
 
 

 

 

 

 



№ Тақырыбы Жауаптылар 
4. Оқу тобы кураторларының тәрбие 

жұмысының белсенді формалары мен 

әдістерін қолдану 

Топ кураторлары 

Қаңтар 

 № 3 педагогикалық кеңес 
(тақырыптық) 

Тақырыбы: "Болашақ мамандарды жаңартылған білім беру мазмұнын 

жүзеге асыруға дайындаудың практикалық тәсілдері" 

1. № 2 педагогикалық кеңес шешімдерінің 

орындалуы туралы ақпарат. 
Педкеңес хатшысы 

2. "Бастауыш білім беру"мамандығы 

студенттерінің жаңартылған білім беру 

мазмұны бойынша оқыту мен тәрбиелеудің 

жаңа тәсілдерін меңгеру үшін жағдай 

жасау. 

Калмыкова Т.В., бастауыш білім 

бөлімінің меңгерушісі 

3. Жаңартылған оқыту бағдарламасын енгізу 

бойынша "Негізгі орта білім беру" 

мамандығы студенттерін оқытудағы жаңа 

тәсілдерді зерделеу және апробациялау. 

Нурахметова А.М, негізгі, орта 

блім беру бөлімінің меңгерушісі 

4. Кредиттік оқыту технологиясы негізінде 

арнайы пәндерді оқыту нәтижелерін 

талдау 

Бикбаева В.П.,  мектепке дейінгі 

білім беру бөлімінің меңгерушісі 

5. Worldskills талаптарына сәйкес оқытудың 

мазмұны мен технологиясын жаңарту 

Кошанова А.К.,  ақпараттық 

технологиялар және 

қашықтықтан оқыту 

бөлімініңмеңгерушісі 

Сәуір 

 № 4 педагогикалық кеңес 

"Студенттердің практикалық дайындығы: бақылау, бағалау, 

мониторинг" 
( аналитикалық) 

1 № 3 педагогикалық кеңес шешімдерінің 

орындалуы туралы ақпарат. 

Педкеңес хатшысы 

2 Студенттердің кәсіби құзыреттілігін 

қалыптастырудағы практиканың рөлі. 

Жакина А.М., директордың 

ОӨЖ жөніндегі орынбасары 

3 Орта білім берудің жаңартылған мазмұнын 

іске асыру бойынша әлеуметтік әріптестік 

бойынша жұмыс тәжірибесі. 

Әлеуметтік серіктестер+колледж 

әдіскерлері 

 "Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту" 

білім беру бағдарламасын іске асыру 

бойынша студенттерді практикалық 

даярлау 

Әлеуметтік серіктестер+ 

әдіскерлер 



 

 

 

 

 

4 "Негізгі орта білім беру" мамандық 

студенттерінің практикадан өту кезеңінде 

кәсіби құзыреттілігін арттыру  

 

Әлеуметтік серіктестер+колледж 

әдіскерлері 

5 Білім алушылардың кәсіби 

құзыреттіліктерін қалыптастыру және "Жас 

маман"жобасын іске асыру сапасы 

Жанбекова А.Е., диретордың АТ 

бойынша орынбасары 

Маусым 

  № 5 педагогикалық кеңес 

Оқыту сапасын арттыру және оқу бағдарламаларын іске асыру бойынша 

колледж жұмысының тиімділігі контекстіндегі білім беру үрдісіндегі 

өзгерістер динамикасы 
 (аналитикалық-рефлексивті) 

 
1 № 4 педагогикалық кеңес шешімдерінің 

орындалуы туралы ақпарат. 

Секретарь педсовета 

2 Білім беру сапасын арттыру бойынша 

колледж жұмысының тиімділігі 

контексіндегі білім беру үрдісіндегі 

өзгерістер динамикасы 

Е.Б.Жанділдин, колледж 

директоры 

3 Колледждің стратегиялық даму 

жоспарының нысаналы индикаторларын 

іске асыру мониторингі. 

Рысева Н.В., директордың ОІ 

жөніндегі орынбасары  

Иманкулова А.С.,  директордың 

ОӘЖ жөніндегі орынбасары, 

Жакина,  директордың ОӨЖ 

жөніндегі орынбасары, 

Жанбекова А.Е.   директордың 

АТ бойынша орынбасары 

 


