
АНВАР ИСМАИЛОВ АТЫНДАҒЫ КӘСІПТІК КОЛЛЕДЖ

«Бекітемін»
Анвар Исмаилов атындағы 
кәсіптік колледжінің оқу ісі 

жөніндегі басшы орынбасары

«Жалпы білім беретін пәндср» пән бірлестігінің 2022-2023 оқу 
жылына 

арналған отырыс жоспары.

Ақсукент - 2022 ж.



/с
Атқарылатын іс-шаралар Мерзімі Жауапты оқытушылар

1 отырыс гамыз
1 Пән бірлестігінің 2022-2023 оқу жылына арналған 

жүмыс жоспарын талқылау және педагогикалық 
кеңестің талқылау және бекіту.( 130,384, 553, 604 
бүйрық)

26.08.2022ж Хидирбаев У.О.

2 Пән бірлестігі оқытушыларының жүктеме 
сағаттарын бөліп беру.

26.08.2022ж Хидирбаев У.О.

3 ПБ оқытушыларына өндірістік қүжаттарды 
толтыру, жүргізу міндеттерін бөліп беру.

26.08.2022ж Хидирбаев У.О.

4 Пән бірлестікке қарасты кабинеттерді жаңа оқу 
жылына дайындау.

26.08.2022ж Хидирбаев У.О.

5 Оқытушылардың жүмыс оқу, күнтізбелік- 
тақырыптық және жеке жұмыс жоспарларын 
талкылап бекіту, әдістемелік кеңестің бекітуіне 
ұсыну

26.08.2022ж Хидирбаев У.О.

6 Ton тәлімгерлерін тағайындау 26.08.2022ж Абзелова ¥., Хидирбаев У
7 Тәрбие жүмыстарының жоспарын бекіттіру 26.08.2022ж Абзелова ¥.0.

2 отырыс Қыркүйек
1 Білім күнін атап өту. 02.09.2022ж Ton тәлімгерлері
2 Бақылау жұмыстарына оқу-әдістемелік

материалдардың дайындығы туралы жиналыс 
өткізу:
• Курстық, бақылау жүмыстар
• Ағымдағы емтихан және сынақтар

02.09.2022ж Хидирбаев У.О.
ПБ оқытушылары

3 Пән бірлестігінің жас оқытушыларына 
тәлімгерлер тағайындау, әдістемелік көмек 
көрсету және әдістемелік талдау жасау.

02.09.2022ж Бекітілген жетекшілер

4 Химия және биология, орыс тілі, қазақ тілі 
пәндері бойынша авторлық бағдарлама жасау.

02.09.2022ж Уразматова А, Ахназарова Н, 
Әбдіқаппар Г, Жумабаева И

5 2022- 2023 оқу жылына қабылданған, Ікурс 
студенттері бойынша сынақ кітапшаларының 
толық ашылып, тіркелуін қадағалау

02.09.2022ж Ton тәлімгерлері

6 Ton жетекшілерінің тәрбие сағаттарының өтуі. 02.09.2022ж Нурметова Д
7 Пән бірлестік оқытушыларының жеке жұмыс 

бойынша іс-шараларының жүргізілу барысы
02.09.2022ж Хидирбаев У.О.

8 Жаңа келген жас оқытушыларға жетекшілер 
тағайындау. Әдістемелік көмек.

02.09.2022ж ГІБ оқытушылары

9 2022-2023 оқу жылының бөлім бойынша НОБД 
құжаттарын толық тапсырылуын, қажетті 
өзгерістер сәйкесінше толықтырылуын қадағалау.

02.09.2022ж Ton тәлімгерлері

10 Тілдер мерекелерін атап өту. 02.09.2022ж ПБ оқытушылары 
Әбдіқаппар Г

11 Жаңадан түскен топ тәлімгерлері топтағы тәртібі 
нашар студенттер тізімдерін тәрбие бөліміне 
тапсыру.

02.09.2022ж Ton тәлімгерлері

12 "Ата-ананың бала тәрбиесіндегі жауапкершілігі" 
атты іс -шара

02.09.2022ж Ton тәлімгерлері

3-отырыс Қазан
1 Ұстаздар, Қарттар мерекесін атап өту 07.10.2022ж ПБ оқытушылары.
3 Міндетті бақылау жүмыстары, курстық 

жұмыстары және пән бойынша әдістемелік
07.10.2022ж Хидирбаев У.О.

ПБ оқытушылары



нұсқаулардың такырыптарын бекіту, әдістемелік 
кеңеске мәлімет беру.

4 Инновациялық жобалау мен инновациялык 
семинар сабақтарына білім сапасын жоғарылату 
мақсатында оқытушыларды қатыстыру

07.10.2022ж Хидирбаев У.О.
ПБ оқытушылары

5 «Студенттер қатарына қабылдау» салтанатты іс- 
шара қатысу

07.10.2022ж ПБ оқытушылары

7 Пән бірлестік апталығының жоспарын бекіттіру, 
апталықты ұйымдастыру және өзара сабаққа ену

07.10.2022ж Хидирбаев У.О.
ПБ оқытушылары

8 Пәндер бойынша КИО олимпиадасына қатынасу 07.10.2022ж ПБ оқытушылары
9 Аттестация құжаттарын толтыру. Мамандықтар 

бойынша мемлекеттік аттестацияға дайындық.
07.10.2022ж Хидирбаев У.О.

ПБ оқытушылары

4 отырыс Қараша
1 Оқытушылардың жүктеме сағаттарының 

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

04.11.2022ж ПБ оқытушылары

2 Екі айда бір реттік студенттердің білімдерін 
аралык бақылау/рейтинг/ жұмыстарын талдау, 
кері байланыс-директорлық бақылау жұмыстарын 
үйымдастыру

04.11.2022ж Хидирбаев У.О.
ПБ оқытушылары

3 Ton тәлімгерлерінің тәрбие жұмыстарының 
орындалуы мен оқу топтарындағы студенттердің 
сабаққа қатынасуы бойынша есептерін тыңдау.

04.11.2022ж ПБ оқытушылары

4 Қысқы сессияға сынақ, емтихан билеттерін 
дайындау, бекіту.

04.11.2022ж ПБ оқытушылары

5 Бақылау жүмыстарды орындалу барысын 
қадағалау

04.11.2022ж ПБ оқытушылары

6 ME болатын пәндер бойынша өткізілетін 
консультацияларды бақылау және кестесін құру

04.11.2022ж ПБ оқытушылары

7 Қазақстан халқы ассамблеясы аясында қазақ 
халқының салт дәстүрлері бойынша 
үйымдастырылатын іс-шараға студенттер мен 
оқытушыларды қатыстыру

04.11.2022ж ПБ оқытушылары

8 Оқытушылардың пән бойынша міндетті бақылау 
жұмыстарының орындалуын бақылау.

04.11.2022ж ПБ оқытушылары

9 «ҚР Тәуелсіздігінің 31 жылдығына» орай 
үйымдастырылатын іс-шараларға қатынасу

04.11.2022ж ГІБ оқытушылары

10 «Денсаулық-зор байлық атгы» іс-шара дайындық 04.11.2022ж Уразматова A
11 Химия және биология пәндері бойынша КИО 

олимпиадасына қатынасу

04.11.2022ж Уразматова А.С.
Нурметова Д. А.
Хидирбаев У.О.

12 Физика пәні бойынша КИО олимпиадасына 
қатынасу

04.11.2022ж ПБ оқытушылары 
Қуанишева М 
Бейсенбай Ж 
Ембердиева Б

5 отырыс Желтоқсан
1 ПБ оқытушыларының өзара сабаққа еиу 

жүмыстарының әдістемелік талдау есептерін 
қабылдау, сабаққа ену.

09.12.2022ж ПБ оқытушылары

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

09.12.2022ж ПБ оқытушылары.

3 Әдістемелік нұскаулықтары мен жинақтардың 
дайындығы туралы есеп беру.

09.12.2022ж Пән окытушылары



Студенттерді МАБ -қа қатысуын бақылау, көмек 
көрсету.

09.12.2022ж ПБ оқытушылары.

/5 «ҚР Тәуелсіздігінің 31 жылдығына» орай 
үйымдастырылатын іс-шараларға студенттер мен 
оқытушыларды қатыстыру

09.12.2022ж Ton тәлімгерлері

6 Қысқы сынақ- емтихан сессиясына дайындык 
жұмыстары

09.12.2022ж Ton тәлімгерлері

7 Пәндер бойынша әдістемелік құрал ретінде 
студенттерге арналған әдістемелік нұсқаулық 
жасау

09.12.2022ж ПБ оқытушылары

8 Жылдық тәрбие және жұмыс жоспарларының оқу 
процесіне сай жүргізілуін қадағалау

09.12.2022ж Хидирбаев У.О.

9 Облыстық семинарларға, конференцияларға 
қатысуын қадағалау

09.12.2022ж Хидирбаев У.О.

10 Аттестациядан өтетін оқытушыларға әдістемелік 
көмек корсету

09.12.2022ж ПБ оқытушылар

11 Аттестаттаудан өтетін оқытушылардың сабақтары 
мен сыныптан тыс іс-шараларына қатысу

09.12.2022ж ПБ оқытушылар

12 Жаңа жыл мерекесін өткізу 09.12.2022ж ПБ оқытушылар

6 отырыс
Қацтар

1 Қысқы сессия қорытындысын шығару, пән 
бірлестігі бойынша студенттер мен оқу 
топтарының үлгерім деңгейлері бойынша 
педагогикалық кеңеске есеп беру.

06.01.2023ж Ton тәлімгерлері

2 Екі айда бір реттік студенттердің білімдерін 
аралық бақылау/рейтинг/ жүмыстарын талдау, 
кері байланыс-директорлық бакылау жұмыстарын 
үйымдастыру

06.01.2023ж ПБ окытушылары

2 ПБ оқытушыларының 1 жарты жылдық бойынша 
оқу жүктемелері мен жеке жүмыс жоспарларының 
орындалуы туралы есептер қабылдау.

06.01.2023ж Хидирбаев У.О.

3 ПБ - нің I жарты жылдық бойынша жұмыс 
жоспарларының орындалуы туралы есеп беру.

06.01.2023ж Хидирбаев У.О.

4 2-ші жарты жылдықта бөлінген сағат, пәндерге 
ЖОБ,КТЖ жасап әдістемелік кеңеске ұсыну.

06.01.2023ж ПБ окытушылары.

7 отырыс Ақпан
1 Студенттер контингенті мен оның ағымы 

бойынша тәлімгерлердің есебін 
тыңдау.

03.02.2023ж Тәлімгерлер
Хидирбаев У.О.

2 Оқытушылардың сабақтарына ену талдау. 03.02.2023ж. Жетекшілер
3 Мектептерге үгіт-насихат жасауды жоспарлау. 03.02.2023ж ПБ оқытушылары
4 «Жасөспірімдер мен жастардың репродуктивтік 

денсаулығын сақтау» іс -шара дайындау
03.02.2023ж ПБ оқытушылары

5 Колледж ішілік WorldSkills байқауын өткізу 03.02.2023ж ПБ окытушылар
8 отырыс Наурыз

1 Ақпан айы бойынша студенттердің үлгерім 
деңгейлері бойынша пән оқытушылары мен 
тәлімгерлердің есептерін қабылдау, әдістемелік 
кеңеске материал дайындау

03.03.2023ж
Тәлімгерлер мен пән 
оқытушылары

2 8 - Наурыз мерекесіне орай концерттік 
бағдарлама, ашық тәрбие сағаттарын 
үйымдастыру.

03.03.2023ж ПБ оқытушылары

3 «Ана-асылым, ана-бақытым» іс -шара 03.03.2023ж Бейсенбай Ж



ұйымдастыру.
«Қош келдің Наурыз» атты мерекесін 
ұйымдастыру

03.03.2023ж ГІБ окытушылары

Екі айда бір реттік студенттердің білімдерін 
аралық бақылау/рейтинг/ жұмыстарын талдау, 
кері байланыс-директорлык бақылау жұмыстарын 
үйымдастыру

03.03.2023ж ПБ окытушылары

6 Тәлімгерлердің тәрбие жұмыстары бойынша 
есептерін қабылдау

03.03.2023ж Хидирбаев У.О.

7 Колледж көлемінде өткізіліп жатқан мәдени іс- 
шараларға қатысу

03.03.2023ж ПБ оқытушылары

8 Мемлекеттік емтихан сұрақтарын дайындап 
өткізу.

03.03.2023ж ГІБ оқытушылары

9 Өзара сабаққа ену бойынша оқытушылардың 
есептерін қабылдау.

03.03.2023ж Пән оқытушылары.

10 Емтихан билеттері мен тест сұрақтарын қарау 
және бекіту

03.03.2023ж Хидирбаев У.О.

9 отырыс
Сәуір

1 Тәрбие жүмыстарының орындалуы бойынша 
тәлімгерлердің есебін қабылдау, педагогикалық 
кеңеске есеп беру

07.04.2023ж Ton тәлімгерлері

2 Бітіруші курс студенттерін мемлекеттік 
емтиханға пәндер бойынша дайындық 
жұмыстарын жүргізу.

07.04.2023ж Пән оқытушылары

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

07.04.2023ж Арнайы комиссия

4 Курстық жұмыстарын орындалуын қадағалау 07.04.2023ж Пән оқытушылары
5 Әдістемелік нұсқаулықтардың дайындығын 

тексеру, бекітуге ұсыну.
07.04.2023ж Арнайы комиссия

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

07.04.2023ж Пән оқытушылары

7 «Берекелі дастархан сыры-білікті қолда» іс- 
шараға дайындық

07.04.2023ж Қуанишева М

10 отырыс
Мамыр

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

12.05.2Ө23ж Пән окытушылары, топ 
тәлімгерлері.

2 ПБ бойынша курстық жұмыстардың 
орындалу барысы туралы есеп беру

12.05.2023ж Пән оқытушылары, топ 
тәлімгерлері.

3 ПБ - да жұмыс атқарып жатқан пән 
үйірмелерінің есептерін қабылдау, 
педагогикалық кеңеске талдама есеп беру

12.05.2023ж Үйірме жетекшілері.

4 ME болатын пәндер бойынша өткізілетін 
консультацияларды бақылау және кестесін құру

12.05.2023ж Пән окытушылары

5 Педагогикалық теория, отандық және шетелдік 
ғылым мен техника аясындағы соңғы жетістіктер, 
тиімді педагогикалық тәжірибе туралы пед. 
ұжымды ақпараттандыру

12.05.2023ж Пән оқытушылары



11 отырыс Маусы.м
Оқу жылының қорытындысы бойынша пән 
бірлестіктері оқытушыларының оқу жүктеме 
сағаттарының орындалуы туралы есептерін 
қабылдау.

02.06.2023ж Хидирбаев У.О.

2 Оқытушылардың жеке жүмыс жоспарларының 
орындалуы бойынша педагогикалық кеңеске 
материал дайындау

02.06.2023ж Хидирбаев У.О.

3 Жазғы сессия қорытындысы бойынша 
тәлімгерлердің есептерін қабылдау .

02.06.2023ж Хидирбаев У.О.

4 Тәрбие жұмыстары бойынша тәлімгерлердің 
есептерін қабылдау. есеп беру.

02.06.2023ж Хидирбаев У.О.

6 Пән бірлестігінің 2022-2023 оқу жылдарында 
атқарған жүмысы туралы қорытынды талдама 
есеп тапсыру .

02.06.2023ж Хидирбаев У.О.

7 2023-2024 оқу жылына жоспар түзу, сағат 
көлемін дайындау, вакант орындарға сүраныс 
беру.__ _ _

02.06.2023ж Хидирбаев У.О.

ІІән бірлестігінің торағасы: Хидирбаев У.О.


