
 
  



Колледж миссиясы: Маңғыстау облысының дамуы үшін зерттеулерді жетілдіру, оқыту және 

шабыттандыру 

 

Пайымы: Каспий маңы өңірлік білім, ғылым мен мәдениеттің беделдіжәне танымал, жетекші орталығы 

 

Колледж әдістемелік тақырыбы: 

            «Бүгінгі еңбек нарығы жағдайында колледж түлектерінің кәсіби қызметке табысты дайындығын 

қалыптастыру» 

 

 Пәндік- циклдік комиссиясының әдістемелік тақырыбы:  

           «Арнайы білім беру пәндерді оқытуда педагогикалық технологияларды пайдалана отырып, 

студенттерге жан-жақты сапалы білім беру, кәсіби шеберлікті қалыптастыру» 

 

Пәндік- циклдік комиссиясының мақсаты: 

          Оқытушылардың  заманауи озық технологияларды оқыту үдерісінде жаңа технологияны оқып-

үйрену, меңгеру арқылы оқытушының  интеллектуалдық , кәсіптік, адамгершілік, рухани келбетінің 

қалыптасуы өзін-өзі дамытып, оқу -тәрбие үрдісін тиімді ұйымдастыруы;  

  

Пәндік- циклдік  комиссиясының  міндеттері:  

 

− Орта кәсіптік білім бере отырып, жеке тұлғаның интеллектуалдық, мәдени және адамгершілік 

дамуын қамтамасыз ету; 

− Жеке тұлғаның ұлттық және жалпы адамгершілік құндылықтары, ғылым мен тәжірибе 

жетістіктері  негізінде кәсіби қалыптасуын бағыттай отырып, сапалы білім алуына жағдай 

жасау. 

− Оқытудың қазіргі заманғы жаңа технологияларын енгізу және тиімді пайдалану; 

− Білім алушыларға кәсіби бағдар беруді қамтамасыз ету; 

− Оқытушылардың  кәсіби шеберлігін озық инновациялық технологиялар әлемінде шыңдау; 

− Оқытудың теориялық негізін тәжірибеге қолдану  шеберлігін арттыру; 

− Озық тәжірибелі шығармашыл оқытушылардың  іс – тәжірибесін тарату; 

− Оқытушылар мен студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын дамыту 

− Оқытушының белсенділігін, шығармашылық ізденісін  анықтау 

− Педагогикалық тәжірибені түрлі деңгейлерде ұсыну; 

− Оқытушылардың кәсіби шеберлігін  рейтингілеу  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 2022-2023 оқу жылына арналған жұмыс 

ЖОСПАРЫ 
 

Р/с Жұмыс мазмұны Орындау Орындауға 



мерзімі жауапты 

1. Кіріспе 

1.  Пәндік циклдік комиссия құрамын бекіту Тамыз Колледж директоры 

2.  Пәндік циклдік комиссия жұмысының негізгі 

бағыттары 

Қыркүйек 
ПЦК оқытушылары 

3.  ҚР «Білім туралы» Заңын оқып, білу. жыл бойы ПЦК оқытушылары 

4.  ҚР «Тіл туралы» Заңын оқып, білу. жыл бойы ПЦК оқытушылары 

5.  ҚР Конституциясының және «Еңбек туралы» заңы 

материалдарымен танысып, білу. 

жыл бойы 
ПЦК оқытушылары 

6.  Бала құқығы Конвенциясымен танысу. 

 

жыл бойы 
ПЦК оқытушылары 

7.  Жылда жолданатын ҚР Президентінің халыққа 

жолдауын талқылау 

 

жыл бойы 

ПЦК оқытушылары 

2. Ұйымдастырушылық іс-шаралар 
1.  ПЦК жұмыс жоспарын, оқу жұмыс бағдарламалары 

мен жоспарын әзірлеу 

Қыркүйек ПЦК төрағасы және 

оқытушылары 
2.  Оқу жұмыс бағдарламаларын дайындау, бекіту; 

оқытушының жеке жұмыс жоспарын және басқа оқу 

құжаттамасын құрастыру 

Қыркүйек 
ПЦК төрағасы және 

оқытушылары 

3.  «Техникалық » пәндер апталықтарын өткізу       Ақпан ПЦК төрағасы және 

оқытушылары 
4.  Оқытушылардың оқу жылындағы атқарған 

жұмыстары туралы есебін талдау, І, ІІ жарты 

жылдықтар қорытындысы бойынша пәндік бірлестік 

есебін дайындау 

Қаңтар,  

маусым ПЦК төрағасы және 

оқытушылары 

5.  Семинар,  конференцияларжәне  вебинарларға 

қатысу  

Жыл бойы ПЦК төрағасы және 

оқытушылары 
6.  Әдістемелік басылымдар мен журналдарға 

мақалалар, баяндамалар, ашық сабақтар дайындау 

және жариялау 

Жыл бойы 
ПЦК төрағасы және 

оқытушылары 

7.  Әдістемелік  құралдар, оқу-әдістемелік  кешендер  

әзірлеу,баспаға шығару 

уақытылы Арнайы пән 

оқытушылары 
8.  Студенттерді  Worldskills чемпионатына дайындау, 

қатыстыру 

уақытылы Арнайы пән 

оқытушылары, оқу 

шеберлері 
9.  Тілші ғалым А.Байтұрсыновтың 150 жылдығына 

орай ҚР Тілдер мерекесі аясында өткізілетін 

колледжішілік шараға қатысу 

қыркүйек 
ПЦК төрағасы және 

оқытушылары 

10.  Өзара тәжірибе алмасу мақсатында әріптестер 

сабақтарына қатысу 

Жыл бойы ПЦК төрағасы және 

оқытушылары 
11.  Оқытушылардың Worldskills стандарттарына сай 

шеберлік сайыстарына қатысу 

Жоспарға 

сәйкес 

Арнайы пән 

оқытушылары, оқу 

шеберлері 

3. ПЦК отырыстары 

№1 отырыс (қыркүйек) 

1.  ПЦК 2022-2023 оқу жылына арналған жұмыс жоспарымен танысу, 

талқылау және бекітуге ұсыну ПЦК төрағасы және 

оқытушылары 

 

2.  Оқу-жоспарлау құжаттарды, оқу жұмыс бағдарламаларын, 

перспективалық тақырыптық жоспарларды, сабақ жоспарларын, 

дидактикалық материалды әзірлеу және бекіту, Е-колледж 



электронды базасына сәйкесінше бағдарламаларды енгізу.  

3.  Жас оқытушыларға тәлімгерлер бекіту 

4.   «Білімді ұлт: терең білім, еңбекқорлық және отаншылдық қасиет» 

тамыз форумы шеңберінде «ЕҢБЕК НАРЫҒЫ ЖӘНЕ КӘСІПТІК 

БІЛІМ БЕРУ: ЖАҢА МҮМКІНДІКТЕР» мемлекеттік білім беру 

саясатының мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес 2022-2023 оқу 

жылына арналған техникалық және кәсіптік білім беру жүйесін 

дамытудың негізгі бағыттарымен танысу 

5.  ҚР Президентінің ««Жаңа жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл кезеңі»»  

жолдауын талқылау 

6.  Әр түрлі мәселелер 

№2 отырыс (қараша) 

1.  І жартыжылдық бойынша емтихан билеттерін, сынақ, бақылау және 

тест сұрақтарын талқылау, ІІ жарты жылдық  бойынша оқу -жұмыс 

бағдарламаларын бекітуге ұсыну. Курстық жұмыстар мен диплом 

жұмыстары тақырыптарын бекіту 

ПЦК төрағасы 

және оқытушылары 

2.  ПЦК оқытушылары дайындаған әдістемелік құралдар және 

нұсқаулықтарымен  танысу, бекітуге ұсыну 

3.  Арнайы пәндер бойынша Worldskills чемпионатына студенттерді 

дайындау жұмыстары туралы 

4.  Баяндама: «Бағалаудың балдық-рейтингтік жүйесі» 

 

5.  Әр түрлі мәселелер 

№3 отырыс (ақпан) 

1.  Оқытушылардың педагогикалық шеберліктерін шыңдау, тәжірибе 

алмасу  мақсатымен өзара сабақтарға қатысу, ашық  және 

интербелсенді  сабақтарға қатысуы туралы 

ПЦК төрағасы 

және  

оқытушылары 

2.  «Арнайы пәнді оқытудың интерактивтік және инновациялық-

педагогикалық технологияларын қолдану ерекшеліктері» атты 

техникалық пәндер апталығы жоспарымен танысу, бекіту 

3.  Жылдық  медиажоспар  бойынша оқытушылардың БАҚ беттеріне 

жарияланымдары туралы 

4.  Оқытушылардың  І жарты жылдықтағы  атқарған жұмыстары туралы  

және жарты жылдықтың  қорытындысы бойынша пәндік бірлестік 

есебін дайындау 

5 «Арнайы пәндерді оқытуда интербелсенді әдістерді тиімді қолдану» 

6 Әр түрлі мәселелер 

№4 отырыс (сәуір) 

1.  Оқытушылардың біліктілігін арттыру мақсатында курстар мен 

семинарға қатысу көрсеткіші 

ПЦК төрағасы 

және оқытушылары 

2.  Оқытушыларды мамандықтарына сәйкес мастер кластар мен он-лайн 

сабақтар ұйымдастыру 

3.  Баяндама:  ««Заманауи білім жүйесіндегі инновациялық 

технологияның мүмкіндіктері» 

4.  Әр түрлі мәселелер 

  

№5 отырыс (маусым) 

1.  2022-2023 оқу жылының қорытындысы бойынша техникалық пәндік 

циклдік комиссиясы бойынша білім сапасы  мониторингісі 
ПЦК төрағасы 

және оқытушылары 
2.  ПЦК жұмысының жылдық қорытындысы (есепті баяндама) 



3.  Аттестация -2023-24 ережелерімен танысу  

4.  Әр түрлі мәселелер 

 

2. 2022-2023 оқу жылына арналған ПЦК оқытушыларының 

өзара сабаққа қатысу 

КЕСТЕСІ 
 

Оқытушы Қатысулар Қатысу мақсаты 

1 семестр 2 семестр 

Алтыбаева  Нургуль Буркитбаевна. Құл Ғиниятолла 

Ізтөреұлы 
Джукашева 

Гаухар 

Гарипуллаевна  

Әріптестік тәжірибе 

алмасу, әдістемелік 

көмек беру 

Айтбаева Лаура Айдосқызы Алтыбаева  

Нургуль 

Буркитбаевна 

Жумурова  

Жаннат 

Нурсултановна 

Әдістемелік көмек 

беру 

Бақытжанқызы Інжу Шакирова 

Мадина 

Нұрсұлтанқызы 

Қосбаев 

Рамазан 

Сайранұлы 

Әдістемелік көмек 

беру 

Бекенова Айман Нурашевна Нұрсейтова 

Тоты 

Койшыбаевна 

Джукашева 

Гаухар 

Гарипуллаевна 

Әріптестік тәжірибе 

алмасу, әдістемелік 

көмек беру 

Джукашева Гаухар Гарипуллаевна Жұмаев 

Жолдыбай 

Жумаевич 

Қайрошова 

Жазира 

Қуанышқызы 

Әріптестік тәжірибе 

алмасу, әдістемелік 

көмек беру 

Жумабаева Лидия  Конарбаевна Қонысбаева 

Айгерім 

Асқарқызы 

Жумурова  

Жаннат 

Нурсултановна 

Әріптестік тәжірибе 

алмасу, әдістемелік 

көмек беру 

Жумурова  Жаннат Нурсултановна Нурадинов 

Илес Еркінұлы 

Жумабаева 

Лидия  

Конарбаевна 

Әріптестік тәжірибе 

алмасу, әдістемелік 

көмек беру 

Жұмаев Жолдыбай Жумаевич Джукашева 

Гаухар 

Гарипуллаевна 

Моңке Іңкәр 

Құағалиқызы 

Әріптестік тәжірибе 

алмасу, әдістемелік 

көмек беру 

Жақаева Ақбота Көшкінбайқызы Нурадинов 

Илес Еркінұлы 

Қосбаев 

Рамазан 

Сайранұлы 

Әріптестік тәжірибе 

алмасу, әдістемелік 

көмек беру 

Құл Ғиниятолла Ізтөреұлы Қосбаев 

Рамазан 

Сайранұлы 

Нурбергенов  

Жумат 

Әдістемелік көмек 

беру 

Қайрошова Жазира Қуанышқызы Нурбергенов  

Жумат 

Нурадинов 

Илес Еркінұлы 

Әріптестік тәжірибе 

алмасу, әдістемелік 

көмек беру 

Қоблан Мөлдір Жоламанқызы Жумабаева 

Лидия  

Конарбаевна 

Нұрсейтова 

Тоты 

Койшыбаевна 

әдістемелік көмек 

беру 

Қосбаев Рамазан Сайранұлы 

Нурбергенов  

Жумат 

Нурадинов 

Илес Еркінұлы 

Әріптестік тәжірибе 

алмасу, әдістемелік 

көмек беру 

Қонысбаева Айгерім Асқарқызы Жумабаева 

Лидия  

Конарбаевна 

Жумурова  

Жаннат 

Нурсултановна 

әдістемелік көмек 

беру 



Нұрсейтова Тоты Койшыбаевна Тулеугалиева 

Гульсим 

Бакитжановна 

Жумабаева 

Лидия  

Конарбаевна 

Әріптестік тәжірибе 

алмасу, әдістемелік 

көмек беру 

Нурадинов Илес Еркінұлы Қосбаев 

Рамазан 

Сайранұлы 

Матенова Дана 

Жалгасбаевна 

Әріптестік тәжірибе 

алмасу, әдістемелік 

көмек беру 

Нурбергенов  Жумат Қайрошова 

Жазира 

Қуанышқызы 

Құл 

Ғиниятолла 

Ізтөреұлы 

Әріптестік тәжірибе 

алмасу, әдістемелік 

көмек беру 

Матенова Дана Жалгасбаевна 

Алтыбаева  

Нургуль 

Буркитбаевна 

Нурадинов 

Илес Еркінұлы 

Әріптестік тәжірибе 

алмасу, әдістемелік 

көмек беру 

Моңке Іңкәр Құағалиқызы Смагулова 

Эльвира 

Сагиновна 

Жұмаев 

Жолдыбай 

Жумаевич 

Әдістемелік көмек 

беру 

Смагулова Эльвира Сагиновна Нурадинов 

Илес Еркінұлы 

Моңке Іңкәр 

Құағалиқызы 

Әріптестік тәжірибе 

алмасу, әдістемелік 

көмек беру 

Сатжанов Бисенбай Сартбаевич Оспанов 

Турлан 

Нурадинов 

Илес Еркінұлы 

Әріптестік тәжірибе 

алмасу, әдістемелік 

көмек беру 

Тулеугалиева Гульсим Бакитжановна Матенова Дана 

Жалгасбаевна 

Алтыбаева  

Нургуль 

Буркитбаевна 

Әріптестік тәжірибе 

алмасу, әдістемелік 

көмек беру 

Плотников Сергей Владимирович Айтбаева 

Лаура 

Айдосқызы 

Шакирова 

Мадина 

Нұрсұлтанқызы 

Әріптестік тәжірибе 

алмасу, әдістемелік 

көмек беру 

Шакирова Мадина Нұрсұлтанқызы Алтыбаева  

Нургуль 

Буркитбаевна 

Айтбаева 

Лаура 

Айдосқызы 

Әріптестік тәжірибе 

алмасу, әдістемелік 

көмек беру 

Гусманова Айгул Гайнуллаевна Қосбаев 

Рамазан 

Сайранұлы 

Макулов 

Кайырбек 

Қалданбекович 

Әріптестік тәжірибе 

алмасу, әдістемелік 

көмек беру 

Кенганова Акнабат Тахыровна Қосбаев 

Рамазан 

Сайранұлы 

Алтыбаева  

Нургуль 

Буркитбаевна. 

Әріптестік тәжірибе 

алмасу, әдістемелік 

көмек беру 

Оспанов Турлан Плотников 

Сергей 

Владимирович 

Сатжанов 

Бисенбай 

Сартбаевич 

Әріптестік тәжірибе 

алмасу, әдістемелік 

көмек беру 

Макулов Кайырбек Қалданбекович 

Гусманова 

Айгул 

Гайнуллаевна 

Қосбаев 

Рамазан 

Сайранұлы 

Әріптестік тәжірибе 

алмасу, әдістемелік 

көмек беру 

 
 

 

 

 



2022-2023 оқу жылына арналған техникалық пәндер бірлестігінің медиажоспары 

№ 
Оқытушының тегі, 

аты 

лауазымы Тақырыбы мерзімі Баспа атауы 

1.  Алтыбаева  Нургуль 

Буркитбаевна. 

оқытушы Білім сапасын 

арттырудағы жаңа 

тәсілдерді 

қолданудың 

ерекшелігі 

Қаңтар 2023 Республикалық 

ғылыми-әдістемелік 

«Білім times» 

 журналы 

2.  Айтбаева Лаура 

Айдосқызы 

оқытушы Теориялық 

білімді 

тәжірибемен 

ұштастыру-білім 

сапасын 

арттырудың негізі 

Қараша, 2022 Республикалық 

ғылыми-әдістемелік 

«Білім times» 

 журналы 

3.  Бақытжанқызы Інжу оқытушы Арнайы пәнді 

оқытудағы 

әртүрлі 

технологиялар 

Желтоқсан  2022 Республикалық 

«Білім шыңы» газеті 

4.  Бекенова Айман 

Нурашевна 

оқытушы Мамангдық 

таңдау-маңызды 

іс 

Қазан,  2022 Республикалық 

«Qazan.info»журналы 

5.  Джукашева Гаухар 

Гарипуллаевна 

оқытушы Виртуалды 

тренажерларда 

тәжірибе 

жұмыстарын 

ұйымдастырудың 

маңызы 

Желтоқсан, 2022 Республикалық 

«Білім шыңы» газеті 

6.  Жумабаева Лидия  

Конарбаевна 

оқытушы Дуальді оқыту 

жүйесінің білім 

беру үрдісіндегі 

тиімділігі 

Қазан, 2022 Республикалық 

«Көшбасшы» 

ғылыми 

орталығының 

журналы 

Білім берудің 

және отбасылық 

құндылықтардың 

сапасы 

Сәуір, 2023 Республикалық 

ғылыми-әдістемелік 

«Білім times» 

 журналы 

7.  Жумурова  Жаннат 

Нурсултановна 

оқытушы Мультимедиалық 

технологияны 

сызу сабағында 

қолдану 

мүмкіндіктері 

Сәуір, 2023 Республикалық 

ғылыми-әдістемелік 

«Білім times» 

 журналы 

8.  Жұмаев Жолдыбай 

Жумаевич 

оқытушы Тәжірибе 

сабақтарын 

вертуалды 

тренажердар 

арқылы 

ұйымдастырудың 

ерекшеліктері 

Ақпан 2023 «Есенов Тimes» 

журналы 

9.  Жақаева Ақбота 

Көшкінбайқызы 

оқытушы Организация 

практических 

занятии на 

дистанционном 

обучении 

Мамыр,  2023 Колледждің 

Facebook  әлеуметтік 

желісіне 

10.  Құл Ғиниятолла 

Ізтөреұлы 

оқытушы Дәнекерлеу 

қосылыстарының 

сапасын бақылау  

Ақпан 2023 Колледждің 

Facebook  әлеуметтік 

желісіне 

11.  Қайрошова Жазира 

Қуанышқызы 

оқытушы Автокөліктерге 

арналған 

гаджеттер 

Қаңтар,  2023 Республикалық 

ғылыми-әдістемелік 

педагогикалық 

«Білім times» 



 журналы 

12.  Қоблан Мөлдір 

Жоламанқызы 

оқытушы Арнайы пәнді 

оқытудағы 

әртүрлі 

технологиялар 

Желтоқсан, 2022 Колледждің 

Facebook  әлеуметтік 

желісіне 

13.  

Қосбаев Рамазан 

Сайранұлы 

оқытушы Каспий 

теңізіндегі қызмет 

көрсетуші 

мекемелердің 

жаңалығы 

Ақпан,  2023 «Есенов Тimes» 

журналы 

14.  Қонысбаева Айгерім 

Асқарқызы 

оқытушы Арнайы пәндерді 

оқытудағы жаңа 

технология" 

Қаңтар 2023 Республикалық 

ғылыми-әдістемелік 

«Білім times» 

 журналы 

15.  Нұрсейтова Тоты 

Койшыбаевна 

оқытушы 1. Мұнай 

қалдықтарының 

экологияға әсері 

 

Қараша 2023 

 

 

 

Республикалық 

ғылыми-әдістемелік 

«Білім times» 

журналы 

2.Тәрбие беру 

кеңістігін 

өзгертетін 

трендттер  

Сәуір, 2023 Республикалық 

ғылыми-әдістемелік 

«Білім айнасы» 

журналы 

16.  Нурадинов Илес 

Еркінұлы 

Директордың 

ОӨТ 

жөнінідегі 

орынбасары 

Студенттердің 

білім сапасына 

өндірісітік 

тәжірибелердің 

рөлі 

Қаңтар 2023 Республикалық 

«Білім шыңы» газеті 

17.  Нурбергенов  Жумат оқытушы Автокөлікті 

жөндеу және 

техникалық 

қызмет көрсету 

мерзімі 

Сәуір 2023  Республикалық 

ғылыми-әдістемелік 

«Білім times» 

18.  

Матенова Дана 

Жалгасбаевна 

оқытушы Желілік 

бағдарламаларды, 

арнайы пәндерде 

қолданудың 

тиімділігі 

Желтоқсан, 2023    Республикалық 

«Кәсіптік мектеп» 

журналы 

19.  Моңке Іңкәр 

Құағалиқызы 

оқытушы Арнайы пәнді 

оқытудың 

ерекшеліктері 

Сәуір, 2023 Республикалық 

ғылыми-әдістемелік 

«Білім times» 

20.  Смагулова Эльвира 

Сагиновна 

оқытушы Тәжірибе 

сабақтарын 

бейнесабақтар 

арқылы 

ұйымдастырудың 

ерекшеліктері 

Қаңтар, 2023 Республикалық 

«Кәсіптік мектеп» 

журналы 

21.  Сатжанов Бисенбай 

Сартбаевич 

оқытушы Тәжірибе 

сабақтарын 

бейнесабақтар 

арқылы 

ұйымдастырудың 

ерекшеліктері 

Мамыр,  2023 Facebook  

әлеуметтік 

желісіне 

22.  Тулеугалиева Гульсим 

Бакитжановна 

оқытушы Өнеркәсіптік 

қауіпсіздік және 

өндірістік 

бақылау 

Сәуір 2023 «Есенов Тimes» 

журналы 

23.  Плотников Сергей 

Владимирович 

оқытушы Технические 

основы и 

принципы в 

области 

компьютерных 

наук 

Наурыз, 2023 Колледждің 

Facebook  

әлеуметтік 

желісіне 



24.  Шакирова Мадина 

Нұрсұлтанқызы 

оқытушы Есептеу 

техникасы және 

ақпараттық 

қамтамасыз ету 

пәні бойынша 

бағдарламалармен 

жұмыс 

Желтоқсан, 2022 Республикалық 

ғылыми-

әдістемелік «Білім 

times» журналы 

25.  Гусманова Айгул 

Гайнуллаевна 

оқытушы Қашықтан 

оқытудағы білім 

сапасы 

Ақпан,  2023 «Есенов Тimes» 

журналы 

26.  Кенганова Акнабат 

Тахыровна 

әдіскер Арнайы пәнді 

оқытуда 

тәжірибелік 

сабақтардың 

маңызы 

Қараша, 2022 Республикалық 

ғылыми-

әдістемелік «Білім 

times» журналы 

27.  Оспанов Турлан оқытушы Ақпараттық 

желілер маңызы 

Мамыр, 2023 Республикалық 

ғылыми-

әдістемелік «Білім 

times» журналы 

28.  
Макулов Кайырбек 

Қалданбекович 

оқытушы Мамандық 

бойынша дәріс 

берудегі жаңа 

технологиялар 

Ақпан,  2023 «Есенов Тimes» 

журналы 

 



Техникалық пәндер бірлесті отырысының 

 

                                          ХАТТАМАСЫ №1 

 

 

 

02.09.2022ж Ақтау қаласы 

 

Қатысқандар саны -12 

 

Күн тәртібі: 

1. ПЦК 2022-2023 оқу жылына арналған жұмыс жоспарымен танысу, 

талқылау және бекітуге ұсыну 

2. Оқу-жоспарлау құжаттарды, оқу жұмыс бағдарламаларын, 

перспективалық тақырыптық жоспарларды, сабақ жоспарларын, дидактикалық 

материалды әзірлеу және бекіту, Е-колледж электронды базасына сәйкесінше 

бағдарламаларды енгізу.  

3. Жас оқытушыларға тәлімгерлер бекіту 

4. «Білімді ұлт: терең білім, еңбекқорлық және отаншылдық қасиет» тамыз 

форумы шеңберінде «ЕҢБЕК НАРЫҒЫ ЖӘНЕ КӘСІПТІК БІЛІМ БЕРУ: ЖАҢА 

МҮМКІНДІКТЕР» мемлекеттік білім беру саясатының мақсаттары мен 

міндеттеріне сәйкес 2022-2023 оқу жылына арналған техникалық және кәсіптік 

білім беру жүйесін дамытудың негізгі бағыттарымен танысу 

5. ҚР Президентінің ««Жаңа жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл кезеңі»»  

жолдауын талқылау 

6.Әр түрлі мәселелер 

 

Тыңдалды: 

Бірінші мәселе бойынша бірлестік жетекшісі сөйлеп жылдық жоспармен 

таныстырды. Жыл бойы өткізілетін шаралар, сайыстарға белсенді түрде қатысу 

керектігін атап айтып, талқыланып, бекітілді.  

Екінші мәселе бойынша биылғы оқу жылындағы жүктемелерге сәйкес 

оқытушылардың ОБЖ, тақырыптық жоспарлар,оқытушының жеке-жұмыс 

жоспарлары бекітілді. Жасақталған бағдарламалар мен жоспарларға сәйкес 

ЕДУС журналы толтырылу керек. Дайын дидактикалық материалдар, 

әдістемелік құралдар әзірленіп бекітілуі тиіс. 

  



 


