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Кіріспе 

 

Адамның тек адам қоғамымен ғана қол жеткізе 

алатын көптеген құнды заттары бар 

 

 

Колледжді дамыту үшін әзірленген тұжырымдамасы педагогикалық 

ұжымның даму режиміндегі жүйелі, кезеңді жұмысын болжалайды. Бұл 

мағынада ғылыми-зерттеу, ғылыми-әдістемелік, тұлғалық, өзін өзі тану мен 

өзін өзі өзектеуге бағытталған кадрлық потенциалдың даму мәселесінің 

ерекше маңызы пайда болады. Осыған байланысты әдістемелік жұмысты 

ұйымдастыру құрылымында педагогтардың бағалы приориттері мен 

пікірлес ұжымның құрылуына себін тигізетін, білім беру процессін 

жетілдіруде әр педагогтың қатысуын қамтамасыз ететін бірлестірілген 

әдістемелік тақырыпта жұмыс істеу аса маңызды орын алады. 

Бірлестірілген әдістемелік тақырыпта жұмыс істеу (БӘТ) белгілі бір 

мағынада колледждегі барлық әдістемелік жұмысты жоспарлаудың 

идеологиялық негізі, бас бағыты, өзегі болып табылады.  

Бірлестірілген әдістемелік тақырыппен жұмыстың негізгі міндеттері 

болып табылады: 

1. Оқытушылардың педагогикалық шеберлігінің деңгейін үзіліссіз 

дамыту, олардың ұйымдағы білімдарлығы мен құзыреттілігін, білім беру 

процессін қамтамасыз ету; 

2. Білім беру жүйесінің құлылымдық бөлімдері мен буындарының 

үйлестірілуі мен үйлесімділігі; 

3. Педагогтың шығармашылық тұлғасы негізінде әр оқушының оқу 

мүмкіншілігін іске асыру үшін жағдай жасау; 

4. Педагогикалық ұжымның шығарашылық ізденісін ынталандыру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колледждің әдістемелік мәселесі 

Колледж жағдайында блашақ мамандарды даярлаудың сапасын арттыру. 

 



Колледждің мақсаты  

Сабақ үстінде және сабақтан тыс білім беру инновацияларын енгізіп, оларды 

тиімді пайдалану арқылы білім беру қызметтерін үзіліссіз жасқарту. Мерзімі 

тұрақты. 
 

Әдістемелік тақырып  

Модульдік-құзыреттілік жол мен тұлғалық-бағыттаманың технологиясы 

негізінде студенттің кәсіптік құзыреттілігін қалыптасыру. 

 

Жұмыс кезеңдері 

№ Кезең Жыл Тақырып  

1 Дайындау-

диагностикала

у кезеңі 

2018-

2019  

1 

жартыж

ылдық 

Колледждің оқыту-тәрбиелеу процессінде 

модульдік-құзыреттілік тәсіл негізінде әзірленген 

бағдарламалар арқылы, мамандарды даярлау 

сапасының мониторингісі  мен болжамы. 

2 Мәселенің 

теориялық 

зерттеуі 

2018-

2019 

2 

жартыж

ылдық  

Студент-түлектің кәсіптік құзыреттілігін 

қалыптастыру үшін МКП кезінде бағалау 

өлшемдерін қолдану ерекшеліктері  

3 Жұмыстық-

тәжірибелік 

2019-

2022 

Оқыту және тәрбиелеу процессіне МКП кезінде 

бағдарламаларын енгізу. 

 

4 Аналитикалы

қ-

қорытындыла

у 

2022-

2023 

Оқыту және тәрбиелеу процессінде МКП кезінде 

бағдарламаларлы пайдалану нәтижесін қорыту.       

 

Жаңа педагогикалық технологиялар мен құзыреттілікті ПКЦ атына 

бекіту 
№ Атауы  Технология атауы Құзыреттер 

1 ПЦК 

ППЧМ 

Бірлесіп оқыту, оқыту үшін бағалау  Оқу-тану 

2 ПЦК ФД Коммуникативтік әдіс, жобалық 

әдістеме, таксономия Блума 

Коммуникативтік 

 

3 ПЦК СД Білімді толық игеру, сынды ойлау 

техгологиясы  

Құнды-мағыналы, 

жалпы мәдени 

4 ПЦК ИПД Ақпараттық-коммуникативтік 

технологиялар, бұлтты технологиялар 

Ақпараттық 

 

5 ПЦК 

ФКЭД 

Денсаулықты сақтау технологиялары, 

кәсіптік-бағытты, құзыреттілік 

тәсілдер 

Өзін өз тұлғалық 

дамыту құзыреттілігі 

 

БӘТ кезеңдік жұмыстарын іске асыру үлгілері 

 



№ Кезец  Жыл Тақырып  

1 Дайындау-

диагностикалау 

кезеңі 

2018-2019  

1 

жартыжылдық 

Колледждің оқыту-тәрбиелеу 

процессінде модульдік-құзыреттілік 

тәсіл негізінде әзірленген 

бағдарламалар арқылы, мамандарды 

даярлау сапасының мониторингісі  мен 

болжамы. 

2 Мәселенің 

теориялық зерттеуі 
2018-2019 

2 

жартыжылдық  

Студент-түлектің кәсіптік 

құзыреттілігін қалыптастыру үшін 

МКП кезінде бағалау өлшемдерін 

қолдану ерекшеліктері  
 

 Міндеттер Жауапты 

Дайындау-диагностикалау кезеңі 

Мақсаты: БӘТ жұмысында педагогтың қиналуының талдауы, 

медотологиялық негіздерді қалыптастыру 

1 Педагогтардың кәсіптік бейнесін диагностикалау, 

олардың инновациялық қызметке даярлығы 

(колледж оқытушылары арасында сауалнама 

жүргізу, сабақтарға қатысу, құжаттама талдаулары)  

Директордың ОӘЖ 

жөніндегі 

орынбасары 

Гомонова В.Г. 

2 Аталған тақырыптың педагогикалық ғылым мен 

тәжірбедегі зерделену дәрежесі (біліктілікті арттыру 

курстары, өзін өзі оқыту) 

Колледж әдіскері  

3 Мәселелі, шығармашылық топтарды құру, 

тапсырмаларды іріктеп, бөлу 

Директордың ОӘЖ 

жөніндегі 

орынбасары 

Гомонова В.Г. 

4 Мақала, ғылыми-әдістемелік әдебиеттер мен 

ақпараттық электронды банктің картотекаларын 

дайындау 

ПЦК төрағасы 

Кітапханашы 

Балаклеенко О.М. 

5 Құрылымдық бөлімдердің КЦП кезеңдік жұмыс 

жоспарын әзірлеу  

 

Бөлім 

меңгерушілері, 

ПЦК төрағасы  

Мәселенің теориялық зерттеуі 

Мақсаты: ретроспективті талдау және педагогкалық теория мен тәжірибедегі 

мәселенің қазіргі уақыттағы жағдайын зерделеу 

1 Мамандардың кәсіптік құзыреттілігін 

қалыптастырудың үлгілерін өзектеу  

Бөлім 

меңгерушілері, 

ПЦК төрағалары  

2 ПЦК отырыстарында зерттеу тақырыбы бойынша 

сөз сөйлеу 

ПЦК төрағалары 

3 Мәселе бойынша теориялық материалдар жинау 

және библиографиялық каталог құрастыру 

Директордың ОӘЖ 

жөніндегі 

орынбасары 

Гомонова В.Г. 

3. Ұйымдастыру-әдістемелік іс-шаралар 



 

№ Жұмыс үлгісі  Тақырып, жұмыс бағыты  

1 Педагогикалық кеңестер 

тақырыбы 

1.«Рухани жанғырудың» 6 иделогемдер 

негізінде кәсіптік құзыреттілікті 

қалыптастыру  

2.Жұмыс берушілермен  әлеуеттік серіктестік 

аясындағы тәжірибеде кәсіптік құзыреттілікті 

қалыптасрыу ерекшеліктері. 

2 Оқыту-әдістемелік 

кеңестің тақырыбы 

1. Дөңгелек үстел «Инновациялық 

технологияларды енгізу жағдайында кәсіптік 

құзыреттілікті іске асыру ерекшеліктері» 

2. Модульдік-құзыреттілік тәсіл негізінде 

енгізілетін білім беру бағдарламаларының 

модульдері бойынша тақырыптық 

жоспарлауды әзірлеу 

3 Инновацияларды енгізу 

Орталығынан 

нұсқалаушы семинар  

Құзіреттілік тәсіл – методологиялық принцип 

Кәсіптік құзыреттіліктің негізгі компонеттері  
Базалық құзыретің маманның кәсітік 

құзыреттілігіне әсері  

Педагогтың кәсіптік-педагогикалық  ептілігі  

Маманның кәсіптік құзыреттілігі мн 

фунцкияларының өзара байланысы  

Кәсіптік-педагогикалық құзыреттіліктің 

пікірлес (гносеологиялық) компоненттері  

4 Психологиялық-

педагогикалық семинар 

Білім беру процессінің сапасын арттырудың 

психологиялық-педагогикалық негіздері. 

Ойлайтын мұғалімнің психологиясы   

5 Педагогикалық 

мониторинг 

Колледжішілік бақылау аясында  

директордың орынбасарлары және бөлім 

меңгерушілерімен сабаққа кіру, сабақтағы 

кәсіптік құзыреттілікті қалыптастыру 

бағытын диагностикалау  

6 Циклдық комиссияның 

БӘТ жұмыс жсопары 

 ПЦК атына бекітілген құзыреттілік пен 

технологияларға теориялық шолу  

7 ПЦК кураторларының 

тематикалық 

отырыстары 

Әлеуметтік-азаматтық құзыреттіліктің 

қоғамдағы демократиялық интитуттарды 

жақсартудағы атқаратын рөлі  

Жастарды тәрбиелеудегі саяси мәдениет 

құзыреттілігі мен «төзімділік» ұғымының 

өзара байанысы  

8 Шығармашылық 

топтардың жұмысы  

1. Жаңа педагогикалық технологиялар – 

Жаңа технологиялардың құзыреттілікті 

қалыптастыруға тигізетін әсері  

2. CLIL – бәсекелестік бейімділігінің 



деңгейін арттыру үшін үштілдікті енгізу  

3. ИКТ – Педагогикалық және студенттік 

қоғамдардың ақпараттық құзыреттілігін 

қалыптастыру  

4. Мамандықтар бойынша ТГ – оқу жоспарын 

әзірлеу кезінде модульдік-құзыреттілік 

тәсілді енгізу 

9 Сайыстар  «Құзыреттілік-бағытты сабақтың үздік 

әдітемелік жұмысы» 

«Жаңа технология негізінде даярланған үздік 

әдістемелік курс» 

«Біздің үміт» 

«Үздік оқытушы» 

10 Студенттер арасындағы 

сайыстар  

«Кәсібі бойынша үздік» 

11 Конференциялар өткізу   «ИННОВАЦИЯЛАР ӘРЕКЕТТЕ» 

педагогикалық идеялар фестивалі 

Ғылыми-тәжірибелік конференция 

«Инновациялық технологияларды енгізу 

жағдайында кәсіптік құзыреттілікті іске 

асыру ерекшеліктері» 

12 Жас педагог мектебі  Түлектің құзыреттілік модульдерін зерделеу  

Құзыреттілік-бағытты  жоспарлау  

13 Педагогикалық 

шеберлік мектебі  

Студенттердің қабылетерін есепке ала 

отырып дарындылығын дамыту 

Технология LessonStudy, ActionResearch  

14 Педагогикалық 

тәжірибені жинақтау 

Облыстық әдістемелік кеңес деңгейінде 

оқытушылардың инновациялық 

технологияларды енгізу бойынша жұмыс 

тәжірибелерін жинақтау  

15 Студенттердің ғылыми 

қоғамы  

Курстық және зерттеу жобаларының 

тақырыптарын жобалау кезіндегі технология 

ActionResearch  
 

 

БӘТ жұмыс кезеңдерін іске асыру үлгілері  

 

№ Кезең  Жыл Тақырып  

3 Жұмыс-

тәжірибелік кезең 

2019-

2020 

Оқыту-тәрбиелеу процессіндегі кәсіптік 

құзыреттілікті қалыптастыру. 
 

 Міндеттер Жауапты  



Жұмыс-тәжірибелік кезең 

Мақсаты: Кешенді-мақсатты бағдарламаны іске асыру жағдайында кәсіптік 

құзыреттілікті қалыптастыру үлгілерінің тәжірибелік апробациясы 

1 Құрылымдық бөлімдер мен оқу пәндерінің 

кешенді әдістемелік қамсыздығын әзірлеу 

(брошюралар, парақшалар, флайерлар, семинар-

тренингтер) 

Директордың ОӘЖ 

жөніндегі 

орынбасары 

Гомонова В.Г. 

2 Зерттеу тақырыбы бойынша біріктілірген 

әдістеме күні мен ПЦК ашық отырыстарын өткізу 

председатели ПЦК 

3 Пед.шеберлік сайыстары мен байқауларды өткізу  Методист 

колледжа  

4 Тақырып бойынша ашық сабақтар, шеберлік 

сыныптары, сыныптан тыс шаралар өткізу, 

мақалалар мен әдістемелік әзірлемелерді 

жариялау жолдарымен озат педагогикалық 

тәжірибе жинау 

Директордың ОӘЖ 

жөніндегі 

орынбасары 

Гомонова В.Г. 

ПЦК төрағалары 

5 Мамандықтар кесігіндегі оқыту-тәрбиелеу 

процессінің тиімділігінің дианостикасы 

Бөлім 

меңгерушілері 

6 Өткізілетін конференциялар аясында жұмыс 

тәжірибесін мұғалімдерің сертификатталған 

қоғамдастығында көрсету 

Директордың ОӘЖ 

жөніндегі 

орынбасары 

Гомонова В.Г. 

 

3. Ұйымдастыру-әдістемелік іс-шаралар 

 

№ Жұмыс үлгісі Тақырып, жұмыс бағыты  

1 Педагогикалық 

кеңес 

1. Құзыреттілік тәсілді іске асыру тақырыбында 

колледжде әлеуметтік-білім беру ортасын құру 

(студенттің әлеуметтік-психологиялық бейнесі, 

әлеуметтік-білім беру ортасын құру амалдары) 

2. Сапалы білімге қол жеткізуді қамтамасыз ету 

мақсатында колледжде білім беру ортасын 

оңтайландыру жолдарын іздеу 

2 Оқу-әдістемелік 

кеңес 

Дөңгелек үстел «Модульдік бағдарламаларды 

енгізудің негізгі мәселелері» 

Модульдік бағдарламалар негізіндегі білім 

бағдарламаларының оқыту-әдістемелік 

жабдықталуы 

3 Инструктивтік 

семинар 

Тұлғалық, кәсіптік, әлеуметтік жетілдіру тұрғыдағы 

өзін өзі оқыту құзыреттілігі 

Арнайы құзыреттілік – кәсіптік мақсаттарды 

білікті шешу ептілігі және өзінің еңбек нәтижесін 

бағалау 



Жеке құзыреттілікті қалыптастыру тәсілдері 

(кәсіптік өсу мен кәсіптілік білікті үнемі арттыру, 

сондай-ақ өзін кәсіптік еңбекте көрете білу)  

Колледж оқытушысының менеджерлік 

құзыреттілігі 

Шығармашылық педагогтың зерттеу құзыреттілігі  

4 Психологиялық-

педагогикалық 

семинар 

Тұлғалық қасиеттердің кәсіптік құзыреттілікті 

қалыптастыруға тигізетін әсері 

Коммуникативтік құзыреттіліктің әлеуметтік 

интеллектінің дамытудағы рөлі  

Болашақ маманның кәсіптік құзыреттілігін 

қалыптастырудағы ептілік 

Психолингвистикалық диагностика негізі 

5 Педагогикалық 

мониторинг 

Колледжішілік бақылау аясында директордың 

орынбасарлары және бөлім  меңгерушілерімен 

сабаққа кіру, ОТП тиімділігіне кедергісін тигізетін 

негізгі мәселелерді диагностикалау 

6 БӘТ циклдық 

комиссияның 

жұмыс жоспары 

Зерттеу тақырыбы бойынша біріктілірген әдістеме 

күні мен ПЦК ашық отырыстарын өткізу 

7 ПЦК 

кураторларының 

тақырыптық 

отырыстары 

Тәрбиелеу жүйесін жетілдірудің жолдары 

(педагогикалық кеңесте есеп берумен) 

Жатақханада тұратын студенттермен өткізілетін 

тәрбие жұмыстарының жағдайы 

8 Шығармшылық  

топтардың 

жұмысы  

Тақырып бойынша ашық сабақтар, шеберлік 

сыныптары, сыныптан тыс шаралар өткізу, 

мақалалар мен әдістемелік әзірлемелерді жариялау 

жолдарымен озат педагогикалық тәжірибе жинау 

7 Жас педагог 

мектебі 

Басқару құпиясы. Қалай өмір сүріп, жұмыс істеуге 

үлгеру керек?  

Атақты адамдардың Заңы 

8 Педагогикалық 

шеберлік мектебі 

Сұрақ қою өнері 

Оқыту стратегиясының Ережесі 

Кәсіп үшін Дейл Карнеги  Ережесі  

9 Сайыстар Сайыстық қозғалыстары мен олимпиадаларға 

қатысу  

«Үздік оқытушы» сайысы 

«Біздің үміт» сайысы  

10 Студенттер 

арасында 

сайыстар  

Мамандығы бойынша үздік  

11 Конференциялар 

өткізу  

«ИННОВАЦИЯЛАР ӘРЕКЕТТЕ» педагогикалық 

идеялар фестивалі 

Облыстық ғылыми-тәжірибелік конференция 



«Қазақстандықтың жаңартылған сана-сезімінің 

психологиялық-педагогикалық негіздері»  

12 Жарияланымдар  «Озат педагогикалық тәжірибе» Журналын шығару  

13 Педагогикалық 

тәжірибені 

жинақтау 

Тану қызметін белсендірудің жаңа әдістері мен 

үлгілерін  енгізудің психологиялық-педагогикалық 

ерекшеліктері 

14 Студенттердің 

ғылыми қоғамы  

«Алтынсары балалары» Журналы – шығармашылық 

тұлғалардың он өсиеті, облыстық конференция 

өткізу «Қазіргі заманғы қоғамның өзекті 

мәселелері» 

Дарындылармен жұмыс  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БӘТ жұмыс кезеңдерін іске асыру үлгілері 

 

№ Кезең  Жыл Тақырып  

3 Жұмыс-

тәжірибелік кезең 

2020-

2021 

Оқыту-тәрбиелеу процессінде кәсіптік 

құзыреттлікті қалыптастыру. 

 

 Міндеттер  Жауапты  

Жұмыс-тәжірибелік кезең 

Мақсаты: Кешенді-мақсатты бағдарламаны іске асыру жағдайында кәсіптік 

құзыреттілікті қалыптастыру үлгілерінің тәжірибелік апробациясы 



1 Құрылымдық бөлімдер мен оқу пәндерінің 

кешенді әдістемелік қамсыздығын әзірлеу 

(брошюралар, парақшалар, флайерлар, семинар-

тренингтер) 

Директордың ОӘЖ 

жөніндегі 

орынбасары 

Гомонова В.Г. 

2 Зерттеу тақырыбы бойынша біріктілірген 

әдістеме күні мен ПЦК ашық отырыстарын өткізу 

 ПЦК төрағалары 

3 Проведение конкурсов пед.мастерства, смотров  Колледж әдіскері  

4 Тақырып бойынша ашық сабақтар, шеберлік 

сыныптары, сыныптан тыс шаралар өткізу, 

мақалалар мен әдістемелік әзірлемелерді 

жариялау жолдарымен озат педагогикалық 

тәжірибе жинау 

Директордың ОӘЖ 

жөніндегі 

орынбасары 

Гомонова В.Г. 

ПЦК төрағалары 

5 Мамандықтар кесігіндегі оқыту-тәрбиелеу 

процессінің тиімділігінің дианостикасы 

Бөлім 

меңгерушілері 

6 Өткізілетін конференциялар аясында жұмыс 

тәжірибесін мұғалімдерің сертификатталған 

қоғамдастығында көрсету 

Директордың ОӘЖ 

жөніндегі 

орынбасары 

Гомонова В.Г. 

 

3. Ұйымдастыру-әдістемелік іс-шаралар 

 

№ Жұмыс үлгісі  Тақырып, жұмыс бағыты  

1 Педагогикалық 

кеңес 

1. Болашақ маманның әлеуметтік-кәсіби болып 

шығуы үшін колледжде білім беру ортасының 

мүмкіншіліктері. 

2. Оқыту-өндірістік  және инновациялық қызмет 

аясында оқу және өндірістік тәжірибені 

ұйымдастыру бойынша білім беру мекемелерінің 

кәсіпорындармен-әлеуетті серіктестіктермен өзара 

әрекеті. 

2 Оқу-әдістемелік 

кеңес 

Колледждегі білім беру сапасын арттыру үшін 

қажетті шарт ретінде оқыту пәндері мен кәсіптік 

модульдердің оқыту-әдістемелік  

қамсыздандылыруыг дамыту  

Менеджмент жүйесі – білім берудің спасын арттыру 

мен нновациялық дамуының факторы.  

3 Инструктивтік 

семинар 

Тұлғалық, кәсіптік, әлеуметтік жетілдіру тұрғыдағы 

өзін өзі оқыту құзыреттілігі 

Арнайы құзыреттілік – кәсіптік мақсаттарды 

білікті шешу ептілігі және өзінің еңбек нәтижесін 

бағалау 

Жеке құзыреттілікті қалыптастыру тәсілдері 

(кәсіптік өсу мен кәсіптілік білікті үнемі арттыру, 



сондай-ақ өзін кәсіптік еңбекте көрете білу)  

Колледж оқытушысының менеджерлік 

құзыреттілігі 

Шығармашылық педагогтың зерттеу құзыреттілігі 

4 Психологиялық-

педагогикалық 

семинар 

Тұлғалық қасиеттердің кәсіптік құзыреттілікті 

қалыптастыруға тигізетін әсері 

Коммуникативтік құзыреттіліктің әлеуметтік 

интеллектінің дамытудағы рөлі  

Болашақ маманның кәсіптік құзыреттілігін 

қалыптастырудағы ептілік 

Психолингвистикалық диагностика негізі 

5 Педагогикалық 

мониторинг 

Колледжішілік бақылау аясында директордың 

орынбасарлары және бөлім  меңгерушілерімен 

сабаққа кіру, ОТП тиімділігіне кедергісін тигізетін 

негізгі мәселелерді диагностикалау 

6 БӘТ циклдық 

комиссияның 

жұмыс жоспары 

Зерттеу тақырыбы бойынша біріктілірген әдістеме 

күні мен ПЦК ашық отырыстарын өткізу 

7 ПЦК 

кураторларының 

тақырыптық 

отырыстары 

Тәрбиелеу жүйесін жетілдірудің жолдары 

(педагогикалық кеңесте есеп берумен) 

Жатақханада тұратын студенттермен өткізілетін 

тәрбие жұмыстарының жағдайы 

8 Шығармшылық  

топтардың 

жұмысы  

Тақырып бойынша ашық сабақтар, шеберлік 

сыныптары, сыныптан тыс шаралар өткізу, 

мақалалар мен әдістемелік әзірлемелерді жариялау 

жолдарымен озат педагогикалық тәжірибе жинау 

7 Жас педагог 

мектебі 

Басқару құпиясы. Қалай өмір сүріп, жұмыс істеуге 

үлгеру керек?  

Атақты адамдардың Заңы 

8 Педагогикалық 

шеберлік мектебі 

Сұрақ қою өнері 

Оқыту стратегиясының Ережесі 

Кәсіп үшін Дейл Карнеги  Ережесі  

9 Сайыстар Сайыстық қозғалыстары мен олимпиадаларға 

қатысу  

«Үздік оқытушы» сайысы 

«Біздің үміт» сайысы  

10 Студенттер 

арасында сайыс  

Мамандығы бойынша үздік  

11 Конференциялар 

өткізу 

«ИННОВАЦИЯЛАР ӘРЕКЕТТЕ» педагогикалық 

идеялар фестивалі 

Облыстық ғылыми-тәжірибелік конференция 

«Қазақстандықтың жаңартылған сана-сезімінің 

психологиялық-педагогикалық негіздері» 

12 Жарияланымдар  «Озат педагогикалық тәжірибе» Журналын шығару  



13 Педагогикалық 

тәжірибені 

жинақтау 

Тану қызметін белсендірудің жаңа әдістері мен 

үлгілерін  енгізудің психологиялық-педагогикалық 

ерекшеліктері 

14 Студенттердің 

ғылыми қоғамы  

«Алтынсары балалары» Журналы – шығармашылық 

тұлғалардың он өсиеті, облыстық конференция 

өткізу «Қазіргі заманғы қоғамның өзекті 

мәселелері» 

Дарындылармен жұмыс  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БӘТ жұмыс кезеңдерін іске асыру үлгілері 

 

№ Кезең Жыл Тақырып  

3 Жұмыс-

тәжірибелік кезең 

2021-

2022 

Оқыту-тәрбиелеу процессінде кәсіптік 

құзыреттілікті қалыптастыру. 

 

 Міндеттер Жауапты  

Жұмыс-тәжірибелік кезең 

Мақсаты: Кешенді-мақсатты бағдарламаны іске асыру жағдайында кәсіптік 

құзыреттілікті қалыптастыру үлгілерінің тәжірибелік апробациясы 

1 Құрылымдық бөлімдер мен оқу пәндерінің 

кешенді әдістемелік қамсыздығын әзірлеу 

(брошюралар, парақшалар, флайерлар, семинар-

тренингтер) 

Директордың ОӘЖ 

жөніндегі 

орынбасары 

Гомонова В.Г. 

2 Зерттеу тақырыбы бойынша біріктілірген 

әдістеме күні мен ПЦК ашық отырыстарын өткізу 

 ПЦК төрағасы 

3 Проведение конкурсов пед.мастерства, смотров  Колледж әдіскері 



4 Тақырып бойынша ашық сабақтар, шеберлік 

сыныптары, сыныптан тыс шаралар өткізу, 

мақалалар мен әдістемелік әзірлемелерді 

жариялау жолдарымен озат педагогикалық 

тәжірибе жинау 

Директордың ОӘЖ 

жөніндегі 

орынбасары 

Гомонова В.Г. 

ПЦК төрағасы 

5 Мамандықтар кесігіндегі оқыту-тәрбиелеу 

процессінің тиімділігінің дианостикасы 

Бөлім 

меңгерушілері 

6 Өткізілетін конференциялар аясында жұмыс 

тәжірибесін мұғалімдерің сертификатталған 

қоғамдастығында көрсету 

Директордың ОӘЖ 

жөніндегі 

орынбасары 

Гомонова В.Г. 

 

3. Ұйымдастыру-әдістемелік іс-шаралар 

 

№ Жұмыс үлгісі  Тақырып, жұмыс бағыты  

1 Педагогикалық 

кеңес 

1. Оқу процессінің денсаулықты сақтау тұрғыда  

ұйымдастырылуы (Салауатты өмір салтын 

қалыптастыру. Оқу процессінің денсаулықты сақтау 

тұрғыда ұйымдастырылуы. Діни экстремизм мен 

лаңкестіктің алдын алу. Суицидтік әрекеттердің 

алдын алу. Колледж оқушыларының арасында 

құқықбұзушылықтың алдын алу) 

2. Оқушылар мен педаггикалық ұжым үшін оқу 

процессінде ыңғайлы жағдайлар жасау (Жлбалық 

жұмыс – студенттердің функционалдық 

сауаттылығын дамыту құралы болып табылады, 

колледжде оқитындардың оқуы мен тәрбиесі үшін 

жабдықталған  жасы жағдайлар жасау, білім беру 

ортасындағы Сыбайластыққа қарсы әрекеттер) 

2 Оқу-әдістемелік 

кеңес 

Дамудың стартегиялық жоспарының мақсатты 

индикаторларының мониторингісі  

БӘТ енгізу бойынша аралық нәтижелер талдауы 

3 Инструктивтік 

семинар 

Тұлғалық, кәсіптік, әлеуметтік жетілдіру тұрғыдағы 

өзін өзі оқыту құзыреттілігі 

Арнайы құзыреттілік – кәсіптік мақсаттарды 

білікті шешу ептілігі және өзінің еңбек нәтижесін 

бағалау 

Жеке құзыреттілікті қалыптастыру тәсілдері 

(кәсіптік өсу мен кәсіптілік білікті үнемі арттыру, 

сондай-ақ өзін кәсіптік еңбекте көрете білу)  

Колледж оқытушысының менеджерлік 

құзыреттілігі 

Шығармашылық педагогтың зерттеу құзыреттілігі 



4 Психологиялық-

педагогикалық 

семинар 

Тұлғалық қасиеттердің кәсіптік құзыреттілікті 

қалыптастыруға тигізетін әсері 

Коммуникативтік құзыреттіліктің әлеуметтік 

интеллектінің дамытудағы рөлі  

Болашақ маманның кәсіптік құзыреттілігін 

қалыптастырудағы ептілік 

Психолингвистикалық диагностика негізі 

5 Педагогикалық 

мониторинг 

Колледжішілік бақылау аясында директордың 

орынбасарлары және бөлім  меңгерушілерімен 

сабаққа кіру, ОТП тиімділігіне кедергісін тигізетін 

негізгі мәселелерді диагностикалау 

6 БӘТ циклдық 

комиссияның 

жұмыс жоспары 

Зерттеу тақырыбы бойынша біріктілірген әдістеме 

күні мен ПЦК ашық отырыстарын өткізу 

7 ПЦК 

кураторларының 

тақырыптық 

отырыстары 

Тәрбиелеу жүйесін жетілдірудің жолдары 

(педагогикалық кеңесте есеп берумен) 

Жатақханада тұратын студенттермен өткізілетін 

тәрбие жұмыстарының жағдайы 

8 Шығармшылық  

топтардың 

жұмысы  

Тақырып бойынша ашық сабақтар, шеберлік 

сыныптары, сыныптан тыс шаралар өткізу, 

мақалалар мен әдістемелік әзірлемелерді жариялау 

жолдарымен озат педагогикалық тәжірибе жинау 

7 Жас педагог 

мектебі 

Басқару құпиясы. Қалай өмір сүріп, жұмыс істеуге 

үлгеру керек?  

Атақты адамдардың Заңы 

8 Педагогикалық 

шеберлік мектебі 

Сұрақ қою өнері 

Оқыту стратегиясының Ережесі 

Кәсіп үшін Дейл Карнеги  Ережесі  

9 Сайыстар Сайыстық қозғалыстары мен олимпиадаларға 

қатысу  

«Үздік оқытушы» сайысы 

«Біздің үміт» сайысы  

10 Студенттер 

арасында сайыс  

Мамандығы бойынша үздік  

11 Конференциялар 

өткізу 

«ИННОВАЦИЯЛАР ӘРЕКЕТТЕ» педагогикалық 

идеялар фестивалі 

Облыстық ғылыми-тәжірибелік конференция 

«Қазақстандықтың жаңартылған сана-сезімінің 

психологиялық-педагогикалық негіздері» 

12 Жарияланымдар  «Озат педагогикалық тәжірибе» Журналын шығару  

13 Педагогикалық 

тәжірибені 

жинақтау 

Тану қызметін белсендірудің жаңа әдістері мен 

үлгілерін  енгізудің психологиялық-педагогикалық 

ерекшеліктері 

14 Студенттердің «Алтынсары балалары» Журналы – шығармашылық 



ғылыми қоғамы  тұлғалардың он өсиеті, облыстық конференция 

өткізу «Қазіргі заманғы қоғамның өзекті 

мәселелері» 

Дарындылармен жұмыс  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Кезең Жыл Тақырып  

4 Аналитикалық-

қорытындылау 

2022-

2023 

Оқыту-тәрбиелеу процессінде кәсіптік 

құзыреттілікті қалыптастыру. 
 

 Қорыту кезеңі  

Мақсаты: педагогикалық ұжым жұмысының талдауы, жинақталған 

тәжірибенің қорытындысын жүйелендіру 

1 Педагогтар мен мәселелі шығармашылық 

топтардың материалдарының көрмесі 

Мәселелі 

топтардың 

жетекшілері 

2 Педагогикалық оқулар, педагогикалық идеяларды 

өткізу 

Директордың ОӘЖ 

жөніндегі 

орынбасары 

Гомонова В.Г. 

3 ШМП, ШПМ, УМС отырыстарында өз 

жұмысының тәжірибесін қорытумен баяндама 

сөз сөйлеу  

Колледж әдіскері 

Смагулова С.Т. 

4 Әдістемелік кеңес-ұсыныстарды шығару 

шығармашылық топтардың жұмыс нәтижесі 

болып табылады 

Мәселелі 

топтардың 

жетекшілері 

5 Колледждің үздік педагогтарының түсініктеме 

каталогын құрап шығару 

Директордың ОӘЖ 

жөніндегі 

орынбасары 

Гомонова В.Г. 



6 Педагогикалық мониторинг пен оқу 

диагностикасының нәтижесі, түзету карталарын 

құрастыру, кемшіліктерді жою шараларын 

іздестіру  

Директордың ОӘЖ 

жөніндегі 

орынбасары 

Гомонова В.Г. 

 

3. Ұйымдастыру-әдістемелік іс-шаралар 

 

№ Жұмыс үлгісі  Тақырып, жұмыс бағыты  

1 Педагогикалық кеңес 1.Колледждің педагогикалық ұжымының 

тәрбие жұмыстарының түрлі үлгілерін 

пайдалану қызметі кәсіптілікті дамытудың 

факторы мен шарты болып табылады. 

2. колледжішілік бақылау мен білім беру 

мониторингісі негізінде білім беру 

процессінің сапасымен басқару жүйесін 

жетілдіру  

- бөлімдегі білім беру процессінің сапасымен 

басқару; 

-колледжде оқушының тәрбие 

мониторингісінің жүйесі арқылы тәрбие 

сапасымен басқару; 

- оқушылар контингентінің сақталуының 

кепілдігі ретінде білім беру сапасымен 

басқару жүйесі. 

2 Оқу-әдістемелік кеңес Оқытушының әдістемелік жәнеинновациялық 

құзыреттілігі – білім сапасын арттырудың 

әрекеттегі құралы. 

Бөлімде сабақ беру сапасы 

Шығармашылық топтардың әдістемелік 

ұсыныс-кеңестері  

Оқытушылардың жұмыс тәжірибесін қорыту  

3 Инструктивтік семинар Семинар-практикум «Педагогикалық 

технологиялар» 

Тренингтер ұйымдастыру «Оқыту 

процессінде тиімді оқыту технологияларын 

қолдану (жобалық басқару; құзыреттілік 

негіздегі оқытудың модульдік 

технологиялары; оқытудың имитациялық 

технологиялары; компьютерлік тренажердегі 

практикумдар; зерттеу, жобалық, 

интерактивтік әдістер, мәселелі оқытулар; 

оқыту-жаттығуфирмаларының технологиясы; 

ғылыми-зерттеу жұмысының оқу және 

өнілірістік тәжірибе жұмыстарымен 

байланыстырылуы» 



4 Психологиялық-

педагогикалық семинар 

Педагогикалық жобалау – педагогикалық 

тәжірибені қорыту тәсілдерінің бірі. Оқу 

процессінде ынталандыруды құру 

диагностикасын пайдалану 

5 Педагогикалық 

мониторинг 

Колледжаралық бақылау аясында 

директордың орынбасарлары мен бөлім 

меңгерушілерінің сабаққа кіруі, ОТП 

тиімділігіне кедергі келтіретін негізгі 

мәселелерді диагностикалау 

6 БӘТ циклдық 

комиссияның жұмыс 

жоспары 

Педагог материалдарының көрмесі 

Зерттеу тақырыбы бойынша әдістеелік 

әзірлемелердің жинағын шығару  

7 ПЦК кураторларының 

тақырыптық 

отырыстары 

Студенттер мен олардың ата-аналары үшін 

тәрбие жұмысының түрлі бағыттары 

бойынша әдістемелік ұсыныстарды даярлау 

Тәрбие мәселесі бойынша материалдар 

шығару 

8 Шығармшылық  

топтардың жұмысы  

Мәселелі шығармашылық топтарының 

материалдарының көрмесі  

Әдістемелік ұсыныстарды шығару – 

шығармашылық топ жұмыстарының 

нәтижесі 

7 Жас педагог мектебі Әкімшілік және атқару тәртібі, педагогтың 

кәсіптік стандарты,  

Өзін өзі оқытудың дұрыс ұйымдастырылуы – 

біліктілігін арттыру тәсілі 

Оқу мақсаттарын қою, оны шешу мен 

бақылау әрекеттерін ұйымдастыру 

8 Педагогикалық 

шеберлік мектебі 

Педагогтың дамуындағы өзіндік 

менеджментінің рөлі 

Педагогтың кәсіптік жұмысындағы зерттеу 

жұмысы  

Оқыту-тәрбие процессін белсендіру тәсілі  

9 Сайыстар Сайыстық қозғалыстар мен олимпиадаларға 

қатысу  

Оқытушылардың әдістемелік әзірлемелерінің 

сайысы  

Кәсіптік шеберлік сайысы  

10 Студенттер арасында 

сайыс  

«Паруса мечты – 2018» мектепке дейінгі 

балалардың болашақ үздік тәрбиешісі 

11 Конференциялар өткізу  Педагогикалық оқуларды ұйымдастыру мен 

өткізу:  

 «Кәсіптік-педагогикалық жұмыстың 

қозғамдамасы.Студенттерді кәсіптік-бағытта 



ынталандыру – оқуды белсендірудің амалы»  

12 Жарияланымдар «Үздік педагогикалық тәжірибе» журналын 

шығару, «Әдістемелік хабаршы» 

Белгілі күндерге арналған мақалалар шығару  

13 Педагог- зерттеушінің 

мектебі  

3 курс – Банникова В.В., Макишева А.А., 

Испулова Ж.Ж., Торебеков Е.Г., Оразов А.Х. 

2 курс – Волобуева Н.Г. 

1 курс – Брант А.В., Шугабаева Д.М., Искаков 

М.А. 

14 Педагогикалық 

тәжірибені қорыту 

Оқытушылардың жұмыс тәжірибесін 

жинақтау  

Колледждің үздік педагогтарының 

түсініктеме каталогы 

Инновациялық жобалар мен әдістемелерінің 

эпистемотекасын жаңарту 

15 Студенттердің ғылыми 

қоғамы  

«Алтынсары балалары» журналын шығару 

 «Ғылым көкжиегі» конференция 

Мектеп оқушыларының кәсіптік бағыты 

бойынша қала мектептерінде Волонтерлық 

қозғалысының жұмысы  

Колледж сайтының ақпараттық ілестірілуі, 

Учительская, Рудненский рабочий газеттері 

үшін студенттік мақақаларды даярлау 

 
 


