
 

Жұмыс берушілердің Консультативтік кеңесінің жұмыс   

    2022-2023 оқу жылына  жоспарының 

ЖОБАСЫ 

 

№  Жұмыс бағыттары Жұмыстың негізгі бағыттарын іске асыру 

бойынша ұсыныстар 

Орындау 

мерзімі 

 

Орындаушы 

лар 

1.  Мамандардың кәсіби даярлығын бағалау 

саласындағы ынтымақтастықты, жұмыс 

берушілердің консультативтік кеңесі 

мүшелерінің біліктілік емтихандарына және 

қорытынды мемлекеттік аттестацияларға 

қатысуын жалғастыру 

 

1. Біліктілік емтихандарын және қорытынды 

мемлекеттік аттестацияларды, оның ішінде 

қашықтықтан ӛткізу үшін Кеңес 

қатысушыларының арасынан комиссиялар құру. 

 

Желтоқсан 

2022г. 

Кеңес Тӛрағасы 

 

2.  Білім берудің жаңартылған мазмұны бойынша 

оқу бағдарламаларын әзірлеуге кеңес 

мүшелерін тарту. 

 

 

1. Білім берудің жаңартылған мазмұны 

бойынша модульдік-кредиттік оқу 

бағдарламаларын әзірлеу жӛніндегі бірлескен 

қызмет. 

2. Практикалық оқыту бойынша жұмыс 

бағдарламаларының мазмұнын талдау, колледждің 

мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру 

туралы ұсынысты қалыптастыру үшін техникалық 

мамандықтар бойынша және қызмет кӛрсету 

саласының мамандықтары бойынша жұмыс 

топтарының отырыстарын ӛткізу. 

 

Жыл бойы Кеңес Тӛрағасы 

  ЖБКК 

мүшелері 

 

3.  Колледждің оқу процесіне әлеуметтік 

серіктестердің қатысуына жәрдемдесу 

 

 

1. Әлеуметтік әріптестермен бірлесіп 

тәжірибеге бағдарланған сабақтар ӛткізу. 

2. 1 курс студенттері үшін кәсіптік сынамалар, 

мамандықтар бойынша мастер-класстар ӛткізуге 

кәсіпорын мамандарын тарту. 

3. ҰКП студенттерінің  1С индустриясына 

арналған семинарларға, web-бағдарламалау 

бойынша олимпиадаларға, кәсіби шеберлік 

конкурсына қатысуы. 

 

4. «Корпорация «Восток-молоко» ЖШС-мен 

Жыл бойы ЖБКК мүшелері 

Е.С. Нечаева, 

 «Корпорация 

«Восток-

молоко»ЖШС 

мамандары 

 



бірлесіп дуальды оқытуды іске асыру 

4.  Кәсіптік практиканы ӛткізу сапасын арттыру, 

оқытушылар мен  ӛндірістік оқыту  

шеберлерінің тағылымдамаларын ӛткізуге 

жәрдемдесу мақсатында кәсіпорындармен 

ынтымақтастықты кеңейту 

 

 

1. ЖБКК   құрамына кіретін 

кәсіпорындарда кәсіптік практикадан ӛту үшін 

студенттерге орын беру. 

2. Әлеуметтік әріптестерді тарта отырып, 

кәсіптік практика қорытындылары бойынша 

конференциялар ұйымдастыру және ӛткізу. 

3. Әлеуметтік әріптестерді тарта отырып, 

кәсіптік практика қорытындылары бойынша 

конференциялар ұйымдастыру және ӛткізу. 

 Колледж студенттерінің ИС(ТК) 

мүшелерінің кәсіпорындарында ашық есік 

күндеріне, экскурсияларға қатысуы. 

4. ӚО шеберлерінің тағылымдамаларын 

ұйымдастыру және ӛткізу. 

5. Мақсатты шарттар жасасу. 

Жыл бойы Е.Н. 

Березинская-

Абилова 

ЖБКК мүшелері 

 

Тәжірибе 

жетекшілері 

 

5.  WorldSkills стандарттарын енгізуге 

жәрдемдесу 

 

 

1. Кәсіпорын мамандарының WorldSkills 

құзыреті бойынша демонстрациялық емтихандарды, 

кәсіби шеберлік конкурстарын ұйымдастыруға және 

ӛткізуге қатысуы; 

2. WorldSkills Shygys аймақтық чемпионатына 

студенттерді дайындауға кӛмектесу. 

3. WorldSkills Shygys аймақтық чемпионатына 

студенттерді дайындауға кӛмектесу. 

4.WorldSkills стандарттарына сәйкес МТБ жаңғырту 

бойынша кәсіпорын мамандарының 

консультациялары. 

Жыл бойы Е.С. Нечаева 

ЖБКК мүшелері 

 

 

6.  Жұмыспен қамту және мансап орталығымен 

ынтымақтастық орнату 

 

 

1. Орталықтың жұмыс жоспарына сәйкес 

жұмысқа орналастыру мақсатында дӛңгелек үстел, 

интерактивті пікірталастар, жұмыс берушілермен 

бітіру топтарының студенттерімен және кәсіпорын 

ӛкілдерімен кездесулер ӛткізу. 

 

Жыл бойы ЦТжК 

үйлестіруші 

басшылары 

ЖБКК мүшелері 

 

7.  Продолжить сотрудничество  в создании 

транспарентной образовательной среды.  

1. Колледж сайты арқылы стейкхолдерлерді 

хабардар ету (ӛткізілетін іс-шаралар, жұмыс 

берушілердің бос орындарын орналастыру және т. 

б.) 

2. Мектеп оқушыларымен кәсіби бағдар беру 

Жыл бойы ЦТжК 

үйлестіруші 

басшылары 

ЖБКК мүшелері 

 



жұмыстарына ЖБКК мүшелерінің жәрдемдесуі: 

Ашық есік күніне қатысу. 

3. КСР мүшелерін дипломдық 

жобаларды, біліктілік емтихандарын және т. б. 

қорғауға шақыру. 

 

8.  Активизировать работу Центра повышения 

профессиональных компетенций 

1. Орталық жұмысы шеңберінде ШОБ 

ӛкілдерімен және ШҚО ПП палатасымен ӛзара 

іс-қимылдың жаңа түрлерін әзірлеу 

2. Оқытушылар мен ӛндірістік оқыту 

шеберлердің шеберлік дәріс ӛткізу 

 

Жыл бойы 

 

наурыз 2023 

ШҚО КП 

ЖБКК мүшелері 

Е.С. Нечаева 

Е.А. Медведева  

Ж.Т.Бытикова  

 

 

 

 


