КЕЛІСІЛГЕН:
Талғар политехникалық
колледж әдіскерімен
_________Жазильбекова Р.О.

БЕКІТЕМІН:
Талғар политехникалық
колледж директоры
__________Садыкова Р.Н.
«____» ______________ 2018 ж.

ТЕХНИКАЛЫҚ ПӘНДЕР БІРЛЕСТІГІНІҢ
ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ
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Бірлестік комиссиясының отырысында қаралды:
«__» __________ 201 ж. хаттама №___
Бірлестік төрайымы Исаева А.Т. ______

Бірлестіктің 2018-2019 оқу жылына қойылған мақсаты:
«Модульдік-құзіреттілік тәсіл негізінде әзірленген техникалық және кәсіптік білім
бағдарламасын іске асыру мақсатында бәсекеге қабілетті кәсіби мамандар даярлау»
Ұйымдастыру жұмыстары
(Работа по кабинету, МТБ кабинета, ТБ, паспорт кабинета)
№
Кабинет пен шеберханалардың
Кабинет/шеберхана атауы және №
меңгерушілерінің аты -жөні
1
Ибрайов Б.С.
21 каб, Автокөліктің құрылысы
2
Исаева А.Т.
311к, Техникалық сызу және материалтану
3
Білдебаев Т.Н.
303к, Жол қозғалыстары ережелері
4
Надырова Н.С.
20к, Электр жабдықтары
5
Низамов А.Т.
6к, Электротехника
6
Мұқанов Б.М.
Автокөлік жқндеу орталығы
7
Солтанқұл Ә.С.
8, Автоэлектрик зертханасы
8
Достаев А.С.
1 Электргаздәнекерлеу шеберханасы
9
Жұмашев Н.Б.
Электромонтер лабараториясы
Жоғарыда көрсетілген кабинет пен шеберхана меңгерушілері өздеріне бекітілген
кабиенттер мен шеберханаға жұмыс жоспарын жасады.
I.

II.

Оқу – әдістемелік жұмыс / Учебно-методическая работа

№

Оқытушының аты
жөні/Ф.И.О.преподавателя

Жылдық
жүктемесі

ОЖБ/РУП КТЖ/КТП ОӘК/УМК

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Абсейтов Б.А.
Абдиев В.Т.
Абдыхалыков Р.Б.
Білдебаев Т.Н.
Бекболатов Ж.Н.
Достаев А.С.
Ералиев Қ.А.
Жакупов А.У.
Жұмашев Н.Б.
Исаева А.Т.
Ибрайов Б.С.
Лавренова Н.Д.
Мамриев Е.С.
Мұқанов Б.М.
Надырова Н.С.
Низамов А.Т.
Солтанқұл Ә.С.
Оразбай М.О.
Халыков А.Ж.

332
20
40
252
363
187
360
342

бар
бар
бар
бар
бар
бар
бар
бар
бар
бар
бар
бар
бар
бар
бар
бар
бар
бар
бар

1075
240
162
359
260
792
352
344
362

бар
бар
бар
бар
бар
бар
бар
бар
бар
бар
бар
бар
бар
бар
бар
бар
бар
бар
бар

жасалады
жасалады
жасалады
жасалады
жасалады
жасалады
жасалады
жасалады
жасалады
жасалады
жасалады
жасалады
жасалады
жасалады
жасалады
жасалады
жасалады
жасалады
жасалады

Баяндамалар дайындау/Подготовка докладов

III.

Мерзімі

Жауапты
педагогикалық кеңес/педагогический совет

Колледждің ағымдық
жоспары бойынша

Қараша

Колледждің ағымдық
жоспары бойынша

Исаева А.Т.
Әдістемелік кеңес/методический совет
Исаева А.Т. «Электргазбендәнекерлеуші мамандығы бойынша
модульдік-құзіреттілікке негізделген тәсілінде қалыптастыратын
ОӘК қалыптастыру».
Бекболатов Ж.Н. «Анализ рынка труда»
Солтанкул Ә.С. «Өндірістік сабақтарда ақпараттық құзіреттілікті
қалыптастырудың мүмкіндіктері».
Абсеитов Б.А. «Практическое применение инструкционных
технологических карт при обучении производственного
обучения»
циклдік комиссия /ЦМК

Қараша

Ақпан

Ибрайов Б.С. Өндірістік сабақтарда ақпараттық коммуникативтік
технологияларды тиімді қолдану.
Муқанов Б.М.Өндіріс сабақтарын оқытуда дәстүрлі емес
тәсілдерді қолдану.
Білдебаев Т.Н. Арнайы пәндерді оқытудағы пәнаралық
байланыстарды жүзеге асыру

IV.

Сайыстарға қатысу/ Участие в педагогических конкурсах и конференциях

Желтоқсан

№
Іс-шаралар
1 «Жас келсе іске» жас мамандар арасындағы
облыстық байқау
2 «Кәсібінің үздігі» студенттер арасындағы
облыстық байқау

Мерзімі
Қазан

Жауапты
Жакупов А.У.

Наурыз

Ибраев Б.С.
Оразбай М.О.
Жакупов А.У.
Исаева А.Т.
Білдебаев Т.Н.
Мұқанов Б.М.
Исаева А.Т.

3

«Ашық сабақтар фестивалі» облыстық байқау

Наурыз

4

Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай
кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға
арналған бағдарламасы аясында ТжКББ
ұйфмдарында бизнес және кәсіпкерліктің
негіздерін оқыту. Оқыту семинары

Наурыз

V.

Ашық сабақтар өткізу/Проведение открытых занятий

Пән/ дисциплина

тақырыбы/тема

Мерзімі
дата
Қараша

жауапты

1.Электротехника

Схема включения в 3х фазную
сеть ассинхронного двигателя
Элементы теории и надежности

Қараша

Халыков А.Ж.

Желтоқсан

Халыков А.Ж.

Желтоқсан

Абдиев В.Т.

Ақпан

Ибраев Б.С

Мамыр.

Исаева А.Т.

7.Өндірістік оқу

Электрические холодильные
машина и тепловые насосы
Высокопроизводительные
методы сварки
Автокөліктің электр
жабдықтарына техникалық күтім
көрсету.
Қолмен доғалық пісіру
техникасы
Шебер класс

Мамыр

Абсеитов Б.А.

8.Өндірістік оқу

Үздік автомеханик байқауы

Мамыр

9. Өндірістік оқу

Техобслуживание автомобиля

Мамыр

Білдебаев Т.Н.
Мұқанов Б.М.
Абдыхалыков Р.Б

2. ТОиРЭО
3.Электрооборуд.
4. Өндірістік оқу
5. Автокөлікке
техникалық күтім
көрсету
6.Арнайы технология

Низамов А.Т

VI.
Сыныптан тыс іс-шаралар/ Внеклассные мероприятия
1. Бірлестіктегі барлық оқытушылар өз топтарымен колледжішілік қоғамдық
спорттық және мерекелік іс- шараларға жоспар бойынша қатысады.

VII. Оқытушының әдістемелік тақырыбы / Методическая тема преподавателя
1. Зерттеу тақырыбы/исследование по теме
1.1.Исаева А.Т. –Арнайы пәндерді оқытуда құзіреттілікке негізделген модульдік
оқыту технологиясын қолдану.
1.2.Достаев А.С. – электргазбендәнекерлеуші мамандарын өндірістік оқытуда
құзіреттілікке негізделген модульдік оқыту технологиясын қолдану.
1.3.Оразбай М.О. – электргазбендәнекерлеуші мамандарын өндірістік оқытуда
құзіреттілікке негізделген модульдік оқыту технологиясын қолдану.
1.4.Абсеитов Б-автослесарь мамандарын өндірістік оқытуда құзіреттілікке негізделген
модульдік оқыту технологиясын қолдану.
1.5.Низамов А.Т.- Внедрение модульно-компетентностного подхода в обучении
спецдисциплин по специальности электромонтер.
1.6.Халыков А.Ж.- Применение методики В.Ф.Шаталова при обучении
спецдисциплин по специальности электромонтер.
1.7.Білдебаев Т.Н.- автоэлектрик мамандығына арнайы пәндерді оқытуда заманауи
ақпараттық оқыту технологиясын қолдану
1.8.Ибраев Б.С.- автослесарь мамандығына арнайы пәндерді оқытуда ақпараттық
коммуникативтік оқыту технологиясын қолдану.
1.9.Жакупов А.У.- Применение методики В.Ф.Шаталова при обучении
спецдисциплин по специальности электромонтер.

1.10.
Абдиев В.Т. - электргазбендәнекерлеуші мамандарын өндірістік оқытуда
дәстүрлі оқыту технологиясын қолдану
1.11.
Абдыхалыков Р.Б. – автослесарь мамандарын өндірістік оқытуда дәстүрлі
оқыту технологиясын қолдану
1.12.
Надырова Н.С. – Внедрение модульно-компетентностного подхода в
обучении спецдисциплин по специальности автослесарь.
1.13.
Солтанқұл Ә.С.- автоэлектрик мамандарын арнайы пәндерді оқытуда
құзіреттілікке негізделген модульдік оқыту технологиясын қолдану
1.14.
Мұқанов Б.М. – автослесарь мамандарына арнайы пәндерді оқытуда
заманауи ақпараттық оқыту технологиясын қолдану
1.15.
Жұмашев Н.Б.- автоэлектрик мамандарын өндірістік оқытуда құзіреттілікке
негізделген модульдік оқыту технологиясын қолдану.
2.Зерттеу тақырыбының кезеңі/ этапы исследуемой темы
Ағымдық 2018-19 оқу жылының көлемінде.

VIII. Өз білімін көтеру/ Самообразование
№
1

Аты-жөні
Абсейтов Б.А.

2

Абдиев В.Т.

3

Абдыхалыков Р.Б.

4

Білдебаев Т.Н.

5

Бекболатов Ж.Н.

6

Достаев А.С.

Іс-шаралар
Ашық сабақ өткізу, іс-тәжірибесін
БАҚ-на тарату,нормативтік
құжаттармен танысу, біліктілік көтеру
курсынан өту. Өндірістік тәжірибеде
біліктілікті арттыру.
Ашық сабақ өткізу, іс-тәжірибесін
БАҚ-на тарату,нормативтік
құжаттармен танысу, біліктілік көтеру
курсынан өту. Өндірістік тәжірибеде
біліктілікті арттыру.
Ашық сабақ өткізу, іс-тәжірибесін
БАҚ-на тарату,нормативтік
құжаттармен танысу, біліктілік көтеру
курсынан өту. Өндірістік тәжірибеде
біліктілікті арттыру.
Ашық сабақ өткізу, іс-тәжірибесін
БАҚ-на тарату,нормативтік
құжаттармен танысу, біліктілік көтеру
курсынан өту. Өндірістік тәжірибеде
біліктілікті арттыру.
Ашық сабақ өткізу, іс-тәжірибесін
БАҚ-на тарату,нормативтік
құжаттармен танысу, біліктілік көтеру
курсынан өту. Өндірістік тәжірибеде
біліктілікті арттыру.
нормативтік құжаттармен танысу,
сабақты сапалы өткізу әдістемесін
оқып үйрену, біліктілік көтеру
курсынан өту, әдістемелік кеңестерге
қатысу. Өндірістік тәжірибеде

Мерзімі
Жоспар бойынша
жыл соңына дейін

Жоспар бойынша
жыл соңына дейін

Жоспар бойынша
жыл соңына дейін

Жоспар бойынша
жыл соңына дейін

Жоспар бойынша
жыл соңына дейін

Жоспар бойынша
жыл соңына дейін

7

Ералиев Қ.А.

8

Жакупов А.У.

9

Жұмашев Н.Б.

10

Исаева А.Т.

11

Ибрайов Б.С.

12

Лавренова Н.Д.

13

Мамриев Е.С.

14

Мұқанов Б.М.

15

Надырова Н.С.

16

Низамов А.Т.

17

Солтанқұл Ә.С.

біліктілікті арттыру.
Ашық сабақ өткізу, іс-тәжірибесін
БАҚ-на тарату,нормативтік
құжаттармен танысу, біліктілік көтеру
курсынан өту.
нормативтік құжаттармен танысу,
сабақты сапалы өткізу әдістемесін
оқып үйрену, біліктілік көтеру
курсынан өту, әдістемелік кеңестерге
қатысу. Өндірістік тәжірибеде
біліктілікті арттыру.
нормативтік құжаттармен танысу,
сабақты сапалы өткізу әдістемесін
оқып үйрену, біліктілік көтеру
курсынан өту, әдістемелік кеңестерге
қатысу. Өндірістік тәжірибеде
біліктілікті арттыру.
Ашық сабақ өткізу, іс-тәжірибесін
БАҚ-на тарату,нормативтік
құжаттармен танысу, біліктілік көтеру
курсынан өту.
Ашық сабақ өткізу, іс-тәжірибесін
БАҚ-на тарату,нормативтік
құжаттармен танысу, біліктілік көтеру
курсынан өту. Өндірістік тәжірибеде
біліктілікті арттыру.
Ашық сабақ өткізу, іс-тәжірибесін
БАҚ-на тарату,нормативтік
құжаттармен танысу, біліктілік көтеру
курсынан өту.
Ашық сабақ өткізу, іс-тәжірибесін
БАҚ-на тарату,нормативтік
құжаттармен танысу, біліктілік көтеру
курсынан өту.
Ашық сабақ өткізу, іс-тәжірибесін
БАҚ-на тарату,нормативтік
құжаттармен танысу, біліктілік көтеру
курсынан өту. Өндірістік тәжірибеде
біліктілікті арттыру.
нормативтік құжаттармен танысу,
сабақты сапалы өткізу әдістемесін
оқып үйрену, біліктілік көтеру
курсынан өту, әдістемелік кеңестерге
қатысу.
Ашық сабақ өткізу, іс-тәжірибесін
БАҚ-на тарату,нормативтік
құжаттармен танысу, біліктілік көтеру
курсынан өту. Өндірістік тәжірибеде
біліктілікті арттыру.
нормативтік құжаттармен танысу,
сабақты сапалы өткізу әдістемесін
оқып үйрену, біліктілік көтеру

Жоспар бойынша
жыл соңына дейін
Жоспар бойынша
жыл соңына дейін

Жоспар бойынша
жыл соңына дейін

Жоспар бойынша
жыл соңына дейін
Жоспар бойынша
жыл соңына дейін

Жоспар бойынша
жыл соңына дейін
Жоспар бойынша
жыл соңына дейін
Жоспар бойынша
жыл соңына дейін

Жоспар бойынша
жыл соңына дейін

Жоспар бойынша
жыл соңына дейін

Жоспар бойынша
жыл соңына дейін

18

Оразбай М.О.

19

Халыков А.Ж.

курсынан өту, әдістемелік кеңестерге
қатысу. Өндірістік тәжірибеде
біліктілікті арттыру.
нормативтік құжаттармен танысу,
сабақты сапалы өткізу әдістемесін
оқып үйрену, біліктілік көтеру
курсынан өту, әдістемелік кеңестерге
қатысу. Өндірістік тәжірибеде
біліктілікті арттыру.
Ашық сабақ өткізу, іс-тәжірибесін
БАҚ-на тарату,нормативтік
құжаттармен танысу, біліктілік көтеру
курсынан өту. Өндірістік тәжірибеде
біліктілікті арттыру.

Жоспар бойынша
жыл соңына дейін

Жоспар бойынша
жыл соңына дейін

IX.
Өзара сабаққа қатысу/Взаимопосещение учебных занятий
мерзімі/ сроки
оқытушының аты-жөні/
қатысу мақсаты
ф.и.о. преподавателя
/цель посещения
Жыл бойына кестеге
Барлық бірлестік мүшелері
қосымшада көрсетілген
сәйкес

X.

Республикалық және қалалық біліктілік көтеру және қайта даярлау
институттарының курстарын өту туралы мәлімет

ҰБАО «Өрлеу», КББО «Кәсіпқор-холдинг» орталықтары ұйымдастыруымен өткізілетін
біліктілікті арттыру курстарына жоспар бойынша төменде көрсетілген оқытушылар
қатысуға міндеттелді.
№
1

Аты-жөні
Абдиев В.Т.

2

Жакупов А.У.

3

Жұмашев Н.Б.

4

Оразбай М.

5

Солтанқұл Ә.С.

6

Абдыхалыков Р.Б.

7

Надырова Н.С.

8

Достаев А.С.

Мерзімі

Колледж жоспары бойынша оқу
жылының соңына дейін.

XI.

Бірлестіктегі оқытушылардың арнайы пәндер бойынша жыл бойында
жасалуға тиісті іс тәжірибелерін жинақтап әдістемелік нұсқаулық
өнімдерін жасау

Әдістемелік нұсқаулық өнімдерін жасау үшін тәжірибелі оқытушылардан құралған
топ:
№
1

2

Іс-шаралар
Формы нетрадиционных занятий по предмету
Спецтехнология с учетом перехода на модульнокомпетентностный подход. жинағын шығару
«Сборник инструкционных карт по
специальности «Автослесарь» для обучающихся
технических колледжей». Жинағын баспаға
шығару.

Жауапты
Исаева А.Т.
Ибрайов Б.С.
Білдебаев Т.Н.
Мұқанов Б.М.

Бірлестік төрайымы __________________________

1. Тәлімгер ұстаздарға бекітілген жас мамандар тізімі:
№

Тәлімгер ұстаздар

Жас мамандар

1

Білдебаев Т.Н.

2

Исаева А.Т.

3

Бекболатов Ж.Н.

Солтанқұл Ә
Жұмашев Н
Достаев А
Оразбай М
Жакупов М.

3

Ибраев Б.С.

Надырова Н.

Жоғарыда бекітілген тәлімгерлердің жылдық жұмыс жоспары жасалған.

2. 2018-19 оқу жылында біліктілік санаттарын көтеруге өтініш жасаған
оқытушылар:
1. Исаева А.Т. –жоғары санатқа
2. Мұқанов Б.М. – бірінші санатқа.

Төрайымы ______________________

Техникалық пәндер бірлестігінің 2018-19 оқу жылына сапалық құрамы

Жоғары санатты арнайы пән оқытушылары мен өндіріс шеберлері:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Абсеитов Б.А.
Абдиев В.Т.
Бекболатов Ж.Н.
Ералиев Қ.А.
Мамриев Е.С.
Лавренова Н.Д.

Бірінші санатты арнайы пән оқытушылары мен өндіріс шеберлері:
1.
2.
3.
4.
5.

Білдебаев Т.Н.
Исаева А.Т.
Ибраев Б.С.
Низамов А.Т.
Халыков А.Ж.

Екінші санатты арнайы пән оқытушылары мен өндіріс шеберлері:
1. Мұканов Б.М.
2. Абдыхалыков Р
Жас мамандар:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Достаев А.С.
Надырова Н.С.
Солтанқұл Ә.С.
Жакупов А.С.
Оразбай М.О.
Жұмашев Н

Төрайымы ______________________

