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Оқу жұмыс жоспарын қалыптастыру үшін үлгілік 
оқу жоспарын таңдау
ТжКБ қызметкері

1. Жеке кабинетіне кіріп, “Оқу жоспары” бөлімін ашады
2. “ОЖЖ құру” батырмасын басады
3. Толтыруы керек:

Білім беру коды жəне бейіні
Мамандық
Біліктілік
Оқытудың нормативтік мерзімі
Оқудың басталуы (жыл) 

4. “Құру” батырмасын басады жəне оқу жұмыс 
жоспары бетіне өтеді. 

Сурет 1 - Сипаттаманы толтыру 



Үлгілік оқу жоспарын түзету
ТжКБ қызметкері

1. Үлгілік оқу жоспарын түзету бетіне өтеді 
2. Экранның жоғарғы жағында алдыңғы қадамда таңдалған үлгілік оқу жоспары бойынша ақпарат 

орналасады
Төменде "Қол қоюға жіберу" батырмасы бар, жіберу алдында нақты осы оқушылардың біліктілігі 
үшін оқу жұмыс жоспары мен оқу үдерісінің кестесінің дұрыс толтырылғандығын тексеруге кеңес 
береміз. 

Сурет 2 - ОЖЖ беті



1. Кестеде үлгілік оқу жоспарына сəйкес сағат санын бөле отырып, циклдер мен пəндер туралы 
мəліметтер берілген. 

2. Қолда бар ақпаратты өзгерту үшін қызметкерге қалам суреті бар батырмаға басу қажет.
3. Түзетілген ақпаратты сақтау үшін қызметкер “Сақтау”  батырмасына басуы қажет 
4. Жаңа цикл/пəн қосу үшін қызметкер "Пəнді қосу" батырмасын басу жəне "Сақтау" батырмасын басу 

арқылы түзетуді аяқтауы қажет.
5. Барлық операциялар аяқталғаннан кейін қызметкер оқу үдерісінің кестесін қалыптастыруға көшеді

Үлгілік оқу жоспарын түзету
ТжКБ қызметкері



Оқу үдерісінің кестесін қалыптастыру
ТжКБ қызметкері

1. Қызметкер беттің төменгі жағындағы “Оқу жоспарына” өтеді 
2. Оқу үдерісінің кестесін құру алдында қызметкер өндірістік тəжірибелердің, емтихан сессияларының 

жəне теориялық оқытудан ерекшеленетін басқа да іс-шаралардың "шартты белгілерін" қосуы қажет
3. Қызметкер "Қосу" батырмасын басады - пайда болған терезеде іс-шараның түсін, кодын жəне 

атауын кезекпен таңдайды, содан кейін "Растау" батырмасын басады”
4. Қызметкердің келесі қадамы - оқу үдерісінің кестесіне іс-шараны қосу
5. Қызметкер курсорды бос ұяшыққа қойып, "Қалам" символына басады жəне "Белгі" бағанында 

ұсынылған тізімнен іс-шараны қосады”



ОЖЖ және ОҮК қол қоюға жіберу 
ТжКБ қызметкері

1. Қызметкер оқу жұмыс жоспарын жəне оқу үдерісінің кестесін қалыптастырғаннан кейін оны ТжКБ 
директорына қол қоюға жібереді

2. Қызметкер беттің жоғарғы бөлігіне көтеріледі жəне "Қол қоюға жіберу" батырмасын басады



ОЖЖ мен ОҮК қол қою
ТжКБ директоры

1. Порталға кіреді, мəзірде “Оқу жоспарын” шертеді
2. ОЖЖ тізімінен кестеде "Растауда" мəртебесі бар қажетті ОЖЖ таңдап, көз символы бар батырмаға 

басады.



ОЖЖ мен ОҮК қол қою
ТжКБ директоры

ТжКБ қызметкері құрған оқу жұмыс жоспарын тексергеннен кейін директор оған "Растау" жəне "Қайта 
қарауға жіберу" мəндеріне сəйкес функционалдық батырмаларын басу арқылы қол қоюы немесе 
пысықтауға жіберуі қажет


