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Анвар Исмаилов атындағы кәсіптік колледжі 2022 - 2023 оқу жылына арналған 
Педагогикалық кеңесінің жұмыстарының жоспарлары

«Техникалъщ және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру уйымдарының 
педагогтік кеңесінщ жумысын уйымдастырудың үлгілік қагидаларын бекіту 

туралы» Қазақстан Республикасы Білім және гылым министрлігінің 2007 жылгы 
24 крзандагы N 506 бүйрыгы негізінде

Колледждің педагогикалық кеңесінің негізгі бағыттары:

• Колледждің перспективалық дамуын және оның материалдық - техникалық базасын 
заман талабына сай нығайту;

• Оқу жылы және семестр бойынша колледж жүмысының қорытындысын талдау, 
қызмет мониторингін және педагогикалық ұжым алдында тұрған мақсаты мен 
міндеттерін анықтау;

• Мемлекеттік жалпы міндетті білім беру стандартына сай жаңа экономикалық 
жағдайда жұмыс жасай алатын қүзыретті мамандарды дайындау сапасын қадағалау;

• Оқытушылардың педагогикалық шеберлігін жетілдіру, оқу процесіне жаңа 
педагогикалық технологияларды енгізу, жұмыс тәжірибесін жалпылау және бөлісу;

• Оқу-тәрбие үрдісіне инновациялық әдістерді үйымдастыруды енгізу;
• Әлеуметтік серіктестіктерді дамыту, практиканы үйымдастыру және түлектерді 

жүмысқа орналастыру;
• Қазіргі қоғамға бейімделген және әлеуметтік жетістікке дайындалған жан-жақты 

түлғаны тәрбиелеу

№ Күн тәртібінде қаралатын мәселелер Мерзімі Жауапты мамандар
I отырыс

1. 2022 - 2023 оқу жылына педагогикалық кеңес 
төрайымын (төраға), кеңес мүшелерін ашық дауыс 
беру арқылы анықтау

тамыз Колледж директоры, 
басшылық қүрам, ұжым, 
әлеуметтік серіктестер, ата- 
аналар комитетінің 
төрағасы, студенттердің 
өзін-өзі басқару комитет.

2. 2021 - 2025 жылдарға арналған колледждің 
стратегиялық даму жоспары. Оқу жылына 
қойылатын талаптар.

Колледж директоры
Г.К.Исмаилова

3. Колледждің құрылымын бекіту. Педагог кадрлардың 
сапалық құрамын бекіту.

Мамандар бөлімінің 
меңгерушісі

4. 2022 - 2023 оқу жылына арналған мамандықтар 
бойынша оқу жүмыс жоспарларын және оқу 
процесінің кестесін бекіту

Директордың ОӘІ бойынша 
орынбасары;

5. 2022 - 2023 оқу жылы бойынша оқытушылардың 
педагогикалық жүктемелерінің бөлінуі, педагог 
қызметкерлердің жұмыс уақыты, функционалдық 
міндеттері, жүмыс оқу жоспарлары, күнтізбелік - 
тақырыптық жоспарлары, жеке жүмыс жоспарларын 
жасау, бекіту.

Директордың ОӘІ бойынша 
орынбасары;
Бөлім меңгерушілері;
Мамандар бөлімі;
Колледж әдіскері.

6. Оқу процесіне тікелей байланысты нормативтік - 
қүқықтық қүжаттармен таныстыру

Директордың ОӘІ бойынша 
орынбасары

7. Студенттердің қозғалысы туралы есеп және жаңа оқу 
жылына контингент. (күндізгі және сыртқы бөлім 
бойынша)

Студенттер кеңсесінің 
меңгерушісі

8. Кабинеттердің, шеберханалардың жаңа оқу жылына 
әзірлігі:

Бөлім меңгерушілері



• Санитарлық жағдайлары;
• Аудиториялық қор;
• Оқу-бағдарламалық құжаттама;
• Жабдықтар және қүрылғылар;
• Оқу-әдістемелік әдебиеті

9. Түрлі мәселелер
II отырыс

1. Тамыз айында өткізілген педагогикалық кеңес 
шешімінің орындалуы туралы есебі.

қазан Бөлім меңгерушілері;
ПБ төраға-төрайымдары.

2, Оқытушылардың біліктілігін көтеру бойынша 
аттестация комиссиясының құрамын бекіту

Колледж әдіскері

3. Колледждің ПБ бойынша ашық сабақтар кестесін 
бекіту

Бөлім меңгерушілері;

4. Студенттердің әлеуметтік мониторингісі және 
мекемеге дағдылануының қорытындысы

Психолог, әлеуметтік 
педагог

5. Семестр бойынша сынақ - емтихан сессиясына 
әзірлік:

• Сынақ-емтихан сессиясының кестесін жасау, 
бекіту;

• Міндетті бақылау жұмыстарының кестесін 
жасау, бекіту;

• Сынақ-емтихан ведомостарын дайындау;
• Курстық жұмыстардың тақырыптарын, 

кестесін бекіту;
• Дипломдық жұмыстардың тақырыптарын 

бекіту;

Бөлім меңгерушілері

6. 2022 - 2023 оқу жылы бойынша қабылдау 
комиссиясының есебі

Қабылдау комиссиясының 
жауапты хатшысы

7. Дуалдық оқыту жүйесін дамыту және қазіргі кездегі 
жағдайы

Директордың ОӨІ бойынша 
орынбасары

8. Тәрбие жүмыстарының барысы туралы мәліметтер. 
Іс - шаралар жоспарлары.

Тәрбие істері бойынша 
директор орынбасары

9. Түрлі мәселелер
Ill отырыс

I. Қазан айында өткізілген педагогикалық кеңес 
шешімінің орындалуы туралы есеп

желтоқ 
сан

Бөлім меңгерушілері;
ПБ төраға-төрайымдары.

2. Қысқы сынақ-емтихан сессиясына дайындық 
жүмыстарының есебі

Бөлім меңгеруілілері

3. I семестр бойынша студенттер қүрамы, сабаққа 
қатысуы туралы есебі

Директордың тәрбие істері 
бойынша орынбасары

4, Бітіруші курс студенттерімен атқарылатын іс - 
шаралар

ПБ төраға- төрайымдары

5. I семестр 2,3,4 курс студенттерінің іс - тәжірибе 
бойынша есебі

Директордың ОӨІ бойынша 
орынбасары

6. Колледждегі Worldskills талаптары бойынша 
атқарылып жатқан жұмыстардың есебі

Директордың ОӨІ бойынша 
орынбасары;
Колледж әдіскері

7. Түрлі мәселелер
IV отырыс

1. Желтоқсан айында өткізілген педагогикалық кеңес 
шешімінің орындалуы туралы есеп

ақпан Бөлім меңгерушілері;
ПБ төраға-төрайымдары



2. Қысқы сынақ-емтихан сессиясының қорытындысы 
бойынша талдама есеп, оқытушылардың жеке 
жұмыс жоспарларының орындалуы бойынша есеп

Бөлім меңгерушілері;
ПБ төраға-төрайымдары

3. «Дизайн және өнер» пән бірлестігі бойынша 
мамандықтардың дипломдық жұмыстарының 
орындалу барысы туралы есеп

Пб төрайымы

4. Кәсіптік бағдар беру жұмысының жоспарымен 
таныстыру

Менеджерлік бөлім

5. Оқытушылардың біліктіліктерін көтеру бойынша 
аттестация комиссиясының қорытынды ұсынысы

Комиссия төрағасы

6. Түрлі мәселелер
V отырыс

1. Ақпан айында өткізілген педагогикалық кеңес 
шешімінің орындалуы туралы есеп

сәуір Бөлім меңгерушілері 
ПБ төраға-төрайымдары

2. Мемлекеттік емтихан комиссиясының құрамын, 
емтихан кестесін, консультация кестесін, 
сұрақтарын бекіту

Директордың ОӘІ бойынша 
орынбасары

3. Жазғы сынақ-емтихан сессиясына дайындық 
жүмыстарының есебі. Сынақ-емтихан кестесін, 
сұрақтарын, тапсырмаларын бекіту, ведомосттарын 
дайындау.

Бөлім меңгерушілері

4. 2023 - 2024 оқу жылына қабылдау комиссиясының 
құрамын бекіту

Колледж директоры 
Г.К.Исмаилова

5. ПБ қарасты үйірме жұмыстарының және өткізілген 
қоғамдық жүмыстардың жылдық есебі

Директордың тәрбие істері 
бойынша орынбасары

6. Түрлі мәселелер
VI отыръіс

1. Сәуір айында өткізілген педагогикалық кеңес 
шешімінің орындалуы туралы есеп

маусым Бөлім меңгерушілері 
ПБ төраға-төрайымдары

2. Қорытынды аттестация мемлекеттік емтихан 
қорытындысы туралы есеп

Директордың оқу-әдістеме 
істері бойынша орынбасары

3. Студенттердің жазғы сынақ-емтихан сессиясының 
қорытынды есебі, курстан курсқа көшіру бойынша 
мәлімет

Бөлім меңгерушілері

4. Бөлім меңгерушілерінің, пән бірлестіктерінің, 
әдістемелік кабинеттің жылдық талдама есептері

Бөлім меңгерушілері;
ПБ төраға-төрайымдары;
Колледж әдіскері

5, Тәрбие жүмыстарының 2022- 2023 оқу жылына 
талдама есебі

Директордың тәрбие істері 
бойынша орынбасары

6. Іс - тәжірибе жұмыстары бойынша 2022 - 2023 оқу 
жылына талдама есебі

Директордың іс-тәжірибе 
бойынша орынбасары

7, Түрлі мәселелер

Басшының оқу ісі бойынша орынбасары: Н.А.Розакулова


