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Ақсукент – 2018 ж. 



 
                                                                            
Р/с 

 
Атқарылатын  іс-шаралар 

 
Мерзімі 

 
Жауапты оқытушылар 

 1 отырыс Тамыз  
1 Пән бірлестігінің 2018-2019 оқу  жылына 

арналған жұмыс жоспарын талқылау және 
әдістемелік кеңестің  бекітуіне ұсыну 

29.08.2018ж.  Ұ.О.Абзелова 

2 Пән бірлестігі оқытушыларының жүктеме 
сағаттарын бөліп беру. 

29.08.2018ж. Г.Қ.Жунусбекова 
Н.А.Кулахметова 
Р.Ғ.Жүнисбекова 
Ұ.О.Абзелова 

3 ПБ  оқытушыларына өндірістік  
құжаттарды  толтыру,  жүргізу  міндеттерін 
бөліп беру 

29.08.2018ж Ұ.О.Абзелова   
 

4 0101000 «Мектепке дейінгі тәрбие және 
оқыту» мамандығы бойынша білім беру 
ұйымының анықтайтын пәні, білім 
алушының таңдау пәні мен факультатив 
сабақтарды қарастыру. 

29.08.2018ж Ұ.О.Абзелова   
Арнайы пән оқытушылары 
 
 

5 2018-2019 оқу жылында 
мамандандырылған аккредиттеуден өту 
мәселесі. 

29.08.2018ж Ұ.О.Абзелова   
ПБ оқытушылары 
 

6 Оқу кабинеттерін талапқа сай толықтыру, 
жабдықтау 

29.08.2018ж Ұ.О.Абзелова 
ПБ оқытушылары 

7 Мұрағаттағы3 жылдық істер номенклатура 
құжаттарды қарап шығу 

29.08.2018ж Ұ.О.Абзелова 
ПБ оқытушылары 

8 Жұмыс берушілермен біріге отырып  
мамандық моделін құру және бекіту 

29.08.2018ж Ұ.О.Абзелова 
ПБ оқытушылары 

9 2016 жылы бектілген перспективалық 
жоспарына өзгерістер енгізу 

29.08.2018ж Ұ.О.Абзелова 
ПБ оқытушылары 

 2 отырыс Қыркүйек  
1. Білім күнін атап өту 03.09.2018ж Топ тәлімгерлері 
2. Оқытушылардың жұмыс оқу, күнтізбелік-

тақырыптық  және жеке жұмыс 
жоспарларын талқылап бекіту,  әдістемелік 
кеңестің  бекітуіне ұсыну 

03.09.2018ж. Ұ.О.Абзелова 

3. Мамандықтар бойынша іс-тәжірибе 
бағдарламаларын жасау, бекітуге ұсыну 

04.09.2018ж. Ахмедова Р.А 
Мирзаметова Д. 

4. ІҮ курс студенттеріне барлық мәселе 
бойынша жауапты жетекшілер тағайындау 

10.09.2018ж. Ахмедова Р.А, Мирзаметова 
Д 

5. МДО мамандығының ІV курс  
студенттерінің байқау және бақылау іс-
тәжірибесі бойынша ұйымдастыру 
конференциясын өткізу,бала-бақшаға бөлу, 
әдіскерлер тағайындау.  

10.09.2018ж. Абзелова Ұ, 
Мирзаметова Д 
 

6. Оқушыларды  үйірме  жұмыстарына тарту. Кесте бойынша Мирзаметова Д. 
7. Ата-аналар жиналысын өткізу. Кесте бойынша ПБ оқытушылары 

Ирисбаева Н 
8. КИО олимпиадасына қатынасу. 25-27.09.2018ж. Кушербаева Ұ, 

Ұ.О.Абзелова ,Омарова Р.К, 
Мирзаметова Д,Ирисбаева 
Н.Ж.Сегізбаев 



9 КИО олимпиадасына студенттерді 
қатыстыру. 

10.09-04.10.2018ж Кушербаева Ұ. 
Абзелова Ұ.О.  
Мирзаметова Д. 
Ирисбаева Н. 
Ж.Сегізбаев 

10. 22-қыркүйек Тіл мерекесіне арналған іс-
шараға қатысу 

 ПБ оқытушылары 

11. Өзара сабаққа ену кестесін түзіп, колледж 
әдіскеріне өткізу 

 Абзелова Ұ.О 

12. «Болашаққа бағдар: Рухани 
жаңғыру» бағдарламасы бойынша 2018-
2019 оқу жылына арналған іс-шаралар 
жоспарын бекіту 

 Абзелова Ұ.О 

 3 отырыс Қазан  
1. Пән бірлестігінің жас оқытушыларына 

тәлімгерлер тағайындау,сабақтарына 
ену,әдістемелік көмек көрсету және 
әдістемелік талдау жасау. 

 Ұ.О.Абзелова 
Ұ.Кушербаева 

2. Инновация бойынша эксперименттік топ 
жұмысын жандандыру. 

Кесте бойынша Кушербаева Ұ, Ж.Сегізбаев, 
Абзелова Ұ.О ,Омарова Р, 
Мирзаметова Д,Ирисбаева Н 

3. Оқытушылардың ғылыми жұмыстары мен 
студенттердің ғылыми жұмыстарының 
тақырыптарын бекітіп , жетекшілер 
тағайындау. 

 Ж.Сегізбаев 

4. Міндетті бақылау жұмыстары, курстық 
жұмыстары  және пән бойынша әдістемелік 
нұсқаулардың тақырыптарын 
бекіту,әдістемелік кеңеске мәлімет беру. 

 Ұ.О.Абзелова 
Пән оқытушылары 

5. Пән бойынша студенттерді 
олимпиадаларға дайындау жұмыстары. 

 Пән оқытушылары 

6. Жаңадан оқуға қабылданған студенттерге 
«Студенттер қатарына қабылдау» 
мерекесін ұйымдастыру. 

 Топ тәлімгерлері 

7. МДО мамандықтарының ІІІ курс  
студенттерінің білім алушының таңдауы 
бойынша  іс-тәжірибесі бойынша 
ұйымдастыру конференциясын 
өткізу,мектептерге бөлу, әдіскерлер 
тағайындау.  

05.11.-23.12. 
2018ж. 

Абзелова Ұ  
Омарова Р 
Ахмедова Р 
 
 

8. «Жас қанат» Ассамблеясы қазақ, өзбек 
халқының мәдени апталығы 

 Гуманитарлық бөлім 
ПБ оқытушылары 

9. «Жалпы білім беретін пәндер» пән 
бірлестігінің апталығын бекіту, әдістемелік 
кеңеске өткізу 

30.10.2018ж Ұ.О.Абзелова 
ПБ оқытушылары 

10. Салауатты өмір -салты Кесте бойынша Дене тәрбиесі оқытушылары 
ПБ оқытушылары 

 4 отырыс Қараша  
1. Оқытушылардың жүктеме сағаттарының 

қыркүйек,қазан айларында орындалуы 
жайлы оқу бөліміне статистикалық есеп 
беру. 

 Ұ.Кушербаева 

2. Топ тәлімгерлерінің тәрбие жұмыстарының 
орындалуы мен оқу топтарындағы 

 ПБ оқытушылары 



студенттердің сабаққа қатынасуы бойынша 
есептерін тыңдау. 

3 МДО  мамандығының   
ІҮ курс студенттерінің байқау және 
бақылау  іс-тәжірибесі бойынша 
қорытынды конференциясын өткізу, 
өткізу,бағалау,әдістемелік кеңеске есеп 
беру. 

14.11.2018ж. Мирзаметова Д 
 

4. МДО мамандықтарының ІІ курс  
студенттерінің педагогикалық іс-
тәжірибесі бойынша ұйымдастыру 
конференциясын өткізу, бала-бақшаға 
бөлу, әдіскерлер тағайындау.  

26.11.-30.12-
2018ж. 

03.12.-23.12-2018ж 

Абзелова Ұ.О 
Умарова С 

5. Оқытушылардың пән бойынша міндетті 
бақылау жұмыстарының орындалуын 
бақылау.   

 Омарова Р 

6. Студенттерді МАБ-қа дайындау  Абзелова Ұ.О 
 

7. Пән бірлестігінің апталығын өткізу 12.11-17.11.2018ж Ұ.О.Абзелова 
ПБ оқытушылары 

8. Ауылымыздың тарихи орындарына  саяхат 
жасау. 

 Пән бірлестігі 
оқытушылары және 
студенттер 

 5  отырыс Желтоқсан  
1. Жас оқытушылардың әдістемелік шеберлік 

деңгейлері бойынша атқарылған жұмыс 
жайында колледж әкімшілігіне есеп беру 

 Абзелова .Ұ.О 
Кушербаева Ұ 

2. ПБ оқытушыларының өзара сабаққа ену 
жұмыстарының әдістемелік талдау 
есептерін қабылдау,сабаққа ену. 

 Ирисбаева Н 
 

3 16 – желтоқсан Тәуелсіздіктің 27-жылдығы 
мерекесіне орай концерттік бағдарлама, 
ашық тәрбие сағаттарын  ұйымдастыру. 

13.12.2018 ж Техникалық бөлім 
ПБ оқытушылары 

4. «Тәуелсіздік – теңдесі жоқ байлығым» 
тақырыбында тарихи-әдеби кеш 
ұйымдастыру. 

 Омарова Р.К 

5. МДО мамандықтарының ІІІ курс 
студенттерінің байқау және бақылау  іс-
тәжірибесінің қорытынды конференциясын 
өткізу,бағалау,әдістемелік кеңеске есеп 
беру. 

26.12.2018ж. Омарова Р 
Ахмедова Р 

6. Қысқы сессияға сынақ,емтихан билеттерін 
дайындау,бекіту. 

 Пән  оқытушылары 

7. Оқытушылардың оқу сағаттарының 
орындалуы жайында оқу бөліміне 
статистикалық есеп беру. 

 ПБ оқытушылары. 

8. Әдістемелік нұсқаулықтары мен 
жинақтардың дайындығы  туралы есеп 
беру. 

 ПБ оқытушылары 

9. Студенттерді МАБ –қа қатысуын бақылау, 
көмек көрсету.  ПБ оқытушылары 

10. Апталықтың қорытындысы  Абзелова Ұ.О 
Пән оқытушылары 

11. «Латын әліпбиіне » өтуіміздің тарихи және  Кушербаева Ұ. 



мәдени маңыздылығы  тақырыбында  
аудандық тілдер бөлімімен кездесу 
ұйымдастыру 

12. Қош келдің Жаңа жыл 28.12.2018ж Гуманитарлық бөлім 
ПБ оқытушылары 

 6 отырыс Қаңтар  
1. Қысқы сессия қорытындысын шығару, пән 

бірлестігі бойынша студенттер мен оқу 
топтарының үлгерім деңгейлері бойынша 
педагогикалық кеңеске есеп беру. 

 Топ тәлімгерлері 
 
 
 

2. ПБ оқытушыларының І жарты жылдық 
бойынша оқу жүктемелері мен жеке жұмыс 
жоспарларының орындалуы туралы 
есептер қабылдау. 

 Ұ.О.Абзелова   
 

3. ПБ – нің  І жарты жылдық бойынша жұмыс 
жоспарларының орындалуы туралы есеп 
беру. 

  Ұ.О.Абзелова   
 
 

4. МДО мамандығының ІҮ курс студенттерін 
диплом алды іс –тәжірибесі бойынша 
ұйымдастыру конференциясын өткізу, 
бала-бақшаларға бөлу,әдіскерлер 
тағайындау. 

21.01-03.03.-
2019ж. 

Мирзаметова Д 
Топ тәлімгерлері 

 ІІкурс МДО мамандығы студенттерінің 
байқау және бақылау   іс-тәжірибесінің 
қорытынды конференциясын 
өткізу,бағалау,әдістемелік кеңеске есеп 
беру 

04.01.2019ж. Мирзаметова Д 
Абзелова Ұ 
Умарова С 

5. Әр түрлі мәселелер.  ПБ оқытушылары 
6. Өзара сабаққа ену  Ұ.О.Абзелова 

ПБ оқытушылары 
 7 отырыс Ақпан  
1. Студенттер контингенті мен оның ағымы 

бойынша тәлімгерлердің  есебін  
тыңдау. 

 Тәлімгерлер 
Ұ.О.Абзелова  
 

2. Оқытушылардың  ғылыми  жұмыстары  
бойынша  конференцияға 
қатынасу,қорытындысы бойынша 
есептерін  қабылдау. 

 Ж.Сегізбаев 
Ахметова Г 
 

3. Арнайы кәсіптік  пәндердің  берілу  деңгейі  
бойынша  оқытушылардың    сабақтарына 
ену  талдау. 

 М.Қайнарбекова 
Кушербаева Ұ 
 

4. Біліктілік санатын арттыруға өтініш берген 
оқытушылармен жұмыс,әдістемелік 
кеңеске ұсыныс беру,колледж көлемінде 
өткізілетін «Үздік мұғалім » байқауына ПБ 
оқытушыларын қатынастыру, 
даярлау,біліктілігін көшіруге ұсыныс беру. 

  
Ұ.О.Абзелова 
К.К.Убаев 
 

 

5. МДО мамандықтарының   
ІІІ курс студенттерінің байқау және 
бақылау іс-тәжірибесі бойынша 
ұйымдастыру конференциясын өткізу, 
бала-бақшаларға бөлу, әдіскерлер 
тағайындау. 

18.02.-17.03-
2019ж. 

Омарова Р 
Ахмедова Р 
 

6. «Қазақстандағы 100 жаңа есім» жобасы  Мирзаметова Д 



аясында ауылымыздан шыққан батырлар 
мен құрметті азаматтар жайлы ауыл 
ақсақалдарынан сұхбат алу. 

 

7. «Рухани жаңғыру»  бағдарламасы аясында 
«Қазақстанның мәңгілік жері-Ұлы Дала 
Елі» тақырыбында  дөңгелек стол 
ұйымдастыру. 

 Сегізбаев Ж.М 
ПБ оқытушылары 

8. Колледжішілік пәнаралық олимпиада 
ұйымдастыру : 
–тарих және география  пәндері бойынша 
 

3 апта         Колледж әдіскері 
Пән оқытушылары 

9 Колледжішілік ғылыми жұмысқа 
оқытушылар мен студенттерді қатыстыру 

 Колледж әдіскері 
Пән оқытушылары 

10. Түрлі мәселелер  ПБ оқытушылары 
 8 отырыс Наурыз  
1. Ақпан айы  бойынша студенттердің 

үлгерім  деңгейлері  бойынша пән 
оқытушылары  мен тәлімгерлердің  
есептерін  қабылдау, әдістемелік  кеңеске 
материал дайындау 

 Тәлімгерлер  мен пән 
оқытушылары 

2. МДО мамандығының ІҮ курс 
студенттерінің  диплом алдындағы  іс-
тәжірибесінің қорытынды конференциясын 
өткізу,бағалау,әдістемелік кеңеске есеп 
беру. 

05.03.2019ж. Мирзаметова Д 

3. Тәлімгерлердің  тәрбие  жұмыстары  
бойынша  есептерін  қабылдау 

 Ирисбаева Н 

4. Колледж  көлемінде өткізіліп  жатқан  
мәдени  іс-шараларға  қатысу  

 ПБ оқытушылары 

5. МДО мамандығының ІІ курс 
студенттерінің байқау және бақылау  іс-
тәжірибесі бойынша ұйымдастыру 
конференциясын өткізу, бала-бақшаларға 
бөлу, әдіскерлер тағайындау. 

11.03.-21.04.2019ж Абзелова Ұ.О 
Топ тәлімгері 

6. МДО мамандықтарының ІІІ курс 
студенттерінің байқау және бақылау   іс-
тәжірибесінің қорытынды конференциясын 
өткізу,бағалау,әдістемелік кеңеске есеп 
беру. 

19.03.2019ж. Мирзаметова Д 
Топ тәлімгері 

7. Наурыз мерекесін атап өту  Техникалық бөлім 
 

8. Мемлекеттік емтихан сұрақтарын 
дайындап өткізу. 

 Пән оқытушылары. 

9. Ұлттық мейрам мен мерекелерге 
байланысты баяндамалар конкурсын 
ұйымдастыру. 

 Ирисбаева Н 

10. Оқытушылардың пән бойынша міндетті 
бақылау жұмыстарының орындалуын 
бақылау   

 Абзелова Ұ.О 

11. Емтихан билеттері мен тест сұрақтарын 
қарау және бекіту  ПБ төрайымы , 

Кушербаева Ұ 
12. Аттестацияға дайындық жұмыстарының 

қорытындысы 
 ПБ оқытушылары 

                   9 отырыс Сәуір  



1. Жазғы сессияға  сынақ билеттерін  
дайындау,бекіту 

 Пән оқытушылары 

2. Тәрбие  жұмыстарының  орындалуы  
бойынша тәлімгерлердің   есебін  
қабылдау, педагогикалық  кеңеске  есеп 
беру 

 Мирзаметова Д 
 

3. Бітіруші курс  студенттерін  мемлекеттік 
емтиханға жіберу 

 Абзелова Ұ.О. 
 

4. Оқытушыларды  біліктілік   
аттестациясынан  өткізу  

 Арнайы комиссия 
 
 

5. Міндетті  бақылау жұмыстарының  
орындалуы  бойынша  пән 
оқытушыларының  есептерін  
қабылдау, әдістемелік  кеңеске  материал 
дайындау 

 Абзелова Ұ.О. 
 

6. МДО мамандықтарының ІІ курс 
студенттерінің байқау және бақылау   іс-
тәжірибесінің қорытынды конференциясын 
өткізу,бағалау,әдістемелік кеңеске есеп 
беру. 

22.04.2019ж Абзелова Ұ.О 

7. Әдістемелік нұсқаулықтардың 
дайындығын тексеру, бекітуге ұсыну. 

 ПБ төрайымы 

8. «Жас қанат» үйірмесінің қорытынды 
концертін өткізу 

 Үйірме жетекшісі 

9. «Болашаққа бағдар: Рухани 
жаңғыру» бағдарламасы бойынша Киелі 
Сайрам жеріне және тарихи мұражайларға 
саяхат жасау 

 ПБ оқытушылары 

10 КИО олимпиадасына қатынасу. 09.04-11.04.2019ж. Кушербаева Ұ, 
Ұ.О.Абзелова ,Омарова Р.К, 
Мирзаметова Д,Ирисбаева 
Н.Ж.Сегізбаев,И.М.Шадиева 

11 КИО олимпиадасына студенттерді 
қатыстыру. 

01.04-01.05.2019ж Кушербаева Ұ. 
Абзелова Ұ.О.  
Мирзаметова Д. 
Ирисбаева Н. 
Ж.Сегізбаев 

               
             10 отырыс 

 
Мамыр 

 

1. Жазғы сессияға  студенттерді  жіберу, 
өткізу,қорытындысы  бойынша  есеп  беру 

 Пән  оқытушылары, топ 
тәлімгерлері. 

2. «Жас тарихшы»  үйірмесі бойынша 
атқарылған  жұмыстар  туралы  есеп  беру 

 Д.Мирзаметова 
  
 

3. ПБ  бойынша  курстық  жұмыстардың 
орындалу  барысы  туралы  есеп  беру 

 ПБ оқытушылары 
 

4. Кәсіптік  бағдар  беру  жұмысының  
барысы  туралы есеп  беру 

 ПБ  оқытушылары 

5. Әдістемелік нұсқаулықтары мен 
жинақтарды дайындығы  туралы есеп беру 

 ПБ оқытушылары 

6. «Ашық есік» күнін өткізу  ПБ жетекшілері 
Тажибекова М. 
Ахмедова Р. 



7. «Болашаққа бағдар: Рухани 
жаңғыру» бағдарламасы бойынша 
атқарылған жұмыстар туралы есеп беру 

 Абзелова Ұ.О. 

            11 отырыс Маусым  
1. Оқу жылының  қорытындысы   бойынша  

пән бірлестіктері  оқытушыларының  оқу  
жүктеме сағаттарының  орындалуы  туралы  
есептерін қабылдау. 

 Абзелова Ұ.О. 

2. Оқытушылардың жеке жұмыс 
жоспарларының орындалуы  бойынша  
педагогикалық кеңеске  материал  
дайындау  

 Абзелова Ұ.О 

3. Жазғы  сессия  қорытындысы  бойынша 
тәлімгерлердің  есептерін  қабылдау .  

 Абзелова Ұ.О 

4. Мемлекеттік  емтихан  қорытындысын  
шығару, педагогикалық  кеңеске  есеп  беру 

 Абзелова Ұ.О 

5. Тәрбие  жұмыстары  бойынша  
тәлімгерлердің есептерін  қабылдау, есеп  
беру.  

 Абзелова Ұ.О 

6. Пән бірлестігінің  2018-2019 оқу  
жылдарында атқарған  жұмысы  туралы  
қорытынды  талдама  есеп   тапсыру .  

 Абзелова Ұ.О 

7. МДО мамандықтарының  ІІкурс және ІІІ 
курс студенттерінің байқау және бақылау 
іс-тәжірибесі бойынша ұйымдастыру 
конференциясын өткізу, бала-бақшаларға 
бөлу, әдіскерлер тағайындау. 

03.06-30.06.2019ж Абзелова Ұ.О. 
Умарова С. 
Ахмедова Р. 
Омарова Р 

8. МДО мамандықтарының ІІ курс, ІІІ курс 
студенттерінің байқау және бақылау   іс-
тәжірибесінің қорытынды конференциясын 
өткізу,бағалау,әдістемелік кеңеске есеп 
беру. 

03.07-2019ж Абзелова Ұ.О. 
Умарова С. 
Ахмедова Р. 
Омарова Р 

9. 2019-2020 оқу   жылына жоспар  түзу, сағат   
көлемін  дайындау, вакант  орындарға  
сұраныс беру. 

 Абзелова Ұ.О 

 
 
 
 
 
 
                Пән бірлестігінің төрайымы:                           Абзелова Ұ.О 


