


                        

«Кескіндеме» Мемлекеттік жалпы білім беру (ҚР МББС) 02130100/4S02130101 

«Cуретші» мамандығы бойынша пәндік – циклдік комиссия өз жұмысын жүзеге 

асырады. «Кескіндеме» ПЦК білім берудегі негізгі бағыты болып, батталудан нақты 

білім алу, дағдыларды, біліктілікті қалыптастыру болып табылады.  

ПЦК әдістемелік тақырыбы: 

 «Суретшіні, оқытушыны дайындаудағы және оның шығармашылық қабілетін 

дамытудағы ғылыми – әдістемелік келу». 

 

Мақсаттары: 

а) Бағдарлама бойынша білікті маман-суретшіні даярлау 

ТжКБ. 

б) Студенттердің шығармашылық әлеуетін қалыптастыру. 

в) Өздігінен шеше алатын белсенді тұлғаны тәрбиелеу 

қойылған міндеттер. 

 

1. 2021-2022 оқу жылына арналған оқу процесінің міндеттері:  

а) оқушылардың кәсіптік деңгейлерінің сапалығын көтеруге тырысу  

б) оқушының шығармашылық жағын қалыптастыру  

в) оқушыны өз қара басының интеллектін, ой – өрісін кеңейтуге бейімдеу; 

(жалпы білім тәртіптерінен білімдерін тереңдету, жалпы білім тәртіптері мен өнер 

саласы бойыншақосымша әдебиеттерге қызығушылықтарын арттыру, мұражайлар мен 

көрмелерге бару, шығармашылық потенциалын кеңейту ) 

г) оқу процесін ұйымдастыру жұмысына қатал қарау, (кешігушіліктермен, 

сабақтарды босатулармен күресу, сабаққа деген жауапкершілікті үйрету, 

оқушылардың өздік жұмыстарын бақылау мен көмек көрсету шараларын қарастыру 

керек.   

 
Комиссия құрамы 

 

№     Тегі, аты - жөні Біліктілігі Өтілі 

1 Тюрин Анатолий 

Михайлович 
Жоғары білікті, жоғары санатты 41 жыл 

2 Гатыч Людмила 

Владимировна. 
 Жоғары білікті, жоғары санатты 24 жыл  

3 Руженская Ксения 

Павловна 
 Жоғары білікті бірінші санатты 17 жыл 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ Жұмыстардың атауы 
 

Қаралатын 
мәселелердің 

орындалу 
мерзімі 

Индикаторлар
/ 

Түпкілікті 
нәтиже 

Жауапты 
адамдар 

1 Ұйымдастыру жұмыстары 
 

   

 - Ай сайын ПЦК ай 

қорытындысы бойынша 

отырыстар өткізіледі. 

(колледждікайпетициясы) 

Күн тәртібінде 

- үлгерім 

- сабаққа қатысулары 

- шығармашылық потенциалын 

дамыту 

- сыныптан тыс шаралар 

- өз білімін жетілдіру жұмыстары 

- сабаққа үлгермеушілермен 

жұмыс 

жыл ішінде  Отырыстар 
журналы ПЦК 

Тюрин А.М. 

2 Оқу жұмысы    

 ПЦКоқушыларының 2020-2021 

оқу жылындағы үлгерімі: (2020-

2021 о.ж.) Үлгерімі көрсетті: 

Білім сапасы 66,7% 
 

   

 Білім сапасынжаңа (2021-2022) 

оқу жылы көтеру 

*Оқушылардың оқуға түсу 

кезіндегі емтихан талғамдарына 

қатал қарау;  

*Сынып жетекшілерге 

оқушылар үлгерімін қатал 

қадағалау керек, 

* дер кезінде талап қою, ата – 

аналарымен байланыста 

болу,  

*оқушылардың 

жауапкершілікті болуына 

үйрету,  

*жұмыстарына мақсатты 

бағыт бере алатындай етіп 

үйрету.  

*Оқушылар өз білімдері үшін 

бағдарламаны белгілеп 

қоюлары керек.  
 

 
жыл ішінде 

 
ПЦК есебі 

 
Тюрин А.М. 



3 Сынақтар, курстық және 

дипломдық жұмыстарды тапсыру 

кестесі  

 Курстар 
бойынша 
жиынтық 
ведомость 

 

 Сынақтар  Қаңтар, 

маусым 

Курстар 

бойынша 

жиынтық 

ведомость, 

емтихан 

ведомостары 

Тюрин A.M., 

оқытушылар 

 Емтихандар  қаңтар, 

мамыр, 

маусым 

емтихан 

ведомостары 

Тюрин A.M. 

оқытушылар 

 «Қазақстанның бейнелеу өнері» 

мемлекеттік емтиханы 

маусым емтихан 

ведомостары 

Гатыч Л.В. 
Гирко Л.В. 

 Дипломдық жұмысын қорғау Маусым  емтихан 

ведомостары Руженская К.П. 

4 Конкурстар өткізу кестесі    
 Конкурстар мен көрмелер балалар 

және жасөспірімдер 

шығармашылығы 

Қыркүйек- 

маусым 

Есеп беру 

ПЦК 

 

    Тюрин A.M., 

оқытушылар 

 Бөлімше ішілік көрмелер 

ұйымдастыру 

Қыркүйек- 

маусым 

Есеп беру 

ПЦК 

 

Тюрин A.M. 

5 Ашық сабақтар кестесі    
 Кескiндеме 4курс Желтоқсаң Сабақтарды 

өзара 

орналастыру 

туралы есеп 

Есеп беру 

ПЦК 

Сабақтың 

жоспар-

конспектісі 

Руженская 

Ксения 

Павловна  
 

 Сурет  3курс Сәуір Сабақтарды 

өзара 

орналастыру 

туралы есеп 

Есеп беру 

ПЦК 

Сабақтың 

жоспар-

конспектісі 

Гатыч 
Людмила 
Владимировна 

6 Жас оқытушылар мектебі    
 Пленэрдегі біріккен жұмыс, 

сабақтарға қатысу, ПЦК оқушылар 
жұмыстарын орындау мен жұмыс 
талдауларына  

 
Жыл бойы 

Отырыстарды
ң хаттамалары 

ПЦК 

 
Тюрин А.М. 
Гатыч Л. В. 

  Жас оқытушылар Руженская К.П.  
әдістемелік көмек көрсету  

 
 Жыл бойы 

Оқытушының 
есебі 

 
Тюрин А.М. 



Гатыч Л.В. 
7 Әдістемелік жасаулар    
 Анатомия бойынша әдістемелік 

жасалым 
 

Жыл соңында Оқытушының 
есебі 

Отырыстарды
ң хаттамалары 

ПЦК 

Руженская К.П  
Тюрин А.М.                   
 Гатыч Л. В.       

 Кәсіби шеберлігін арттыру ретіндегі 
оқытушылар шығармашылық 
жұмыстары (жеке бас 
шығармашылық жұмыстар жасау) 

Қыркүйек -
маусым 

Оқытушының 
есебі 

Отырыстарды
ң хаттамалары 

ПЦК 

Руженск.ая К.П. 
 Тюрин А.М.  
Гатыч Л. В.       

 

8 Ғылыми – әдістемелік және 
зерттеу жұмыстары  

 

 Отырыстарды
ң 
хаттамалары 
ПЦК 

 

 «Адам денесі бөліктерін сурет 

теориялық және практикалық 

негіздері» 

2021-2021 

оқу жылы 

Оқытушыны

ң есебі 

 

Гатыч Л.В.. 

 Суреттердегі композициялық 

шешімдер мен оқушылар 

шығармашылық ойын дамытудағы 

суретшілер суреттерін талдау мәні  

2021-2022 

оқу жылы 

Оқытушыны

ң есебі 

 

Тюрин A.M. 

 Суреттің оқушы интеллектуалды 

қабілетіне әсері  

2021-2022 

оқу жылы 

Отырыстард

ың 

хаттамалары 

ПЦК 

 

Руженская К.П. 

9 Оқушылармен сабақтан тыс 
жұмыстар 

   

 Оқушылар өздік жұмыстар 

сағаттарын қадағалау мен 

әдістемелік жұмыстар көрсету  

Жыл 

бойы 

Есеп беру 

ПЦК 

Оқытушының 

есебі 

Тюрин 

A.M.,ПЦК 

оқытушылары 

 ПЦК оқушыларымен кәсіп туралы 

әңгіме сурет Академиясының 

студенттерімен кездесулер  

-шығармашылық шеберханаларға 

бару Крестниковтың В.В., 

Хасановтың А. 

Жыл 

бойы 

Есеп беру 

ПЦК 

Оқытушының 

есебі 

Тюрин A.M., 

ПЦК 

оқытушылары 

 Оқушылармен пленэрде біріккен 

жұмыс істеуді ұйымдастыру   

Күз , 

 көктем 

Есеп беру 

ПЦК 

Оқытушының 

есебі 

Тюрин.А.М.  

ПЦК 

оқытушылары 

 Мұражайлар мен жәдігерлер 

көрмелерге бару жұмысын 

ұйымдастыру  

 

Жыл 

бойы 

Есеп беру 

ПЦК 

Оқытушының 

есебі 

Тюрин А.М. 

10 Келешек оқушылар терімі 
бойынша кәсіптік жұмыстар 

 

   



 
 

 Мектептерге хабарландырулар ілу 

және оқушылармен әңгіме өткізу  

Қаңтар 

сәуір 

 

ПЦК 

меңгерушісіні

ң есебі 

Тюрин A.M., 

 ПЦК 

оқытушылары 

 Сурет мектебі оқушыларына 

колледжге экскурсия 

ұйымдастыру   

Жыл бойы ПЦК 

меңгерушісін

ің есебі 

Тюрин A.M. 

 Сурет мектебі оқытушыларымен 

әңгіме өткізу  

Қазан , сәуір ПЦК 

меңгерушісін

ің есебі 

Тюрин A.M. 

 Ашық есік күнін өткізу (онлайн-

әңгімелесу, бейне орналастыру) 
қаңтар, 

сәуір, мамыр 

ПЦК 

меңгерушісін

ің есебі 

Тюрин A.M., 

Руженская 

К.П.Гатыч ЛВ 

11 «Тіл туралы» заңды жүзеге асыру    

 2 тілде құжаттарды жасау 

Қазақ тілін үйрену (ПЦК 

оқытушылары) 

Оқу бағдарламасына қазақ халық 

дәстүрлері туралы тақырыптарды 

енгізу 

Жыл бойы Құжаттама 

ПЦК 

Тюрин A.M 

 ҚР Атазаңын оқу  қыркүйек Отырыстың 

хаттамасы 

ПЦК 

Тюрин A.M.  

Таушев А.А. 

  «Білім туралы» заңды оқу қазан Отырыстың 

хаттамасы 

ПЦК 

Тюрин A.M.  

Таушев А.А. 

  «Бала құқығы туралы» заңды оқу  қараша Отырыстың 

хаттамасы 

ПЦК 

Тюрин A.M.  

Таушев А.А. 

 Тәртіп бұзушылардың алдын алу 

туралы әңгіме  өткізу 

желтоқсан Отырыстың 

хаттамасы 

ПЦК 

Тюрин A.M. 

Таушев А.А. 

 Салауатты өмір салты туралы 

әңгіме 

ақпан Отырыстың 

хаттамасы 

ПЦК 

Тюрин A.M. 

Таушев А.А. 

 Еңбек туралы заңдылықтарды оқу  наурыз Отырыстың 

хаттамасы 

ПЦК 

Тюрин A.M.  


	1. 2021-2022 оқу жылына арналған оқу процесінің міндеттері:

