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№ V. Сентябрь
1. Гуманитардык-педагогикалык колледждин стратегиялык, илимий Шаимкулов О.А.

изилдее жана тарбиялык иштердин учурдагы иш-пландарын,
адистиктер боюнча жумушчу окуу планын талкуулоо жана сунуштоо.

2. Педагогикалык кецештин курамын, иш планын, колледждин
структуралык белумдерунун жетекчилерин сунуштоо жана бекитуу. Шаимкулов О.А.

3. Аккредитацияга даярдык керуу женунде:
а) Адистиктер боюнча негизги билим беруу программаларын бекитуу жана Папиева Т.М.

программа жетекчилерин сунуштоо: Байгазиев К.
б) вздук баалоону жургузуу боюнча жумушчу топторду тузуу Умурбекова Т.А.

жана иш-планын бекитуу. Анарбаева Г.А.
4. Г уманитардык-педагогикалык колледждин адистиктериндеги

практикалардын уюштурулушу. Шанызак у Ж.
5. Ар турдуу маселелер.

№ 2. Октябрь
1. Адистиктер боюнча иш беруучулер менен жолугушууларды уюштуруу. Прог.жетекчилери
2. Жатаканада жашаган студенттер менен иштеенун абалы. Кутпидин у Э.
3. Кызыктар тараптар менен жургузулуучу сурамжылоонун суроолорун Жумушчу топ.

талкуулоо жана бекитуу. Папиева Т.М.
4. Ар турдуу маселелер. *

№ 3. Ноябрь
1. Педагогикалык практиканын жыйынтыгы. Шанызак уу Ж.
2. Аккредитация боюнча кызыктар тараптар менен жургузулген иштердин

жыйынтыгына SWOT анализ тузуу жана иш чараларды бекитуу. Папиева Т.М.
3. 1 - модулдун жыйынтыгын чыгаруу жана модулдун сапатын жакшыртуу

учун иш- чараларды иштеп чыгуу. Папиева Т.М.
4. Ар турдуу маселелер.

№4. Декабрь
1. Кызыктар тараптан алынган анкеталардын жыйынтыгын талкуулоо жана

иш-чараларды бекитуу. Досматова Дж.Н.
2. 1 -жарым жылдыкта окутулган предметтер боюнча студенттерден анкета

алуу жана жыйынтыгын талкуулоо. Папиева Т.М.
3. Ар турдуу маселелер.



1 . Гуманитардык-педагогикалык колледждин окуу-методикалык жана Папиева Т.
тарбия иштери боюнча жарым жылдык эсеп-кысабы. Кутпидин уу Э.

2. Колледждин 2016-жылындагы илимий-изилдее иштеринин
жыйынтыгы боюнча отчету. Туменбаева Г.Б.

- )
J . Адистиктер боюнча негизги билим беруу программаларды, ездук Байгазиев К.

отчётторду талкуулоо жана аккредитациялык агенттиктерге сунуштоо. Умурбекова Т.А.
4. Гуманитардык-педагогикалык колледждин социалдык иштер адистиги Анарбаева Г.А.

боюнча практикалардын уюштурулушу. Карашова Н.
5. Ар турдуу маселелер.

№ 6. Февраль
1 . Аккредитациядан ото турган нрограммаларын ички экспертизадан Шаимкулов О.

еткеруу жана март айындагы тышкы текшерууге карата даярдык керуу.
2. Окуу-методикалык комплекс боюнча мониторинг жургузуунун абалы. Темирова К.К.
о
J . Ар турдуу маселелер.

№ 7. JMapx
1. Кафедралардагы дисциплиналар боюнча студенттердин оз алдынча Кафедра

иштерин уюштуруунун абалы. башчылары
2. Дисциплиналардын окуу-методикалык комплекстеринин сапатын

еркундетуу учун иш-чаралар. ^ Темирова К.К.
О
J), Кесипке багыт беруу иштеринин абалы.

Адистиктердеги мамлекеттик практикаларды уюштуруу женундо Шанызак у Ж
маалымат жана соц.иштер адистигинин практика боюнча отчёту.

4. Адистиктер боюнча мамлекеттик сынактын нрограммаларын талкуулоо Байгазиев К.
жана бекитуу. Умурбекова Т.А.

5. Ар турдуу маселелер. Анарбаева Г.А.

№ 8. Апрель
1 . Гуманитардык-педагогикалык колледжинде илим жумалыгын еткеруу. Кафедра
2. Профориентациялык иштердин жыйынтыгын анализдое жана ачык башчылары

эшиктер кунуне даярдык. Байгазиев К.
о Ар турдуу маселелер. Умурбекова Т.А.

Анарбаева Г. А.
№ 9. Май

1 . Окутуучулардын квалификациями жогорулатуу боюнча аткарылган Шаимкулов О.
иштер жана алдыдагы милдеттер.

2. Мамлекеттик практикалардын жыйынтыгы. Шанызак у Ж.
о
J . Ар турдуу маселелер.

№ 10. Июнь
1 . Гуманитардык- педагогикалык колледждин жылдык отчёту. Сарыгулова Н.
2. Кызыктар тараптардын сунуштарын эске алуу менен жацы окуу жылына Кафедра

адистикгердин окуу пландарын талкуулоо жана сунуштоо. башчылары.
J . Кызыктар тараптардын арасында мониторингдин жыйынтыгын Шаимкулов О.А.

талкуулоо. Байгазиев К.
4. Адистиктер боюнча НББПны 2018-2019-окуу жылына карата кызыктар Умурбекова Т.А.

тараптардын сунуштары менен толукгалышын талкуулоо. Анарбаева Г.А.
5. Ар турдуу маселелер.
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