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Колледждің миссиясы: түлектердің бәсекеге қабілеттілігін және колледждің тұрақты 

дамуын қамтамасыз ететін техникалық және кәсіптік білім беру саласындағы мемлекеттік 

саясатты іске асыру. 

 

Колледждің әдістемелік тақырыбы: колледж оқытушыларының кәсіби құзыреттілік 

деңгейін арттыру, жаңартылған білім беру мазмұны жағдайында олардың кәсіби 

педагогикалық шеберлігін дамыту 

Колледж әдістемелік жұмысының мақсаты: жаңартылған білім беру мазмұны 

жағдайында педагогтердің кәсіби деңгейі мен шығармашылық әлеуетін арттыруға ықпал 

ету,колледж педагогтерінің инновациялық практикасының нәтижелі педагогикалық 

тәжірибесін анықтау және тарату. 

 

Міндеттер: 

 педагогикалық қызметтің әртүрлі түрлерінде колледж оқытушыларының кәсіби 

өсуі мен шығармашылық өзін-өзі жүзеге асыруы үшін жағдай жасау; 

 нормативтік құжаттаманы әзірлеуді жүзеге асыру, ғылыми–әдістемелік 

бөлімшелердің қызметіне талдау және бағалау жүргізу;  

 әр мұғалімнің озық тәжірибені технологияландыру және оны кейіннен тарату 

жөніндегі қызметін талдау; 

 колледждің инновациялық-әдістемелік базасын жетілдіру арқылы білім беру 

мазмұнын жаңарту, модульдік – құзыреттілік тәсілді, қолданбалы бакалавриатты, 

Кредиттік оқыту технологиясын және оқу пәндерін оқыту әдістерін енгізу 

бойынша педагогикалық ұжымның жұмысын ұйымдастыру; 

 үштілділікті енгізу колледж оқытушыларының жұмысын ұйымдастыру; 

 педагогтерге инновациялық қызмет, кәсіби өзін-өзі жетілдіру мәселелері бойынша 

кеңес беру; 

 білім берудің жаңартылған мазмұнына байланысты түрлі пәндер бойынша 

бағдарламаларды әзірлеу, түзету және жаңғырту бойынша жұмысты жүзеге асыру; 

 оқу-әдістемелік материалдарды жариялау бойынша редакциялық-баспа қызметін, 

жақын және алыс шет елдермен халықаралық ынтымақтастықты ұйымдастыру; 

  колледждің Стратегиялық жоспарын, болжау механизмін, мониторингін, 

колледжде оқу-тәрбие жұмысын дамытудың тиімді бағыттарын әзірлеу және енгізу 

бойынша жұмыс істеу. 
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ҰЙЫМДАСТЫРУ ІС-ШАРАЛАРЫ 

 

№ 

р/р 
Жұмыстың атауы 

Орындау 

мерзімі 

Индикаторлар/ 

Соңғы нәтиже 
Жауаптылар 

1 
Колледждің 2022-2023 оқу жылына арналған кешенді 

жұмыс жоспарын дайындау 
қыркүйек 

Колледждің 2022-2023 оқу 

жылына арналған жұмыс 

жоспары 

Рысева Н.В., 

Иманкулова А.С. 

Мухамадиева А.Д. 

 

2 

Қажетті бұйрықтарды дайындау:  

- әдістемелік кеңестің құрамы туралы.  

- жас оқытушылар мектебінің құрамы туралы 

- аттестаттау комиссиясының және сараптау 

комиссияларының құрамы туралы 

- тәлімгерлерді бекіту туралы  

- шығармашылық топтар құру туралы 

- СҒҚ  ( ғылыми студенттік қоғам) секцияларының 

жұмысы туралы 

қыркүйек 

Бұйрықтар 

Иманкулова А.С. 

Мухамадиева А.Д. 

 

3 

Кестелерді бекіту:  

- пәндік онкүндіктерді өткізу 

- ашық сабақтар өткізу  

- педагогтарды курстық даярлау  

- ОЖБ тағылымдамадан өту 

қыркүйек 

Пәндік онкүндіктердің, ашық 

сабақтардың, курстардан 

өтудің, тағылымдамадан 

өтудің кестелері 

Рысева Н.В., 

Иманкулова А.С. 

Мухамадиева А.Д. 

 

4 
Білім беру бағдарламаларының паспорттарын әзірлеу 

және оларды тізілімге енгізу. 
қыркүйек 

Білім беру 

бағдарламаларының тіркелген 

паспорттары бар тізілім 

 

Рысева Н.В. 

Иманкулова А.С. 

Мухамадиева А.Д. 

 

5 

Институционалдық және мамандандырылған 

аккредиттеуден өту қорытындылары бойынша 

аккредиттеуден кейінгі мониторингті дайындау. 

Қазан  

қараша 

Аккредиттеуден кейінгі есеп Иманкулова А.С. 

Мухамадиева А.Д. 

ЦӘК төрайымдары 

6 Әдістемелік кеңестің отырыстарын ұйымдастыру. жыл ағымында Әдістемелік кеңес Рысева Н.В., 
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Әдістемелік кеңестің отырыстарында қаралатын 

мәселелерді дайындауда консультативтік көмек. 

 отырысының хаттамасы Иманкулова А.С. 

7 Нұсқаулық-әдістемелік кеңестер және жеке 

консультациялар.  

-оқу жұмыс бағдарламаларын, перспективалық-

тақырыптық жоспарлауды әзірлеу 

- ЦӘК жұмысын жоспарлау; 

- кабинеттердің жұмысын жоспарлау; 

- оқу процесінде инновациялық технологияларды 

пайдалану бойынша оқыту семинарларын өткізу 

жыл ағымында 

 

Хаттама Иманкулова А.С. 

Мухамадиева А.Д. 

ЦӘК төрайымдары 

8 Жас оқытушылардың ашық сабақтарының онкүндігін 

өткізу 

қазан-қараша Ашық сабақтарды өткізу 

кестесі, жас педагогтардың 

сабақ жоспарлары 

Иманкулова А.С. 

МухамадиеваА.Д.. 

ЦӘК төрайымдары, 

тәлімгерлер 

9 Жас оқытушы аптасы 

 

ақпан 

(2 онкүндік) 

Оқу сабақтарына қатысу және 

талдау 

Иманкулова А.С. 

Мухамадиева А.Д. 

10 Оқытушылардың оқу сабақтарына өзара қатысу 

кестесін жасау 

жыл ағымында 

 

Оқу сабақтарына қатысу және 

талдау 

Иманкулова А.С. 

Мухамадиева А.Д. 

ЦӘК төрайымдары 

11 ЦӘК базасында оқытушылардың шығармашылық 

топтарының жұмысын ұйымдастыру. 

жыл ағымында 

 

Шығармашылық топтардың 

жұмыс жоспары 

Иманкулова А.С. 

Мухамадиева А.Д. 

ЦӘК төрайымдары 

12 Уақытша шығармашылық топ құру жыл ағымында 

 

Шығармашылық топтардың 

паспорты 

Иманкулова А.С. 

Мухамадиева А.Д. 

ЦӘК төрайымдары 

13 Әдістемелік жұмыс жүргізуде ЦӘК төрағаларына 

оқытушыларға көмек көрсету үшін әдістемелік 

ұсынымдар,әдістемелік бюллетеньдер, әдістемелік 

материалдар жасау. 

жыл ағымында 

 

Әдістемелік ұсынымдар Иманкулова А.С. 

Мухамадиева А.Д. 

 

14  Әдістемелік материалдарды жинақтау және жүйелеу. жыл ағымында 

 

Әдістемелік материалдар Иманкулова А.С. 

Мухамадиева А.Д. 
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15 Колледж оқытушыларының кәсіби шеберлігіне 

мониторинг жүргізу. 

жыл ағымында 

 

Мониторинг, кәсіби карта Иманкулова А.С. 

Мухамадиева А.Д. 

Председатели ЦМК  

16 Оқу процесінде инновациялық технологияларды 

қолдану бойынша теориялық және практикалық 

материалдарды жинақтау. 

жыл ағымында 

 

 Иманкулова А.С. 

Мухамадиева А.Д. 

ЦӘК төрайымдары 

17 Пәндік апталарды өткізуге ЦӘК көмек көрсету жыл ағымында 

 

Кеңес беру Иманкулова А.С. 

Мухамадиева А.Д. 

 

18 Оқу процесінің практикасында заманауи 

технологияларды игеру бойынша оқытушылармен 

жеке жұмысты ұйымдастыру 

жыл ағымында 

 

Жеке жұмыс Иманкулова А.С. 

Мухамадиева А.Д. 

ЦӘК төрайымдары 

19 Колледждің перспективалық жоспарына сәйкес 

оқытушылардың біліктілігін арттыру 

жыл ағымында 

 

Педагогтердің біліктілігін 

арттырудың перспективалық 

жоспары 

Иманкулова А.С. 

Мухамадиева А.Д. 

ЦӘК төрайымдары 

20 Аттестаттау рәсімінен өту бойынша педагогтердің 

қызметін ұйымдастыру 

жыл ағымында 

 

Ақпараттық-түсіндіру 

жұмыстары  

Иманкулова А.С. 

Мухамадиева А.Д. 

ЦӘК төрайымдары 

21 Колледж оқытушыларының озық тәжірибесін 

жинақтауды ұйымдастыру 

жыл ағымында 

 

ОППО бойынша кесте Иманкулова А.С. 

Мухамадиева А.Д. 

ЦӘК төрайымдары 

22 Оқу процесіне модульдік бағдарламаларды, 

қолданбалы бакалавриат бағдарламаларын, Кредиттік 

оқыту технологиясын енгізу бойынша жұмысты жүзеге 

асыру 

жыл ағымында 

 

Жұмыс оқу бағдарламалары Рысева Н.В. 

Иманкулова А.С. 

Мухамадиева А.Д. 

ЦӘК төрайымдары 

23 Колледж оқытушылары мен студенттерінің ғылыми-

зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру 

жыл ағымында 

 

СҒЗЖ жоспары Иманкулова А.С. 

Мухамадиева А.Д. 

ЦӘК төрайымдары 

24 Алыс және жақын шетелдердің оқу орындарымен 

халықаралық ынтымақтастықты дамыту 

жыл ағымында 

 

Халықаралық ынтымақтастық 

туралы меморандумдар 

Иманкулова А.С. 

Мухамадиева А.Д. 

ЦӘК төрайымдары 
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25 Республиканың оқу орындарымен ынтымақтастықты 

жүзеге асыру 

жыл ағымында 

 

Ынтымақтастық туралы 

шарттар, келісімдер 

Иманкулова А.С. 

Мухамадиева А.Д. 

ЦӘК төрайымдары 

26 Колледж оқытушыларының әртүрлі деңгейдегі 

ғылыми-практикалық конференцияларға, конкурстарға, 

семинарларға қатысуын ұйымдастыру 

жыл ағымында 

 

Қатысу сертификаттары, ҰКП 

жинағы 

Иманкулова А.С. 

Мухамадиева А.Д. 

Председатели ЦМК 

27 Оқу-әдістемелік материалдарды, мерзімді 

басылымдарды, жаңадан түскен әдебиеттерді шолу 

бойынша ақпараттық күндер өткізу. 

жыл ағымында 

 

Кітап және виртуалды 

көрмелер 

Касымова Р.С., кітапхана 

меңгерушісі 

 

ОҚЫТУШЫЛАРДЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ШЕБЕРЛІГІН ЖЕТІЛДІРУ 

№ 

р/р 
Жұмыстың атауы 

Орындалу 

мерзімі 

Индикаторлар/ 

Соңғы нәтиже 

Жауапты 

1 Пәндік апталарды (оқытушылар мен циклдік 

комиссиялардың оқу-әдістемелік жұмысының маңызды 

бағыттары бойынша тәжірибе алмасу мақсатында 

онкүндіктер, айлықтар) өткізу 

бекітілген 

кестеге сәйкес  

Пәндік апталарды өткізу 

кестесі, есептер 

Председатели ЦМК 

2 Теориялық және әдістемелік көмек көрсету мақсатында 

жас және жаңадан келген оқытушылармен жеке 

қамқорлық, тәлімгерлік, консультациялар және 

әңгімелесу 

жоспар 

бойынша  

Тәлімгерлік жоспарлары, 

есептер 

Иманкулова А.С. 

Мухамадиева А.Д. 

Председатели ЦМК  

3 "Студенттердің функционалдық сауаттылығын 

қалыптастыру саласындағы педагогтердің пәндік және 

әдістемелік құзыреттіліктерін жетілдіру" Семинар-

практикумы 

қазан 

 

Семинар-практикум сценарийі Жуланова А.М., 

Ағылшын, орыс тілі 

және әдебиет ЦӘК 
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4 "Педагогтің кәсіби біліктілігін арттырудағы белсенді 

оқыту әдістері мен тәсілдері" Педагогикалық 

шеберханасы 

қараша 

 

 

Педагогикалық шеберхананың 

сценарийі 

Куттымбетова Т.Н. 

Бастауыш білім ЦӘК 

5 "Колледж оқытушысының жұмысындағы цифрлық білім 

беру ресурстары" семинар-практикумы 

желтоқсан 

 

 

 

Семинар-практикум сценарийі Шарипов Ж.Б. 

Әлеуметтік-саяси пәндер 

және әлеу меттік жұмыс 

ЦӘК  

6 Семинар-практикум: "WorldSkills Kazakhstan 

платформасы-ТжКБ жүйесінде құзыреттілік пен 

кәсібилікті дамыту үшін негіз" 

ақпан Семинар-практикум сценарийі жаратылыстану-

математика және 

ақпараттық пәндер ЦӘК 

 

7 "WorldSkills стандарттары бойынша демонстрациялық 

емтихан қорытынды аттестаттау нысаны ретінде: өткізу 

және ұйымдастыру әдістемесі" әдістемелік дәрісханасы 

ақпан Әдістемелік лектория 

сценарийі 

Тихонова О.Л. 

Мектепке дейінгі білім 

ЦӘК 

8 Жас педагогтың онкүндігі (ашық оқу сабақтары) ақпан Ашық сабақтарды өткізу 

кестесі 

Иманкулова А.С. 

Мухамадиева А.Д. 

ЦӘК төрайымдары 

9 Семинар-практикум:  

Инновациялық педагогикалық технологиялар білім беру 

мазмұнын жаңарту шеңберінде тілдерді оқыту сапасын 

арттыру құралы ретінде 

 

наурыз Семинар-практикум сценарийі Искакова Ж.Ж. 

Қазақ тілі мен әдебиеті 

ЦӘК  

10 Кәсіби шеберлік байқауы  

"Тәлімгер + жас педагог = топ" 

сәуір Конкурс сценарийі, 

дипломдар мен сертификаттар 

Иманкулова А.С. 

Мухамадиева А.Д. 

ЦӘК төрайымдары 

 

 

 



Ф ВКМЖ 703-10-19 Әдістемелік кабинеттін жұмыс жоспары. Екінші басылым. 

Ф ВКМЖ 703-10-19 План работы методического кабинета. Изданиевторое. 

ОЗЫҚ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТӘЖІРИБЕНІ ЗЕРДЕЛЕУ, ЖАЛПЫЛАУ ЖӘНЕ ТАРАТУ 

 

№ 

р/р 
Жұмыстың атауы Күні 

Индикаторлар/ 

Соңғы нәтиже 
Жауаптылар 

1. Тәжірибе алмасу күндері (пәндік апталар 

барысында) 

жоспар боынша  Сабаққа қатысу және талдау Иманкулова А.С. 

Мухамадиева А.Д. 

ЦӘК төрайымдары 

2. Колледж сайтында ғылыми-әдістемелік 

жұмыстарды, "Колледж педагогтарының 

инновациялық қызметінің өрісі" айдарын 

(ашық сабақтар, мастер - кластар, 

жарияланымдар сериясы) толтыру 

жыл ағымында 

 

Колледж сайты, мазмұнды 

толтыру 

Иманкулова А.С. 

Мухамадиева А.Д. 

ЦӘК төрайымдары 

3. ОПТ-ні  зерттеу және тарату нысандарының 

бірі ретінде ашық сабақтар өткізу 

жыл ағымында 

 

Сабақ кестесі, Иманкулова А.С. 

Мухамадиева А.Д. 

ЦӘК төрайымдары  

4. Әдістемелік әзірлемелер мен әдістемелік 

ұсынымдарды рецензиялау жөніндегі кеңестің 

жұмысы (әдістемелік кеңестің базасында ) 

жыл ағымында 

 

Пікірлер, есептер Иманкулова А.С. 

Мухамадиева А.Д. 

ЦӘК төрайымдары 

5 Колледж оқытушыларының портфолиосын 

әзірлеу 

жыл ағымында 

 

Педагогтердің аттестаттау және 

әдістемелік портфолиосы 

Иманкулова А.С. 

Мухамадиева А.Д. 

ЦӘК төрайымдары 

6 Желілік қоғамдастық құру (басқа оқу 

орындарының педагогтерімен тәжірибе алмасу) 

жыл ағымында 

 

Тәжірибе алмасу Иманкулова А.С. 

Мухамадиева А.Д. 

ЦӘК төрайымдары 

7 Колледж оқытушыларының ОПТ жалпылау 

бойынша жұмысты ұйымдастыру ("педагог-

сарапшы", "педагог-зерттеуші", "педагог-

шебер" санатындағы оқытушылар үшін) 

қазан 

наурыз 

 

Шығармашылық есептер, 

ғылыми мақалалар, 

сертификаттар 

Иманкулова А.С. 

Мухамадиева А.Д. 

ЦӘК төрайымдары 



Ф ВКМЖ 703-10-19 Әдістемелік кабинеттін жұмыс жоспары. Екінші басылым. 

Ф ВКМЖ 703-10-19 План работы методического кабинета. Изданиевторое. 

8 "Колледждің әдістемелік қызметін дамытудың 

инновациялық бағыттары: тәжірибе, 

проблемалар және жетістіктер" семинары 

желтоқсан Семинар сценарийі Иманкулова А.С. 

Мухамадиева А.Д. 

ЦӘК төрайымдары 

9 "Педагогтің Soft skills: әдістемелік жинақ" 

облыстық Үздік әдістемелік әзірлемелер 

байқауы 

сәуір Конкурс сценарийі, дипломдар 

мен сертификаттар  

Иманкулова А.С., 

Мухамадиева А.Д. 

10 М. Жұмабаевтың 130 жылдығына арналған 

халықаралық ғылыми-практикалық 

конференция 

маусым Конференция сценарийі, 

дипломдар мен сертификаттар, 

ХҒПК жинағы 

Иманкулова А.С., 

Мухамадиева А.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


