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Р/с Атқарылатын  іс-шаралар Мерзімі Жауапты оқытушылар 

 1 отырыс Қыркүйек  

1 Пән бірлестігінің 2022-2023оқу  жылына арналған 

жұмыс жоспарын талқылау және педагогикалық 

кеңестің  бекітуіне ұсыну. 

25.08.2023ж Д А Сайтмуратов 

ПБ оқытушылары 

2 Пән бірлестігіне қарасты ББ бойынша 

стратегиялық жоспар құру, бекітуге ұсыну 

25.08.2023ж Д А Сайтмуратов 

ПБ оқытушылары 

4 Пән бірлестігі оқытушыларының жүктеме 

сағаттарын бөліп беру. 

25.08.2023ж М А Мырзаев 

Д А Сайтмуратов 

 

5 ПБ  оқытушыларына өндірістік  құжаттарды  

толтыру,  жүргізу  міндеттерін бөліп беру. 

25.08.2023ж Д А Сайтмуратов 

 

6 Пән бірлестікке қарасты кабинеттерді жаңа оқу 

жылына дайындау. 

25.08.2023ж Д А Сайтмуратов 

ПБ оқытушылары 

7 Оқытушылардың жұмыс оқу, күнтізбелік-

тақырыптық  және жеке жұмыс жоспарларын 

талқылап бекіту,  әдістемелік кеңестің  бекітуіне 

ұсыну 

25.08.2023ж Д А Сайтмуратов 

 

8 Білім күнін атап өту. 25.08.2023ж Топ тәлімгерлері 

9 Мамандықтар бойынша іс-тәжірибе 

бағдарламаларын жасау, бекітуге ұсыну. 

25.08.2023ж Д А Сайтмуратов 

ПБ оқытушылары 

10 ДТ  мамандығының ІV курс  

студенттерінің педагогикалық іс-тәжірибесі 

бойынша ұйымдастыру конференциясын өткізу, 

мектептерге бөлу, әдіскерлер тағайындау.  

25.08.2023ж Д А Сайтмуратов 

ПБ оқытушылары  

11 Пән бірлестігінің жас оқытушыларына 

тәлімгерлер тағайындау, сабақтарына 

ену,әдістемелік көмек көрсету және әдістемелік 

талдау жасау. 

25.08.2023ж Бекітілген жетекшілер 

12 Оқытушылардың өзара сабаққа ену кестесін 

дайындау 

25.08.2023ж Д А Сайтмуратов 

ПБ оқытушылары 

13 Салауатты өмір салты және спорт секциясы 

үйірмелерін бөліп беру. 

25.08.2023ж Д А Сайтмуратов 

ПБ оқытушылары 

14 Түрлі мәселелер 25.08.2023ж Д А Сайтмуратов 

ПБ оқытушылары 

 2- отырыс       

1 «13-Қыркүйек «Дүние жүзілік спорт күніне» 

арналған «Коллежд ішілік студенттер арасындағы 

спартакиадалық жарыс 

Кесте бойынша 
Дене тәрбиесі және спорт 

пән бірлестігі 

2 Пән бірлестік оқытушыларының жеке жұмыс 

бойынша  іс-шараларының жүргізілу барысы 

5.09.2022ж Д А Сайтмуратов 

ПБ оқытушылары 

. 

3 Колледж студенттері арасында кіші футбол 

лигасын ашу және ұйымдастырып өткізу. 
Кесте бойынша 

Хадиметов Ш.Э Дене 

тәрбиесі мұғәлімдері. 

4 Оқытушылардың өзара сабаққа ену бойынша есеп 

беруі. 

Кесте бойынша ПБ оқытушылары 

5 Жаңа келген жас оқытушыларға жетекшілер 

тағайындау. Әдістемелік көмек. 

Кесте бойынша Д А Сайтмуратов 

ПБ оқытушылары 

6 2022-2023 оқу жылының бөлім бойынша НОБД 

құжаттарын толық тапсырылуын, қажетті 

өзгерістер сәйкесінше толықтырылуын қадағалау. 

Кесте бойынша Д А Сайтмуратов 

ПБ оқытушылары 

7 11--ққааззаанн  ұұссттааззддаарр  ммееррееккеессііннее  ккооллллеедджж  ммұұғғәәллііммддеерріі     Кесте Расилев Е.Р Дене тәрбиесі 



аарраассыыннддаа  үүссттеелл  ттееннннииссііннеенн  жжааррыысс  өөттккііззуу бойынша және спорт пән бірлестігі 

8 РРеессппууппллииккаа  ккүүннііннее  оорраайй  ооққыыттуушшыыллаарр  аарраассыыннддаа  

ээссттааффееттааллыыққ  жжааррыысс 
Қазан 

Дене тәрбиесі және спорт 

пән бірлестігі. 

9 Түрлі мәселелер   ПБ төрағасы, оқытушылар 

 3- отырыс    

1 Оқытушылардың ғылыми жұмыстары мен 

студенттердің ғылыми жұмыстарының 

тақырыптарын бекітіп , жетекшілер тағайындау. 

3.10.2022ж ПБ оқытушылары 

2 Міндетті бақылау жұмыстары, курстық 

жұмыстары  және пән бойынша әдістемелік 

нұсқаулардың тақырыптарын бекіту, әдістемелік 

кеңеске мәлімет беру. 

3.10.2022ж Сайтмуратов Д.А. ПБ 

оқытушылары 

3 Өткізілетін спорттық іс шараларды талқылау 3.10.2022ж Пән оқытушылары 

4 Спорт -денсаулық кепілі іс-шарасы Кесте бойынша ПБ оқытушылары 

5 Инновациялық жобалау мен инновациялық 

семинар сабақтарына білім сапасын жоғарылату 

мақсатында жас мамандармен жұмыс істеу 

3.10.2022ж Исматуллаева А.М. 

Д А Сайтмуратов 

ПБ оқытушылары 

6 Екі айда бір реттік студенттердің білімдерін 

аралық президенттік нормативтік  /рейтинг/ 

жұмыстарын талдау, кері байланыс-директорлық 

бақылау жұмыстарын ұйымдастыру 

3.10.2022ж ПБ оқытушылары 

7 ДТ 3 курс мамандықтарына конференция өткізу  3.10.2022ж  

Сайтмуратов Д.А 

Топ тәлімгерлері 

 4 отырыс Қараша  

1 «Дене тәрбиесі және спорт» пән бірлестігінің 

ашық сабақ апталығын өткізу 

Кесте бойынша ПБ оқытушылары 

2 
Колледж ішілік шашка шахмат тоғыз құмалақ 

ойынынан 1 2 курс студенттері арасында жарыс. 

Кесте бойынша Дене тәрбиесі және спорт 

пән бірлестігі. Усманов.Б 

.П 

3 
Колледж студенттері арасында волейбол лигасын 

ашу және ұйымдастырып өткізу. 

Кесте бойынша Дене тәрбиесі және спорт 

пән бірлестігі.А.А. 

Абдирахимов. 

4 Оқытушылардың жүктеме сағаттарының 

қыркүйек, қазан айларында орындалуы жайлы оқу 

бөліміне статистикалық есеп беру. 

7.11.2022ж ПБ оқытушылары 

5 ПБ оқытушылары ерекше дарынды студенттермен 

ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу, дарынды 

студенттермен жұмыс жоспары жасау. 

Кесте бойынша ПБ оқытушылары 

6 Топ тәлімгерлерінің тәрбие жұмыстарының 

орындалуы мен оқу топтарындағы студенттердің 

сабаққа қатынасуы бойынша есептерін тыңдау. 

7.11.2022ж ПБ оқытушылары 

6 ДТ мамандықтарының ІІ  курстар  

студенттерінің педагогикалық іс-тәжірибесі 

бойынша ұйымдастыру конференциясын өткізу, 

мектептерге бөлу, әдіскерлер тағайындау.  

7.11.2022ж Усманов Б  

Сайтмуратов Д.А  

Айдаралыұлы Е 

7 Қысқы сессияға сынақ, емтихан билеттерін 

дайындау, бекіту. 

7.11.2022ж ПБ оқытушылары 

8 Курстық жұмыстарды орындалу барысын 

қадағалау  

7.11.2022ж ПБ оқытушылары 

9 Оқытушылардың пән бойынша міндетті бақылау 

жұмыстарының орындалуын бақылау.   

7.11.2022ж ПБ оқытушылары  

10 МЕ болатын пәндер бойынша өткізілетін 

консультацияларды кестесін оқу әдістемелік 

7.11.2022ж ПБ оқытушылары 



бөліміне ұсыну  

11 Түрлі мәселелер 7.11.2022ж ПБ төрағасы, оқытушылар 

 5  отырыс Желтоқсан  

1 

Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күніне 

байланысты колледжішілік   волейболдан турнир Кесте бойынша 

Дене тәрбиесі және спорт 

пән бірлестігі .А. 

Абдирахимов. 

2 ПБ оқытушыларының өзара сабаққа ену 

жұмыстарының әдістемелік талдау есептерін 

қабылдау, сабаққа ену. 

5.12.2022ж ПБ оқытушылары 

3 ДТ мамандықтарының 4 курс студенттерінің 

педагогикалық   іс-тәжірибесінің қорытынды 

конференциясын өткізу,бағалау,әдістемелік 

кеңеске есеп беру. 

5.12.2022ж Топ тәлімгерлері, 

Сайтмуратов Д.А 

4 Оқытушылардың оқу сағаттарының орындалуы 

жайында оқу бөліміне статистикалық есеп беру. 

5.12.2022ж ПБ оқытушылары. 

5 Әдістемелік нұсқаулықтары мен жинақтардың 

дайындығы  туралы есеп беру. 

5.12.2022ж Пән  оқытушылары 

6 Қысқы сынақ- емтихан сессиясына дайындық 

жұмыстары  

5.12.2022ж Топ тәлімгерлері 

7 Пәндер бойынша әдістемелік құрал ретінде 

студенттерге арналған  әдістемелік нұсқаулық  

жасау 

5.12.2022ж ПБ оқытушылары  

8 Жылдық тәрбие және жұмыс жоспарларының оқу 

процесіне сай жүргізілуін қадағалау  

5.12.2022ж Сайтмуратов Д.А 

9 Облыстық семинарларға, конференцияларға 

қатысуын қадағалау  

5.12.2022ж Сайтмуратов Д.А 

10 Аттестациядан өтетін оқытушыларға әдістемелік 

көмек көрсету 

5.12.2022ж ПБ оқытушылар  

11 Аттестаттаудан өтетін оқытушылардың сабақтары 

мен сыныптан тыс іс-шараларына қатысу 

5.12.2022ж ПБ оқытушылар  

12 Түрлі мәселелер 5.12.2022ж ПБ төрағасы, оқытушылар 

 6 отырыс   

1 Қысқы сессия қорытындысын шығару, пән 

бірлестігі бойынша студенттер мен оқу 

топтарының үлгерім деңгейлері бойынша 

педагогикалық кеңеске есеп беру. 

3.01.2023ж Топ тәлімгерлері 

 

 

 

2 ПБ оқытушыларының І жарты жылдық бойынша 

оқу жүктемелері мен жеке жұмыс жоспарларының 

орындалуы туралы есептер қабылдау. 

3.01.2023ж Сайтмуратов Д.А 

3 ПБ – нің  І жарты жылдық бойынша жұмыс 

жоспарларының орындалуы туралы есеп беру. 

3.01.2023ж Сайтмуратов Д.А 

4 ДТ мамандығының ІҮ курс студенттерін диплом 

алды іс –тәжірибесі бойынша ұйымдастыру 

конференциясын өткізу, мектептерге бөлу, 

әдіскерлер тағайындау. 

3.01.2023ж Д А Сайтмуратов 

ПБ оқытушылары 

 

5 2-ші жарты жылдықта бөлінген сағат, пәндерге 

ЖОБ,КТЖ жасап әдістемелік кеңеске ұсыну. 

3.01.2023ж ПБ оқытушылары. 

6 

Колледж мұғәлімдері арасында эстафеталық 

жарыс ұйымдастыру Кесте бойынша 

Дене тәрбиесі және спорт 

пән бірлестігі. 

Умирбеков.Б. 

7 Түрлі мәселелер 3.01.2023ж ПБ төрағасы, оқытушылар 

 7 отырыс   

1 Студенттер контингенті мен оның ағымы 

бойынша тәлімгерлердің  есебін  

6.02.2023ж Тәлімгерлер 

Сайтмуратов Д.А 



тыңдау. 

2 Оқытушылардың  ғылыми  жұмыстары  бойынша  

конференцияға қатынасу, қорытындысы бойынша 

есептерін  қабылдау. 

6.02.2023ж Сайтмуратов Д.А 

3 Оқытушылардың    сабақтарына ену  талдау. 6.02.2023ж Жетекшілер 

4 ДТ  мамандықтарының   

ІІІ курс студенттерінің педагогикалық іс-

тәжірибесі бойынша ұйымдастыру 

конференциясын өткізу, мектептерге бөлу, 

әдіскерлер тағайындау. 

6.02.2023ж  

Д А Сайтмуратов 

ПБ оқытушылары  

5 Мектептерге үгіт-насихат жасауды жоспарлау. 6.02.2023ж ПБ оқытушылары 

Сайтмуратов Д.А 

6 
Колледж ішілік шашка шахмат тоғыз құмалақ 

ойынынан 1 2 курс студенттері арасында жарыс. 

Кесте бойынша Дене тәрбиесі және спорт 

пән бірлестігі Усманов.Б 

.П. 

7 

Колледж студенттері арасында баскетболдан 

Және волейболдан  жарыс 

Кесте бойынша Дене тәрбиесі және спорт 

пән бірлестігі. 

Д.А.Сайтмуратов. А. 

Абдирахимов. 

8 

Колледж ішілік күшпен сынысатын спорттық  

жарыс 

Кесте бойынша Дене тәрбиесі және спорт 

пән 

бірлестігі.Умирбеков.Б 

9 Түрлі мәселелер 6.02.2023ж ПБ төрағасы, оқытушылар 

 8 отырыс   

1 Ақпан айы  бойынша студенттердің үлгерім  

деңгейлері  бойынша пән оқытушылары  мен 

тәлімгерлердің  есептерін  қабылдау, әдістемелік  

кеңеске материал дайындау 

 

6.03.2023ж 

Тәлімгерлер  мен пән 

оқытушылары 

2 Халықаралық әйелдер мерекесі күніне арналған 

колледж студенттері арасында баскетбол 

жарысын ұйымдастыру(қыздар) 

Кесте бойынша Дене тәрбиесі және спорт 

пән бірлестігі. 

Д.А.Сайтмуратов. 

3 «Наурыз-құт, береке бастауы!» — наурыз 

мерекесіне арнап колледж студенттері арасында 

ұлттық ойындардан жарыс өткізу  

Кесте бойынша Дене тәрбиесі және спорт 

пән бірлестігі. 

Умирбеков.Б 

4 Тәлімгерлердің  тәрбие  жұмыстары  бойынша  

есептерін  қабылдау 

6.03.2023ж Сайтмуратов Д.А  

5 Колледж  көлемінде өткізіліп  жатқан  мәдени  іс-

шараларға  қатысу  

6.03.2023ж ПБ оқытушылары 

6 ДТ мамандығының ІІІ курс студенттерінің 

педагогикалық   іс-тәжірибесінің қорытынды 

конференциясын өткізу, бағалау, әдістемелік 

кеңеске есеп беру. 

6.03.2023ж Д А Сайтмуратов 

ПБ оқытушылары 

7 Мемлекеттік емтихан сұрақтарын дайындап 

өткізу. 

6.03.2023ж Пән оқытушылар 

8 Өзара сабаққа ену бойынша оқытушылардың 

есептерін қабылдау. 

6.03.2023ж Пән оқытушылары. 

9 Оқытушылардың пән бойынша міндетті бақылау 

жұмыстарының орындалуын бақылау   

6.03.2023ж Сайтмуратов Д.А 

10 Емтихан билеттері мен тест сұрақтарын қарау 

және бекіту 

6.03.2023ж Сайтмуратов Д.А 

11 Түрлі мәселелер 6.03.2023ж ПБ төрағасы, оқытушылар 

                 9 отырыс   

1 Тәрбие  жұмыстарының  орындалуы  бойынша 

тәлімгерлердің   есебін  қабылдау, педагогикалық  

кеңеске  есеп беру 

3.04.2023ж Топ тәлімгерлері 



2 Бітіруші курс  студенттерін  мемлекеттік 

емтиханға жіберу 

3.04.2023ж Пән оқытушылары 

3 Міндетті  бақылау жұмыстарының  орындалуы  

бойынша  пән оқытушыларының  есептерін  

қабылдау, әдістемелік  кеңеске  материал 

дайындау 

3.04.2023ж Арнайы комиссия 

 

 

4 Әдістемелік нұсқаулықтардың дайындығын 

тексеру, бекітуге ұсыну. 

3.04.2023ж Арнайы комиссия 

 

5 Курстық жұмыстарын орындалуын қадағалау  3.04.2023ж Пән оқытушылары 

6  Колледжішілік футболдан жарыс 1,2,3 курс ер 

балдар арасында  және қыздар 

Кесте бойынша Дене тәрбиесі және спорт 

пән 

бірлестігі.Хадиметов.Ш.Э 

7 Колледж студенттері арасында баскетболдан  

жарыс ұйымдастыру 

Кесте бойынша Дене тәрбиесі және спорт 

пән бірлестігі. 

Д.А.Сайтмуратов. 

8 Түрлі мәселелер 3.04.2023ж ПБ төрағасы, оқытушылар 

 10 отырыс   

1 Ұлы жеңістің 78 жылдығына арнап колледж 

студенттері арасында қол күрестен жарыс 

Кесте бойынша Дене тәрбиесі және спорт 

пән бірлестігі. 

Умирбеков.Б. 

2 9 мамыр Жнңіс күніне арналған  оқытушылар 

арасында валейболдан  жарыс 

Кесте бойынша Дене тәрбиесі және спорт 

пән бірлестігі.А. 

Абдирахимов. 

3 Футболдан жарыс колледж біріншілігі Кесте бойынша Дене тәрбиесі және спорт 

пән бірлестігі 

.Хадиметов.Ш.Э. 

4 Жазғы сессияға  студенттерді  жіберу, өткізу, 

қорытындысы  бойынша  есеп  беру 

3.05.2023ж Пән  оқытушылары, топ 

тәлімгерлері. 

5 ДТ мамандықтарының  ІІ курс және  , ДТ 

мамандықтарының  ІІІ курс студенттерінің 

педагогикалық іс-тәжірибесі бойынша 

ұйымдастыру конференциясын өткізу,мектептерге 

бөлу, әдіскерлер тағайындау. 

3.05.2023ж Пән  оқытушылары, топ 

тәлімгерлері. 

6 ПБ  бойынша  курстық  жұмыстардың 

орындалу  барысы  туралы  есеп  беру 

3.05.2023ж Пән  оқытушылары, топ 

тәлімгерлері. 

7 ПБ - да  жұмыс атқарып  жатқан  пән 

үйірмелерінің  есептерін  қабылдау,  

педагогикалық  кеңеске  талдама  есеп  беру 

3.05.2023ж Үйірме жетекшілері. 

8 Түрлі мәселелер 3.05.2023ж ПБ төрағасы, оқытушылар 

           11 отырыс   

1 Оқу жылының  қорытындысы   бойынша  пән 

бірлестіктері  оқытушыларының  оқу  жүктеме 

сағаттарының  орындалуы  туралы  есептерін 

қабылдау. 

5.06.2023ж 

 

Сайтмуратов Д.А 

2 Оқытушылардың жеке жұмыс жоспарларының 

орындалуы  бойынша  педагогикалық кеңеске  

материал  дайындау  

5.06.2023ж Сайтмуратов Д.А 

3 Жазғы  сессия  қорытындысы  бойынша 

тәлімгерлердің  есептерін  қабылдау .  

5.06.2023ж Сайтмуратов Д.А 

4 Мемлекеттік  емтихан  қорытындысын  шығару, 

педагогикалық  кеңеске  есеп  беру 

5.06.2023ж Сайтмуратов Д.А 

5 Тәрбие  жұмыстары  бойынша  тәлімгерлердің 

есептерін  қабылдау, есеп  беру.  

5.06.2023ж Сайтмуратов Д.А 

6 Пән бірлестігінің  2022-2023 оқу  жылдарында 

атқарған  жұмысы  туралы  қорытынды  талдама  

5.06.2023ж Сайтмуратов Д.А 



есеп   тапсыру .  

7 2023-2024 оқу   жылына жоспар  түзу, сағат   

көлемін  дайындау, вакант  орындарға  сұраныс 

беру. 

5.06.2023ж Сайтмуратов Д.А 

8 Түрлі мәселелер 5.06.2023ж ПБ төрағасы, оқытушылар 

                                          

 

 

 

 

 

 

   Пән бірлестігі төрағасы                                              Сайтмуратов Д.А 


