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ӘДІСТЕМЕЛІК КЕҢЕСТІҢ ҚҰРАМЫ 

 

Төраға– колледж директоры Жанділдин Ерлік Борисұлы 

Кеңес мүшелері: 

1. Рысева Н.В. - директордың ОІ жөніндегі орынбасары, кеңес 

төрағасының орынбасары 

2. Иманкулова А.С.- директордың ОӘЖ жөніндегі орынбасары 

3. Жакина А.М. - директордың ОӨЖ жөніндегі орынбасары 

4. Абдрахманова А.Т. - директордың ТЖ  жөніндегі орынбасары 

5. Жанбекова А.Е.- зам. Директордың ақпараттық технологиялар 

бойынша орынбасары 

6. Тасмагамбетова А.М.- директордың ғылыми жұмыс жөніндегі 

орынбасары 

7. Калмыкова Т.В. –бастауыш білім беру бөлімінің меңгерушісі 

8. Сергазина Д.О. –негізгі, орта білім беру бөлімінің орынбасары 

9. Бикбаева В.П.   –мектепке дейінгі білім беру бөлімінің меңгерушісі 

10. Кошанова А.К. –ақпараттық технологиялар және қашықтықтан оқыту 

бөлімінің орынбасары 

11. Мухамадиева А.Д.- әдіскер 

12. Тихонова О.Л. –мектепке дейінгі білім беру ЦӘК төрайымы 

13. Жуланова А.М.–ағылшын, орыс тілі мен әдебиеті ЦӘК төрайымы 

14. Маденова Б.Е.- жаратылыстану-математика және ақпараттық пәндер 

ЦӘК төрайымы 

15. Бабагумаров  Д.А.–дене тәрбиесі ЦӘК төрағасы 

16. Искакова Ж.Ж.–қазақ тілі мен әдебиеті ЦӘК төрайымы 

17. Шарипов Ж.Б.- әлеуметтік-саяси пәндер және әлеуметтік жұмыс ЦӘК 

төрағасы 

18. Куттумбетова Т.Н.–бастауыш білім беру ЦӘК төрайымы 

19. КасымоваР.С.–кітапхана меңгерушісі 
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ӘДІСТЕМЕЛІК КЕҢЕС ЖҰМЫСЫНЫҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ 

 

 Педагогикалық қызметтің әр түрлерінде колледж оқытушыларының 

кәсіби өсуі мен шығармашылық өзін-өзі жүзеге асыруы үшін жағдай 

жасау; 

 Әр оқытушының қызметін талдау. Озық тәжірибені 

технологияландыру және оны кейіннен тарату. 

 Колледждің инновациялық-әдістемелік базасын жетілдіру арқылы 

білім беру мазмұнын және оқу пәндерін оқыту әдістерін жаңарту 

бойынша жұмысты ұйымдастыру. 

 Педагогтерге инновациялық қызмет, кәсіби өзін-өзі жетілдіру 

мәселелері бойынша кеңес беру. 

 Әртүрлі пәндер бойынша бағдарламаларды әзірлеу және жаңғырту, 

модульдік бағдарламаларды, қолданбалы бакалавриат, кредиттік-

модульдік оқыту бағдарламаларын енгізу бойынша жұмысқа 

басшылық жасау. 

 Жаңартылған орта білім беру жүйесінің негізгі мазмұнын колледждің 

білім беру процесіне жоспарлы түрде таратуды жүзеге асыру. 

 Колледжде оқу-тәрбие жұмысын дамытудың болжау, мониторинг, 

тиімді бағыттарын енгізу. 

 Ғылыми-әдістемелік бөлімшелердің қызметін талдау және бағалау. 

 М.Қозыбаев атындағы СҚУ кафедраларымен, «Өрлеу» біліктілікті 

арттыру ұлттық орталығы» АҚ «СҚО бойынша кәсіптік даму 

институты» филиалымен, колледж оқытушылары мен студенттерінің 

ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастыру бойынша СҒЗО-мен 

ынтымақтастық. 

 Оқу процесіне көптілді білім беруді іске асыру бойынша колледж 

қызметін ұйымдастыру. 
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ӘДІСТЕМЕЛІК КЕҢЕС ОТЫРЫСТАРЫНЫҢ КЕСТЕСІ 

Күні ӘК отырысының мәселелері Жауаптылар Ескертулер 

31.08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Әдістемелік кеңестің 2022-2023 оқу 

жылына арналған міндеттері. 

 
2.Колледждің барлық бөлімшелерінің жұмыс 

жоспарын, ЦӘК, «Жас оқытушы мектебінің» 

жұмыс жоспарларын бекіту. 

 

 

3. Колледж оқытушыларының біліктілігін 

арттырудың, аттестаттаудың 2022-2023 оқу 

жылына арналған перспективалық жоспарын 

бекіту. 

 

4. Шығармашылық топтардың жоспарларын, 

олардың қызметінің тақырыптарын бекіту. 

 

5. Әртүрлі циклдар пәндері бойынша 

бағдарламалар мен перспективалық-

тақырыптық жоспарларды талдау және 

бекіту. 

 

6. Колледждің пәндік-циклдік 

комиссияларының құрамын және әдістемелік 

кеңестің құрамын келісу. (Бұйрықтардың 

жобаларын дайындау). 

 

7.Оқытушыларды аттестаттауға дайындау 

туралы. Педагог қызметкерлердің 

біліктілігін арттыру және тағылымдамадан 

өтумәселелері. 

 

8.2022-2023 оқу жылына арналған 

әдістемелік семинарлардың тақырыбын 

бекіту. 

 

9.2022-2023 оқу жылына арналған 

колледждің оқу-тәрбие процесінің кітаппен 

қамтамасыз етілуі туралы ақпарат. 

Рысева Н.В. 

Иманкулова А.С. 

 

Директордың 

орынбасарлары, 

бөліммеңгерушілері,  

ЦӘК төрағалары 

 

Иманкулова А.С. 

Мухамадиева А.Д. 

 

 

 

Иманкулова А.С. 

Тасмагамбетова А.М. 

Мухамадиева А.Д. 

 

ЦӘК төрағалары 

 

 

 

Рысева Н.В. 

Иманкулова А.С. 

 

 

Иманкулова А.С. 

Мухамадиева А.Д. 

Валеева Б.Х. 

 

Иманкулова А.С. 

Мухамадиева А.Д. 

председатели ЦМК. 

 

Касымова Р.С., 

кітапхана 

меңгерушісі 

 

23.11 

 

 

1.Білім беру процесінің әртүрлі бағыттары 

бойынша қысқа мерзімді курстардың 

бағдарламаларын әзірлеутуралы 

(презентация) 
 

Тасмагамбетова 

А.М., оқытушы 

авторлар және 

курсты әзірлеушілер) 
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Күні ӘК отырысының мәселелері Жауаптылар Ескертулер 

2.Аттестаттау рәсімінен өтуге дайындық 

туралы. 

 

3.Циклдік әдістемелік комиссиялардың 

аттестаттау рәсімінен өтуге дайындығын 

тексеру нәтижелері туралы. 

(ЦӘК оқу-әдістемелік материалдарын 

сараптау) 

 

4.2022-2023 оқу жылында оқытушыларды 

аттестаттау бойынша ЦӘК жұмысын 

ұйымдастыру. 

 

5. М. Жұмабаевтың 130 жылдығын 

мерекелеу бағдарламасы. 

Рысева Н.В. 

Иманкулова А.С. 

 

Иманкулова А.С., 

Мухамадиева А.Д. 

ЦӘК төрайымдары 

 

 

 

ЦӘК төрайымдары 

 

 

Абдрахманова А.Т. 

25.01 

 

1.Бөлімдерде оқытушылардың сабақ өткізу 

сапасы және оқу құжаттамасын жүргізу 

 

2.2022-2023 оқу жылындағы колледж 

оқытушыларының ғылыми-зерттеу 

қызметінің мониторингі 

 

3.Тәлімгерлікті ұйымдастыру бойынша 
жас оқытушы мектебімен ЦӘК 
жұмысының талдауы. 
 

Бөлім меңгерушілері 

 

 

Тасмагамбетова А.М. 

ЦӘК төрайымдары 

 

Мухамадиева А.Д. 

ЦӘК төрайымдары 

 

 

19.04 1. Болашақ маманның рухани – адамгершілік 

қасиеттерін қалыптастырудағы колледждің 

тәрбие жұмысының рөлі. 

 

3.«Үздік циклдік әдістемелік комиссия» 

конкурсының нәтижелері (рейтинг 

нәтижелері бойынша) 

 

4.«Кітап оқитын колледжі» 

тұжырымдамасын іске асыру бойынша 

қорытындылар шығару 

Абдрахманова А.Т. 

Бөлім меңгерушілері 

 

Иманкулова А.С. 

Мухамадиева А.Д. 

 

 

 

Касымова Р.С. 

 

25.05 

 

 

 

 

 

 

1.Қорытынды аттестаттауды дайындау және 

өткізу барысы туралы. 

 

2.Демонстрациялық емтихандарды дайындау 

және өткізу 

 

3.Колледж оқытушыларының біліктілігін 

Рысева Н.В.  

Бөлім меңгерушілері 

 

ЦӘК төрайымдары 

 

 

ЦӘК төрайымдары 
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Күні ӘК отырысының мәселелері Жауаптылар Ескертулер 

 арттыру және аттестаттау бойынша бір 

жылдағы жұмыс қорытындысы. 

 

4.М.Жұмабаевтың 130 жылдығына арналған 

ғылыми -практикалық конференцияға 

дайындық туралы 

 

 

 

 

Иманкулова А.С. 

Тасмагамбетова А.М. 

 

 
 

 

 

 
 


