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2018-2019 оқу жылында оқу-өндірістік
оқыту бойынша жұмыс жоспары
I. Ұйымдастыру жұмыстары
№
рет
1.

Шаралар
Кәсіби практика өткізу кестесін жасақтап,
бекіту.

Орындалу
мерзімі
Қыркүйек
Қазан

Жауапты
орындаушы
Ерғазиева А.А.

2.

Барлық мамандықтар бойынша практика
базаларын анықтап, бекітіп, келісім-шарт
жасап, паспортын жасақтау

Оқу жылы
бойынша

Ерғазиева А.А.
практика
жетекшілері

3.

Кәсіби практика сағаттарының мұғалімдерге
бөлінуін ұйымдастыру және кәсіби
практиканы ұйымдастыру мен өткізудің
сапасына жауапты жетекші мұғалімдерді
тағайындау

Қыркүйек

Ерғазиева А.А.,

4.

Ұйымдардың (кәсіпорындардың,
мекемелердің) практика жетекшілерімен
байланысын орнату, жұмыс оқу жоспарлары,
бағдарламаларын әзірлеуді және кәсіби
практика өткізу кестесін қамтамасыз ету

Қыркүйек

5.

Ұйымдардың (кәсіпорындардың,
мекемелердің), білім алушылардың еңбек
тәртібін орындалуын қадағалау

Кәсіби
практика
кезінде

6.

Кәсіби практикаға жіберілген білім
алушыларды медициналық тексеру, қажет
болған жағдайда оны медециналық комегін
ұйымдастыру

Ү.ҚР. ААТК. 001-01-18. ЖОСПАР. БІРІНІШІ БАСЫЛЫМ

оқу бөлімі

Кәсіби
практиканың
кестесі
бойынша

Ерғазиева А.А.,
практика
жетекшілері

Ерғазиева А.А.,
бөлім меңгерушісі
және практика
жетекшілері
Ерғазиева А.А.,
Маразбаева Ү.С.,
топ кураторлары.

II. Оқу әдістемелік жұмыстар
1.

Қазақстан Республикасының Президенті
Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына
жолдауын жүзеге асыру аясында
шараларды талқылау

Жыл бойы

Ерғазиева А.А.,
бөлім меңгерушілері

2

2011-2020 жылдардағы арналған ҚР Білім
берудің дамытудың мемлекеттік
бағдарламасын басшылыққа алу

Жыл бойы

Ерғазиева А.А.,
бөлім меңгерушілері

3

Кәсіби практиканың жұмыс жоспарларын
бекіту

Қыркүйек

Ерғазиева А.А.

4

Тематикалық жеке тапсырмаларды әзірлеу
және олардың орындалуын тексеру, білім
алушыларға әдістемелік көмек көрсету

Оқу жылы
бойынша

Ерғазиева А.А.,
ӘдіскерАманғалиева Ж.Н.
бөлім
меңгерушілері, пән
мұғалімдері.

5

Кәсіби практика алдында білім
алушылармен кіріспе инструктаж өткізу

Кесте
бойынша

6

Кәсіби практиканың өту барысын бақылау
және білім алушыларға күнделік-есебін
жасақтау, көмек көрсету

Оқу жылы
бойынша

Ерғазиева А.А.,
бөлім
меңгерушілері,
практика
жетекшілері

7

Білім алушылардың кәсіби практика
бойынша күнделік есебін қабылдап,
тексерілуін ұйымдастыру

Практика
кестесі
бойынша

Ерғазиева
А.А.,практика
жетекшілері

8

Практика жетекшілерінің есебін қабылдау

Практика
соңында,
жыл бойы

Ерғазиева А.А.,
бөлім меңгерушілері

9

Барлық мамандықтарда кәсіби практика
қорытындысы бойынша конференция
ұйымдастыру және өткізу

Кесте
бойынша
практика
соңынан

Ерғазиева А.А.
Цикл төрайымдары
практика
жетекшілері,
топ кураторлары.
Ерғазиева А.А.Цикл
төрайымдары,
практика
жетекшілері

10

Кәсіби практика қорытындысы бойынша
үздік есептер көрмесін ұйымдастыру
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Кесте
бойынша
жыл бойы

Ерғазиева А.А.,
бөлім меңгерушілері
практика
жетекшілері, топ
кураторлары

Мемлекеттік емтиханға қатысу

11

12

Статистикалық есеп жұмыстарын жасау

Кесте
бойынша
тұрақты

Ерғазиева А.А.
Ерғазиева
А.А.,Цикл
төрайымдары

III. Кәсіби практиканың материалдық-техникалық базасын нығайту шаралары
1.

Қала мен облыстың төмендегі ұйымдарымен
(кәсіпорындары, мекемелері) кәсіби
практиканы өткізу туралы келісім-шарт
жасау және дуальдық жүйеге енгізуді
қолдану:
 Каспийский институт морского и
речного транспорта г.Астрахань
 ФГОУ СПО Камызякский
сельскохозяйственный колледж
«Асыл тұқымды шаруашылық
Сарайшық» ЖШС
 «Рембыттехника ЖШС
 ҚР АШМ Ветеринарлық бақылау және
қадағалау комитетінің
«Республикалық ветеринарлық
зертхана» шаруашылық жүргізу
құқығындағы РМК Атырау облыстық
филиалы
 Атырау облыстық статистика
департаменті
 Атырау облысы бойынша экологиялық
департаменті
 Қоршаған ортаны қорғау
аналитикалық лабораториясы
 Ақжайық табиғи мемлекеттік
резерваты
 Казахавтожол Республикалық
мемлекеттік кәсіпорын Атырау
филиалы
 Қалалық жер қатынастар мекемесі
 КЖБ «Темір ат»
 «Первомайский» ЖШС
 «Первомайский» БК
 Атырау сәулет және қала құрылыс
бөлімі.
 «Джумагалиев У.Б.»
Жеке шаруашылығы
 «Атырау ғылыми-өндірістік
орталығы»
 ЕМК «Атырау гидрометеорологиялық
орталығы»
 ҚР ДСМ МСЭҚК Атырау облыстық
санитарлық-эпидемиологиялық
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сараптау орталығы РМҚК
«Асылагро» ЖШС
ИП «Баймуханова Е.С.»
«Алмалы Құс» Ж.Ш.С
«Казторгтехника» ЖШС
АҚ«Қазақстан Темір жол Ұлттық
компаниясы» «Локомотив»
Акционерлік қоғамының филиалы
 Атырау Локомотив пайдалану депосы
• «Саткангалиева» Ж.К
 «Mercur Auto LTD» ЖШС
 Ж.К Рамазанов Ж.Е механикалық цех
«Микрон»
 Атырау облыстық төтенше жағдайлар
департаментінің судан құтқару
қызметі
«Досқайыров Ж» шаруа қожолығы
«Атырау Бас жоспары» Ж.Ш.С
• НПЦ «Эко Аналитик»
 ИП «Bosh Car Servise Atyrau ИП
Абдрахманова А.Г.»
 «Атырау бекіре балық өсіру зауыты»
 «Нүрет» шаруа қожалығы
 «Вираж» Ж.Ш.С
 Ж.Ш.С «АтырауНефтеМаш»
 «Бипэк -авто» Ж.Ш.С
 АҚ Атырау-жарық
 «Атырау агросервис» Ж.Ш.С
 АҚ«Атырау электрмен жабдықтау
дистанциясы»
 Амангелді атындағы өндірістік
кооператив
 АҚ «Атырау Жарық»
 «Артель Инженеринг» Ж.Ш.С.
 «Шындау» Ж.Ш.С.
 «Өндірістік комплекс Каз Электрум»
Ж.Ш.С.
 ИП «Мирманов»
 ТОО «Шыңдау»
 ТОО «Раза Строй»
 ТОО «Alina Group»
 УС-99-«Құрылыс басқармасы-99»
 ТОО «Батыс Альяс Строй»






2.

Оқу-тәжірибе шаруашылығы учаскесіндегі
жұмыстарды ұйымдастыру:
 Бақбаншының жұмысын қадағалау,
нұсқау беру, пікірлесу;
 Оқу-тәжірибе шаруашылығындағы
учаскесін түгелдей қоршау ;
 Өспей қалған жеміс ағаштарының
орнына қайтадан жеміс ағаштарды
отырғызу;
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Барлық
уақытта

Ерғазиева А.А.
Практика жетекшілері



Тыңайтқыштарды (навоз) әкеліп,
жеміс ағаштарының түбіне салып,
қопсыту, әктеу;

3.

Оқу шеберханаларын жетілдіру жұмыстарын
ұйымдастыру, «Автомобиль көлігіне
техникалық қызмет көрсету, жөндеу және
пайдалану» «Ғимараттар мен құрылымдарды
салу және пайдалану»мамандықтары

Барлық
уақыты
тұрақты

Ерғазиева А.А.,шеберхана
меңгерушілері

4.

Оқу бойынша практикаға қажетті барлық
бланкалық материалдарды дайындау.

Барлық
уақыты
тұрақты

Ерғазиева А.А.

5.

Лабораториялар мен кабинеттердің
материалдық базасын нығайту жұмыстарын
ұйымдастыру

Барлық
уақыты
тұрақты

Ерғазиева А.А.,
бөлім меңгерушілері,
кабинет меңгерушілері

6.

«Ветеринария» мамандығы бойынша
жасақталған «Вивари» жұмысы әрі қарай
жалғастырып, көбейтіп, практикалық
жұмысқа пайдалану.

Жыл бойы

Ерғазиева А.А.,
бөлім меңгерушілері,
кабинет меңгерушілері

7.

«Геолог» поселкісіндегі орналасқан оқу тәжірибе участогіне «Оқу – тәжірибе
зертхана кешенін» салу үшін нобайлық және
жұмыс жоспарының сметалық құнын есептеп
шығару, жасақтау, салуға келісу.

Жыл бойы

Ерғазиева А.А.
Мухаметалиев Е.Т.

IV. Кәсіби шеберлікті жетілдіру және кәсіби бағдарлама беру жұмыстары
1.

Базалық мекеме басшыларымен тығыз
байланыста болып, өндірістік және оқу
практикаларын сапалы өтілуі үшін қарымқатынасты ұйымдастыру

2.

Мамандықтары бойынша еңбек етіп жатқан
колледж түлектермен кездесу ұйымдастыру

3.

Колледж бітірушілердің еңбекке орналасуы
жұмыстарын ұйымдастыру.

4.

Облыс шаруашылықтарының мамандарға
деген сұранысын зерттеп, талдау
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Мамыр
2019ж

Ерғазиева А.А.,
оқу бөлімі

Желтоқсан
2018ж

Ерғазиева А.А.,
топ кураторлары

Барлық
уақытта

Ерғазиева А.А.,
топ кураторлары

Мамыр
2019 ж

Ерғазиева А.А.

Оқу-өндірістік практика
жұмыстары жөніндегі директордың орынбасары
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А.Ерғазиева

