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АБК Ф 705-01-15 Оқу бөлімнің жылдық жоспары 

 



№ 

П/П 

Іс-шаралар Орындалу 

мерзімі 

Жауапты тұлға Орындалғаны 

туралы белгі 

1. Атқарылатын жұмыстар 
 

   

 Оқу жұмыс бағдарламасын күнтізбелік 

тақырыптық жоспарларды дайындауға 

қатысты әдістемелік нұсқаулармен 

таныстыру 

тұрақты Оқу бөлімінің 

меңгерушісі 

ЦКТ 

 

1. Сабақ жоспарының мазмұны, жаңа 

технологияларды қолдану деңгейі 

тұрақты Оқу бөлімінің 

меңгерушісі 

ЦКТ 

 

2. Өзара сабаққа қатысудың жайы, 

оның сапалық деңгейі 

тұрақты Оқу бөлімінің 

меңгерушісі 

ЦКТ 

 

Оқу әдістемелік жұмыстарды жинақтау 

бекіту, оқытушылардың педагогикалық 

жүктемелері, оқу жұмыс бағдарламалары, 

арнайы курстарға арналған типтік 

бағдарламаларды бекіту 

тұрақты Оқу бөлімінің 

меңгерушісі 

ЦКТ 

 

1. Барлық оқушыларды білім 

стандарты деңгейінде оқытуды 

қамтамасыз ету 

тұрақты Оқу бөлімінің 

меңгерушісі 

 

2015-2016 оқу жылындағы барлық 

мамандықтар бойынша дайындалған 

типтік оқу бағдарламасымен таныстыру 

тұрақты Оқу бөлімінің 

меңгерушісі 

Әдіскер 

 

1. Пәндердің оқытылу сапасын және 

күнтізбелік жоспар бойынша 

берілуін тексеру 

тұрақты Оқу бөлімінің 

меңгерушісі 

 

2. Пән бірлестіктерінің отырысын 

өткізу нәтижелігін тексеру 

тұрақты ЦКТ  

Оқу процесінде жаңа инновациялық 

технологиялардың барысымен таныстыру 

тұрақты   

1. Мамандық бойынша төлқұжаттар, 

мамандықтың оқу-әдістемелік 

кешендері 

тұрақты ЦКТ  

2. Мамандық бойынша оқу жұмыс 

жоспарларын қадағалау 

тұрақты Оқу бөлімінің 

меңгерушісі 

 

Оқу журналдарының толтырылуын 

қадағалау 

тұрақты Оқу бөлімінің 

меңгерушісі, оқу 

бөлімінің маманы, 

инспекторлар 

 

1. Техникалық пәндердің жұмыс 

жоспары бойынша жүргізілетін 

жұмыстарын қадағалау 

тұрақты Оқу бөлімінің 

меңгерушісі, оқу 

бөлімінің маманы, 

инспекторлар 

 

2. Лингофондық, мультимедиялық 

кабинеттердің оқу процесінде 

қолданылуын қадағалау 

тұрақты Оқу бөлімінің 

меңгерушісі, оқу 

бөлімінің маманы, 

инспекторлар 

 

Мамандықтар бойынша пәндердің өткізілу 

барысын қадағалау және сабақтарына 

қатысу 

тұрақты Оқу бөлімінің 

меңгерушісі, оқу 

бөлімінің маманы, 

инспекторлар 

 

1. Аралық бақылаудың өткізілуін тұрақты Оқу бөлімінің  



 

 

 

 

 

 

 

Оқу бөлімінің меңгерушісі                                                      Ғ.М.Асанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АБК Ф 705-01-15 Оқу бөлімнің жылдық жоспары

қадағалау меңгерушісі, оқу 

бөлімінің маманы, 

инспекторлар 

2. Оқу процесінің жүйелілігін қадағалау тұрақты ЦКТ  

 

Бітіруші топтардың мемлекеттік емтихан 

сұрақтарының дайындалу сапасы, 

стандарттық талап деңгейіне сәйкестігі 

тұрақты Оқу бөлімінің 

меңгерушісі 

ЦКТ 

 

 

1. Барлық мамандық бойынша (диплом 

жұмысын қорғау және мемлекеттік 

қорытында аттестаттау)  

тұрақты Оқу бөлімінің 

меңгерушісі 

ЦКТ 

 

 

2. Мемлекеттік емтихандар 

комиссиясының жұмысы туралы 

есебі 

тұрақты Оқу бөлімінің 

меңгерушісі 

 

 

 

Оқу жылының басы мен соңындағы 

студенттер контингент қозғалысы туралы 

жинақтық статистикалық есебі (Ф 2 НК) 

тұрақты Оқу бөлімінің 

маманы 

 

 

1 Студенттер контингентінің 

қозғалы туралы колледждің 

семестрлік (ай сайынғы) жинақтық 

статистикалық есебі 

тұрақты Оқу бөлімінің 

маманы 

 

 2     



 


