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Мақсаты – еңбек нарығында талап етілген бәсекеге қабілетті  білікті,білімді мамандарды қалыптастыру және түлектерді 

мамандықтарына сәйкес жұмысқа орналасуына ықпал жасау. 

 

Міндеті – 1) Өзара ынтымақтастық негізінде әлеуметтік серіктестермен байланысты нығайту; 

                  2) Колледж түлектерінің кәсіби іс-тәжірибесіне жетекшілікке білікті мамандарды тарту; 

                  3) Барлық мамандықтар бойынша оқу іс-тәжірибесінің оқу-өндірістік базасын жетілдіруге жағдай жасау. 
 

   

Айы Жұмыс мазмұны 
Жұмыс нәтижесін 

көрсететін құжаттар 

тамыз 
ЕҚ және ҚТ және өрт қауіпсіздігі бойынша барлық нұсқау түрлерінің өткізілуіне бақылау 

жасау  

Нұсқауларды тіркеу 

журналы 

қыркүйек 

2020-2021 оқу жылына колледждің жылдық есебіне статистикалық және аналитикалық 

мәліметтер дайындау 

Кестелер, 

анықтамалар 

Дуальды оқыту жүйесі бойынша жаңадан қосылған мамандық бойынша керекті 

құжаттарын әзірлеу 
Келісім-шарт 

Баспаханаға бланкілік өнімдерге тапсырыс беру (іс-тәжірибені тіркеу журналдары, 

күнделіктер, есеп берудің титульді парағы,  

Өтініш 

 

 

2021-2022 оқу жылына кәсіби іс-тәжірибе бойынша АИКК  оқу-өндірістік үрдісінің 

кестесін құру, қарау және бекіту. 
Кесте 

Оқу үрдісінің кестесіне сәйкес оқушыларды кәсіби іс-тәжірибеге жіберу  Бұйрықтар 

2021 оқуын аяқтаған білім алушылар туралы мәлімет жинақтау Анықтамалар  

Мамандықтарға байланысты практика өту өндірістік базаларын анықтау, шартқа отыру Шарттар 

Іс-тәжірибе бойынша КТЖ, жекелеген тапсырмаларды, іс-тәжірибе бойынша жұмыс 

бағдарламасын құру және бекіту  

Жоспарланатын 

құжаттама 

Жаңа әлеуметтік серіктестер табу  Келісім-ашрт 

Өндірістік оқу шеберлерінің күнтізбелік тақырыптық жоспарларын тексеру, бекіту РП,КТП  

Өндіріс орнында практика өту жолдамаларын дайындау Жолдама 

Барлық практикадан өтетін топтарды қауіпсіздік ережелерімен таныстыру Таныстыру парақшасы 

қазан 

Слесарлық-механикалық шеберханаларға құрал-саймандар, арнайы киімдер алу және 

жинақтау. 
өтініш беру, сатып алу 

Оқу-іс-тәжірибесінің өткізілу жағдайына колледжішілік бақылау.  Оқу сабақтарына 



талдау 

Өндіріс орнында практика өту жолдамаларын дайындау Жолдама 

Өндірістік бөлім шеберлерімен бірлесе отырып, мамандықтарға байланысты өндірістік 

практикадан өтуге базалар анықтау, шартқа отыру. 
Шарттар 

Оқу үрдісінің кестесіне сәйкес оқушыларды кәсіби іс-тәжірибеге жіберу Бұйрықтар 

Өндіріс орнында практика өту жолдамаларын дайындау Жолдама 

Білім алушылардың кәсіби практика бойынша  күнделік есебін қабылдап, тексерілуін 

ұйымдастыру 
қабылдау 

Өндірістік шеберханаларды , әдістемелік, санитарлық-гигиеналық талаптарға сай  

жабдықтау 
қадағалау 

қараша 

Оқу-іс-тәжірибесінің жүргізілу жағдайына колледішілік бақылау  
Оқу сабақтарына 

талдау 

Мамандықтарға байланысты практика өту өндірістік базаларын анықтау, шартқа отыру Шарттар 

Өндіріс орнында практика өту жолдамаларын дайындау Жолдама 

Кабинет,шеберхана, зертханаларға жаңа стандарт талаптарына сай жабдықтау Сұраныс білдіру 

Оқу-өндірістік бөлімнің журналының толтырылуын ұйымдастыру   қадағалау 

Өндірістік шеберханаларды , әдістемелік, санитарлық-гигиеналық талаптарға сай  

жабдықтау 
қадағалау 

Білім алушылардың кәсіби практика бойынша  күнделік есебін қабылдап, тексерілуін 

ұйымдастыру 
қабылдау 

Өндірістік саяхат («АЗНО» АҚ, «Энергосистема» ЖШС) Есеп беру 

желтоқсан 

Түлектердің жұмысқа орналасуы бойынша ГЦВП бойынша екінші мәлімет дайындау Анықтамалар  

Оқу-іс-тәжірибесінің жүргізілу жағдайына колледжішілік бақылау  
Оқу сабақтарына 

талдау 

Практика бойынша есептерін  қабылдау Күнделік 

Өндіріс орнында практика өту жолдамаларын дайындау Жолдама 

Мамандықтарға байланысты практика өту өндірістік базаларын анықтау, шартқа отыру Шарттар 

Worldskills чемпионатына дайындық ұйымдастыру  қадағалау 

Өндірістік шеберханаларды , әдістемелік, санитарлық-гигиеналық талаптарға сай  

жабдықтау 
қадағалау 

Білім алушылардың кәсіби практика бойынша  күнделік есебін қабылдап, тексерілуін 

ұйымдастыру 
қабылдау 

Өндірістік саяхат   Есеп беру 



қаңтар 

Оқу-іс-тәжірибесінің жүргізілу жағдайына колледішілік бақылау  
Оқу сабақтарына 

талдау 

Өндіріс орнында практика өту жолдамаларын дайындау Жолдама 

Worldskills чемпионатына дайындық ұйымдастыру  қадағалау 

Өндірістік бөлім шеберлерімен бірлесе отырып, мамандықтарға байланысты өндірістік 

практикадан өтуге базалар анықтау, шартқа отыру. 
Келісім-шарт 

Өндірістік шеберханаларды , әдістемелік, санитарлық-гигиеналық талаптарға сай  

жабдықтау 
қадағалау 

ақпан 

Оқу-іс-тәжірибесінің жүргізілу жағдайына колледішілік бақылау  
Оқу сабақтарына 

талдау 

Мамандықтарға байланысты практика өту өндірістік базаларын анықтау, шартқа отыру Шарттар 

Білім алушылардың кәсіби практика бойынша  күнделік есебін қабылдап, тексерілуін 

ұйымдастыру 
қабылдау 

Өндіріс орнында практика өту жолдамаларын дайындау Жолдама 

 

наурыз 

Кәсіби іс-тәжірибеден өту нәтижесі бойынша және әрі қарай жұмысқа орналасуы бойынша 

оқушыларға сауалнама жүргізу  

Аналитикалық 

анықтама 

Білім алушылардың кәсіби практика бойынша  күнделік есебін қабылдап, тексерілуін 

ұйымдастыру 
Құжаттар 

Мамандықтарға байланысты практика өту өндірістік базаларын анықтау, шартқа отыру Шарттар 

Өндіріс орнында практика өту жолдамаларын дайындау Жолдама 

Worldskills чемпионатына дайындық ұйымдастыру  қадағалау 

Өндірістік шеберханаларды , әдістемелік, санитарлық-гигиеналық талаптарға сай  

жабдықтау 
қадағалау 

Оқу-іс-тәжірибесінің жүргізілу жағдайына колледішілік бақылау  
Оқу сабақтарына 

талдау 

 

Сәуір 

Worldskills чемпионатына қатысу Сұраныс жіберу 

Оқу-іс-тәжірибесінің жүргізілу жағдайына колледішілік бақылау  
Оқу сабақтарына 

талдау 

Мамандықтарға байланысты практика өту өндірістік базаларын анықтау, шартқа отыру Шарттар 

Білім алушылардың кәсіби практика бойынша  күнделік есебін қабылдап, тексерілуін 

ұйымдастыру 
 қадағалау 

Өндірістік шеберханаларды , әдістемелік, санитарлық-гигиеналық талаптарға сай  

жабдықтау 
қадағалау 



Өндіріс орнында практика өту жолдамаларын дайындау Жолдама 

мамыр 

 

 

 

 

Оқу-іс-тәжірибесінің жүргізілу жағдайына колледішілік бақылау  
Оқу сабақтарына 

талдау 

Түлектерге бос орын жәрмеңкесін ұйымдастыру және өткізу.  

Жәрмеңке 

материалдары, 

аналитикалық 

анықтама 

Практика бойынша есептерін  қабылдау Есептер 

Мамандықтарға байланысты практика өту өндірістік базаларын анықтау, шартқа отыру Шарттар 

Өндіріс орнында практика өту жолдамаларын дайындау Жолдама 

Бітіруші топтар бойынша құжаттарды қабылдау анықтамалар 

Өндірістік шеберханаларды , әдістемелік, санитарлық-гигиеналық талаптарға сай  

жабдықтау 

 

қадағалау 

маусым 

Екінші жарты жылдықта колледж оқушыларының білімінің, бейімділігінің, дағдысының 

сапасына талдау жасау.  

Ведомостілер, 

хаттамалар, 

аналитикалық 

анықтама 

Мамандықтарға байланысты практика өту өндірістік базаларын анықтау, шартқа отыру Шарттар 

Өндіріс орнында практика өту жолдамаларын дайындау Жолдама 

Өндірістік шеберханаларды , әдістемелік, санитарлық-гигиеналық талаптарға сай  

жабдықтау 
қадағалау 

Практика бойынша есептерін  қабылдау Күнделіктер  

 

 

 

Өндірістік оқыту бөлімінің меңгеруші:                                        С.Ж.Ідірісова   


