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«Бастауыш білім беру және мектепке дейінгі тәрбие» пән бірлестігінің құрамы  

 

 

1.  Шонкебаева Майра Айткожаевна - ПЦК төрайымы 

2. Исмаилова Гулчехра Камиловна - ПЦК оқытушысы 

3. Саипова Минажат - ПЦК оқытушысы 

4. Шадиева Мавлуда Ирисматовна - ПЦК оқытушысы 

5. Затыбек Айжан Сапарқанқызы - ПЦК оқытушысы 

6. Қулахметова Назокат Ахматбековна - ПЦК оқытушысы 

7. Исматуллаева Алия Мұратқызы - ПЦК оқытушысы 

8. Умарова Санабар Анартаевна - ПЦК оқытушысы 

9. Ахмедова Ранахан Абдрахмановна - ПЦК оқытушысы 

10. Аблаева Аманкуль Сайитахматқызы - ПЦК оқытушысы 

11. Бекенова Хуриниса Эргашбековна - ПЦК оқытушысы 

12. Рахматуллаева Севара Торажановна - ПЦК оқытушысы 

13. Құдайберген Сымбат – ПЦК оқытушысы 

14. Қайнарбекова Мавжуда Жавлановна ПЦК оқытушысы 

15. Әбіш Шолпан Жеңізханқызы ПЦК оқытушысы 

16. Гусейнов Аббас Магаметоглы ПЦК оқытушысы 

17. Қалдыбай Аяна Сайрамбайқызы ПЦК оқытушысы 

18. Файзуллаева Шағзода Улугбекқызы  ПЦК оқытушысы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 қамтамасыздандыруын дамыту. 

• Инновациялық тәжірибелердің сараптамасы критерийлерін өңдеу,  - 

инновациялық  жұмыс бағытын  бақылау. 

• Оқытатын және қолданбалы бағдарламаларды барлық кезеңдерімен, кеңінен 

компьютерлік техникамен қамтамасыздандырылған ақпараттық технологияларды 

қолдану. 

• Білім сапасымен оқыту нәтижесінің бақылауы үшін үздіксіз мониторинг 

және білім сапасының менеджмент жүйесін 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 жұмысқа орналасу мониторингін нығайту мақсатында әлеуметтік 

серіктестікті күшейту. 

• Пән бірлестік және мамандыққа қатысты  кітап қорын 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 жұмыс жоспарын талқылау және 

педагогикалық кеңесті талқылау және 

бекіту.(130,384, 553, 604 бұйрық) 

Тамыз Шонкебаева М.А  

1.2 Пән бірлестігі оқытушыларының жүктеме 

сағаттарын бөліп беру. 

Тамыз Шонкебаева М.А  

1.3 ПБ  оқытушыларына өндірістік  құжаттарды  

толтыру,  жүргізу  міндеттерін бөліп беру. 

Тамыз Шонкебаева М.А  

1.4 Пән бірлестікке қарасты кабинеттерді жаңа 

оқу жылына дайындау. 

Тамыз Шонкебаева М.А 

ПБ оқытушылары  

 

1.5 Оқытушылардың жұмыс оқу, күнтізбелік-

тақырыптық  және жеке жұмыс 

жоспарларын талқылап бекіту,  әдістемелік 

кеңестің  бекітуіне ұсыну 

Тамыз Шонкебаева М.А  

1.6 Мамандықтар бойынша оқу жоспарларын 

модульдік – кредиттік негізде жасау және 

қарап шығу. 

- Бастауыш білім беру; 

- Шетел тілінен бастауыш білім беру, 

- Мектепке дейінгі тәрбие 

Тамыз  Арнайы пән 

оқытушылары: 

Исматуллаева А 

Бекенова Х 

Рахматуллаева С 

 

1.6 Мамандықтар бойынша іс-тәжірибе 

бағдарламаларын жасау, бекітуге ұсыну. 

Тамыз Балабек Ж 

Бекенова Х 

Топ тәлімгерлері 

 

1.7 Мамандық бойынша авторлық бағдарлама 

шығару 

1,2 семестр  

пб оқытушылары 

 

  Ғылыми жоба 1,2 семестр 

 

пб оқытушылары  

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, оқу 

процесіне оқу-әдістемелік, дидактикалық 

материалдарды енгізу, оқу сабақтарын 

өткізудің сапасын арттыру 

Жыл бойы Әдіскер  

ПБ оқытушылары 

 

1.10 Бақылау жұмыстарына оқу–әдістемелік 

материалдардың дайындығы туралы 

жиналыс өткізу: 

• Курстық, бақылау жұмыстар 

• Ағымдағы емтихан және сынақтар 

Мемлекеттік емтихан жұмыстары  

Кесте 

бойынша  

ПБ оқытушылары  

1.11 20022-2023 оқу жылының бөлім бойынша 

НОБД құжаттарын толық тапсырылуын, 

қажетті өзгерістер сәйкесінше 

толықтырылуын қадағалау. 

Қыркүйек 

 

Шонкебаева М 

Бекенова.Х 

Нартаев Ф. 

 



1.12 
Бастауыш білім беру, мектепке дейінгі 

тәрбие  бойынша студенттерді Worlds Kilds 

жоспарын бекіту. 

Кесте 

бойынша  

 Исматуллаева 

А.М, 

Балабек Ж 

 

 

1.13 Қорытынды аттестация бойынша 

мемлекеттік емтихандар кестесі, 

мемлекеттік емтихан материалдарын 

дайындау,  комиссия мүшелеріне әлеуметтік 

серіктестерден тарту, құрамын бекіту 

Ақпан ПБ оқытушылары 

 

 

1.14 Аккредитацияның анықтамасы негізінде 

көрсетілген кемшіліктер мен ұсыныстар 

бойынша жұмыстар жүргізу. (МДО, 

БСО\ШТ) 

Жыл бойы ПБ оқытушылары  

1.15 Оқытуды одан әрі ақпараттандыру бойынша 

жұмысты жалғастыру, мамандардың кәсіби 

біліктілігін қалыптастыру құралы ретінде 

білім алушылардың өздігінен әрекет етуін 

дамыту 

Жыл бойы ПБ оқытушылары  

1.16 Колледж кітапхана қорын көріп шығу және 

жаңа кітаптармен толықтыру. 

Жыл бойы ПБ оқытушылары  

1.17 Маманның кәсіби өсуінің негізі ретінде 

өндірістік оқыту мен тәжірибені 

ұйымдастыру және өткізуді жетілдіру, 

әлеуметтік серіктестер және жұмыс 

берушілермен байланысты үзбеу, оқу 

процесіне жаңа технологияларды енгізу. 

Озық кәсіпорындардың тәжірибесін 

насихаттау, тағлымдамадан өту 

1 семестр 3 

оқытушы 

 

 

2 семестр  

Шонкебаева М.А 

ПБ оқытушылары 

 

1.18 Міндетті бақылау жұмыстары, курстық 

жұмыстары  және пән бойынша әдістемелік 

нұсқаулардың тақырыптарын бекіту, 

әдістемелік кеңеске мәлімет беру. 

Кесте 

бойынша  

ПБ оқытушылары  

1.19 Екі айда бір реттік студенттердің білімдерін 

аралық бақылау/рейтинг/ жұмыстарын 

талдау, кері байланыс-директорлық бақылау 

жұмыстарын ұйымдастыру 

Кесте 

бойынша  

ПБ оқытушылары  

1.20 Оқытушылардың жүктеме сағаттарының 

қыркүйек, қазан айларында орындалуы 

жайлы оқу бөліміне статистикалық есеп 

беру. 

2 айда 1 

рет  

ПБ оқытушылары  

1.21 МЕ болатын пәндер бойынша өткізілетін 

консультацияларды бақылау және кестесін 

құру 

Кесте 

бойынша 

ПБ оқытушылары  

1.22 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. 

Психология 

пәндері 

оқытушылары. 

 

Бастауыш білім 

беру, мектепке 

дейінгі тәрбие  

мамандары 

 



1.23 Оқытушылардың пән бойынша міндетті 

бақылау жұмыстарының орындалуын 

бақылау.   

Кесте 

бойынша 

Шонкебаева М.А  

1.24 Сессия қорытындысын шығару, пән 

бірлестігі бойынша студенттер мен оқу 

топтарының үлгерім деңгейлері бойынша 

педагогикалық кеңеске есеп беру. 

Қаңтар  

Маусым  

Шонкебаева М.А  

1.25 ПБ – нің  І,II  жарты жылдық бойынша 

жұмыс жоспарларының орындалуы туралы 

есептерін қабылдау  

Қаңтар  

Маусым  

Шонкебаева М.А  

1.26 Мектептерге үгіт-насихат жасауды 

жоспарлау. 

Ақпан  Исматуллаева 

А.М.  

Умарова С.А. 

Кулахметова Н.А. 

 

2. Оқу - әдістемелік жұмыс 

2.1 Пән бірлестігінің жас оқытушыларына 

тәлімгерлер тағайындау, сабақтарын 

тексеру, әдістемелік көмек көрсету және 

әдістемелік талдау жасау. 

Қыркүйек Исматуллаева А  

2.2 Жаңа келген жас оқытушыларға жетекшілер 

тағайындау. Әдістемелік көмек. 

Қыркүйек Исматуллаева А  

2.3 2022 – 2023 оқу жылындағы облыстық 

деңгейде «Ашық медиа сабақтар» 

Қараша-

желтоқсан 

Шонкебаева М.А 

Балабек Ж 

Аблаева А.С 

Әбіш Ш 

 

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 

Жыл бойы  Шонкебаева М.А  

2.6 Пәндер  бойынша олимпиадаларға  

қатынасу  

Кесте 

бойынша 

ПБ оқытушылары    

2.7 Бастауыш білім беру , мектепке дейінгі 

тәрбие және оқыту мамандығы  

студенттерінің педагогикалық іс-тәжірибесі 

бойынша ұйымдастыру конференциясын 

өткізу, әдіскерлер тағайындау, есептерін 

жинақтау 

Кесте 

бойынша   

Шонкебаева М.А 

Балабек Ж 

Бекенова Х 

 

2.8 ПБ оқытушыларының өзара сабаққа ену 

жұмыстарының әдістемелік талдау 

есептерін қабылдау, сабаққа ену. 

Жыл бойы  ПБ оқытушылары    

2.9 Әдістемелік нұсқаулықтары мен 

жинақтардың дайындығы  туралы есеп беру. 

Жеке 

жұмыс 

бойынша  

ПБ оқытушылары    

2.10 Облыстық семинарларға, конференцияларға 

қатысуын қадағалау  

Қараша, 

наурыз  

ПБ оқытушылары    



2.11 

Аттестациядан өтетін оқытушыларға 

әдістемелік көмек көрсету 

Желтоқсан   Исматуллаева 

А.М 

 

 

 

2.12 «Бақытты балалық шақ» үйірме жұмысы Жыл бойы Аблаева А.С  

2.13 «Ғажайып театр», «Сәндік қолданбалы 

өнер», үйіпрмесінің жұмысын жандандыру 

Жыл бойы Балабек, Ж 

Тогусова Б 

 

Оқу-өндірістік жұмысты ұйымдастыру жоспары 

     

3.1 

«Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту» 

кәсіптік практика 

Қыркүйек 

Қараша 

Қаңтар 

мамыр 

ПБ төрайымы 

Шонкебаева М.А 

Топ тәлімгері 

 

3.2 

«Бастауыш білім беру» кәсіптік практика 

Қыркүйек 

қараша 

қаңтар 

мамыр 

ПБ төрайымы 

Шонкебаева М.А 

Топ тәлімгері 

 

3.3 

«Шетел тілінен бастауыш білім беру» 

кәсіптік практика 

Қыркүйек  

қараша 

ақпан 

мамыр 

ПБ төрайымы 

Шонкебаева М.А 

Топ тәлімгері 

 

3. Тәрбие жұмысын ұйымдастыру және жоспарлау 

4.1 Топ тәлімгерлерін тағайындау  Тамыз  Абзелова Ұ  

4.2 Тәрбие жұмыстарының жоспарын бекіттіру  Тамыз  Абзелова Ұ.О  

4.3 Топ жетекшілерінің тәрбие сағаттарының 

өтуі. Білім күнін атап өту. 

Қыркүйек ПБ оқытушылары    

4.4 «Development Day» даму күні Жыл бойы Абзелова Ұ 

Жастар комитеті 

ПБ оқытушылары   

 

4.5 «Саналы ұрпақ жоба аясында» жұмыс 

клубтары jastar.kz 

Жыл бойы Рахматуллаева 

С.Т 

 

4.6 «Бақытты балалық шақ» үйірмесі жоспарын 

бекіту 

Қыркүйек Аблаева А.С.  

4.7 «Колледждің ата-аналармен 

ынтысақтастығы» жалпы колледждің ата-

аналар жиналысы  

Қыркүйек Тәрбие бөлімі, 

Бөлім басшылары, 

Топ кураторлары   

 

4.8 Отбасы күніне арналған «Мен және менің 

отбасым», «Менің өмірімдегі отбасы» 

тақырыбында  

Қыркүйек 

Ашық 

сабақ 

Бекенова Х 

Худайберген С 

 

4.9 Ұстаздар мерекесін атап өту Қазан  ПБ оқытушылары    

4.10 «Ата-аналар мектебі» жобасын «Ата-аналар 

мектебі» жобасы шеңберінде дамыту 

jastar.kz 

Жыл бойы Умарова С.А  

4.11 «Таза аула» экологиялық іс-шара  Жоспарға 

сәйкес 

Тәрбие ісі 

жөніндегі 

орынбасары, топ 

жетекшілері, топ 

кураторлары 

 

4.12 Жоба аясында колледждердің ТОП-100 

студенті jastar.kz 

Қазан 

Ашық 

сабақ 

Әбіш Ш  



4.13 «Таза сессия» акциясы Желтоқсан Рахматуллаева 

С.Р 

 

4.14 «Қош келдің әз-Наурыз»  Наурыз Аблаева А.С  

4.15 «Студенттік көктем» сайысын өткізу  Сәуір Заттыбек А   

4.16 Мәдениетті Ана-Мәдениетті Ұлт жобасы  Жыл бойы Абзелова Ұ.О 

Қалдыбай А   

 

4.17 
«Отбасы күні» ашық сабақ 

Сәуір Ахназарова Н, 

Худайбергенова С 

 

4.18 «Қазақстан халқының бірлігі күні» ашық 

сабақ 

Сәуір Әбіш Ш 

Рахматуллаева С 

 

4.19 
«Таза сессия» акциясы  

Мамыр-

маусым 

Рахматуллаева 

С.Р 

 

 

 

Пән бірлестік төрағасы:                                      Шонкебаева М.А 


