
Оқушыларға  қосымша білім беру  жүйесіндегі кәсіби бағдарлау қызметін тиімді ұйымдастыру 

 
Өткен жылғы кәсіби бағдар 
нәтижесін талдау, 9,11- сынып 
түлектерінің орта кәсіби және 
ЖОО-на түсуін анықтау. 

Мамандық таңдауда 
кәсіби бағдар беру 

Сынып жетекшілер, 
ДБІЖО 

9-11 сыныптың 
сынып жетекшілері 

тамыз, 
қыркүйек 

кәсіби мамандыққа  
бағытталған  біілік, дағды 

алады. 

Бизнес және кәсіпкерлік бағыты 
бойынша оқушыларды кәсіби 
бейімділікке тарту 

 

Таңдаған 
мамандығымен 

бейімділігіне қарай 
топтастырып, кәсіби 

бағыттарға бөлу 

Директордың БІЖО 
10-11 сынып 
жетекшілер, 

«Шаштараз»,  
«Дизайнер», 

«Даяшы», 
«Программист» 

қазан 
қараша 

желтоқсан 

Түлектер  жеке қабілеттері 
шыңдалған,   жоғары   дәреже-
де дербес кәсіби мамандыққа  

бағытталған  екі шет ел тілінен  
білім алады. 

10- сынып оқушыларынан 
таңдаған бағытына сәйкес жаңа 
ұжым қалыптастыру. (бағыт 
бойынша бөлу) 

Мамандыққа қажетті 
білім  алуға ықпал ету 

Сынып жетекшілер, 
ДБІЖО 

Гуманитарлық бағыт 
Жаратылыстану 

бағыт 

қыркүйек кәсіби мамандыққа  
бағытталған  біілік, дағды 

алады. 

9-11 сынып оқушылары арасында 
болашақ мамандық таңдау 
жөнінде сауалнаманы жүргізу 

Таңдаған мамандығы-
мен бейімділігіне қарай 
топтастырып, арнайы 
мамандармен кездесу 

ұйымдастыру 

Сынып жетекшілер, 
ДБІЖО 

Директордың БІ 
жөніндегі 

орынбасары,  9-10 
сынып жетекшілер,  

психологтар 

қыркүйек кәсіби мамандыққа  
бағытталған  біілік, дағды 

алады. 

Жалпы білім берудегі жеке 
пәндердің бағдарламасын 
тереңдетіп, оқыту 
7,8,9,10 сыныптарға бейіндік 
оқытуды ұйымдастыру 

Оқушылардың 
қызығушылықтары 

қабілеттерін, тұлғалық 
ерекшеліктерін, кәсіби 

бейімділіктерін таңдауға  
көмектесу 

ДБІЖО 
Сынып жетекшілер 

Гуманитарлық бағыт 
Жаратылыстану 

бағыт 

жыл бойы Өз таңдауы бойынша ҚГБ 
және ЖМБ сыныптарға 

оқушыларды орналастыру 

«Мен таңдаған жол» кәсіби 
бағдар беру 

Кәсіби  бағдар 
беру бағдарламасы 

жүргізу 

9 – 11 
Сынып жетекшілері 

Бағдарлама 
шығарылымы 

айына бір рет Оқушылардың кәсіби 
анықталуына әсер ететін 

өзіндік жеке психологиялық 
ерекшеліктерін талдауға   

көмектеседі. 
Жоғары оқу  орындары мен колледждермен жұмыс 

Жоғары оқу орындары мен 
колледждермен бірлескен жұмыс 
жоспарын құру 
 

Психофизиологиялық 
ерекшеліктері мен  
икемділіктеріне, 

қызығушылықтарына 
қпарай мамандық  
таңдауына  көмек 

көрсету 

ДБІЖО 
Оқу орын өкілдері 

Жоспар жыл бойы Білім алушылар кәсіптер 
туралы ақпараттарға, білікті 
кеңеске, кәсіптік қалыптасу 

барысында көмек пен қолдауға 
ие болады. 



 

Оқу орындары мен жұмыс 
орындарына  саяхат  
Презентация 
ЖОО саяхат 

Кәсіби білім беруде 
мекемелерімен бірлесіп 
бағыт беру алдындағы, 
Жоғары оқу орындары 

мен колледждердегі 
ашық есік күніне қатысу 

ДБІЖО 
Сынып жетекшілер 

Ақпараттық 
ресурстар 

жыл бойы Кәсіптер туралы ақпараттарға, 
кәсіпті таңдау кезеңінде білікті 

кеңеске, кәсіптік қалыптасу 
барысында  көмек пен 
қолдауға ие болады. 

Кәсіби мамандыққа   кездесулер 
ұйымдастыру 
Жәрмеңке 
 

Оқушылардың 
мамандықты дұрыс 
таңдауына бағыт – 

бағдар беру. 

ДБІЖО 
Сынып жетекшілер 

Ақпараттық 
ресурстар 

қазан 
желтоқсан 

сәуір 
мамыр 

Оқушылар мамандықты  
таңдауда бағыт – бағдар 

алады. 

Ашық  есік күні: 
Колледж және ЖОО өкіл-дерін 
сынып сағаттарына және ата-
аналар жиналыс-тарына 
қатыстыру  

Мамандық құндылық-
тары туралы түсінік-
терін кеңейту, маман-
дық таңдаудың негізгі 

шарттарын таныту 

ДБІЖО 
Сынып жетекшілер 

Ақпраттық  
ресурстар 

қазан 
желтоқсан 

сәуір 
мамыр 

Оқушылар мамандықты  
таңдауда бағыт – бағдар 

алады. 


	«Программист»

