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1. Оқыту әдісі мен формаларын дамыта отырып студенттердің сабаққа қатысу және үлгерім 
көрсеткіштерінің асыру,оқу процесінің ұйымдастырылуымен,жоспарлануын дамыту,оку 
процесінің әдістемелік қамтамасыздандыруын дамыту.

2. Инновациялык тәжірибилердің сараптамасын критерилейрин ондеу. инновациялык жүмыс 
бағытын бақылау.

3. Білім саспасымен оқыту нәтижесінің бақылау үшін үздіксіз мониторинг және білім сапасының 
менеджмент жүйесін енгізу.

4. ПБ-төраға (төрайым) және оқытушылардың қызметіндегі рейтингтік бағалау жүйесін одан әрі 
қолдану.

5. Колледждің материалдық-техникалық базасын заманға сай құрал-жабдықтармен, оргтехникамен. 
техникалық және дидактикалық оқыту тәсілдерімен қамтамасыздандыруды күшейту.

6. Колледж кітапханасының кітап қорын мемлекеттік тілдегі қағаз және электрондық оқулық 
түріндегі, заманга сай оку-әдістемелік есебінен толтыру.

7. Студенттердің кәсіптік іс-тәжірибилерінің ұйымдастырылуын және одан әрі жұмысқа орналасу 
мониторингін нығайту максатында кәсіпорын, өндірістік орындармен әлеуметтік серіктестікті 
күшейту.

№ Жұмыс ,іс-шара түгі уакыты жауапты Орындалганы 
туралы белгі

.Ұйымдастыру кезеңі

1.1 Гуманитарлық мамандықтар 
бөлімнің жұмыс жоспарын 
құру,талқылау және бекіту

Тамыз Бекмурзаева Н.Ж.

1.2 Жаңа оқу жылына дайындық 
бойынша ПБ төрайымдарымен 
жиналыс өткізу, жоспарлау 
құжаттарын жүргізу

Тамыз Бекмурзаева Н.Ж.

1.3 Бакылау жұмыстарына оқу- 
әдістемелік материалдардың 
дайындығы туралы ПБ 
төрайымдармен жиналыс 
өткізу;
1 .Курстық,бақылау жұмыстар.
2 .Ағымдағы емтихан және 
сынақтар.
З.Мемлекеттік емтихандар, 
диплом жұмысын қорғау.

Кесте 
бойынша

Бекмурзаева Н.Ж.

1.4 1 .Аралық аттестация

2 .Мемлекеттік қорытынды 
аттестация өткізу алдында 
дайындау және ұйымдастыру

Оқу 
процесінің 
кестесіне сай

Бекмурзаева Н.Ж.

ПБ төрайымдары.

1.5 Оқу топтарын толтыру 
критерийлерін есепке ала 
отырып мамандыктар және 
оқыту тілі бойынша 
форматтау,сақталуын 
қамтамасыз ету

Тамыз Бекмурзаева Н.Ж.

Нартаев Ф.М.

______________



1.6 2022-2023 оқу жылына 
бекітілген іс-қағаздар 
(номенклатура) кұжаттарын 
ретке келтіру

Жыл бойына Бекмурзаева Н.Ж.

1.7 2022-2023 оқу жылындағы 
топтастыру бойынша 
күнделікті топ студентерінің 
сабаққа қатысуын теқсеру, 
бақылау.

Жыл бойына Бекмурзаева Н.Ж

Наушабаева X.

1.8 2022-2023 оқу жылына 
қабылданған, ауысып келген 1- 
4 курс студентері бойынша 
сынақ кітапшалырының толық 
ашылып, тіркелуін қадағалау

Қыркүйек

қантар

Бекмурзаева Н.Ж.

Нартаев Ф.М

Ton тәлімгерлері

1.9 Оқу процесінің кестесіне сай іс- 
тәжірибеге және сессияларға 
студенттерді ұйымдастырып 
жіберу.

Оқу 
процесінің 
кестесіне 
бойынша

Бекмурзаева Н.Ж.

ПБ торайымдары

1.10 0101000 - «Мектепке дейінгі 
тәрбие және оқыту» 
мамандығы бойынша дуалды 
оқыту шеңберінде серіктестік 
қатынастарды кеңейту

Жыл бойына Бекмурзаева Н.Ж.

1.11 Ton жетекшілеріне тәрбие 
сағаттарын өтуі

02.09.2022ж Ton тәлімгерлері

2.Оқу-әдістемелік жұмыс

2.1 Оқу процесінде жаңа оқу 
жұмыс жоспарларын енгізу 
және оларды кестелермен 
қамтамасыз ету

Қыркүйек Розакулова Н.А.

Бекмурзаева Н.Ж.

2.2 Күндізгі оқыту формаларын 
бірынгай оқу процесінің 
кестесін құру

Тамыз Розакулова Н.А.

2.3 2022-2023 оқу жылына 
мемлекеттік стандартқа сәйкес 
оқу кабинеттерін қамтамасыз 
ету және бекіту.

Қыркүйек Розакулова Н.А.

Бекмурзаева Н.Ж.

2.4 Жаңа келген жас 
оқытушыларға жетекшілерін 
тағайындау. Әдістемелік көмек.

02.09.2022ж ПБ оқытушылары

Тілдер мерекелерін атап өту 02.09.2022ж Әбдігаппарова Г

Пәндер бойынща КИО 
олимпиадасына қатынасу

07.10.2022ж ПБ окытушылары



2.5 Қазақстан халқы ассамблеясы 
аясында қазақ халқының салт 
дәстурлері бойынша 
ұйымдастырылатын іс-шараға 
студенттер мен оқытушыларды 
қатыстыру

04.1 1.2022ж ПБ окытушылары

Химия және биология пәндері 
бойынша КИО олимпиадасына 
қатынасу

04.11.2022ж Уразматова A 
Нурметова Д 
Хидирбаев У

Физика пәні бойынша КИО 
олимпиадасына қатынасу

04.11.2022ж ПБ оқытушылары 
Куанышева М 
Бейсенбай Ж 
Ембердиева Б

2.6 Оқу бөлімнің мәселелері 
бойынша ПБ төрайымдарымен 
жиналыстар өткізу

Айына бір 
рет

Бекмурзаева Н.Ж.

2.7 Интерактивті тақта және 
ақпараттық техника- 
технологияларды қолдана 
отырып ашық сабақтар мен 
семинарлар,жиналыстар 
ұйымдастыру мен өткізуге 
оқытушыларға әдістемелік 
көмек беру.

Жыл бойы Бекмурзаева Н.Ж.

2.8 Оқу-бөлімі жұмыстары 
бойынша тиісті бланкілер, 
құжаттар, журналдармен ПБ- 
терді қамтаамасыз ету.

Қыркүйек

Қантар

Бекмурзаева Н.Ж.

2.9 Емтихан, сынактарды 
(семестрлік және қорытынды), 
бітіру біліктілік емтихандарын, 
дипломдық жобаларды қорғау 
кестелерін құрастыру.

Қараша

Желтоқсан

Сәуір

Бекмурзаева Н.Ж.

2.10 Бақылау жұмысы мен курстық 
жұмыс кестелерін бекіту. 
сұрақтар мен тапсырмаларын 
жинақтау

Қыркүйек Бекмурзаева Н.Ж.

Наушабаева X.

2.11 2022-2023 оқу жылына 
окытушыларға бөлінген 
жүктемелер бойынша сабақ 
кестесін құру және бекіту.

Қыркүйек

Қантар

Бекмурзаева Н.Ж.

2.12 Студенттердің козғалысын 
есепке ала отырып топтастыру, 
бұйрығын студенттік кенседен 
алу, топ журналдарын арнау, 
курстан -курска өткізу, 
сессияларға жіберу.

Қантар Бекмурзаева Н.Ж.



2.13 Педагогикалық кеңеске 
материалдар, жоғарғы саты 
ақпараттар, анықтамалар жасау.

Жыл бойы Бекмурзаева Н.Ж.

2.14 «Мёктепкё дёйінгі және 
бастауыш білім беру» пән 
бірлестігінің апталығы

24.10.2022ж

31.10.2022 ж

Шонкебаёва М

Исматуллаева A

2.15 «Дене тәрбие және спорт» пән 
бірлестігінің апталығы

1.11.2022-
7.11.2022

Исматуллаева А.М

Сайтмуратов Д

2.16 «Жалпы білім беру» пән 
бірлестігінің апталығы

Кесте 
бойынша

Хидирбаев У

2.17 «Ата-ананың бала 
тәрбиесіндегі жауапкершілігі» 
атты іс-шара

02.09.2022ж Ton тәлімгерлері

З.Оқу процесін ұйымдастыру және жоспарлау

3.1 Оқытушылар санын алдын ала 
анықтау үшін педагогикалык 
жүктемелерін 
есептеу,тарификациялауға 
қызметтік хаттар дайындау, 
өзгерістер беру
130,553,381,125,345,502,604,500 
бұйрықтарын негізге ала 
отырып құжаттамаларымен 
жүргізу

Тамыз,кантар Бекмурзаева Н.Ж.
—————

3.2 Ұстаздар, Қарттар мерекесін 
аттап өту

07.10.2022ж Оқу бөлімі

ПБ оқытушылары

3.3 «Студенттер қатарына 
қабылдау» салтанатты іс-шара 
қатысу

07.10.2022ж Розакулова Н.А. 
Абзелова У 
Бекмурзаева Н.Ж. 
Ton тәлімгерлері

3.4 «Қазақстан Республикасының 
Тәуелсіздігінің 31 жылдығына» 
орай ұйымдастырылатын іс- 
шараларға катынасу

04.11.2022ж ПБ оқытушылары

3.5 «Деңсаулық зор байлық» атты 
іс-шара дайындық

04.11.2022ж Уразматова A

3.6 «Жасөспірімдер мен жастардың 
репродуктивтік деңсаулығын 
сақтау» іс-шара дайындау

03.02.2023ж ПБ оқытушылары

3.7 Колледжішілік WordSkills 
байқауын өткізу

03.02.2023ж ПБ окытушылар

3.8 8 Наурыз мерскесіне орай 
концерттік бағдарлама.ашық 
тәрбие сағаттарын 
ұйымдастыру

03.03.2023ж 11Б окытушылары



3.9 «Ана-асылым,ана-бакытым» іс- 
шара ұйымдастыру

03.03.2023ж Бейсенбай Ж

3.10 «Қош келдің Наурыз» атты 
мерекесін ұйымдастыру

03.03.2023ж ПБ оқытушылары

Ашық сабақтар

1 Мектепке дейінгі мамандықтың 
балабақша бүлдіршіндерімен 
бірге «Виртуальды саяхат» 
жасау.

14.12.2022ж Балабек Ж Колледж 
ғимараты

2 А.Байтурсыновтың ұлттық 
мұрасы

29.1 1.2022ж Балғабай Н Колледж 
ғимараты

3.4 Қысқа қашықтықка жүгіру, 
төменгі сөреден шығу және 
мәре.

27.10.2022ж Хадиметов Ш Спорт аланы

Семинар сабақ

3.5 Бастауыш сыныптарында 
деңгейлік тапсырмаларды 
орындау тәсілдері

18.11.2022ж Аблаева A Колледж 
ғимараты

3.6 ПБ-тер арасында сағат қорын 
тарату және сағаттап қосымша 
істеуші оқытушылардың 
сағаттары орындалғаны туралы 
материалдарды жинау

Жыл бойы Бекмурзаева Н.Ж.

Наушабаева X.

3.7 Күндізгі оқыту формаларына 
бірынгай сабақ кестесін құру

Қыркүйек

Қантар

Бекмурзаева Н.Ж.

Наушабаева X.

3.8 Сынақ-емтихан кестесін кұру, 
тиісті құжат айналымдарын 
түгелдеу

Сәуір Бекмурзаева Н.Ж.

3.9 Аудиториялық қорды 
жоспарлау және стандартқа 
сәйкестендіру

Тамыз

Желтоқсан

Бекмурзаева Н.Ж.

3.10 Мемлекеттік емтихан болатын 
пәндер бойынша өткізілетин 
консультацияларды бақылау 
және кестесін құру

Қараша 

Желтоқсан

Сәуір

Мамыр

Розакулова Н.А.

Бексмурзаева Н.Ж.

3.11 1-2 курс биылғы қабылдау 
бойынша топтардағы 
студенттерге жеке 
оқытушыылар картасын 
дайындау ,лдынғы жылдардағы 
студенттердін қозғалысын 
бұйрықпен беру.

Қыркүйек

қантар

Бекмурзаева 1І.Ж. 

11Б төрайымдары . 

Ton тәлімгерлері



3.12 Қазақстан халқы 
ассамблеясында қазақ 
халқының салт дәстурлері 
бойынша ұйымдастырылатын 
іс-шараға студенттер ме 
оқытушыларды қатыстыру

Қараша

Сәуір

Бекмурзаева Н.Ж.

Ton тәлімгерлері

ПБ төрайымдары

3.13 Wordskills чемпионатына 
«МДО» және «БСО» пән 
бірлестігінің студенттерін және 
сарапшысын қатыстыру

Кесте 
бойынша

Бекмурзаева Н.Ж.

Исматуллаева А.М.

Облыстык децгейде ашық медиа сабактар

3.6 Бастауыш білім беру және 
мектепке дейінгі дайындық

Кесте 
бойынша

Исматуллаева A
Бекенова X
Рахматуллаева С
Кулахметова Н

3.7 Жалпы пәндер Кесте 
бойынша

Хидирбаев У 
Әбдігаппарова Г 
Ахназарова Н 
Жумабаева И

3.8 Дене тәрбиесі және спорт Кесте 
бойынша

Сайтмурадов Д

Инновация

3.9 Бастауыш білім беру және 
мектепке дейінгі дайындық

Кесте 
бойынша

Бекенова X

Рахматуллаева С

Балабек Ж

3.10 Жалпы пәндер Кесте 
бойынша

1 Іурметова Д 
Уразматова A 
Әбдігаппарова Г

3.11 Дене тәрбиесі және спорт Кесте 
бойынша

Усманов Б

Хадиметов Ш

Авторлық Жоба

3.12 Бастауыш білім беру және 
мектепке дейінгі дайындық

Кесте 
бойынша

Бекенова X

Шонкебаева М

3.13 Жалпы білім беру Кесте 
бойынша

Ахназарова Н

Жұмабаева И

3.14 Дене тәрбиесі және спорт Кесте 
бойынша

Сайтмурадов Д
Усманов Б 
Хадиметов Ш
Умирбеков Б
Расилев Е

ВСК Құзіреттік бойынша облыстық семинар(вебинар )

3.15 Бастауыш білім беру және 
мектепке дейінгі дайындық

Кесте 
бойынша

Балабек Ж

Полеева Н



3.16 Жалпы білім беру Кесте 
бойынша

Дене тәрбиесі және спорт Кесте 
бойынша

Сайтмуратов Д

4. Оқу процесін және әдістемелік жұмыстарын бақылау

4.1 ПБ-дің оқу процесінің кестесі 
бойынша жұмыстарын орындау 
бақылау

ЖЫЛ БОЙЫ Бекмурзаева Н.Ж.

Наушабаева X.

4.2 Оқу жұмысының сабақ кестесін 
оқытушылар және студенттер 
сақталуын бақылау,нәтіжесін 
қорыту (рейтинг,мониторинг)

Кестеге сай Бекмурзаева Н.Ж.

Наушабаева X.

4.3 Екі айда бір реттік 
студенттердің білімдерін 
аралық бақылау/рейтинг/ 
жұмыстарын талдапу, кері 
байланыс -директорлық 
бақылау жұмыстарын 
ұйымдастыру

Қыркүйек

Акпан

Н.А. Розакулова

Н.Ж. Бекмурзаева

4.4 Студенттік кеңсе және сыртқы 
бөлімімен байланыс орнату 
,академиялық қарыздарддың 
жойылуын 
бақылау,академиялык 
анықтамалар мен жолдамалар 
дайындау.

Қыркүйек

Акпан

Бекмурзаева Н.Ж.

4.5 Оқу жүктемесінің 
орындалуын,топ 
журналдарының кезінде 
толтырылуын бақылау

Ай сайын Бекмурзаева Н.Ж.

4.6. Көрме-семинар,шеберлік 
сыныптар және байқауларға 
оқытушылар мен білім 
алушылардың қатысуын 
ұйымдастыру.

Жыл бойы Бекмурзаева Н.Ж.

Шөнкебаева М.

Хидирбаев Ұ

4.7 ПБ оқытушыларының 
ЖОБ/КТЖ және жеке 
жүмыстарын жасагқбекітуге 
ұсынуы.модульдық бағдарлама 
бойынша оқыту

Қыркүйск

Қантар

Розакулова Н.А.

Исматуллаева А.М.

Бекмурзаева 11.Ж.

4.8 ПБ оқытушыларының кесте 
бойынша өзара сабаққа енуін 
және ашық сабақтар

Кестеге сай Бекмурзаева Н.Ж.

Исматуллаева А.М..



2 22-2023 оқу жылының бөлім 
': йынша НОБД құжаттарын 
толық тапсырылуын ,қажетті 
әзгерістер сәйкесінше 
толықтырылуын қадағалау.

Жыл бойы Бекмурзаева Н.Ж.

ПБ
төрайымдары,төрағалары.

Ton тәлімгерлері

4.10 2022-2023 оқу жылында 
гуманитарлық мамандықтар 
бойынша облыстық Wordskills- 
қа білім алушылардың 
қатысуын ұйымдастыру

Жыл бойы Бекмурзаева Н.Ж.
Имсатуллаева А.М. 
ПБ торайымдары 
Арнайы пән 
окытушылары

4.11 Колледжішілік спорттық 
эстафета ұйымдастырып 
,өткізу.

Қазан «Дене тәрбиесі және 
спорт» пән бірлестігі

4.12 2022-2023 оқу жылының 
жоспарына сай жазғы дала 
жиыны мен медсанитария 
сабақтарының кезінде 
ұй ы м дасты р ы лу ы н 
бақылау,жауапты тұлғаларды 
тағайындау.

Кестеге сай Бекмурзаева Н.Ж.

4.13 Оқытуда заманга сай әдістерді 
енгізу және окыту сапасын 
бақылау /факультатив және 
үйірме жұмыстарының 
орындалуын бақылау.

КИО олимпиадаларына 
оқытушыларды қатыстыру

Жыл бойы Бекмурзаева Н.Ж.

ІІБ торайымдары

Исматуллаева А.М.

4.14 Студенттер арасында пәндік 
олимпиаданы колледжішілік 
ұйымдастырып өткізілуіне 
әдістемелік көмек беру.

20.022023ж
25.02.2023ж

Бекмурзаева Н.Ж.
Исматуллаева А.М. 
ПБ төрайымдары

4.15 ME және МАК хаттама және 
ведомостарының дайындалуын 
бақылау

Қантар 
маусым

Бекмурзаева Н.Ж.
Розакулова Н.А.
ПБ төрайымдары

4.16 Қысқы және жазғы сынак- 
емтихан сессиясының 
қорытындыларын 
дайындау/шәкіртақы мен 
тарификациялауға ұсыныстар 
мен өзгертулер беру

Қантар

Маусым

Бекмурзаева Н.Ж.

ГІБ төрайымдары

4.17 4 курс студентерінің 
мемлекеттік емтиханға 
дайындығын бақылау

Кәсіптік практика қорытынды 
және ашық есепті қорғау 
конференциясына қатысу

Акпан Розакулова Н

Бекмурзаева Н

Гуманитарлық бөлім меңгерушісі Н.Ж. Бекмурзаева


