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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:  « Жаңартылған білім беру мазмұнын кәсіби модульдерге, оның 

ішінде ҚБТ қолдану арқылы интеграциялау». 

Мақсаты: Инновациялық тәсілдер негізінде үздіксіз көп деңгейлі кәсіптік білім 

беруді қалыптастыру, жоғары білікті мамандарды даярлау сапасын басқару мониторингі 

және педагог қызметкерлердің жеке-кәсіби өсуі, олардың тиімділігін арттыру мақсатында 

қашықтықтан оқытуды оқытудың классикалық нысандарымен интеграциялау. 

Тапсырмалар:  
1. Кафедра оқытушыларының оқу үдерісіне оқу жетістіктерін бағалаудың балдық – 

рейтингтік әріптік жүйесін зерделеу және жұмысқа енгізу. 

2. Оқу пәндерін оқу-бағдарламалық және оқу-әдістемелік меңгеруді жетілдіру. 

3. Құзыреттілік тәсіл негізінде оқыту сапасын арттыру. 

4. Оқу-әдістемелік құжаттаманың мазмұнын электрондық түрде және қағаз жеткізгіште 

қамтамасыз ету (бағдарламалар, КТП, зертханалық және практикалық сабақтарды 

өткізу жөніндегі әдістемелік нұсқаулар). 

5. Аудиториялық сабақтарда мультимедиялық жабдықтың мүмкіндіктерін пайдалану.  

6. Білім беру процесіне жалпы және кәсіби құзыреттіліктерді дамытуға бағытталған 

әдістемелерді енгізу. 

Мақсаттарды іске асыру құралдары:. Жаңартылған бағдарлама білім алушының 

тілдік және тілдік емес пәндер бойынша құзыреттілігін дамытуды көздейді, кез-келген 

өмір саласына нәтижелі сәйкес келе алады, өз ойларын оңай тұжырымдай және жеткізе 

алады. Осыған байланысты, оқыту сапасын арттырғанға дейін мотивацияны арттыруды, 



сапалы білімге әкелетін базалық және түйінді құзыреттерді дамытуды қамтамасыз ететін 

деңгейлік сипаттағы қосымша тапсырмаларды құрастыру қажет. 

 Оқытудың белсенді әдістері-бұл оқушылардың оқу-танымдық іс-әрекетін 

белсендіру тәсілдері, бұл оларды материалды игеру процесінде белсенді ақыл-ой және 

практикалық іс-әрекетке итермелейді.   

. Бұл жағдайда әр оқушының бейімділігі мен қабілеттерін анықтауға және барынша 

дамытуға дейін азайтылатын білім берудің тұлғалық - бағдарланған сипатына негізделген 

оқытудың сараланған тәсілі ең әмбебап болып табылады. 

Пәнаралық интеграция сонымен қатар оқу процесін жандандырады, материалды 

зерттеудегі қайталануды жояды, оқу уақытын үнемдейді, шаршауды жеңілдетеді. 

Сонымен қатар, бұл білім алушылардың білімінің ғылыми деңгейін арттыруға, логикалық 

ойлауды және олардың шығармашылық қабілеттерін дамытуға ықпал етеді. 

ЭО және ҚБТ қолдану арқылы іске асырылатын білім беру қызметі білім 

алушылардың дербес сабақтарының едәуір үлесін көздейді; колледж тарапынан осы 

процесті әдістемелік және дидактикалық қамтамасыз ету, сондай-ақ білім алушылардың 

білімін жүйелі түрде бақылау және есепке алу, білім алудың дәстүрлі нысанымен кешенде 

іске асыру мүмкіндігі. 

Күтілетін нәтижелер: оқытудың белсенді әдістерін қолдану негізінен 

оқытушының дайын білімді ұсынуына және оларды көбейтуге емес, белсенді танымдық 

іс-әрекет процесінде білім алушылардың білімін өз бетінше игеруіне бағытталған әдістер 

жүйесін қолдануды қамтиды. 

. 

Кафедраның әдістемелік жұмысының бағыттары 

 

 

№ 

р/с 

Оқытушыны

ң тегі 

Проблемалық-әдістемелік тақырып Қолданылатын 

технологиялар 

1. 1 Красулина 

М.Б. 

«Математика сабақтарында және 

сабақтан тыс жұмыстарда Мета-пәндік 

байланыстар орнату арқылы 

оқушылардың кәсіби өзін-өзі анықтауы». 

 

1. ИКТ,  

2. ҚББТ, 

3. ЛОТ,  

сараланған 

оқыту 

2. 2 Литвинова 

О.Ю. 

«Оқушылардың білімін объективті 

бағалау және кәсіби өсуге ынталандыру 

мәселелері».   

1.Бағдарламаланған 

оқыту технологиясы;; 

1.  жобалық 

оқыту технологиясы; 

2.  модульдік 

оқыту технологиясы 

3. 7 Кокченов 

А.К. 

Техникалық пәнде модульдік оқытуды 

қолдану 

1.Проблемалық оқыту 

технологиясы; 

2.Ойын 

технологиясы; 

3. Сыни тұрғыдан 

ойлау технологиясы; 

4. Миға шабуыл 

технологиясы; 

технологиясы 

.5.Ынтымақтастық; 

6.технология, 

оқыту әдісіне 

негізделген 

 7. Жұпта, шағын 



топтарда оқыту; 

8. Жоба технологиясы  

9.ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар 

10.Модульдік оқыту,  

11.ҚББТ 

4.  Заграничная 

О.А. 

«Еңбек нарығында сұранысқа ие 

бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау 

үшін экономикалық пәндерді 

Практикалық оқыту әдістерін 

жетілдіру». 

1.Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар.. 

1. Жоба әдісі. 

2. Кейс – 

технологиясы 

3. Модульдік 

оқыту,  

4. ҚББТ. 

5.  Пробле

малық оқыту 

технологиялары  

5. 1

4 

Яроцкая Н.В. «Заң пәндерін оқыту саласында 

проблемалық оқытуды қолдану». 

 1.проблемалық оқыту 

технологиясы; 

2.ойын технологиясы; 

3.сыни тұрғыдан 

ойлау технологиясы; 

4.миға шабуыл 

технологиясы; 

5.ынтымақтастық 

технологиясы; 

технология, 

6.ұжымдық оқыту 

әдісіне негізделген 

жұпта, шағын 

топтарда оқыту; 

6.жоба технологиясы  

7.ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар  

8.модульдік оқыту,  

9.ДОТ 

6. 1

5 

Нечаева Е.С. «Модульдік-рейтингтік тәсілмен 

студенттердің кәсіби дайындығын 

жетілдіру». 

1.ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар 

2. Сыни тұрғыдан 

ойлау технологиясы, 

3.Жобалар 

технологиясы, 

4.Ойын 

технологиясы; 

5.Ынтымақтастық 

технологиясы 

7.  Ганиев М.Г. «Оқытудың құзыреттілік тәсілі және 

тәжірибеге бағдарланған білім беру 

1. проблемалық оқыту 

технологиясы.  



технологиялары негізінде кәсібилікті 

қалыптастыру және жетілдіру» 

2.ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар. 

3. модульдік оқыту 

технологиясы 

8.  Амангельдин

ов И.Н. 

«Автомобиль көлігіне техникалық 

қызмет көрсету, жөндеу және 

пайдалану" мамандығы бойынша 

мамандар даярлаудағы құзыреттілік 

тәсіл» 

1. проблемалық оқыту 

технологиясы. 

2.ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар 

3. модульдік оқыту 

технологиясы 

 

 

  



 

3.  Кафедраның іс-шаралар жоспары 

       3.1 Кафедраның оқу-әдістемелік жұмысы 

Кафедра отырыстары айына 1 рет бейсенбі күндері сағат 11.20-дан 11.40-қа дейін 

және сағат 13.00-ден 13.20-ға дейін өткізіледі. 

 

 

Өтетін күні Іс шаралар Жауаптылар 

Тамыз  

2022ж . 

1. Кафедра пәндері бойынша жұмыс 

бағдарламаларын, күнтізбелік-тақырыптық 

жоспарларды, МРП, ПДП бекіту. 

Бисикенова Р.К. -  

директордың ОӘЖ 

жөніндегі орынбасары 

Красулина М.Б.- 

техникалық кафедраның 

меңгерушісі 

 

Қыркүйек 

2022ж. 

1.. Техникалық кафедраның 2022-2023 оқу 

жылына арналған жұмыс жоспарын бекіту. 

 

Бисикенова Р.К. -  

директордың ОӘЖ 

жөніндегі орынбасары  

Красулина М.Б.- 

техникалық кафедраның 

меңгерушісі, кафедра 

оқытушылары 

2. Оқытушылардың жеке педагогикалық 

жүктемесін бекіту 

Бисикенова Р.К. -  

директордың ОӘЖ 

жөніндегі орынбасары 

Красулина М.Б.- 

техникалық кафедраның 

меңгерушісі, кафедра 

оқытушылары 

3. Кестелерді бекіту: 

а) міндетті бақылау жұмыстарын орындау; 

в) консультациялар мен пысықтаулар; 

с) өзара сапарлар; 

в) ашық сабақтар мен сыныптан тыс іс-

шаралар. 

 

Бисикенова Р.К. -  

директордың ОӘЖ 

жөніндегі орынбасары 

Красулина М.Б.- 

техникалық кафедраның 

меңгерушісі, кафедра 

оқытушылары 

4. Педагогтерді аттестаттау жоспарларын 

бекіту. 

 

Бисикенова Р.К. - 

директордың ОӘЖ 

жөніндегі орынбасары  

Красулина М.Б.- 

техникалық кафедраның 

меңгерушісі  

5. Техникалық кафедраның оқу-өндірістік 

қызметі бойынша жұмыс жоспарын, 

практикалар кестесін жасау және бекіту. 

  

 

Начаева Е.С.-директордың 

ОӨЖ жөніндегі 

орынбасары,  

Красулина М.Б.- 

техникалық кафедраның 

меңгерушісі, кафедра 

оқытушылары 



Кафедра оқытушыларының терроризм 

бойынша тестілеуден өтуі және 

кураторлардың бекітілген топтарда 

әңгімелесу өткізуі. 

Красулина М.Б  - 

техникалық кафедраның 

меңгерушісі, кафедра 

оқытушылары ,топ 

кураторлары. 

8.  Мәселенің өзектілігі әдістемелік 

баяндамасын тыңдау және талқылау 

тұлғаға бағытталған оқыту-жеке және кәсіби 

өзін - өзі анықтаудың құрамдас бөлігі ретінде 

білім алушылардың өзін-өзі бағалауын 

қалыптастыру құралы. 

 

Красулина М.Б 

Кафедра оқытушылары 

 

Ашық сабақ жоспарын қарау және 

талқылау (қажет болған жағдайда 

облыстық): 21ТО-1 тобында "құрал-

саймандар мен жабдықтарды қолдану 

ережелерін сақтау" пәні бойынша Р2.4 модулі 

бойынша ПМ 02  

Кафедра оқытушысы 

Кокченов А.К. 

Қазан 

2022 ж 

1. Бекітілген топтарда топ кураторларының 

ата-аналар жиналысын өткізуі. 

Кафедра кураторлары  

2. «Ақпараттық технологиялар саласындағы 

мамандарды тәжірибеге бағдарланған 

даярлауды күшейтудің заманауи тәсілдері» 

Әдістемелік баяндаманы тыңдау және 

талқылау 

Кафедра оқытушысы 

Литвинова О.Ю. 

 

3. «Есеп және аудит» мамандығы бойынша 

емтихан билеттерін бекіту 

Бисикенова Р.К. - 

директордың ОӘЖ 

жөніндегі орынбасары  

Красулина М.Б.- 

техникалық кафедраның 

меңгерушісі, 

4. Мамандық онкүндігінің іс-шаралар 

жоспарын (сыныптан тыс іс-шаралар және 

ашық сабақтар) қарау және талқылау  

20-УА: тобындағы   «Есеп және аудит» 

мамандығы бойынша: 

1)«Қызықты бухгалтерлік есеп» викторинасы  

2) іскерлік ойын РО 2.1. Ақша қаражаттарын 

және олардың баламаларын қабылдау, есепке 

алу, беру және сақтау жөніндегі 

операцияларды олардың сақталуын 

қамтамасыз ететін тәртіпті міндетті түрде 

сақтай отырып жүзеге асыру  «Кассалық 

операцияларды есепке алу бойынша бастапқы 

құжаттарды жасау»тақырыбы 

3)  «Менің кәсібім – бухгалтер»конкурсы 

4) Ашық сабақ-колледждің әлеуметтік 

әріптестерін тарта отырып пән бойынша 

практикум: "Қазгеомаш ҮЕҰ" ЖШС, Бас 

бухгалтер Н. В. Абросимова "кассадағы ақша 

қаражатын есепке алу"тақырыбы 

5) дөңгелек үстел. Студенттердің колледж 

Кафедра оқытушысы 

Заграничная О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



түлектерімен кездесуі 2020 - 2022ж, "Есеп 

және аудит"мамандығы 

"Қазақстанның жоғары оқу орындары" сынып 

сағаты 

6) Экономикалық марафон. 

"Бухгалтерлік есеп", "еңбекті қорғау", 

"Статистика" пәндері бойынша білім сапасын 

бақылау" 

5. Ашық сабақ өткізуді талдау (қажет болған 

жағдайда облыстық): 21ТО-1 тобында "құрал-

саймандар мен жабдықтарды қолдану 

ережелерін сақтау" пәні бойынша Р2.4 модулі 

бойынша ПМ 02 , 

Арнайы пәндер 

оқытушысы  

Кокченав А. К. 

6. Бейнесабақты өткізу жоспарын қарау және 

талқылау (пән, тақырып, сілтеме) ПМ 01 РО 

1.4 « Бақылау-өлшеу құралдарын қолдану»  

пәні Шиномонтаж жұмыстары тақырыбы 

 

7.Басқа да.  

Қараша  

2022 ж 

1. "Есеп және аудит" мамандығы бойынша 

кафедраның онкүндігін (сыныптан тыс іс-

шаралар мен ашық сабақтарды) өткізуді 

талдау,)  

1) "қызықты бухгалтерлік есеп"викторинасы  

2) іскерлік ойын РО 2.1. Ақша қаражаттарын 

және олардың баламаларын қабылдау, есепке 

алу, беру және сақтау жөніндегі 

операцияларды олардың сақталуын 

қамтамасыз ететін тәртіпті міндетті түрде 

сақтай отырып жүзеге асыру "кассалық 

операцияларды есепке алу бойынша бастапқы 

құжаттарды жасау"тақырыбы 

3)  «Менің кәсібім – бухгалтер» конкурсы 

4) ашық сабақ-колледждің әлеуметтік 

әріптестерін тарта отырып пән бойынша 

практикум: "Қазгеомаш ҮЕҰ" ЖШС, Бас 

бухгалтер Н. В. Абросимова "кассадағы ақша 

қаражатын есепке алу"тақырыбы 

5) дөңгелек үстел. Студенттердің колледж 

түлектерімен кездесуі 2020 - 2022ж, "Есеп 

және аудит"мамандығы 

 «Қазақстанның жоғары оқу орындары» 

сынып сағаты 

6) Экономикалық марафон. 

 «Бухгалтерлік есеп», «Еңбекті қорғау», 

«Статистика» пәндері бойынша білім 

сапасын бақылау 

 

 

Красулина М.Б.- 

техникалық кафедраның 

меңгерушісі, кафедра 

оқытушылары 

Заграничная О.А.,  



2. "Құқықтану" мамандығы бойынша 

онкүндіктің іс-шаралар жоспарын (сыныптан 

тыс іс-шаралар және ашық сабақтар) қарау 

және талқылау, 21-П-1 топ 

1) "Заңгер мамандығындағы Информатика" 

презентациялар конкурсы 

2) Құмаш Нұрғалиев атындағы Жоғары 

колледж студенттері арасында Құқықтану 

олимпиадасы 

3)"Тұр, сот келе жатыр" ашық сабағы 

 

 

 

Кафедра оқытушысы 

Яроцкая Н.В. 

3. "Білім деңгейін арттыру жолдарының бірі 

ретінде оқытуға сараланған 

көзқарас"әдістемелік баяндамасын тыңдау 

және талқылау 

 

Кафедра оқытушысы 

Заграничная О.А. 

4. "Құқықтану" мамандығы бойынша емтихан 

билеттерін бекіту 

Бисикенова Р.К. -  

директордың ОӘЖ 

жөніндегі орынбасары 

Красулина М.Б.- 

техникалық кафедраның 

меңгерушісі, кафедра 

оқытушылары 

5. Алгоритмдеу және бағдарламалау пәні 

бойынша курстық жобаларды ашық қорғауды 

өткізу жоспарын қарау және талқылау, 20-Вт 

тобы  

 

Арнайы пәндер 

оқытушысы Литвинова 

О.Ю. 

5. "Бағдарламалық қамтамасыз 

ету" мамандығы бойынша "Алгоритмдеу 

және бағдарламалау" пәні бойынша курстық 

жобалау тақырыптарын бекіту 

 

 

Арнайы пәндер 

оқытушысы Литвинова 

О.Ю. 

7.Басқа да.  

Желтоқсан 

2022 ж 

1. Қысқы емтихан сессиясына дайындық 

туралы: 

А) кафедра оқытушыларының платформа 

мазмұнын толтыруы;  

Б) аттестатталмағандармен жұмыс; 

В) консультациялар кестесінің кестесі 

бойынша консультациялық сабақтар; 

 

Красулина М.Б.- 

техникалық кафедраның 

меңгерушісі, кафедра 

оқытушылары 

 

2.Екінші семестрге емтихандық бақылау 

жұмыстарын бекіту. 

Бисикенова Р.К. 

директордың ОӘЖ 

жөніндегі орынбасары -   

Красулина М.Б.- 

техникалық кафедраның 

меңгерушісі, кафедра 

оқытушылары 



3. ҚР Тәуелсіздік күнін өткізу қорытындысы. Оқытушылар 

Директордың ТЖ 

жөніндегі орынбасары 

 Агзамова Ш.Т. 

4. Бірінші курс студенттерінің үлгерімі мен 

білім сапасына мониторинг жүргізу туралы.  

 

Красулина М.Б.- 

техникалық кафедраның 

меңгерушісі, кафедра 

оқытушылары 

 

5. Әдістемелік баяндаманы тыңдау және 

талқылау:  

"Молекулалық физика" физика бөлімі 

бойынша виртуалды физикалық 

экспериментті пайдалану 

 

Кафедра оқытушысы 

Яроцкая Н.В.  

6.Мамандықтар бойынша жинақтарды, 

екінші семестрге емтихандық тест 

тапсырмаларын бекіту 

. 

Модуль бойынша 

сұрақтар, жинақ үшін 

жауапты оқытушылар 

 

7.  «Құқықтану» мамандығы бойынша 

онкүндікті өткізуді талдау, 21-П-1 топ 

1) «Информатика - Заңгер 

мамандығындағы» презентациялар 

конкурсы 

2) Құмаш Нұрғалиев атындағы Жоғары 

колледж студенттері арасында Құқықтану 

мамандығы бойынша  олимпиада 

3)"Тұру, сот келе жатыр" ашық сабағы 

 

 

Кафедра оқытушысы 

Яроцкая Н.В. 

8. 20-ВТ тобында Алгоритмдеу және 

бағдарламалау пәні бойынша курстық 

жобаларды ашық қорғауды талдау 

Арнайы пәндер 

оқытушысы Литвинова 

О.Ю. 

9. Басқа да  

Қаңтар 

  2023 ж 

1. Кафедра оқытушыларының кәсіптік бағдар 

беру жұмыстарын жүргізу туралы: жоспарлау 

және перспективалар. 

 

Начаева Е.С.-

директордың ОӨЖ 

жөніндегі орынбасары 

Красулина М.Б. 

техникалық кафедраның 

меңгерушісі, кафедра 

оқытушылары 

 

2. Қысқы сессияның қорытындысы: пән 

оқытушылары мен кафедра кураторларының 

есебі 

Красулина М.Б.- 

техникалық кафедраның 

меңгерушісі, кафедра 

оқытушылары 

 

3. Мамандықтар бойынша дипломдық 

жобалардың тақырыптарын бекіту: 

 

1304000 «Электрондық есептеу техникасы 

Красулина М.Б.- 

техникалық кафедраның 

меңгерушісі , 

кафедра оқытушылары, 



және бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері 

бойынша) 

1201000 «Автомобиль көлігіне   

техникалық қызмет көрсету, жөндеу және 

пайдалану » 

арнайы пән оқытушылары 

 

 

4. Кафедра оқытушыларының 1 семестрдегі 

міндетті сыныптық бақылау жұмыстарын 

жүргізу кестесін орындау бойынша есебі 

Красулина М.Б.- 

техникалық кафедраның 

меңгерушісі, кафедра 

оқытушылары 

 

5. 1 семестрдегі өзара қатысу кестесін 

орындау бойынша кафедра 

оқытушыларының есебі. 

Красулина М.Б.- 

техникалық кафедраның 

меңгерушісі, кафедра 

оқытушылары 

 

6.21УА-1,22УА-1топтарында 

"Кәсіпорындардың нысандарын, түрлерін, 

жіктелуін зерттеу" тақырыбы бойынша екілік 

облыстық ашық сабақтың жоспарын қарау 

және талқылау, 

Кафедра оқытушылары 

Красулина М.Б., 

Заграничная О.А. 

7. «Мұғалімнің кәсіби дамуына ықпал ететін 

сыни ойлау» Әдістемелік баяндаманы тыңдау 

және талқылау 

Кафедра оқытушысы 

Кокченов А.К. 

8.Басқа да.  

Ақпан 

2023 ж 

1 Облыстық ашық сабақты өткізуді талдау 

1сабақ 

Кафедра оқытушылары 

Заграничная О.А., 

Красулина М.Б. 

2. "Автомобиль көлігіне техникалық қызмет 

көрсету, жөндеу және пайдалану" 

мамандығының онкүндігі бойынша іс-

шаралар жоспарын қарау және талқылау 

1) "Үздік шиномонтажшы" байқауы, 20-топ-

ТОказ, 

2) Автосалонға экскурсия, 21-топ-ЖШС-Қаз, 

3) Техникалық қызмет көрсету станциясына 

Экскурсия, 21-топ 

Арнайы пән 

оқытушылары 

: Кокченов А.К., Ганиев 

М.Г., Амангельдинов И.Н. 

3. "Құқықтану" мамандығы бойынша 

"азаматтық құқық" пәні бойынша курстық 

жобалау тақырыптарын бекіту  

 

Кафедра оқытушысы 

Яроцкая Н.В. 

3. Басқа да  

Наурыз 

 2023 ж 

1. "Наурыз", "8 наурыз"мерекелеріне 

арналған іс-шаралар жоспарын қарау және 

талқылау 

Красулина М.Б.- 

техникалық кафедраның 

меңгерушісі,  

Кафедра оқытушылары 

директордың ТЖ 

жөніндегі орынбасары 

 



2. Әдістемелік баяндаманы тыңдау және 

талқылау "Кәсіптік білім берудегі 

құзыреттілік әсілдің 

ерекшеліктері"кафедрасының отырысында 

әдістемелік баяндама 

Өндірістік оқыту шебері 

Ганиев М.Г. 

1.ШҚО Техникалық және кәсіптік білім беру 

жүйесінің оқу орындарының студенттері 

арасында ақпараттық технологиялар 

бойынша облыстық олимпиаданың мінез-

құлқы"Есептеу техникасы және 

бағдарламалық қамтамасыз ету" 

мамандығының онкүндігі бойынша іс-

шаралар жоспарын қарау және талқылау 

Техникалық кафедраның 

меңгерушісі, Красулина 

М.Б., Арнайы пән 

оқытушылары 

Литвинова О.Ю., 

Корунова А.А. 

4 "Автомобиль көлігіне техникалық 

қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану" 

мамандығының онкүндігі бойынша іс-

шаралар жоспарын жүргізуді талдау 

1) "Үздік шиномонтажшы" байқауы, 20-

топ-ТОказ, 

2) автосалонға Экскурсия, 21-топ-ЖШС-

Қаз, 

3) Техникалық қызмет көрсету 

станциясына экскурсия, 21-топ  

 

 

 

Арнайы пән 

оқытушылары 

 Кокченов А.К., Ганиев 

М.Г., Амангельдинов И.Н 

5. Басқа да  

Сәуір 

 2023 ж 

1.Жыл сайынғы МНОС конференциясын  

талдау және өткізу  

Носакова В.В., 

техникалық кафедраның 

оқытушылары  

3. "Мамандарды кәсіби даярлаудағы 

құзыреттілік тәсілдің әсері"әдістемелік 

баяндамасын тыңдау және талқылау 

 

Өндірістік оқыту  шебері 

Амангельдинов И.Н. 

4. ШҚО Техникалық және кәсіптік білім беру 

жүйесінің оқу орындарының студенттері 

арасында ақпараттық технологиялар 

бойынша облыстық олимпиаданың "Есептеу 

техникасы және бағдарламалық қамтамасыз 

ету" мамандығының онкүндігі бойынша іс-

шаралар жоспарын жүргізуді талдау 

 

Техникалық кафедраның 

меңгерушісі,  Красулина 

М.Б., Арнайы пәндер 

оқытушысы Литвинова 

О.Ю.., Корунова А.А. 

4. Басқа да  

Мамыр 

 2023 ж 

1. Жазғы емтихан сессиясына дайындық 

туралы. 

Красулина М.Б.- 

техникалық кафедраның 

меңгерушісі, кафедра 

оқытушылары 

 

2. Педагогтерді аттестаттау жоспарларын талдау 

және орындау нәтижелері. 

Красулина М.Б.- 

техникалық кафедраның 



меңгерушісі, кафедра 

оқытушылары 

 

3. 2022-2023 оқу жылында өткізілген тәрбие 

жұмысы бойынша оқу топтары кураторларының 

есептері. 

 

Красулина М.Б.- 

техникалық кафедраның 

меңгерушісі, кафедра 

оқытушылары 

  

4. Басқа да  

Маусым 

2023 ж.  

1. "Техникалық кафедра" кафедрасының 2022-

2023 оқу жылындағы жұмысы туралы жылдық 

есепті бекіту. 

 Бисикенова Р.К. -  

директордың ОӘЖ 

жөніндегі орынбасары 

Красулина М.Б.- 

техникалық кафедраның 

меңгерушісі, кафедра 

оқытушылары  

2 Оқытушылардың 2022-2023 оқу 

жылындағы жұмысын рейтингтік бағалау 

қорытындысын шығару 

Бисикенова Р.К. - 

директордың ОӘЖ 

жөніндегі орынбасары  

Красулина М.Б.- 

техникалық кафедраның 

меңгерушісі, кафедра 

оқытушылары 

 

3. 2022-2023 оқу жылының 2 семестрінде 

кафедра оқытушыларының үлгерімі мен білім 

сапасының мониторингін бекіту. 

Красулина М.Б.- 

техникалық кафедраның 

меңгерушісі, кафедра 

оқытушылары 

 

4. 2022-2023 оқу жылына арналған 

кафедраларға оқу-әдістемелік, ғылыми 

және тәрбие жұмысын жетілдірудің жай-

күйі мен перспективалары туралы 

Красулина М.Б.- 

техникалық кафедраның 

меңгерушісі, кафедра 

оқытушылары 

 

 

6.Басқа да.  

 

 

 

 

 

 

3.3 Әдістемелік баяндамалар, оқытушылардың әзірлемелері 

№ р/с 
Оқытушы 

ның АЖТ 

Баяндама тақырыбы, 

оқытушылардың әзірлемелері 

Орын 

дау 

мерзімі 

Орны 



1.  
Красулина 

М.Б. 

 1) Әдістемелік баяндама: 

"Тұлғаға бағытталған оқыту-жеке 

және кәсіби өзін-өзі анықтаудың 

құрамдас бөлігі ретінде білім 

алушылардың өзін-өзі бағалауын 

қалыптастыру құралы" 

 

2) Бап  

Қыркүйек 

 

 

 

 

 

Мамыр 

Құмаш 

Нұрғалиев 

атындағы  

Жоғары 

колледждің 

отырыста. 

Техникалық. 

Кафедралар 

отырысы, 

педагогикалық 

басылым 

 

 

2.  
Кокченов А.К 

 

1) Әдістемелік баяндама: 

«Оқытушының кәсіби дамуына 

ықпал ететін сыни ойлау» 

2) Жеңіл автомобильдерге 

техникалық қызмет көрсету 

бойынша әдістемелік құрал 

 3) Бап 

Қаңтар 

 

 

 

Сәуір 

 

 

Мамыр 

Құмаш 

Нұрғалиев 

атындағы  

Жоғары 

колледждің 

отырыста. 

Техникалық. 

Кафедралар 

отырысы 

3.  
Литвинова 

О.Ю. 

1) Әдістемелік баяндама: 

"Ақпараттық технологиялар 

саласындағы мамандарды 

тәжірибеге бағдарланған 

даярлауды күшейтудің заманауи 

тәсілдері" 

2) Бап 

3) Қолданбалы компьютерлік 

бағдарламалар бойынша ЭУМП 

 

Қазан 

 

 

 

 

 

 

Мамыр 

Маусым 

Құмаш 

Нұрғалиев 

атындағы  

Жоғары 

колледждің 

отырыста. 

Техникалық. 

Кафедралар 

отырысы 

4.  
Заграничная 

О.А 

1) Әдістемелік баяндама: 

білім деңгейін арттыру 

жолдарының бірі ретінде оқытуға 

сараланған тәсіл 

  2) өндірістік оқыту бойынша 

әдістемелік әзірлеу. 04110100 

"Есеп және аудит" мамандығы 

"кассалық есептілікті 

жасау"тақырыбы 

3) бап 

қараша  

 

 

 

 

Қаңтар 

 

Сәуір 

Құмаш 

Нұрғалиев 

атындағы  

Жоғары 

колледждің 
отырыста. 

Техникалық. 

Кафедралар 

отырысы 

5.  Ганиев М.Г. 

1) Әдістемелік баяндама: "кәсіптік 

білім берудегі құзыреттілік 

тәсілдің ерекшеліктері" 
Наурыз 

Құмаш 

Нұрғалиев 

атындағы  

Жоғары 

колледждің 
отырыста. 
Техникалық. 



Кафедралар 
отырысы 

6.  
Амангельдино

в И.Н. 

1) Әдістемелік баяндама: 
«Мамандарды кәсіби даярлаудағы 

құзыреттілік тәсілдің әсері"» 

Сәуір 

Құмаш 

Нұрғалиев 

атындағы  

Жоғары 

колледждің 
отырыста. 
Техникалық. 
Кафедралар 
отырысы 

7.  Яроцкая Н.В. 

1) Әдістемелік баяндама: 
«Молекулалық физика» физика 

бөлімі бойынша виртуалды 

физикалық экспериментті 

қолдану»» 

2) Бап 

Қараша 

 

 

 

Наурыз 

Құмаш 

Нұрғалиев 

атындағы  

Жоғары 

колледждің 
отырыста. 
Техникалық. 
Кафедралар 
отырысы 

 

 

Кафедра онкүндігінің жоспары 

Іс шара Орындалу мерзімі Жауаптылар 

 «Есеп және аудит» бойынша онкүндік жоспары 

Қараша 2022ж 

 

1)  «Қызықты бухгалтерлік есеп» 

викторинасы 
21.11.22 Заграничная О.А. 

Іскерлік ойын РО 2.1. Ақша 

қаражаттарын және олардың 

баламаларын қабылдау, есепке алу, 

беру және сақтау жөніндегі 

операцияларды олардың сақталуын 

қамтамасыз ететін тәртіпті міндетті 

түрде сақтай отырып жүзеге асыру 

"Кассалық операцияларды есепке алу 

бойынша бастапқы құжаттарды 

жасау»тақырыбы 

22.11.22 

Заграничная О.А. 

2) «Менің мамандығым - 

бухгалтер»сайысы 
23.11.22 

Заграничная О.А. 

3) Колледждің әлеуметтік 

серіктестерін тарта отырып, пән 

бойынша ашық сабақ-практикум: 

«Қазгеомаш ҮЕҰ» ЖШС, Бас 

бухгалтер Н. В. Абросимова 

«Кассадағы ақша қаражатын есепке 

алу»тақырыбы 

 

24.11.22 

Заграничная О.А. 



 

4) Дөңгелек үстел. Студенттердің 

колледж түлектерімен кездесуі 2020 - 

2022ж, "Есеп және аудит"мамандығы 

25.11.22 

Заграничная О.А. 

5) «Қазақстанның жоғары оқу 

орындары» сынып сағаты 
28.11.22 

Заграничная О.А. 

6) Экономикалық марафон. 

«Бухгалтерлік есеп"», «Еңбекті 

қорғау», «Статистика»пәндері 

бойынша білім сапасын бақылау 

29.11.22 

Заграничная О.А. 

 «Құқықтану»мамандығы бойынша онкүндік жоспары 

Желтоқсан 2022ж 

1) «Заңгер мамандығындағы 

информатика» презентация байқауы 

8 .12.22 

 
Яроцкая Н.В. 

2) Құмаш Нұрғалиев атындағы 

Жоғары колледж студенттері 

арасында Құқықтану мамандығы 

бойынша  олимпиадасы 

9 12. 22 

 

Яроцкая Н.В. 

3)  Ашақ сабақ «Тұр, сот келе 

жатыр»  

13 12. 22 

 

Яроцкая Н.В. 

Мамандық бойынша онкүндік жоспары  

Сәуір 2023  

 «Электрондық есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» 

1) ШҚО Техникалық және кәсіптік 

білім беру жүйесінің оқу 

орындарының студенттері арасында 

ақпараттық технологиялар бойынша 

облыстық олимпиада 

 

Сәуір 2023 ж 

Литвинова О.Ю., 

Корунова А.А. 

 «Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және 

пайдалану»мамандығы бойынша онкүндік жоспары 

Наурыз 2023ж 

1) «Үздік шиномонтажшы»сайысы 

Наурыз 2023 

Кокченов А.К Ганиев 

М.Г 

2) Автосалонға Экскурсия Амангельдинов И.Н 

3) Техникалық қызмет көрсету 

станциясына саяхат 

Ганиев М.Г 

 

 

2қосымша  

 

Ашық сабақтар мен сыныптан тыс іс-шараларды өткізу кестесі  

2021-2022 оқу жылына арналған техникалық кафедра 

 

№ 

р/с 

Оқытушының 

АЖТ 

Пәні  Сабақтың 

тақырыбы 

Өтетін күні Тобы 

1.  Заграничная О.А. 1) Пән бойынша 

облыстық бинар 

сабақ  

БМ 03. экономика 

және кәсіпкерлік 

негіздері 

Кәсіпорындардың 

формаларын, 

түрлерін, жіктелуін 

зерттеу 

ақпан 21УА-1, 

22 УА-1 



РО 3.2 

Кәсіпорында 

болып жатқан 

экономикалық 

процестерді 

талдау және 

бағалау 

 

2) Әлеуметтік 

серіктестерді 

тарта отырып 

ашық сабақ 

өндірістік оқыту 

 

 «Ақша 

қаражаттарының 

және олардың 

баламаларының 

қозғалысына 

байланысты 

операцияларды 

есепке алу» 

қараша 21 УА-

1тобы 

2.  Красулина М.Б.  Пән бойынша 

облыстық бинар 

сабақ  

БМ 03. 

Экономиканың 

базалық білімін 

және кәсіпкерлік 

негіздерін 

қолдану 

РО 3.2 

кәсіпорында 

болып жатқан 

экономикалық 

процестерді 

талдау және 

бағалау 

Кәсіпорындардың 

формаларын, 

түрлерін, жіктелуін 

зерттеу 

ақпан 21УА-1, 

22 УА-1 

3.  Литвинова О.Ю. Открытая защита 

курсового 

проекта  

Информационные 

технологии 

Декабрь 20-ВТ-1 

4.  Литвинова О.Ю., 

Корунова А.А. 

ШҚО Техникалық 

және кәсіптік 

білім беру 

жүйесінің оқу 

орындарының 

студенттері 

арасындағы 

облыстық 

олимпиада 

Ақпараттық 

технологиялар 

Сәуір 2-3 

курстар 

5.  Яроцкая Н.В. Ашық сабақ Азаматтық іс 

жүргізу құқығы 

бойынша оқу 

практикасы 

Желтоқсан 20-П-1 

6.  Кокчкенов А.К. 1) Ашық сабақ 

ПМ 02  модуль 

РО2.4 

Құрал-саймандар 

мен жабдықтарды 

қолдану ережелерін 

сақтау 

Қазан 21-ТО-1 



2) Бейнесабақ  

ПМ 01 РО 1.4  

Шиномонтаждау 

жұмыстары 

 

Қараша 21-ТО 

3) «Үздік 

шиномонтажшы»

сайысы 

Шиномонтаждау 

жұмыстары 

 

Наурыз 20-ТО-

каз 

7 Амангельдинов 

И.Н 

Автосалонға 

экскурсия 

 Наурыз 21-ТО-

каз 

8 Ганиев М.Г Техникалық 

қызмет көрсету 

станциясына 

саяхат 

 Наурыз 21-ТО 

 

Техникалық кафедра оқытушыларының  

2022-2023 оқу жылына 

кеңес беру кестесі 

 

 № Оқытушының аты-жөні/ 

Ф.И.О. преподавателя 

Апта, күні/ 

День 

недели 

Уақыт/ 

время 

№ кабинета 

 

1.  Красулина Марина Борисовна ДС,СС,Ср, 

Бс 

13.00-13.20 310 

2.  Литвинова Ольга Юрьевна Дүйсенбі 13.00-14.20 310 

3.  
Нечаева Евгения Сергеевна 

Сб,Бн  11.40-13.00 

13.00-14.50 

214 

4.  Яроцкая Наталья 

Владимировна 

Сейсенбі  14.50-16.10 414 

5.  Заграничная Ольга 

Анатольевна 

Сәрсенбі 14.40-16.00 420 

6.  
Ганиев Меир Ганиевич 

ДС,СС,Ср, 

Бс 

13.00-13.20 206 

7.  
Кокченов Айдар Кайырдыулы 

ДС,СС,Ср, 

Бс 

13.00-13.20 206 

8.  Амангельдинов Ислам 

Нуржанулы 

ДС,СС,Ср, 

Бс 

13.00-13.20 206 

 

 

 
Техникалық кафедраның курстық және дипломдық жобаларды өткізу кестесі  

2022-2023 оқу жылына арналған  

№ 

р/с 

Оқытушының АЖТ Пәні  

тобы 

Курстық / 

дипломдық жоба 

Өтетін күні 

1.  
Сайполла К.С 19-ВТ Дипломдық жобалау 

Мамыр, 

маусым 

2.  
Кокченов А.К. 19-ТО, 19-ТО каз Дипломдық жобалау 

Мамыр 

маусым 

3.  

Литвинова О.Ю. 

Алгоритмдеу және 

бағдарламалау,  

20 ВТ-1 

Курстық жобалау 

Желтоқсан 

2022 

4.  Яроцкая Н.В. Мемлекет пен 

құқықтың 

Курстық жобалау Наурыз 

сәуір 



мағынасын, мәні 

мен мақсатын 

сипаттаңыз 21 П 

5.  Яроцкая Н.В. 21 зП Курстық жобалау Наурыз-

сәуір 

6.  Яроцкая Н.В. Азаматтық құқық 

21 П 

Курстық жобалау Наурыз-

сәуір 

 

 

 

 


