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«Жалпы білім беретін пәндер» пән бірлестігінің құрамы

1. Хидирбаев Улугбек Орумбаевич - ГІЦК төрағасы
2. Нурметова Дилбар Авазхановна - ПЦК оқытушысы
3. Уразматова Ардак Сериковна - ПЦК окытушысы
4. Джанабаева Жанна Сатыбалдиевна - ПЦК оқытушысы
5. Ахназарова Нигора Равшанбековна - ПЦК оқытушысы
6. Әбдіқаппарова Гавхар Әбдікеримқызы - ПЦК оқытушысы
7. Қуанишеа Мереке Бисеновна - ПЦК оқытушысы
8. Ембердиева Баян Маратовна - ПЦК оқытушысы
9. Бейсенбай Жанат Әділханқызы - ПЦК окытушысы
10. Абзелова Ұлпан Оралбекқызы - ПЦК оқытушысы
11. Жумабаева Индира Муратбековна - ПЦК окытушысы
12. Турсуметов Адилбек Абдурахманович - ПЦК оқытушысы
13. Шатемирова Акида Рахматуллаевна - ПЦК оқытушысы
14. Кушербаева Ултай - ПЦК оқытушысы
15. Онғарбаева Әйгерім Жанболатқызы - ПЦК окытушысы



Пән бірлестіктің ұйымдастыру жұмыстарының мақсат, міндеттері.

• Оқыту әдісі мен формаларын дамыта отырып студенттердің сабаққа қатысу 
және үлгерім көрсеткіштерін асыру, оқу процессінің ұйымдастырылуымен, 
жоспарлануын дамыту, оқу процесінің әдістемелік камтамасыздандыруын дамыту.
• Инновациялық тәжірибелердің сараптамасы критерийлерін өңдеу, 
инновациялық жұмыс бағытын бақылау.
• Оқытатын және қолданбалы бағдарламаларды барлық кезеңдерімен, кеңінен 
компьютерлік техникамен қамтамасыздандырылған акпараттық технологияларды 
қолдану.
• Білім сапасымен окыту нәтижесінің бақылауы үшін үздіксіз мониторинг 
және білім сапасының менеджмент жүйесіи енгізу.
• Оқытушылардың қызметіндегі рейтингтік бағалау жүйесін одан әрі қолдану.
• Пән бірлестіктің материалдық-техникалық базасын заманға сай құрал- 
жабдықтармен, ор техникамен, техникалық және дидактикалық оқыту тәсілдерімен 
қамтамасыздандыруды күшейту, нығайту және толық жетілдіру.
• Студенттердің педагогикалық іс-тәжірибелерінің ұйымдастырылуын және 
одан әрі жүмыска орналасу мониторингін нығайту мақсатында әлеуметтік 
серіктестікті күшейту.
• Пән бірлестік және мамандыққа қатысты кітап корын мемлекеттік тілдегі 
қағаз және электрондық оқулық (диск) түріндегі, заманға сай оқу - әдістемелік 
әдебиеттер есебінен толтыру.



№ Жұмыс, іс-шара түрі Уақыты Жауапты Орындал- 
ғаны 

туралы 
белгі

1. Оқу процесін ұйымдастыру және жоспарлау
1.1 Пән бірлестігінің 2022-2023 оқу жылына 

арналған жүмыс жоспарын талқылау және 
педагогикалық кеңесті талқылау және 
бекіту.(130,384, 553, 604 бұйрық)

Тамыз Хидирбаев У.О.

1.2 Пән бірлестігі оқытушыларының жүктеме 
сағаттарын бөліп беру.

Тамыз Хидирбаев У.О.

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

Тамыз Хидирбаев У.О.

1.4 Пән бірлестікке қарасты кабинеттерді жаңа 
оқу жылына дайындау.

Тамыз Хидирбаев У.О.
ГІБ оқытушылары

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

Тамыз Хидирбаев У.О.

1.6 Мамандықтар бойынша іс-тәжірибе
бағдарламаларын жасау, бекітуге үсыну.

Тамыз Ton тәлімгерлері

1.7 Мамандық бойынша авторлық бағдарлама 
шығару

1 семестр Уразматова A 
Әбдіқаппар Г 
Жумабаева И

1.8 Оқытуды одан әрі ақпараттандыру бойынша 
жұмысты жалғастыру, мамандардың кәсіби 
біліктілігін қалыптастыру құралы ретінде 
білім алушылардың өздігінен әрекет етуін 
дамыту

Жыл бойы ПБ оқытушылары

1.9 Жаңа технологияларды енгізу, оку 
процесіне оқу-әдістемелік, дидактикалық 
материалдарды енгізу, оқу сабактарын 
өткізудің сапасын арттыру

Жыл бойы Әдіскер

ПБ оқытушылары

1.10 Бақылау жұмыстарына оқу-әдістемелік 
материалдардың дайындығы туралы 
жиналыс өткізу:
• Курстық, бақылау жүмыстар
• Ағымдағы емтихан және сынақтар 
Мемлекеттік емтихан жұмыстары

Кесте 
бойынша

ПБ оқытушылары

1.11 2022-2023 оқу жылының бөлім бойынша 
НОБД құжаттарын толық тапсырылуын, 
қажетті өзгерістер сәйкесінше
толықтырылуын қадағалау.

Қыркүйек Хидирбаев У.О. 
АбзеловаҮ. 
Нартаев Ф.

1.12 Бастауыш білім беру бойынша студенттерді 
Worlds Kilds жоспарын бекіту.

Кесте 
бойынша

Абзелова Ұ

1.13. Білім беру сапасын бағалау, оның 
мемлекеттік білім беру - кәсіптік 
бағдарламаларға сәйкестігін анықтау 
мақсатында оқу топтарында рейтинг өткізу.

2 айда 1 
рет

Пән 
оқытушылары, 
оқу бөлімі

1



A.

r

Оқытуды одан әрі ақпараттандыру бойынша 
жүмысты жалғастыру, мамандардың кәсіби 
біліктілігін қалыптастыру қүралы ретінде 
білім алушылардың өздігінен әрекет етуін 
дамыту.

Жыл бойы Пб төрағасы

1.15. Жаңа технологияларды енгізу, оқу 
процессіне оқу - әдістемелік, дидактикалық 
материалдарды енгізу, оқу сабақтарын 
өткізудің сапасын арттыру.
Оқытушылардың әдістемелік шеберлігін, 
мамандарды даярлау сапасына
жауапкершілігін арттыру.

Жыл бойы Әдіскер, ПБ
төрағасы

1.16. Аттестаттау, курстық даярлау және 
оқытудың өзге де тәсілдері арқылы педагог 
кадрлардың сапалық құрамын өсуіне, 
педагогтардың өздігінен білім алу және өзін 
- өзі дамыту, кәсіптік білімділік пен 
шеберлікті арттыру үдерістеріне әдістемелік 
сүйемелдеуді жүзеге асыру. Шетел білім 
беру мекемелерініің тәжірибесі.

Жыл бойы Пән 
оқытушылары

1.17 Қорытынды аттестация бойынша
мемлекеттік емтихандар кестесі,
мемлекеттік емтихан материалдарын 
дайындау, комиссия мүшелеріне әлеуметтік 
серіктестерден тарту, қүрамын бекіту

Ақпан ПБ оқытушылары

1.18 Оқытуды одан әрі ақпараттандыру бойыиша 
жұмысты жалғастыру, мамандардың кәсіби 
біліктілігін қалыптастыру құралы ретінде 
білім алушылардың өздігінен әрекет етуін 
дамыту

Жыл бойы ПБ окытушылары

1.19. Салалар бойынша республикалық,
халықаралық кәсіби шеберлік
конкурстарына педагогтардың қатысуы 
бойынша жұмысты ұйымдастыру.

Жыл бойы Әдіскер, ПБ 
төрағасы

1.20 Колледж кітапхана қорын көріп шығу және 
жаңа кітаптариен толықтыру.

Жыл бойы ПБ оқытушылары

1.21 Маманның кәсіби өсуінің негізі ретінде 
өндірістік оқыту мен тәжірибені 
үйымдастыру және өткізуді жетілдіру, 
әлеуметтік серіктестер және жүмыс 
берушілермен байланысты үзбеу, оқу 
процесіне жаңа технологияларды енгізу. 
Озық кәсіпорындардың тәжірибесін
насихаттау, тағлымдамадан өту

1 семестр 3 
оқытушы

2 семестр

Әбдіқаппарова Г.,

Абзелова ¥

Уразматова А, 

Жумабаева И

1.22 Міндетті бақылау жүмыстары, курстық 
жұмыстары және пән бойынша әдістемелік 
нүсқаулардың тақырыптарын бекіту, 
әдістемелік кеңеске мәлімет беру.

Кесте 
бойынша

ПБ оқытушылары

1.23 Екі айда бір ретгік студенттердің білімдерін 
аралық бақылау/рейтинг/ жүмыстарын 
талдау, кері байланыс-директорлық бақылау 
жүмыстарын ұйымдастыру

Кссте 
бойынша

ПБ оқытушылары



(ft Оқытушылардың жүктеме сағаттарының 
қыркүйек, қазан айларында орындалуы 
жайлы оқу бөліміне статистикалық есеп 
беру.

2 айда 1 
рет

ПБ оқытушылары

1.24 ME болатын пәндер бойынша өткізілетін 
консультацияларды бақылау және кестесін 
К¥РУ

Кесте 
бойынша

ГІБ оқытушылары

1.25 Ашық сабақтар өткізу, облыстық. 
республикалық және халықаралық кәсіби, 
педагогикалық шеберлік конкурстарына 
қатысу, әр түрлі деңгейдегі семинарларға, 
ғылыми-әдістемелік конференцияларға
қатысу және колледж базасында 
ұйымдастыру арқылы оқытушылардың 
педагогикалық шеберліктерін жетілдіру 
және шығармашылық шамаларын дамыту.

1 семестр

2 семестр.

жаратылыстану 
пәндері 
оқытушылары.

1.26 Оқытушылардың пән бойынша міндетті 
бақылау жұмыстарының орындалуыи 
бақылау.

Кесте 
бойынша

Хидирбаев У.О.

1.27 Сессия қорытындысын шығару, пән 
бірлестігі бойынша студенттер мен оқу 
топтарының үлгерім деңгейлері бойынша 
педагогикалық кеңеске есеп беру.

Қаңтар
Маусым

Хидирбаев У.О.

1.28 ПБ - нің І,ІІ жарты жылдық бойынша 
жұмыс жоспарларының орындалуы туралы 
есептерін қабылдау

Қаңтар
Маусым

Хидирбаев У.О.

1.29 Мектептерге үгіт-насихат жасауды
жоспарлау.

Ақпан Хидирбаева У.О.
Абзелова ¥

2. Оқу - әдістемелік жұмыс
2.1 Пән бірлестігінің жас оқытушыларына 

тәлімгерлер тағайындау, сабақтарын 
тексеру, әдістемелік көмек көрсету және 
әдістемелік талдау жасау.

Қыркүйек Исматуллаева A

2.2 Жаңа келген жас оқытушыларға жетекшілер 
тағайындау. Әдістемелік көмек.

Қыркүйек Исматуллаева A

2.3 2022 - 2023 оқу жылындағы облыстық 
деңгейде «Ашық медиа сабақтар»

Ақпан 
наурыз

Хидирбаев У. 
Әбдіқаппар Г 
Жумабекова И

2.3 Инновациялық жобалау мен инновациялық 
семинар сабақтарына білім сапасын 
жоғарылату мақсатында оқытушыларды 
қатыстыру

Қазан ПБ оқытушылары

2.4 Студенттерді халықаралық, республикалық, 
облыстық олимпиадаларға. конкурстарға 
және ғылыми-тәжірибелік
конференцияларға тарту

Жыл бойы Пән
оқытушылары

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

Қазан 
1-20

Хидирбаев У.О.

2.6 Пәндер бойынша КИО олимпиадасына 
қатынасу

Кесте 
бойынша

ПБ оқытушылары

2.8 ПБ оқытушыларының өзара сабаққа ену Жыл бойы ПБ оқытушылары



жұмыстарының әдістемелік талдау
есептерін қабылдау. сабақка ену.

2.9 Әдістемелік нүскаулыктары мен
жинақтардың дайындығы туралы есеп беру.

Жеке 
жүмыс 
бойынша

ПБ оқытушылары

2.10 Облыстық семинарларға, конференцияларға 
қатысуын қадағалау

Қараша, 
наурыз

ПБ оқытушылары

2.11

Аттестациядан өтетін оқытушыларға 
әдістемелік көмек көрсету

Желтоқсан Абзелова Ұ
Әбдіқаппар Г 
Ахназарова Н 
Жумабаева И 
Ембердиева Б

2.12 Оқытушылар арасында студенттердің 
үлгерімі, оқыту әдістемелік шеберлігі, 
біліктілік денгейі, жаңа технологияларды 
пайдалануы бойынша рейтинг өткізу.

Жыл бойы Мобильдік топ 
мүшелері

2.13 Студенттерді халықаралық, республикалық, 
облыстық олимпиадаларға. конкурстар,а 
және ғылыми - тәжірибелік
конференцияларға тарту.

Жыл бойы Пән 
оқытушылары

2.14 Қазақстан Республикасының патриоты және 
азаматы ретінде, кәсіби, зияткерлік және 
әлеуметтік шығармашылыққа қабылеті бар 
студент түлғасының дамуы, өзін - өзі 
танытуы және әлеуметтенуі үшін колайлы 
жағдайларды қүру

Жыл бойы Абзелова ¥
Ton тәлімгерлері

3. Тәрбие жұмысын ұйымдастыру және жоспарлау
3.1 Ton тәлімгерлерін тағайындау Тамыз Абзелова ¥
3.2 Тәрбие жүмыстарының жоспарын бекіттіру Тамыз Абзелова ¥.0
3.3 Ton жетекшілерінің тәрбие сағаттарының 

өтуі. Білім күнін атап өту.
Қыркүйек ПБ оқытушылары

3.4 Ахмет Байтүрсынов туғанына 90 жыл атап 
өту.

Қыркүйек Әбдіқаппар Г 
Ton тәлімгерлері.

3.5 «Жас физик», «Жас эколог» үйірмесі 
жоспарын бекіту

Қыркүйек
Қуанишева Ж
Уразматова A

3.6 "Ата-ананың бала тәрбиесіндегі
жауапкершілігі" атты іс -шара. Ата-аналар 
жиналысы

Қыркүйек ПБ оқытушылары

3.7 Ведомстволық мекемелермен бірлескен іс- 
шара-жоспарларын бекіту:
І .Сайрам аудандық ішкі істер бөлімі
2 .Салауатты өмір салты орталығы
З .Тілдерді дамыту басқармасы

Қыркүйек ПБ оқытушылары,

3.8 Ұстаздар мерекесін атап өту Қазан ГІБ оқытушылары
3.9 Мүғалімдер мерекесіне орай колледждің аға 

оқытушыларымен кездесу
Қазан ПБ оқытушылары, 

Әбдіқаппар Г
3.9 Студенттер қатарына қабылдау мерекесін 

үйымдастыру.
Қазан ПБ оқытушылары

3.9 «Күз - береке, күз-мереке» жәрмеңке Қазан Ton тәлімгерлері
3.10 Қазақстан Республикасының патриоты және 

азаматы ретінде, кәсіби, зияткерлік және
Жыл бойы Абзелова ¥

Ton тәлімгерлері



әлеуметтік іпығармашылыққа қабылеті бар 
студент тұлғасының дамуы, өзін - өзі 
танытуы және әлеуметтенуі үшін қолайлы 
жағдайларды құру

3.11. Мемлекеттік және баскада тілдерді игеру 
арқылы әлемдік және ұлттық мәдениетті 
студенттердің игерулері үшін барлық 
жағдай жасау, Қазақстан халықтарының 
дәстүрлері мен мәдениеттерімен танысу 
және қабылдау, үлтаралық толеранттық 
қарым - қатынас мәдениетін тәрбиелеу.

Жыл бойы Абзелова ¥
Ton тәлімгерлері

3.12 «ҚР Тәуелсіздігінің 31 жылдығына» орай 
ұйымдастырылатын іс-шараларға қатынасу

Қараша ПБ оқытушылары

3.13 «Қазақстандықтар - Болашағы Біртүтас 
үлт!» тақырыбында дебат өткізу

Қараша Ахназарова Н,
Худайбергенова С

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

Желтоқсан ПБ оқытушылары

3.15 Жаңа жыл мерекесін өткізу Желтоқсан ПБ оқытушылары
3.16 8 - Наурыз мерекесіне орай концерттік 

бағдарлама, ашық тәрбие сағаттарын 
ұйымдастыру.

Наурыз ПБ оқытушылары

3.17. Экологиялық шаралар өткізу, топтарда 
санитарлық-тазалық жүмыстарын жүргізіп, 
үйымдастыру

Ай сайын Пб оқытушылары

3.18. Терроризм мен діни экстремизмнің алдын- 
алу шараларын өткізу

Ай сайын Пб окытушылары

3.19 Заң қызметкерлері комегімен лекциялар: 
«Жол ережесін бүзбайық» «Құқық-әділет 
пен парасат жолы»
«Жасөспірім, назар аудар!», «Заңды 
қадірлейтін азамат болуға тиіспіз» және т.б. 
(рейдтер өткізу)

Жыл бойы Пб оқытушылары

3.20 Луған соғысьгна қатысқан интернационалды 
жауынгерлермен кездесу «Батырлар ерлігіне 
шолу жасау»

Ақпан Пб оқытушылары

3.21 «Отан үшін от кешкендер»Жеңіс күніне 
арналған жалпы колледждік іс-шара

Мамыр Пб оқытушылары

3.22 Саяси репрессияға ұшырағандарды еске алу 
күні (дәрістер, сұхбаттар. саяси
ақпараттарды фильмдер арқылы көрсету)

Мамыр Ton тәлімгерлері

3.23 «Таза сессия!» акциясы Мамыр - 
маусым

Ton тәлімгерлері

3.28 Тәрбие жұмыстары бойынша
тәлімгерлердің
есептерін қабылдау. 2022-2023 оқу
жылына тәрбие жұмысы бойынша ұсыныс 
беру

Маусым 

___________

Хидирбаев У.О.

Пән бірлестік төрағасы: Хидирбаев У.О.


