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Колледждің әдістемелік мәселелері 

Колледж жағдайында болашақ мамандарды теориялық және тәжірибелік 

тұрғыда даярлау сапасын арттыру. 
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Колледждің мақсаты  

Сабақ үстінде және сабақтан тыс жұмыста білім беру инновацияларын енгізу 

және тиімді пайдалану жолымен білім беру қызметін үзіліссіз жақсарта түсу.  
 

Әдістемелік тақырып 

Тұлғалы-бағыттың модульдік-құзыреттілік жолы мен технологиясы негізінде  

студенттің кәсіптік құзіреттілігін қалыптастыру 

  

Даярлау-диагностикалық кезең  

Колледждің оқыту-тәрбиелеу процессіне НПТ қолдану арқылы мамандарды 

даярлау сапасые арттырудың мониторингісі мен болжамы. 

 

Мәселенің теориялық зерттеуі  

Тану қызметінің белсенділігі үшін жаңка әдістер мен жұмыс қалпын қолдану 

ерекшеліктері 

 

Бөлім мақаты  

Оқытушылардың ғылыми-зерттеу және тәжірибелік қызметінің әдістемелік  

қолдауы 

  

Міндеттер 

1) Жоғары білім сапасын кепілдейтін заанауилық басқару жүйесін дамыту, 

ұжымда сапа мәдениетін қалыптастыру. Мерзімі тұрақты. 

2) Аудиторлық және аудиторлықтан тыс сабақтарды өткізу аясында білім 

беру инновацияларын үзіліссіз енгізу және тиімді пайдалану. Осы 

бағыттағы жұмыс тәжірибесін жинақтау. Мерзімі тұрақты.   

3) Кәсіптік шеберлік және педагогикалық шеберлік сайыстарын, 

педагогикалық шеберлік апталарын өткізу жолымен колледждің 

оқытушылары мен студенттерінің кәсіптік құзіреттілігін қалыптастыру. 

Мерзімі тұрақты. 

4) Ғылыми-тәжірибелік конференциялар, секминарлар, тренингтар, БАҚ 

мақала шығару барысында оқытушылар мен студенттедің зерттеу 

мәдениетін қалыптастыру. Мерзімі тұрақты.  

5) Еңбекті бағалау рейтингісінің жүйесін құру және іске асыру жолымен, 

персоналдың кәсіптік шеберлігін ынталандыру және өсіру үшін колледж 

қызметкерлерінің кәсіптік деңгейін арттыру жағдайларын жасау. Мерзімі  

тұрақты. 

2018-2019  жылына оқу жұмыстарының сапасы саласындағы 

мақсаттар 

 
Мақсаттар Міндеттер Мерзімі Жауапты 

ТжКБ ұйымның 

педагогикалық 

қызметкерлерінің 

1.Қызметкерлердің 

тәжірибесін 

аттесттаттауға қорыту 

Жыл 

ішінде 

Гомонова 

В.Г. 

Мазурова 
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жоғары мен бірінші 

санатты және 

магистрлер үлесі - 49% 

әрекетін ұйымдастыру 

2.Жас қызеткерлерді 

магистратурада оқуға 

тарту   

К.И. 

ТжКБ ұйымның 

педагогикалық 

қызметкерлерінің 

біліктілігін арттыру 

кустарын өткендер 

үлесі, 15 (бірлік) 

Біліктілікті арттыру 

жоспарын құру 

Курстарға жолдама 

Есеп беру құжаттарының  

Мониторингісі  

Жыл 

ішінде 

Мазурова 

К.И. 

Ағымдағы жыл ішінде 

жаңа мамандар мен 

білім беру ұйымына 

қайта келгендер үлесі- 

5% 

Жас педагог Мектебінің 

жұмысын ұйымдастыру  

Жыл 

ішінде 

Мазурова 

К.И. 

Кәсіптік шеберлік 

сайыстарында жүлделі 

орындарға ие болған 

педагогикалық 

қызмтекерлер үлесі- 

10% 

Ішкі сайыстарды 

ұйымдастыру 

Облыстық және 

псепубликалық сайыстар 

мен олимпиадаларға 

қатыстыру  

Жыл 

ішінде 

Гомонова 

В.Г. 

Мазурова 

К.И. 

Кәсіптік шеберлік 

сайыстарында жүлделі 

орындарға ие болған 

оқушылар үлесі-, 15% 

Ішкі сайыстарды 

ұйымдастыру 

Облыстық және 

псепубликалық сайыстар 

мен олимпиадаларға 

қатыстыру 

Жыл 

ішінде 

Гомонова 

В.Г. 

Зав.отделен

иями 

Педагогикалық 

инновациялар саны (оң 

сараптау қорытынды 

алған) ағымдағы жыл 

ішінде- 10 бірлік  

Оқытушылардың оң 

педагогикалық 

тәжірибелерін 

рецензиялауды 

ұйымдастыру 

ISBN алу 

Жыл 

ішінде 

Гомонова 

В.Г. 

 

Ашық сабақтар мен 

сыныптан тыс іс-

шаралар өткізу, 20 

Педагогикалық идеялар 

Фестивалі мен ШМП, 

ШПМ апталарын өткізу 

Қараша, 

ақпан, 

наурыз 

Гомонова 

В.Г. 

Мазурова 

К.И. 

 

Оқыту-әдістемелік жұмыстардың негізгі бағыттары 

 

№ Іс-шаралар Мерзімдер Жауаптылар 

1.Ұйымдастыру-әдістемелік қызмет. 
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1.  

Құрылымдық бөлімдердің жоспарларын 

қарастыру, түзету және бекіту (ПЦК, 

жас педагог мектебі, озат тәжірибе 

мектебі) 

Тамыз Директордың ОӘІ 

жөніндегі 

орынбасары, әдіскер 

2.  
Мұғалімдердің біліктілігін арттыру және 

кәсіптік қайта даярлығын болжамдау, 

жоспарлау және ұйымдастыру 

Тамыз,жы

л ішінде. 

Директордың ОӘІ 

жөніндегі 

орынбасары, әдіскер 

3.  
Озат педагогикалық тәжірибені 

жинақтау шарасын жоспарлау 

Қыркүйек әдіскер 

 

4.  
Тамыз айындағы облыстық 

конференциясына қатысу.  

Тамыз Директордың ОӘІ 

жөніндегі 

орынбасары 

5.  
Жылдың ерекше күндеріне арналған іс-

шараларды ұйымдастырып, өткізу 

қараша  Директордың ОӘІ 

жөніндегі 

орынбасары 

6.  
Колледж түлектеріен пресс-

конференциялар, дөңгелек үстелдер 

өткізу. 

Жыл 

ішінде 

Директордың ОӘІ 

жөніндегі 

орынбасары 

7.  Оқытушылардың ғылыми-тәжірибелік 

конференцияларға қатысуларын 

ұйымдастыру  

Жыл 

ішінде 

Директордың ОӘІ 

жөніндегі 

орынбасары, 

әдіскерлер 

8.  

«Мектепке дейінгі тәрбие» мамандығы 

бойынша педагогикалық шеберліктен 

Өңірлік сайықа қатысуға дайындық 
ақпан  

Директордың ОӘІ 

жөніндегі 

орынбасары, 

оқытушылар 

9.  
КГПИ, КГУ, КСТУ, КИНЕУ,  ЧФ 

УРАО, ЧГПУ, №2 ед.колледждермен 

жұмыстарды жалғастыру  

Жыл 

ішінде 

Директордың ОӘІ 

жөніндегі 

орынбасары 

10.  

Қалалық ББ біріге жұыс жасау:пәндік 

семинарлардың әділқазысында, 

сайыстар мен конференцияларға 

қатысулары. 

Жыл 

ішінде 

Директордың ОӘІ 

жөніндегі 

орынбасары 

11.  
Куәліктері бар мұғалімдердің Жүйелік 

бірлестігінің жұмысына қатысуы  

Жыл 

ішінде 
әдіскер 

12.  

Майкрософт жобаларының халықаралық 

сайыстарына қатысу. 

Қазан Директордың АТ 

жөніндегі 

орынбасары 

13.  

 «Үздік пәндік-циклдық комиссия» 

байқау-сайысын өткізу 
қаңтар – 

мамыр 

Директордың ОӘІ 

жөніндегі 

орынбасары 

14.  
«РӘГК үздік мұғалімі» сайысын өткізу 

Наурыз әдіскер 



Н РӘГК 703-04-16 Оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру бойынша жоспар. Бірінші басылым   

Ф РСГК 703-04-16 План по организации учебно-методической работы. Издание первое   

15.  

ПЦК онкүндіктерін өткізуді 

ұйымдастыру: 

- педагогика, психология және жеке 

әдістемелер 

- филология пәндері 

- ақпараттық және қолданбалы пәндер  

-әлеуметтік пәндер 

-эстетикалық пәндер мен дене 

шынықтыру  

желтоқсан 

 

 

ақпан 

қараша 

 

сәуір 

наурыз 

 

 

Навознова А.А. 

 

Петрова Ю.Д. 

Мазурова Н.С. 

 

Дубовая Т.В. 

Кыпшакбаева А.С 

 

Оқыту-әдістемелік қызмет 

16.  

Жоспарланған құжаттарды құрастыру 

бойынша оқытушылардың қызметін 

әдістемелік ілестіру (жұмысшы 

бағдарламалары, КТП), 

курстық/дипломдық/ бақылау 

жұмыстарын жазу бойынша әдістемелік 

нұсқаулықтар. 

қыркүйек 

Директордың ОӘІ 

жөніндегі 

орынбасары  

ПЦК төрағасы. 

17.  

Оқу-жоспарлы құжаттардың электронды 

банкингін қалыптастыру, 

оқытушылардың қызметін әдістемелік 

ілестіру, техникалық сараптамалар 

жүгізу 

Жыл 

ішінде 

Директордың ОӘІ 

жөніндегі 

орынбасары  

Бөлім 

меңгерушілері 

18.  

Курстық, дипломдық жобалар мен  

міндетті бақылау жұмыстарының 

нормалық стандатарын әзірлеп, бекіту. 

Кестелер құрастыру. 

Жыл 

ішінде 

Директордың ОӘІ 

жөніндегі 

орынбасары , бөлім 

меңгерушілері 

19.  

Колледждің негізгі жұмысын реттейтін 

нормативтік-құқықтық базаны жаңарту  Жыл 

ішінде 

Директордың ОӘІ 

жөніндегі 

орынбасары , 

ПЦК төрағасы. 

20.  

Ашық сабақтардың материалдарын 

қолданумен бейне- мультимедиатека 

жасау 

Жыл 

ішінде 

Директордың ОӘІ 

жөніндегі 

орынбасары, ПЦК 

төрағасы  

Оқыту-тәрбиелеу қызметі. 

21.  

Жеке сабақтар, факультативтер мен 

пәндер бойынша үйірмелер жүргізу 

және т.б. 

Жыл 

ішінде 

Директордың ОӘІ, 

ТІ жөніндегі 

орынбасарлары 

 

22.  

Пән бойынша тақырыптық экскурсиялар 

ұйымдастыру Жыл 

ішінде 

Директордың ОӘІ, 

ТІ жөніндегі 

орынбасарлары 
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23.  

Пән бойынша сыныптан тыс іс-шаралар 

өткізу Жыл 

ішінде 

Директордың ОӘІ, 

ТІ жөніндегі 

орынбасарлары 

 

24.  

Пәндер бойынша олимпиадалар өткізу 

Жыл 

ішінде 

Директордың ОӘІ, 

ОІ жөніндегі 

орынбасарлары 

 

25.  

Республикалық сайыстар мен 

педагогикалық олимпиадаларға қатысу Жыл 

ішінде 

Директордың ОӘІ, 

ОТІ жөніндегі 

орынбасарлары 

 

26.  

Пән бойынша ашық сабақтар мен 

сыныптан тыс іс-шаралардың  талдауы Жыл 

ішінде 

Директордың ОӘІ 

жөніндегі 

орынбасары, ПЦК 

төрағасы  

27.  

Курстық жұмыс (жоба), дипломдық 

жобалау мен рецензиялаудың 

жетекшілігі 
Жыл 

ішінде 

Директордың ОӘІ 

жөніндегі 

орынбасары , бөлім 

меңгерушілері, 

оқытушылар 

Ақпараттық-аналитикалық қызмет. 

 

28.  

Колледждің педагогикалық 

қызметкерлерінің сандық және сапаоық 

құрамы туралы мәліметтер базасын құру 

және жұмыс қатарында ұстау; 

Жыл 

ішінде 
Әдіскер 

29.  

Сауалнамалар жүргізу, оқытушылардың 

кәсіптік және ақпараттық сұраныс 

мониторингсінің нәтижелерін өңдеу; 
Жыл 

ішінде 

Директордың ОӘІ 

жөніндегі 

орынбасары  

30.  

Құрылымдық бөлімдердің 

жұмыстарының жағдайы мен 

нәтижелерін талдау, оны жетілдіру 

бағытын анықтау; 

Жыл 

ішінде 

Директордың ОӘІ 

жөніндегі 

орынбасары  

31.  
Озат педагогикалық тәжірибені 

зерделеу, жинақтау және тарату; 

Жыл 

ішінде 
Әдіскер 

32.  

Студенттердің сайыстарын, пәндік 

олимпиадаларын, жобалық және зерттеу 

жұмыстарын өңдеп, талдау; 

Жыл 

ішінде 

Директордың ОӘІ 

жөніндегі 

орынбасары 

33.  

Педагогикалық 

қызметкерлердіпедаггикалық, 

психологиялық, әдістемелік және 

ғылыми-танымал жаңалықтарымен 

Жыл 

ішінде 

Директордың ОӘІ 

жөніндегі 

орынбасары 

Кітапхана 
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таныстыру; 

34.  

Оқытушыларға медиатека, 

эпистемотеканың жаңалықтарын 

жеткізу; 

Жыл 

ішінде 

Директордың ОӘІ 

жөніндегі 

орынбасары 

Кеңес беру қызметі  

35.  

ӘП мұғалімдері, жас мамандар мен 

жаңадан келген мұғалімдер үшін оқыту, 

әдітемелеу, тәрбиелеу, әлеуметтік, 

иннвациялық және  т.б. қызметтер 

бойынша тақырыптық, жеке кеңестер 

өткізу; 

Жыл 

ішінде 

Директордың ОӘІ 

жөніндегі 

орынбасары 

36.  

Жаңа бастаған педагог Мектебінің 

жұмысын ұйымдастыру. 

- Оқытушалр сауалнамасы 

- Тәлімшер-мұғалім бекіту 

- Жаңа бастаған оқытушылардың 

бейімделуі  

- Педшеберлік өсімінің 

диагностикалық картасын толтыру 

- Жеке жоспарды құру кезіндегі 

кеңес 

- Оқытушының жетістігін 

диагностикалау, тұлғаның 

шығармашылық әлеуетінің 

деңгейіне баға  

Жыл 

ішінде 
әдіскер 

37.  
«Біздің үмітіміз» жас мұғалімдер 

сайысын өткізу. 
ақпан әдіскер  

38.  

Лизензиялауғ аттестаттауға даярлық 

кезеңінде тақырыптық және жеке кеңес 

беру  

Жыл 

ішінде 

Директордың ОӘІ 

жөніндегі 

орынбасары  

ПЦК төрағасы. 

39.  

Құқықтық білім Мектебінің жұмысын 

ұйымдастыру.  
Жыл 

ішінде 

Директордың ОӘІ 

жөніндегі 

орынбасары 

Сараптау-диагностикалау қызметі 

40.  

Құрылымдық бөлімдердің оқыту-

жоспарлау құжаттамаларының 

техникалық және мазмұнды 

сараптамасын өткізу; 

Жыл 

ішінде 

Директордың ОӘІ 

жөніндегі 

орынбасары 

41.  
Педагогикалық қызметкерлердің 

сараптама қызметін ұйымдастырып, 

Жыл 

ішінде 

Директордың ОӘІ 

жөніндегі 
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өткізу; орынбасары 

42.  

Оқушылардың сайыстарға қатысу үшін 

тапсырған жобалық және зерттеу 

жұмыстарының сараптамаларын 

ұйымдастырып, өткізу; 

Жыл 

ішінде 

Директордың ОӘІ 

жөніндегі 

орынбасары 

Редакциялық-баспа қызметі 

43.  

Оқытушылардың тәжірибесін 

насихаттау мақсатымен материалдарды 

іріктеп, шығарылымға даярлау; 

Жыл 

ішінде 

Директордың ОӘІ 

жөніндегі 

орынбасары 

44.  

Журналдарға жарияланымдар даярлау 

1) «Білім беру мекеме басшысының 

анықтамасыя» 

2) «сынып жетекшісінің 

анықтамасы» 

Газеттер  

1) «Учительская плюс» 

2) «Бiлiм жарысы» 

Қазақстанның педагогикалық бірлігінің 

интернет сайты «Педагог КZ» 

Жыл 

ішінде 

Директордың ОӘІ 

жөніндегі 

орынбасары 

45.  

Оқутышармен шығарылатын 

библиографиялық еңбек есебі бойынша 

мәліметтер базасын құру 

Жыл 

ішінде 

Директордың ОӘІ 

жөніндегі 

орынбасары 

Эксперименталдық-инновациялық қызметтер 

46.  

Оқытушыларды ҚР білім беру 

жүйесіндегі инновациялық процестер 

туралы ақпараттандыру; 

Жыл 

ішінде 

Директордың ОӘІ 

жөніндегі 

орынбасары 

47.  

Жаңа оқу бадарламалары, УМК мен 

технологиялардың апробациясы; 

Жыл 

ішінде 

Директордың ОӘІ 

жөніндегі 

орынбасары 

48.  

Тәжірибеден өтуші мұғалімдерді 

шақырумен білім беру жүйесіндегі 

инновациялар, ғылыми зерттеу 

әдістемелері бойынша семинарлар 

ұйымдастыру; 

Жыл 

ішінде Директордың ОӘІ 

жөніндегі 

орынбасары 

49.  

Озат педагогикалық тәжірибе 

жинақтайтын оқытушылардың 

инновациялық карталарын құрастыру.  

Жыл 

ішінде әдіскер 

50.  

Оқытушылардың тәжірибелік- 

инновациялық жұмыстарының 

нәтижесін таратуға бағытталған іс-

шараларды өткізу. 

Жыл 

ішінде 
Директордың ОӘІ 

жөніндегі 

орынбасары 
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51.  

Инновациялық педагогикалық 

технологияларды енгізу мәселесі 

бойынша әдістемелік семинарларды 

даярлап, өткізу. 

Жыл 

ішінде 

Директордың ОӘІ 

жөніндегі 

орынбасары 

52.  

Педагогикалық бастамалар мен 

әдістемелік жинақтардың 

инновациясын, оқыту-әдістемелік 

кешендерді  сараптау және лицензиялау 

жөніндегі облыстық Кеңесте қорғауды 

ұйымдастыру. 

Жыл 

ішінде 

Директордың ОӘІ 

жөніндегі 

орынбасары 

Ғылыми-әдістемелік қызмет 

 

53.  

Оқытушылардың ҒӘЖ бағасының 

өлшемін әзірлеу, колледж 

оқытушыларының әдістемелік 

жұмысының рейтингісін түзету 

Жыл 

ішінде 

Директордың ОӘІ 

жөніндегі 

орынбасары 

54.  

Ғылыми мақалалар мен жинақтарды 

шығарылымға даярлау; 

Жыл 

ішінде 

Директордың ОӘІ 

жөніндегі 

орынбасары 

55.  

Білім беру қызметі бойынша 

зерттеулерді өткізуге қатысу; 

Оқытушалыр арасында сауалнама өткізу 

«Оқытушының кәсіптік даярлығын 

өзіндікдиагностикалау» 

Жыл 

ішінде әдіскер  

ПЦК төрағасы 

56.  

Білім беру қызметінің түрлі бағыттары 

бойынша ғылыми әдібиетке шолу, жаңа 

педагоикалық және психологиялық 

зерттеулердің нәтижелерін жариялап, 

түсініктеме жұмыстарын жүргізу; 

Жыл 

ішінде 

Директордың ОӘІ 

жөніндегі 

орынбасары 

57.  

Ғылыми конференцияларға, 

семинарларға қатысу, баяндама әзірлеу; 

Жыл 

ішінде 

Директордың ОӘІ 

жөніндегі 

орынбасары 

58.  

Қала мектептерінің ғылыми 

жұмыстарын рецензиялау; 

Жыл 

ішінде 

Директордың ОӘІ 

жөніндегі 

орынбасары 

59.  

Студенттердің ғылыми қоғамының 

жұмысын ұйымдастыру. 

Жыл 

ішінде 

Директордың ОӘІ 

жөніндегі 

орынбасары 

60.  
Студенттердің ғылыми-зерттеу 

жұмыстары мен жобалық 

Жыл 

ішінде 

Директордың ОӘІ 
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жұмыстарының жетекшілігі ғылыми-

тәжірибелік конференияларға баяндама 

ұсынумен; 

жөніндегі 

орынбасары 

 

 

 

Жоспардың орындалуына жауапты:                   Гомонова В.Г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2018-2019 оқу жылы бойынша 

оқыту-әдістемелік қызметтің нәтижелілігіне баға 

 

Индикатор  Жоспар  Факт  Орындалмау себебі  Түзету әрекеттері  

ТжКБ ұйымның 

педагогикалық 

қызметкерлерінің 

жоғары мен 

бірінші санатты 

және магистрлер 

үлесі -  

49% 

   

ТжКБ ұйымның 

педагогикалық 

қызметкерлерінің 

біліктілігін 

арттыру кустарын 

өткендер үлесі 

15 

(бірлік) 

   

Ағымдағы жыл 

ішінде жаңа 

мамандар мен 

білім беру 

5% 
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ұйымына қайта 

келгендер үлесі 

Кәсіптік шеберлік 

сайыстарында 

жүлделі 

орындарға ие 

болған 

педагогикалық 

қызмтекерлер 

үлесі 

10% 

   

Кәсіптік шеберлік 

сайыстарында 

жүлделі 

орындарға ие 

болған оқушылар 

үлесі 

15% 

   

Педагогикалық 

инновациялар 

саны (оң сараптау 

қорытынды алған) 

ағымдағы жыл 

ішінде  

10 бірл 

   

Ашық сабақтар 

мен сыныптан тыс 

іс-шаралар өткізу 

20 бірл 

   

 
 


