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«Медицина» пән бірлестігінің  2022-2023 оқу жылына арналған  
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Ақсукент – 2022 ж. 

 

 



Р/с  

Атқарылатын  іс-шаралар 

 

Мерзімі 

 

Жауапты оқытушылар 

1.  1 отырыс Тамыз  

2.  Пән бірлестігінің 2022-2023 оқу  жылына арналған 

жұмыс жоспарын талқылау және педагогикалық 

кеңестің  бекітуіне ұсыну. 

26.08.2022ж Балғабай А.С. 

3.  Пән бірлестігіне қарасты ББ бойынша 

стратегиялық жоспар құру, бекітуге ұсыну. 

26.08.2022ж ПБ төрайымы, арнайы пән 

оқытушылары. 

4.  Пән бірлестігі оқытушыларының жүктеме 

сағаттарын бөліп беру. 

26.08.2022ж Шатемирова А.Р. 

Балғабай А.С. 

5.  Пән бірлестікке қарасты кабинеттерді жаңа оқу 

жылына дайындау. 

26.08.2022ж Балғабай А.С. 

Кабинет меңгерушілері 

6.  Оқытушылардың жұмыс оқу, күнтізбелік-

тақырыптық  және жеке жұмыс жоспарларын 

талқылап бекіту,  әдістемелік кеңестің  бекітуіне 

ұсыну 

26.08.2022ж Балғабай А.С. 

7.  Мамандықтар бойынша іс-тәжірибе 

бағдарламаларын жасау, бекітуге ұсыну. 

26.08.2022ж Балғабай А.С. 

8.  Пән бірлестігінің жас оқытушыларына 

тәлімгерлер тағайындау, сабақтарына ену, 

әдістемелік көмек көрсету және әдістемелік 

талдау жасау. 

26.08.2022ж Беккулиева С.Ж. 

9.  Оқытушылардың өзара сабаққа ену кестесін 

дайындау 

26.08.2022ж Балғабай А.С. 

Беккулиева С.Ж. 

10.  Жұмыс барысында аудиторияларда санитарлық 

гигиеналық талаптарды қамтамасыз ету. 

26.08.2022ж ПБ төрайымы, аудиторияларға 

жауапты оқытушылар 

11.  Түрлі мәселелер 26.08.2022ж ПБ төрайымы, оқытушылар 

 2- отырыс       

1.  Білім күнін атап өту 02.09.2022ж. Топ тәлімгерлері 

2.  Оқушыларды  үйірме  жұмысның жоспарын құру, 

үйірме мүшелерінің тізімдерін нақтылау . 

01.09.2022ж. Рахманбериева М.М. 

Абдугаппарова Д.Р. 

Беккулиева С.Ж. 

3.  Ата-аналар жиналысын өткізу. Кесте бойынша Топ тәлімгерлері 

 

4.  5-қыркүйек Тіл мерекесіне арналған іс-шараға 

қатысу 

Кесте бойынша ПБ топ тәлімгерлері, 

студенттер 

5.  Өзара сабаққа ену кестесін түзіп, колледж 

әдіскеріне өткізу 

02.09.2022ж. Балғабай А.С. 

ПБ оқытушылары 

 

6.  Түрлі мәселелер 02.09.2022ж. Балғабай А.С. 

ПБ оқытушылары 

 3-отырыс   

 

1.  Ұстаздар мерекесін атап өту Кесте бойынша ПБ оқытушылары. 

Топ тәлімгерлер 

2.  Пән бойынша студенттерді Worlds Kilds 

олимпиадасына дайындау жұмыстары. 

7.10.2022ж Беккуулиева С.Ж. 

Пән оқытушылары 

3.  Инновациялық жобалау мен инновациялық 

семинар сабақтарына білім сапасын жоғарылату 

мақсатында жас мамандармен жұмыс істеу 

7.10.2022ж Илесбек А.Н. 

Кендирбаева А.Р. 

4.  Бітіруші курс  студенттерін  мемлекеттік 

емтиханға дайындау 

7.10.2022ж Пән оқытушылары 

5.  ПБ оқытушыларының ашық сабақ апталығы Кесте бойынша Пән оқытушылары 

6.  Түрлі мәселелер 7.10.2022ж ПБ төрайымы, оқытушылар 



 4 отырыс Қараша  

1.  Оқытушылардың жүктеме сағаттарының 

қыркүйек, қазан айларында орындалуы жайлы оқу 

бөліміне статистикалық есеп беру. 

04.11.2022ж ПБ оқытушылары 

2.  Топ тәлімгерлерінің тәрбие жұмыстарының 

орындалуы мен оқу топтарындағы студенттердің 

сабаққа қатынасуы бойынша есептерін тыңдау. 

04.11.2022ж ПБ оқытушылары 

3.  Қысқы сессияға сынақ, емтихан билеттерін 

дайындау, бекіту. 

04.11.2022ж ПБ оқытушылары 

4.  Түрлі мәселелер 04.11.2022ж ПБ төрайымы, оқытушылар 

 5  отырыс Желтоқсан  

1.  ПБ оқытушыларының өзара сабаққа ену 

жұмыстарының әдістемелік талдау есептерін 

қабылдау, сабаққа ену. 

02.12.2022ж ПБ оқытушылары 

2.  Оқытушылардың оқу сағаттарының орындалуы 

жайында оқу бөліміне статистикалық есеп беру. 

02.12.2022ж ПБ оқытушылары. 

3.  Пәндер бойынша әдістемелік құрал ретінде 

студенттерге арналған  әдістемелік нұсқаулық  

жасау 

02.12.2022ж ПБ оқытушылары  

4.  Мемлекеттік емтихан болатын пәндер бойынша 

өткізілетін консультацияларды кестесін оқу 

әдістемелік бөліміне ұсыну  

02.12.2022ж ПБ оқытушылары 

5.  Түрлі мәселелер 02.12.2022ж ПБ төрайымы, оқытушылар 

  

6 отырыс 

  

1.  ПБ оқытушыларының І жарты жылдық бойынша 

оқу жүктемелері мен жеке жұмыс жоспарларының 

орындалуы туралы есептер қабылдау. 

04.01. 2022ж Балғабай А.С. 

2.  ПБ – нің  І жарты жылдық бойынша жұмыс 

жоспарларының орындалуы туралы есеп беру. 

04.01.2022ж Балғабай А.С. 

3.  Қысқы сессия қорытындысын шығару, пән 

бірлестігі бойынша студенттер мен оқу 

топтарының үлгерім деңгейлері бойынша 

педагогикалық кеңеске есеп беру. 

04.01.2022ж Топ тәлімгерлері 

 

 

 

4.  Түрлі мәселелер 04.01.2022ж ПБ төрайымы, оқытушылар 

 7 отырыс   

1.  Студенттер контингенті мен оның ағымы 

бойынша тәлімгерлердің  есебін  

тыңдау. 

03.02.2022ж Тәлімгерлер 

Балғабай А.С. 

2.  Колледж ішілік WorldSkills байқауын өткізу  03.02.2022ж Беккулиева С.Ж. 

ПБ оқытушылар  

3.  Мемлекеттік емтихан сұрақтарын дайындау, 

бекіту. 

03.02.2022ж Пән оқытушылар 

4.  Ауған соғысы ардагерлерімен кездесу 

ұйымдастыру  

Кесте бойынша  ПБ төрайымы, оқытушылар 

5.  Түрлі мәселелер 03.02.2022ж ПБ төрайымы, оқытушылар 

 8 отырыс   

1.  8 – Наурыз мерекесіне орай концерттік 

бағдарлама, ашық тәрбие сағаттарын  

ұйымдастыру. 

Кесте бойынша ПБ оқытушылары 

2.  «Қош келдің Наурыз» атты мерекесе студенттерді 

қатыстыру  

Кесте бойынша  ПБ топ тәлімгерлері  

3.  Тәлімгерлердің  тәрбие  жұмыстары  бойынша  

есептерін  қабылдау 

03.03.2022ж Балғабай А.С. 



4.  Колледж  көлемінде өткізіліп  жатқан  мәдени  іс-

шараларға  қатысу  

Кесте бойынша  ПБ оқытушылары 

5.  Өзара сабаққа ену бойынша оқытушылардың 

есептерін қабылдау. 

03.03.2022ж Пән оқытушылары. 

6.  Түрлі мәселелер 03.03.2022ж ПБ төрайымы, оқытушылар 

 9 отырыс   

1.  Бітіруші курс  студенттерін  мемлекеттік 

емтиханға дайындау 

07.04.2022ж Пән оқытушылары 

2.  ІІ жартыжылдыққа жоспарланған әдістемелік 

нұсқаулықтардың дайындау, бекітуге ұсыну. 

07.04.2022ж Балғабай А.С. 

3.  ІІ жартыжылдыққа емтихан билеттері мен тест 

сұрақтарын қарау және бекіту 

07.04.2022ж Балғабай А.С. 

4.  Облыстық «World Skils» жарысына студент 

қатыстыру  

07.04.2022ж Беккулиева С.Ж. 

Пән оқытушылар 

5.  Түрлі мәселелер 07.04.2022ж ПБ төрайымы, оқытушылар 

 10 отырыс   

1 Жазғы сессияға  студенттерді  жіберу, өткізу, 

қорытындысы  бойынша  есеп  беру 

05.05. 2022ж Пән  оқытушылары, топ 

тәлімгерлері. 

4 ПБ - де  жұмыс атқарып  жатқан  пән 

үйірмелерінің  есептерін  қабылдау,  

педагогикалық  кеңеске  талдама  есеп  беру 

05.05. 2022ж Рахманбериева М.М. 

Абдугаппарова Д.Р. 

Беккулиева С.Ж. 

 Түрлі мәселелер 05.05. 2022ж ПБ төрайымы, оқытушылар 

 11 отырыс   

1 Оқу жылының  қорытындысы   бойынша  пән 

бірлестіктері  оқытушыларының  оқу  жүктеме 

сағаттарының  орындалуы  туралы  есептерін 

қабылдау. 

02.06.2022ж 

 

Балғабай А.С. 

3 Жазғы  сессия  қорытындысы  бойынша 

тәлімгерлердің  есептерін  қабылдау .  

02.06.2022ж 

 

Балғабай А.С. 

5 Тәрбие  жұмыстары  бойынша  тәлімгерлердің 

есептерін  қабылдау, есеп  беру.  

02.06.2022ж 

 

Балғабай А.С. 

6 Пән бірлестігінің  2022-2023 оқу  жылдарында 

атқарған  жұмысы  туралы  қорытынды есебін 

қабылдау.  

02.06.2022ж 

 

Балғабай А.С. 

7 2022-2023 оқу   жылына жоспар  түзу, 

жоспарланган сағат   көлемін  дайындау, бос  

орындарға  сұраныс беру. 

02.06.2022ж 

 

Балғабай А.С. 

 Түрлі мәселелер 02.06.2022ж 

 

ПБ төрайымы, оқытушылар 

                                          

Пән бірлестігінің төрайымы:                   Балғабай А.С. 


