 

21 ПК-1 новые знания в профессии. Тема 

«Химические  составы для дезинфекции для 

мастеров  парикмахеров». 

5.Утверждение рабочего   плана   графика  

прохождения  профессиональной практики  гр 19 

Оқытушылар. 

 

 

 

 

Райер М.А. 

 

 

 

 

Шокарева Н.В 

 

 



ОП каз 

6.Утверждения  инструкции  по  технике  

безопасности  и охране  труда  для  студентов 

специальности 02120100 «Дизайн  интерьера», 

10130300 «Организация  питания». 

7. Утверждение рабочего   плана   графика  

прохождения  профессиональной практики  гр 19 

ОП-12. 

Толгатова А. Т. 

 

 

Шипеленко Д.В. 

Протокол № 

11от  года. 

1. Кафедра отырысында "арнайы пән 

сабақтарында танымдық қызметті 

жандандыру"тақырыбында әдістемелік баяндама. 

 

2. «Экскурсиялардың бағыттары мен 

тақырыптары» пәні бойынша ашық сабақ, топ: 21-

Т-1 

Тақырыбы:  «Экскурсия жүргізу техникасы». 

 

3. Кафедра отырысында "техник-технологтың 

кәсіби қызметіндегі ИКТ" тақырыбында 

әдістемелік баяндама. 

5. «Әлеуметтік серіктестік тақырыбында 

әдістемелік баяндама ». 

6. «Кәсіби қызметтегі ИКТ  тамақтануды 

ұйымдастыру» тақырыбындағы әдістемелік 

баяндама. 

7.  «Кәсіби қызметтегі ИКТ тамақтануды 

ұйымдастыру» тақырыбындағы әдістемелік 

баяндама. 

8.  «Қазақстанның Дүниежүзілік өнер тарихы және 

көркем мәдениеті» пәні бойынша ашық сабақ 

19-Д-1тобында,  «Сақ, ғұн, үйсін және кангю 

тайпаларының өнері»  

9.  20 ПК-1 тобының студенттері арасында Жас 

шеберлер конкурсын өткізу. WorldSkills 

Kazakhstan 2023. Конркурсын  өткізу. 

10.  ЭҮМК  «Суреттердегі қауіпсіздік техникасы" 

21- ПК-1тобында 

 

 

 

Нупина  А.Е. 

 

 

 

Носакова В.В. 

 

 

 

 

 

Зикенева  А.Н. 

 

Нупина А.Е. 

 

Медведева Е.А. 

 

 

Мұқият А 

 

 

Талғатова А.Т. 

 

 

 

Молодова К.О. 

 

 

 

Шокарева  Н.В. 

 

 

 

№12  хаттама    

года. 

1. «Дизайн»  мамандығы  бойынша 19-Д-1 тобында  

жобаның композициялық шешімін әзірлеу" 

тақырыбы облыстық ашық сабақ,  . 

2. «Дизайн» мамандығы бойынша дипломдық 

жобалауды жүзеге асыру бойынша оқу-әдістемелік 

құрал әзірлеу. 

3.  «Оқу процесінде студент тұлғасының 

шығармашылық әлеуетін дамыту» 

тақырыбындағы әдістемелік баяндама 

 

Барков Ю.О. 

 

 

 

Барков Ю.О. 

 

 

Марксова Ж.М. 

№  

хаттама  

1.Мақаланы жариялау «Өндірістік оқыту бойынша 

оқу сабақтарында студенттердің өзіндік 

Бытикова Ж.Т. 



 жұмысының әдістері мен формалары»баяндамасы. 

 

№ 2 

Хаттама    

  

№ 3  хаттама  

 

 

1.  «Наурыз» мерекесіне арналған ұлттық тағамдар 

жәрмеңкесін ұйымдастыру және өткізу» 

2.«Ұлттық тағамдар жәрмеңкесі  

«Наурыз»мерекесіне арналған» ашық сабағын 

өткізу. 

 

3. Топтағы курстық жобаны ашық қорғау 19-ПК-

12 РО 7.3 «Модельдік шаш үлгісін жасау ». 

 

4. 21 ТХ тобында ашық сабақ өткізу РО 2.3 – 

«Вафлидің әртүрлі ассортиментін жасаңыз». 

5.  «Наурыз» мерекесіне арналған ұлттық тағамдар 

жәрмеңкесі 

 

6. 19 ПК-1  тобының студенттерінің  арасында 

фото конкурсын ұйымдастыру  

РО 7.2модуль бойынша. 

 

7. Әдістемелік баяндама «Іскерлік қарым қатынас 

пен сөйлеу этикетін оқытудың жаңа әдістерін 

енгізу»                                                                                       

 

Нупина А.Е. 

 

 

Зикенева  А.Н. 

 

 

 

Колесникова Е.Г. 

 

 

Марксова Ж.М. 

 

Талғатова А.Т. 

 

 

Шокарева Н.В. 

 

 

Носакова  В.В. 

№4 хаттама 

 

 

1. «Мұғалімнің шаш қиюын таңдауға әсер ететін 

фактор» тақырыбына әдістемелік баяндама . 

2. Курстық жобаны орындау бойынша оқу-

әдістемелік құрал РО 2.4 «Фондық безендірудің 

әртүрлі әдістерін қолдану » 

 

Колесникова Е.Г. 

 

 

Молодова К.О. 

№5 хаттама 

 

 

1.ЭУМК РО модуль бойынша  1.5«Ашытқы 

қамырынан жасалған бұйымдарды пішіндеу ».  

Медведева Е.А. 

№ 6 хаттама 1. Кафедра отырысында әдістемелік баяндама: 

«Тамақтандыруды ұйымдастыру" мамандығы 

бойынша болашақ мамандардың жалпы және 

кәсіби құзыреттерін дамыту». 

Бытикова Ж.Т. 

 

3.3 Әдістемелік баяндамалар, оқытушылардың әзірлемелері  

№ 

р/с 

Оқытушының 

тегі 

Баяндама тақырыбы, 

оқытушылардың әзірлемелері 

Орындалу 

уақыты 
Орны 

1 

Медведева Елена 

Александровна  

 «ИКТ кәсіби қызметте тамақтануды 

ұйымдастыру.»тақырыбына 

әдістемелік баяндама 

қараша колледж 

 

ЭУМК РО модуль бойынша  

1.5«Ашытқы қамырынан жасалған 

бұйымдарды пішіндеу». 

 

Мамыр 

колледж 

2 Зикенова А.Н.  «Техник-технологтың кәсіби қараша колледж 



қызметіндегі ИКТ» тақырыпта 

кафедра отырысында әдістемелік 

баяндама 

3 
Молодова 

Ксения 

Олеговна  

РО 2.4 «Фондық безендірудің 

әртүрлі әдістерін қолдану» Курстық 

жобаны орындау бойынша оқу-

әдістемелік құрал 
 

сәуір 

колледж 

4 

Райер Марина 

Анатольевна 
 «Оқу диалогындағы бала мен ересек 

адам.»тақырыбында  әдістемелік 

баяндама. 
 

Қазан 

колледж 

5 

Бытикова 

Жадыра 

Тлеубердыкызы 

 «Өндірістік оқыту бойынша оқу 

сабақтарында студенттердің өзіндік 

жұмысының әдістері мен 

формалары».баяндама , Мақаланы 

жариялау 

Қаңтар 

колледж 

 

«Тамақтандыруды ұйымдастыру» 

мамандығы бойынша болашақ 

мамандардың жалпы және кәсіби 

құзыреттерін дамыту» кафедра 

отырысында әдістемелік баяндама. 

Шілде 

колледж 

6 
Барков Юрий 

Олегович 

 «Дизайн»мамандығы бойынша 

дипломдық жобалауды іске асыру 

жөнінде  оқу-әдістемелік құрал 

әзірлеу. 

Желтоқсан 

колледж 

7 

Колесникова 

Евгения 

Геннадьевна  

 «Мұғалімнің шаш қиюын таңдауға әсер 

ететін фактор» тақырыбына әдістемелік 

баяндама . 

Сәуір 

колледж 

8 Нупина А.Е. 

 «Арнайы пән сабақтарында танымдық 

белсенділікті жандандыру.» тақырыбы 

бойынша кафедра отырысында 

әдістемелік баяндама   

қараша 

колледж 

9  

Носакова 

Виктория 

Вячеславовна  

 «Іскерлік қарым-қатынас пен сөйлеу 

этикетін оқытудың жаңа әдістерін 

енгізудегі инновациялар»   

әдістемелік баяндама                                                                                  
 

наурыз 

колледж 

10 Мұқият  Айдана 

 «ИКТ кәсіби қызметте тамақтануды 

ұйымдастыру» тақырыбына 

әдістемелік баяндама. 
 

қараша 

колледж 

11 Марксова Ж.М. 

 «Оқу процесінде студенттің жеке 

басының шығармашылық әлеуетін 

дамыту»тақырыбында әдістемелік 

баяндама  
 

желтоқсан 

колледж  

12 
Шокарева Нина  

Владимировна  

ЭУМК «Суреттердегі қауіпсіздік 

техникасы » 21 ПК-1.тобында 
 

қараша 

колледж  



13 Талғатова А.Т. 

 «ИКТ кәсіби қызметте тамақтануды 

ұйымдастыру». Тақырыбында 

әдістемелік баяндама  

қараша 

колледж  

 

 

 

1қосымша 

 

Кафедраның 2022-2023 оқу жылына арналған ашық сабақтары мен сыныптан 

тыс іс-шараларының  өткізу кестесі 

№ 

р/с 
Оқытушының тегі Пәні, тобы 

Ашық сабақ/ 

сыныптан тыс іс-

шара 

Өткізу 

уақыты 

1 
Медведева Е.А. 

Бытикова Ж.Т. 
20 ОП-1 

 «Менің бас 

мұғалімім» 

челленджері, 

әлеуметтік желідегі, 

сүйікті колледж 

оқытушылары 

туралы әңгіме 

немесе эссе.   

 

20.09.2022 

2 Шокарева Е.А. 21 ПК-1 

Колледждің 

әлеуметтік 

серіктестерін тарта 

отырып, ашық сабақ. 

Тақырыбы 

«Шаштараз 

шеберлеріне 

арналған 

дезинфекциялық 

химиялық 

қосылыстар». 

қазан 

3 Носакова В.В. 21-Т-1 

 «Экскурсиялардың 

бағыттары мен 

тақырыптары» пәні 

бойынша ашық 

сабақ,  

Тақырыбы: 

«Экскурсия жүргізу 

техникасы». 
 

қараша  

4 Молодова К.С. 19-Д-1 

 «Қазақстанның 

Дүниежүзілік өнер 

тарихы және көркем 

мәдениеті» пәні 

бойынша ашық сабақ 

Тақырыбы  «Сақ, 

ғұн, үйсін және 

қараша  



кангю тайпаларының 

өнері ». 
 

5 Шокарева Н.В. 20 ПК-1 

 

WorldSkills 

Kazakhstan 

2023.қатысуға 

үміткерді анықтау 

үшін топ студенттері 

арасында Жас 

шеберлер конкурсын 

өткізу.  

 

 

Қараша 

6 Барков Ю.О. 19 Д-1 

«Дизайн»мамандығы 

бойынша облыстық 

ашық сабақ.  

Тақырыбы. 

«Жобаның 

композициялық 

шешімін әзірлеу»  

желтоқсан 

7 Зикенева А.Н. 21 ОП каз-1 

«Ұлттық тағамдар 

жәрмеңкесі 

«Наурыз»мерекесіне 

арналған»ашық 

сабағын өткізу. 

 

 

 

наурыз 

8 Марксова Ж.М 21 ТХ-1 

РО 2.3 – «Вафлидің 

әртүрлі 

ассортиментін 

жасаңыз». 

Ашық сабақ өткізу 

 

Наурыз  

  

 

Бейне сабақтар 

 
№ 

р/с 
Тақырыбы Пәні,тобы АЖТ 

Өтетін 

уақыты 

1 
 Тақырыбы«Экскурсия жүргізу 

техникасы ведение экскурсии». 

«Экскурсияның 

бағыттары мен 

тақырыптары», 21-

Т-1 

Носакова В.В. қараша  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3қосымша  

 

Кафедра оқытушыларының  

2022-2023 оқу жылына кеңес беру кестесі 

 

 № Оқытушының аты-жөні/ 

 

Апта күні/ Уақыт кабинет№ 

1 Медведева Е. А. дүйсенбі 14.40-16.10 204 

2 Барков Ю.О. жұма 14.40-16.10 210 

3 Бытикова Ж. Т. сембі 8:30-10:00 204 

4 

Зикенова А.Н. 

дүйсенбі, 

сейсенбі, 

сәрсенбі  

13:00-13:20 206 

5 
Нупина А.Е. 

жұма,сейсенбі, 

сәрсенбі 

13:00-13:20 206 

6. 
Носакова В.В. 

Сейсенбі, 

бейсенбі  

14.40-16.10 426 

7. Молодова К.О. бейсенбі 14.40-16.10 515 

8 

Мұқият  Айдана 

дүйсенбі, 

сейсенбі, 

сәрсенбі 

13:00-13:20 422 

9 Марксова Ж.М. дүйсенбі 14.40-16.10 422 

10 
Райер М. А. 

сейсенбі, 

бейсенбі 

14.40-16.10 217 

11 

Талғатова А.Т.  

дүйсенбі, 

сейсенбі, 

сәрсенбі 

13:00-13:20 422 

12 

Шокарева Н.В. 

дүйсенбі, 

сейсенбі, 

сәрсенбі  

8.30-13.00 209 



13 

Шипиленко Д. 

йүйсенбі 

 

13.20-14.40 515 

14 

Колесникова Е.Г. 

дүйсенбі 

 

13.20-14.40 208 

 

  

  



2қосымша 

 

Кафедраның Курстық дипломдық жобалары 

2022-2023 оқу жылына арналған  өткізу кестесі 

 

№ 

п/п 
мамандығы Пәні, тобы  АЖТ 

Өткізу 

уақыты 

1 

10120100 – «Шаштараз өнері ». 

Курстық жұмыс    

РО 7.3    19-ПК-12 

тобында  

Модельдік шаш 

үлгісін жасау 

Колесникова Е.Г  

Наурыз 

 

 

 

2 

10120100– «Шаштараз өнері». 

Курстық жұмыс   

ПМ 09.01  21 ПК-

1тобында  

Постижерлік 

жұмыс 

технологиясы 

Колесникова Е.Г  сәуір 

3 

 10120100– «Шаштараз өнері».  

Дипломдық жоба 

 

19-Д-12 Колесникова Е.Г  маусым 

4 

«4S10130303 -Технолог»: 

Курстық   жұмыс  

РО 8.4 «Дайын 

өнімнің сапасын 

бақылауды жүзеге 

асыру», гр 19 ОП-

12  

Медведева Е.А. Қазан 

5 

«4S10130303 -Технолог»: 

Курстық   жұмыс   

РО 8.4 «Дайын 

өнімнің сапасын 

бақылауды жүзеге 

асыру», 19тобы 

ОПказ-12  

Мукият А Қазан 

6 

Курстық жұмыс 02120100 « 

«Интерьер дизайны» 

21-Д-1 тобы   РО 

2.4 «Фондық 

безендірудің 

әртүрлі әдістерін 

қолданыңыз» 

Молодова К.О. 

Наурыз-

сәуір 

 2023 

7 

Дипломдық жоба 02120100 

«Дизайн интерьері» 

 

19-Д-1 
Молодова К.О. 

мамыр 

8 

Курстық жұмыс  02120100 

«Дизайн интерьері», 

ПМ 08.02 

«Интерьерді 

жобалау » 19 Д-1 

Барков Ю.О. 

1 семестр  

9 

Дипломдық жоба 

02120100 «Интерьер 

дизайны»диплом жобасына 

19-ПК-1 
Барков Ю.О. 

мамыр 

 


