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І – тарау 
 Пән бірлестігінің атқарған жұмысы туралы қысқаша мәлімет: 

 «Жалпы білім беретін пәндер» пән бірлестігінің оқытушыларының 2018-2019 оқу 
жылында жүктеме бойынша берілген сағат сандарының орындалуы және орындалмауы 
жайлы мәлімет. 
 

Үлгі 1.1 

 
Оқытушылардың жүктемедегі орындалмай қалған сағаттары негізінен мереке 

күндеріне сәйкес келіп қалғандықтан орындалмаған. Осы мәселені  болдырмау мақсатында 
пәндік цикл комиссиясы отырысында күн тәртібіне қойылып, мереке күндерге сәйкес келетін 
сабақтарды алдын-ала жоспарлап, оқу бөліміне ескертіп, қосымша сабақ кестесіне қойып 
өтілді. 

Ұсыныс: ІІ жарты жылдықта жалғасатын сабақтар қосымша сабақ кестесіне қойылып, 
қалдырған сабақтар өтелсін. Барлық оқытушылар өтетін сабақтарына жауапкершілікпен 
қарап, алдын-ала жоспарлап сабақ кестесіне қойып өтсін. 
 

     
Үлгі 1.2 

 
Педагог кадрлардың сапалық құрамы 

«Жалпы білім беретін пәндер» пән бірлестігі педагог кадрлардың сапалық құрамы 
жайлы мәлімет 

 
 
 

ПБК атауы 

 
 

Барлығы 

Санаттары Білімі Тілі 
Жоғарғы 

және І санат 
ІІ санат Жоғары Орта 

арнаулы 
Базалық 
білімі 
жоқтар 

Мемлекеттік тілде 
сабақ беретіндер 

Са 
ны 

% Са 
ны 

% Са 
ны 

% Са 
ны 

% Са
ны 

% Саны % 

«Жалпы білім 
беретін 
пәндер» 

9 6 100 2 40 -  -  -    

 
 
 

Кадрлар әлеуетін талдау 
    Мамандық педагогикалық кадрлармен толық қамтамасыз етілген, барлығы жоғары білімді 
және барлығы штаттық кестеге сәйкес сабақ жүргізеді. 
    Оқытушылардың педагогикалық жүктемелері олардың біліктіліктеріне, еңбек өтілдеріне 
және базалық білімдеріне байланысты бөлінген. 
 
       Пән бірлестігінде  9 оқытушы жұмыс істейді.  
1.Абзелова Ұ.О – ПБК төрайымы 

р/с Аты-жөні І-ші жарты 
жылдықта 
жоспарланған 
сағат саны 

Оның 
ішінде 
орындал-
ғаны 

Орындал-
маған 
сағат саны 

Орындалмағаны  
туралы түсініктеме 

1. Абзелова Ұ.О 695 сағат 695 сағат   
2. Кушербаева Ұ 690 сағат 690 сағат   
3. Мирзаметова Д 652 сағат 652 сағат   
4. Ирисбаева Н 388 сағат 388 сағат   
5. Омарова Р 738 сағат 738 сағат   
6. Сегізбаев Ж.М 554 сағат 554 сағат   
 Барлығы: 3717 сағат 3717 сағат   



2.Кушербаева Ұ - тарих және география оқытушысы 
3.Мирзаметова Д - тарих және география оқытушысы 
4.Ирисбаева Н – тарих  оқытушысы 
5.Омарова Р-тарих және экономика, құқық негіздері 
6. Сегізбаев Ж.М- тарих пәнінің магистранты  
 
Кесте 2.1         Кадрлық мүмкіндіктер 

№ Көрсеткіштер Бірлік өлшемі 
2018-2019 

Оқытушылар саны % 
1 Берілген мамандық бойынша 

сабақ жүргізетін педагогикалық 
кадрлар, барлығы:  

саны 9 100 

2 -штаттық кесте бойынша саны   
3 -бірінші және жоғарғы санатты 

оқытушылар 
саны 6 100 

4 -негізгі базалық білімі жоқ 
оқытушылар 

саны -  

5 -мемлекеттік тілде жүргізетін 
оқытушылар 

саны,% 9 100 

6 -жалпы оқытушылардың жас 
мөлшері 

саны,%   

7 -30 жасқа дейін саны,% 1 20 
8 -35-тен   45-ке дейін саны,% 5 60 
9 -45 жастан жоғары саны,% 3 40 
10 Оқытушылардың біліктілігімен 

қамтамасыз ету 
саны   

Кесте 2.2   Оқытушылардың педагогикалық жүктемелері 
№ Педагогикалық 

Жүктеме 2018-2019 
Оқытушылар  

саны 
% 

1 1,25 - - 
2 1,25   
3 1,25   
4 1,25 -  
5 1,25 6 100 
6 1,25 -  

Барлығы: 6 100 
 

.  
Біліктілікті  көтеру 

         Пән бірлестігі оқытушылары жалпы аттестациялаудан және біліктіліктерін қайта 
бекітуден үнемі өтіп және педагогикалық біліктіліктерін  іс-тәжірибеден ұйымдар мен 
мекемелерде, біліктілігін арттыру орталығында өту арқылы үнемі  арттырып отырады. 
Пән бірлестігінің төмендегі оқытушылары 2018-2019 оқу жылында өз біліктіліктерін арттыру 
мақсатында аттестаттау комиссиясына өтініш берді. 
 
№ Оқытушының аты-жөні Санаты Санаттан өтуі керек 

1.  Абзелова Ұ.О       Біріншіден Жоғары 

2.  Мирзаметова Д.М Екіншіден Бірінші 



3.  Омарова Р.К  Екінші 

4.  Шадиева М.И Біріншіден  Жоғары 

5.  Сегізбаев Ж.М Біріншіден Жоғары 

 
 

ІІ- тарау  
Оқу процесі. 

 
 2018-2019 оқу жылында «Жалпы білім беретін пәндер» пән бірлестігіне қарайтын топ 
тәлімгерлеріне жалпы  229 студент білім алып жатыр. Олардың барлығы да мемлекеттік 
тілде білім алуда. 

 
Үлгі 2.1 

2016-2017 оқу жылына оқушыларды оқытудың түрі мен оқыту тіліне қарай бөлістіру 
Мамандығы 
бойынша 
оқыту түрі 

Қазақ тілінде оқыту Орыс тілінде оқыту 

1курс 2курс  3курс  4курс   жалпы 1курс   2курс   3курс    4курс     жалпы  

Күндізгі оқу 
тобы 

          

«Мектепке 
дейінгі 
оқыту» 
мамандығы 

69 86 54 21 230      

Барлығы     230      
 

 
«Жалпы білім беретін пәндер»  пән бірлестігіне тиісті топтардың қысқы 

сессияға жіберілуі  туралы мәлімет 
                              
                     

Тобы Тәлімгер Жалпы 
саны 

жіберіл
гені 

жіберілме
ді 

Төлем
а 
қысы 

прак
тика 

Сессияны 
тапсырды 

3-топ Жунусбекова 
Г.Қ 

25 25     

5-топ/1 Гултораева 
М 

22 22     

5-топ/2 Тойханов С 22 22     
МДО-
171/б 

Умарова С 25 25     

МДО-
182/б 

Абзелова 
Ұ.О 

25 25     

МДО-
182 

Абзелова Ұ 12 12     

МДО-
161/172 

Омарова Р.К 29 25     

МДО-
172/б 

Ахмедова 
Р.А 

25 25     

МДО-
162 

Абзелова Ұ 21 21     

 Барлығы: 230 230     



 
 

 
ІІІ-тарау 

 Әдістемелік жұмыс: 
 

 Пән бірлестігінде  әдістемелік жұмыс бойынша жылдық бекітілген жоспардың оқу 
жылының І жарты жылдығында жоспарланған әдістемелік баяндамалар инновациялық 
семинарда тыңдалды. Материалдары жинақталды, әдістемелік кабинетке өткізілді.      

                                                                                                                                Үлгі 3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Әдістемелік баяндамалар 

 
№ Іс-шаралар атаулары Орындау 

мерзімі 
Орындаушылар Атқарылу 

мерзімі 
Орындалғаны 
туралы белгі 

1 "Тарих пәнінен білім 
берудің сапасын 
жетілдіру"  

қыркүйек 
 

Кушербаева Ұ  + 

2 Отандық тарихты 
оқытуда өлкетану және 
аймақтық 
материалдарды 
пайдалану 

қазан Ирисбаева Н  + 

3 Жаңа және жаңаша 
тарихтты оқытудың 
ерекшеліктері 

қараша Мирзаметова Д  + 

4. Тарих пәнінен оқытуда 
сыни ойлау жобасы 
негізінде оқушының 
шағармашылығын 
дамыту арқылы 
құзыреттілігін 
қалыптастыру 

желтоқсан Абзелова Ұ  + 

5. Қазақстан тарихы 
пәнінен оқытуда 
заманауи әдістерді 
қолдану 

ақпан Омарова Р  - 

6. Қазақстан тарихы 
пәнінен білім берудің 
сапасын жетілдіруде әр 
түрлі тапсырмаларды 
қолданудың тиімділігі 

наурыз Сегізбаев Ж.М  - 

 
Пән бірлестігінің  жоспарына сәйкес қараша айының  12-16 аралығында  ашық сабақтар 
апталығы болып өтті.Алдын-ала  ашық сабақтардың  жоспары жасалып, оқу бөлімі, 
директордың оқу –әдістеме істері жөніндегі орынбасары тарапынан бекітілді.Ашық 
сабақтардың барлығы кестеге сәйкес өтілді. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында  
апталықты 1-курстар арасында қорытындыладық. 
 
 
 
 
 



                     
     Мирзаметова Дилфузаның ашық сабағына қатысып, талдау жасаған  оқытушылар: 
 

      
 
1.Абзелова Ұ.О. 
2.Кушербаева Ұ 
3.Аташова З.Т 
4.Омарова Р.К 
5.Изтлеуова Л 
6.Еркинова Н 
7.Әбу А 
 

№ Аты-жөні Пәні Тобы Тақырыбы Мерзімі Ауди
тория 

1 Мирзаметова Д Қазақстан  тарихы 16-топ 
МБ-181 

Көшпелілір 
өркениетін зерттеу 

12.11.18 
ж 

2-пара 

№ 
111 

2 Сегізбаев Ж Қоғамтану 3-топ 
МДО-181/б 

Қазақстандағы қазіргі 
діни жағдай 

12.11.18
ж 

4-пара 

№ 
111 

3 Абзелова Ұ.О Мәдениеттану МДО-182/б 
МДО-182 

Қазақ халқының салт-
дәстүрі, халық ауыз 
әдебиеті мен музыка 
өнері 

13.11.18
ж 

1-пара 

№ 
111 

4 Ирисбаева Н Дүниежүзі тарихы 13-топ 
ТУК-181/б 

АҚШ  соғыстан кейінгі 
1945-1960 жылдарында 

15.11.18
ж 

1-пар 

№ 
111 

5 Кушербаева Ұ География 1-топ Ғылыми техникалық 
революцияның 
дүниежүзілік 

шаруашылыққа әсері 

15.11.18
ж 

3-пара 
 

№ 
305 

5 Омарова Р Қазақстан тарихы А-182 Патшалық Ресейдің 
отарлық 

саясаты.Реформалар 

15.11.18 
3-парға 

№ 
111 

6 Апталықтың 
қорытындысы 

 1-курстар 
арасында 

Интеллектуалды ойын 16.11.18 
ж 

4-пара 

№ 
111 



    
 
Сегізбаев Жаңабектің ашық сабағына қатысып, талдау жасаған  оқытушылар: 
 

     
 
1.Абзелова Ұ.О. 
2.Тажибеков М.И 
3.Хидирбаев У 
4.Мирзаметов Ж 
5.Абдрахимов А 
 
Абзелова Ұлпан Оралбекованың ашық сабағына қатысып, талдау жасаған  оқытушылар: 
 

   



1.Жунусбекова Г.Қ, Кушербаева Ұ, Омарова  Р.К, Дандыбаева Ұ.З, Нурметова Д 

Альханова С, Еркинова Н, Әбу А, Хабибуллаев М. 

Ирисбаева Нафиса  Ильдусовнаның ашық сабағына қатысып,  талдау жасаған  оқытушылар: 

 

1.Тажибеков М.И  , Хидирбаев У, Ахназарова Н.Р ,Әбу А,Рахматуллаева С.Т ,Тойханов С                          

    

Кушербаева Ұлтайдың ашық сабағына қатысып, талдау жасаған  оқытушылар: 



  
 

1. Аташова З.Т.Садыкова А.Е.Альханова С 
 
Омарова Райханның ашық сабағына қатысып, талдау жасаған  оқытушылар: 
 

           
 
 

   
Апталықтың қорытындысы 



 
 

 
          
  Барлық ашық сабақтарға сабақтан бос оқытушылар қатысты, сабақ соңында талдаулар 
жасалынды, оқытушының жетістігі мен кемшілігі айтылды. Жалпы алғанда ашық сабақтар 
жақсы өтті. Оқытушылардың  жетістігі – барлығы интерактивті тақтадан пайдаланды, 
слайдтар жасаған, жаңа технология элементтерінен және ойын түрлерінен тиімді пайдалана 
білді.Қысқасы сабақ құрғақ өткен жоқ.  
Пән оқытушылардың бір-бірімен тәжірибе алмасу мақсатында өзара сабаққа ену жоспары 
түзілген, жоспарға сай оқытушылар өзара сабаққа еніп, тәжірибе алмасып отырды, сабақтан 
соң оқытушының жеткен жетістігі, жіберген кемшілігі жайлы пән бірлестігінде  ой бөлісіп 
отырылды. Сабаққа енген оқытушының анализдері пән бірлестігінде жинақталған. 
 

«Жалпы білім беретін пәндер» пән бірлестігі оқытушыларының  
өзара сабаққа ену кестесі 

2018-2019 оқу жылы 
№ Оқытушылардың 

аты-жөні 
Мақсаты Мерзімі Орындау 

туралы белгі 
1 Кушербаева Ұ Бақылау сейсенбі  

Бақылау сәрсенбі  
Бақылау жұма  

2 Абзелова Ұ Тәжірибе алмасу дүйсенбі  
Тәжірибе алмасу сәрсенбі  



3 Мирзаметова Д Тәжірибе алмасу сәрсенбі  
Тәжірибе алмасу бейсенбі  
Тәжірибе алмасу жұма  

4 Ирисбаева Н 
 

Тәжірибе алмасу Дүйсенбі  
Тәжірибе алмасу Жұма  

5 Омарова Р Тәжірибе алмасу Дүйсенбі  

Тәжірибе алмасу Бейсенбі  

6 Сегізбаев Ж.М Тәжірибе алмасу Бейсенбі  

Тәжірибе алмасу Жұма  

7 Шадиева М.И Тәжірибе алмасу Дүйсенбі  

Тәжірибе алмасу Сәрсенбі  

 
 

ІY-тарау 
 Тәрбие жұмысы: 

 Пән бірлестігінің жоспары  бойынша бекітілген жылдық жоспар негізінде орындалған 
жарты жылдық жұмыстардың талдамасы. Пән бірлестігі жылдық тәрбие жұмысының 
жоспары колледждің тәрбие жұмысы жөніндегі жоспарына сәйкес түзілді және жоспарға сай 
орындалды. Материалдары жинақталды. 
 

 
Үлгі 4.1 

Пән бірлестігінің жарты жылдық тәрбие жұмыстарының орындалуы 

1.Ұйымдастырушылық іс-шаралар  

№ Іс-шаралар атауы Өткізілу 
мерзімі 

Сәйкес 
құжат 

Жауапты 
орындаушыл

ар 

Орын- 
далғаны  
туралы 
белгі 

1 2006-2011 оқу жылына арналған 
Қазақстан Республикасы 
Үздіксіз білім беру жүйесінде 
тәрбие тұжырымдамасын 
негізге ала отырып пән 
бірлестігі 2018-2019оқу жылына 
арналған тәрбие жұмысының 
жоспарын бекіту 

Қыркүйек Жоспар 

Пән 
бірлестігінің 
аға тәлімгері 
Н.Ирисбаева 

+ 

2 Колледжішілік «Жас қанат» 
үйірмесінің 2018-2019 оқу 
жылына арналған жұмыс 
жоспарын бекіту 

Қыркүйек Жоспар Үйірме 
төрайымы 
Ұ.О.Абзелова. + 

3 Қоғамдық-саяси және 
азаматтық-патриоттық, 
құқықтық, полимәдениеттік 
тәрбие 

Үнемі Жоспар, 
хаттама 

Пән 
бірлестігінің 
оқытушылары + 

4 Адамгершілік-имандылық, 
эстетикалық және отбасы 
тәрбиесі 

Үнемі Жоспар, 
хаттама 

Пән 
бірлестігінің 
оқытушылары 

+ 



 
 «Жалпы білім беретін пәндер » пән бірлестігінің 2018– 2019 оқу жылына арналған 

тәрбие жұмысының жылдық жоспарына сәйкес жоспарланған іс – шаралар уақытылы 
орындалды. Жыл басында пән бірлестігіне қарасты  11- тәлімгер бар, атап айтқанда:  

 
1.Абзелова Ұ.О          МДО-141/152 
2.Гултораева М          МДО-181- 5-топ/1 
3.Тойханов С              МДО-181-5-топ/2 
4.Жунусбекова Г.Қ    МДО-181/б 
5. Умарова С              МДО-171/б 
6. Содикова Ч            МДО-171 
7. Абзелова Ұ.О        МДО-182/б 
8. Абзелова Ұ.О        МДО-182 

     9.Омарова Р               МДО-161/172 
     10.Ахмедова Р.А        МДО-172/б 
     11.Абзелова Ұ.О        МДО-162 

 
 

ІІ. Қоғамдық – саяси және азаматтық – патриоттық,  құқықтық  тәрбие. 
2.1 Қыркүйек айында  әр бір  тәлімгерлердің  өз  жоспарлары бойынша,  топтарында 1 
қыркүйек Білім күні және «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа 
мүмкіндіктері» атты тәлімгерлік сағаттарын өткізді. 

 
 

№ Тәлімгердің 
аты, жөні 

Іс–шара аталуы Оқу тобы Сәйкес құжаты 

1.  Абзелова Ұ Төртінші өнеркәсіптік революция 
жағдайындағы дамудың жаңа 
мүмкіндіктері 

МДО-162 Баяндама, хаттама 

2.  Омарова Р Төртінші өнеркәсіптік революция 
жағдайындағы дамудың жаңа 
мүмкіндіктері 

МДО-
172/161 

Баяндама, хаттама  

3.  Жунисбекова Г Төртінші өнеркәсіптік революция 
жағдайындағы дамудың жаңа 
мүмкіндіктері 

МДО-181/Б Баяндама, хаттама 

4.  Ахмедова Р Төртінші өнеркәсіптік революция 
жағдайындағы дамудың жаңа 
мүмкіндіктері 

МДО-172/Б Баяндама, хаттама 

5.  Умарова С Төртінші өнеркәсіптік революция МДО-171/Б Баяндама, хаттама 

5 Халықаралық терроризм мен 
экстремизмнің алдын алу 
жөнінде іс-шара 

Үнемі Жоспар, 
хаттама 

Пән 
бірлестігінің 
оқытушылары 

+ 

6 Дене тәрбиесі мен салауатты 
өмір салтын қалыптастыру 

Үнемі Жоспар, 
хаттама 

Пән 
бірлестігінің 
оқытушылары 

+ 

7 Студенттерге кәсіби 
шығармашылық тәрбие беру 
және интеллектуальды 
мәдениетті дамыту іс-шаралары 

Үнемі Жоспар, 
хаттама 

Пән 
бірлестігінің 
оқытушылары + 

8 Әлеуметтік-мәдени және жеке 
қасиеттерімен коммуникативті 
мәдениетті қалыптастыру 
бойынша іс-шаралар 
ұйымдастыру 

Үнемі Жоспар, 
хаттама 

Пән 
бірлестігінің 
оқытушылары + 



жағдайындағы дамудың жаңа 
мүмкіндіктері 

6.  Абзелова Ұ Төртінші өнеркәсіптік революция 
жағдайындағы дамудың жаңа 
мүмкіндіктері 

МДО-182/б Баяндама, хаттама 

 
 2.2 Аудандық орталық мәдениет орталығында жаңадан оқуға қабылдаған студенттерге 
«Студенттер қатарына қабылдау» мерекесін ұйымдастырдық.  Бұл іс -шарада барлық 
студенттерге сынақ кітапшасы берілді және студенттер үшін концерттік бағдарлама 
ұйымдастырылды.  
   2.3 ҚР – нің 27.07.2007 жылғы «Білім туралы Заңын» түсіндіру жұмыстарын ұйымдастыру, 
жаңадан оқуға түскен студенттерді «Колледж жарғысымен және ішкі тәртіп ережесімен» 
таныстыру. 
2.4. 2018 жыл қыркүйек айының басында студенттерді «Техника қауіпсіздік ережесімен» 
және колледждің ішкі тәртіп ережесімен таныстыру барлық топтарға түсіндіріп  қол 
қойдырылды.  
Болашаққа «Рахани Жаңғыру»  бағдарламасын аясында  «Жалпы білім беретін пәндер »» пән 
бірлестігінде атқарған жұмыстары: 
1)  «Жас тарихшы», үйірмесі өз жұмысын жүргізуде  
2) «Цифрлік Қазақстан»  тақырыбында өндірістік бөлімнің оқытушылар мен «Жалпы білім 
беретін пәндер» пән бірлестігінің оқытушылары  АКТ залында семинар өткізді. Бұл 
семинарда студенттерге  колледж қабырғасында немесе үйден шықпай-ақ интернет арқылы 
және  ключ арқылы  бүкіл керекті қағаздарды алуға болады. Осы мақсатпен болашақта 
колледж қабырғасында бір бұрыш студенттер және оқытушыларға ашылады.  
3) Тәуелсіз күніне арналған «Әдеби кеш» ұйымдастырылған «Жалпы білім беретін пәндер» 
пән бірлестігі оқытушылары . Бұл әдеби кеш «Тәуелсіздік белесі-ұлы арман кемесі» 
тақырыпта. 
4) «ХХІ-ҒАСЫР КӨШБАСШЫСЫ»  атты бірінші курстар  арасындағы интеллектуалдық 
сайыс» өткізілді . Бұл сайыста студенттер өзінің білімін, патриоттық сезімін және барлық 
пәндерді өздерінің білімдерін тексерді. 
 

«Жалпы білім беретін пәндер » пән бірлестігінің тәлімгерлерінің І-ші жарты 
жылдықтағы ата – аналар жиналысының кестесі 

 
№ 
 

Оқытушы Тобы Күні Сағаты Аудиториясы 

1. Абзелова Ұ МДО-162 19/11/18 15-00 113 

2. Омарова Р МДО-172/161 19/09/18 15-00 113 

3. Жунисбекова Г МДО-181/Б 19/09/18 15-00 113 

4. Ахмедова Р МДО-172/Б 19/09/18 15-00 113 

5. Умарова С МДО-171/Б 19/09/18 15-00 113 

6. Абзелова Ұ МДО-182/б 19/09/18 15-00 113 

 
 

Колледжшілік өткізілген Болашаққа бағдар Рухани жаңғыру аясында ұйымдастырылған  
«Спорт денсаулық кепілі» атты апталық декада өтті.  Бұл декадаға «Мектепке дейінгі тәрбие 
және оқыту» мамандығының студенттеріде қатысты . Бірінші күні эстафета болды ал екінші 
күні баскетбол болып өтті.  



 
КИО олимпиадасына қатынасуы 

Қазақстан тарихы,география пәні бойынша қатынасқан оқытушылар  
№ Аты- жөні Алған орыны 
1 Абзелова Ұ.О 2-орын,сертификат 
2 Ирисбаева Н сертификат 
3 Мирзаметова Д 1-орын,сертификат 
4 Омарова Р 3-орын,сертификат 
5 Сегізбаев Ж.М сертификат 

 
Талдама 

 
Қазан  айында  ұстаздар күніне арнап «Ұстаз – мәңгі нұрдың қызметшісі» ашық тәрбие сағат 
өткізілді. Бұл іс шараны МДО-172/Б оқу тобының студенттері өткізді. Барлық 
оқытушыларды студенттер өз өнерлерін көрсетіп мұғалімдерді құттықтады 
Желтоқсан айында колледж ішілік Тәуелсіздігіміздің 27 жылдығына арнап  «Тәуелсіздік 
белесі, Ұлы арман кемесі»  атты концерт өткізілді. Бұл концертте «Жалпы білім беретін 
пәндер» пән бірлестігінің оқытушылары мен  «мектепке дейінгі тәрбие және оқыту» 
мамандығының студенттері қатысты.Ал желтоқсан айында студенттер үшін колледж ішілік  
«Жаңа жыл» концерттік бағдарлама  ұйымдастырдық. Студенттер Жаңа жыл мейрамында 
барлық конкурстар өтті , ойындар жүргізілді. Жаңа жылдық мерекелік іс-шара барлық 
оқушылар, ұстаздар қауымы белсене ат салысты. Оқушылыр билеп, ән айтып, көрініс 
ойындар қойып мерекені қызықтыра түсті. Мереке  соңында оқушылар Аяз атадан  
тамаша ізгі тілектер мен сыйлықтарға  ие болды. Жаңа 2019 жылы тек қана жақсылық 
әкелсін!    

Үлгі 4.2 
Пән бірлестігінің үйірме жұмысының жарты жылдығындағы көрсеткіші 

  
Пән бірлестігінде 1 үйірме жұмыс жүргізеді. Үйірменің  жоспары түзілген. Жоспарға 

сай өткізіліп келеді. 
 

№ Үйірменің аты Үйірме 
жетекшісі 

Үйірме мүшелері Ескерту 

1 «Жас тарихшы» Мирзаметова Д 12 студент  
 

Y-тарау                                                                                                                       
 Ғылыми-әдістемелік жұмыс: 

Пән бірлестігінің жылдық жоспарына сәйкес пән бірлестігі оқытушыларының және 
студенттердің ғылыми жұмыс тақырыптары оқу жылының басында анықталып, бекітіліп 
қойылған, тақырыптар үстінде оқытушылар да, студенттер де ізденіс жұмыстарын жүргізуде.                                                                                                                         
Үлгі 5.1 
 

Жеткен жетістіктер Кемшіліктер 
 КИО олимпиадасына қазақстан тарихы, 
география  пәні бойынша пән 
оқытушыларымен бірге студенттерде 
қатысты. Бұл олимпиадаға байланысты 
студенттер арасында қызығушылық туа 
бастады, берілген тапсырмалары бойынша 
көп ізденді. Аудан бойынша 2-орын және 3-
орындарға ие  болдық.   

Олимпидаға студенттердің дайындығы 
нашар болды,көбірек уақыт беріліп, 
студенттер мен бірге жетекшілері де 
дайындықты бірдей жүргіссе.  



Р/с Оқытушының  
аты-жөні 

Публикациялық 
баспаға шыққан 
тақырыбы 

Мерзімі Баспа  аты 

1.  Абзелова Ұ.О КИО,Ұстаз нұры 
«Үздік педагог-
2018ж», Зият 
ғылыми орталығы 

  
Қазан 2018ж 
Қараша 
2018ж 

 
 

 

2.  Кушербаева Ұ Зият ғылыми –
әдістемелік 
орталығы 

Желтоқсан 
2018ж 
 

 

3.  Мирзаметова Д КИО, Ұстаз нұры 
«Үздік педагог-
2018ж 

Қазан 2018ж 
Қараша 
2018ж 

 
 

 
 
 

   



4 Ирисбаева Н КИО,Халықаралық 
диплом, Зият 
ғылыми –
әдістемелік 
орталығы 

Қазан2018ж 
Қараша 
2018ж 
Желтоқсан 
2018ж 

 

 
5 Омарова Р КИО,Ұстаз нұры 

«Үздік педагог-
2018ж», Зият 
ғылыми орталығы 

Қазан 2018ж 
Қараша 
2018ж 

 
 
 

 

 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                      
Пән бірлестігі оқытушыларының әдістемелік нұсқаулықтары 

№ Оқытушылардың 
аты-жөні 

Әдістемелік нұсқаулық тақырыбы шығарылу 
мерзімі 

1. Абзелова  Ұ. Қазақстан тарихы пәніннен студенттерге 
арналған әдістемелік жинағы. 

+ 

2. Кушербаева Ұ. Қазақстан тарихынан студенттерге арналған 
әдістемелік нұсқаулық 

+ 

3. Ирисбаева Н Дүниежүзі тарихтан тесттер жинағы  + 
4. Мирзаметова Д Философия пәнінен әдістемелік жинағы + 
5. Омарова Р Философия  пәнінен  барлық курс 

студенттеріне арналған   оқу құралы 
+ 

6. Сегізбаев Ж.М Қазақстан тарихы және география пәндерін 
оқытудағы тиімді әдіс тәсілдерді қолдану 
жолдары 

+ 

  Әдістемелік нұсқаулықтар бойынша  пән бірлестігі оқытушылары  жоспарға  сай   
әдістемелік нұсқаулықтарын дайындап шығарды.    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Пән бірлестігі оқытушыларының ғылыми  жұмыстарының  тақырыптары  

    Үлгі 5.1 
 Оқытушының 

аты- жөні 
Ғылыми  жұмыс  

тақырыбы 
Оқушының 

аты-жөні 
Тобы Тақырып Орындалға

ны туралы 
белгі, 
орындалу  
мерзімі 

1 Абзелова Ұ.О Қазақ тарихында 
жеті санының 
тарихи маңызы 

  Рысқұлбек 
Аида 

МДО-182 Қазақ 
тарихында жеті 
санының 
тарихи маңызы 

 

2 Кушербаева Ұ Рухани жаңғыру 
аясында: «Төле 
би-саясаткер, 
дипломат, 
психолог» 

Ташалиева 
Диера 

1-топ Түркістан 
облысының 
экологиялық 
проблемалары 

 

3 Мирзаметова Д Планеталар 
қозғалысы 

Андасова 
Арай 

МБ-171 Жер тобының 
планеталары 

 

4 Ирисбаева Н Қазіргі латын 
әліпбиі және 
Ы.Алтансаринның 

Убайдуллаева 
Наргиза 
 

7-топ Историческое 
сравнение трех 
золотого 

 

6 Сегізбаев Ж.М КИО,Ұстаз нұры 
«Үздік педагог-
2018ж», Ұстаз нұры 
«Төртінші  
дистанциялық 
ғылыми 
конференция» 

Қазан 2018ж 
Қараша 
2018ж 

 

 



латын әліпбиінің 
тарихи 
маңыздылығы 

человека в 
период племен 
саков 

5 Омарова Р «Оңтүстік 
өңіріндегі тарихи 
мәні бар жер су 
атауларын 
зерделеу», 
«Түркістанның 
жандануы 

Аташбаева Л 
Абжал Е 

МДО-172 
ТП-171 

Оңтүстік 
өңіріндегі 
тарихи мәні 
бар жер су 
атауларын 
зерделеу», 
«Түркістанның 
жандануы 

 

6 Сегізбаев Ж «Тарақ таңбалы 
қазақ руларының 
тарихи дерек 
көздері» 

Анартаева 
Азада 

ҚТӘ-161 Қазақ 
руларының 
таңбаларының 
дерек көз 
ретінде 
қолданылуы 

 

 
YІ –тарау 

 Оқу-тәжірибесі: 
 2018-2019 оқу жылының оқу процесінің кестесіне сәйкес тәжірибелердің өтілуі 
туралы мәлімет.    
                                                                                                                                         Үлгі 6.1 
Студенттердің іс-тәжірибесін ұйымдастыру мақсатында мекемелермен және аудан 
мектептерімен келісім-шарттар түзілген. Бұйрық бойынша жіберілген студенттерге өз 
кезінде жіберу және келу конференциялары ұйымдастырылып, әдіскерлер өз тәжірибесін 
бөлісуде. Пән бірлестігінің іс-тәжірибе папкасы жүргізіледі. Бұйрықтан көшірме, ведомостан 
көшірме және хаттамалар жинақталған.  
Оқу тәжірибені оқушылар төмендегідей ұйымдарда өтеді. Олар: 

1. «Күншуақ» балабақшасы 
2. «№2 Сайрам» балабақшасы 
3. «Бөбек» балабақшасы 
4. «Арай» балабақшасы 
5. «Балдәурен» балабақшасы 
6. «Шаттық» балабақшасы 
7. «Мадина» балабақшасы 
8. «Аружан» балабақшасы 
9. «Бәйшешек бөбек жай» балабақшасы 
10. «Ырысылы» балабақшасы 
11. «Чарос» балабақшасы 
12. «Ақсу болашақ бөбек жай» балабақшасы 
13. «Хасан» балабақшасы 
14. «Сүмбілшаш» балабақшасы 
15. «Марифат ана» балабақшасы 
16. «Болашақ күн» балабақшасы 
17. «Сказочная поляна» бөбекжайы 
18. «Мұхаммед» балабақшасы 

 
            Үлгі 6.1 

  
Мамандығы Тобы 

мерзімі 
Оқушы 

лар 
саны 

жіберілгені Тапсырғаны тапсырмағаны 



1 «Мектепке 
дейінгі тәрбие 
және оқыту» 

МДО-
162 

21 21 21 
 

2 «Мектепке 
дейінгі тәрбие 
және оқыту» 

МДО-
161-172 

29  29 29 
 

3 «Мектепке 
дейінгі тәрбие 
және оқыту» 

МДО-
172/б 

25 25 25  

4 «Мектепке 
дейінгі тәрбие 
және оқыту» 

МДО-
171 

24 24 24  

5 «Мектепке 
дейінгі тәрбие 
және оқыту» 

МДО-
171/б 

25 25 25 
 

6 «Мектепке 
дейінгі тәрбие 
және оқыту» 

МДО-
182/б 

25 25 25 
 

7 «Мектепке 
дейінгі тәрбие 
және оқыту» 

МДО-
182 

12 12 12  

  

Колледж жұмыстары бойынша  2018-2019 оқу жылына жалпы ұсыныстар: 
1. Стандартқа сәйкес аудиториялар жабдықталса. 
2. Әр мамандыққа жауапты пән бірлестік өз мамандығының материалдық-техникалық  

базасының  оқу стандарттарына  сәйкестігін  тексеруден  өткізсе. 
3. Халықаралық және Республикалық ұйымдастырылған конкурстарға және 

олимпиадаларға қатысып, орын алған оқытушыларға әкімшілік тарапынан 
марапатталса 

 
                                         Пән бірлестігінің төрайымы:                    Ұ.О.Абзелова 

2018-2019  жыл -Жетістігі Кемшілігі Мүмкіншілігі  
1. Барлық оқытушылар «Ұстаз нұры»-
оқытушылар сайтына авторлық  
презентация- сабағын жариялады және 
сертификаттар алды 
2.Жалпы білім беретін пәндер  пән 
бірлестігінде  жақсы белсенді  , барлық 
қоғамдық жұмыстарға  қатысатын   
топтар   Умарова С басшылығындағы 
МДО-171/б  тобы  және 
Ұ.О.Абзелованың МДО-182 /б 
топтарын атап өтуге болады 
3. Рухани жаңғыру бағдарламасы 
аясында жақсы жұмыстар алып бардық 
5. Кио олимпиадасына - 5оқытушы 
қатысты және аудан бойынша 1,2, 3-
орындармен мадақтама алдық. 

 Сапалы сабақ беру 
(кадр мәселесі) 
 
Арнайы пән 
оқытушылардың сапалы 
сабақ беруін қолға алуын 
қадағалау 
 
  Мемлекеттік емтиханға 
дайындауды қолға алу  
 
Іс тәжірибені жүктемеде 
алған оқытушылар -
берілген топпен жұмысы 
болмады, ведомость пен 
бағаларын топ 
тәлімгерлері өздері қойды 
және оқу бағдарламасын 
өзіміз жасап өткіздік 

Рухани жаңғыру 
бағдарламасы аясында 
«Туған жер» бойынша 
жұмыс жасау 
 
 
Бақылау және курстық 
жұмыс тапсырмаларын 
дайындау, өткізу, актпен 
кітапханаға тапсыру 
жұмыстары орындалды 
  
Оқу журналдармен қатар 
электронды журналдар 
толтыру, бағалау 
  Ай сайынғы сағаттар 
есебін түгелдеп, жылдық  
қорытынды жасау 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


