
  



Колледж миссиясы: Маңғыстау облысының тұрақты дамуы үшін зерттеулерді жетілдіру, 

оқыту және шабыттандыру. 

 

Пайым: Каспий маңы өңірлік білім, ғылым мен мәдениеттің жоғары беделді және 

танымал, жетекші орталығы. 

 

Колледждің әдістемелік тақырыбы: 

«Бүгінгі еңбек нарығы жағдайында колледж түлектерінің кәсіби қызметке табысты 

дайындығын қалыптастыру» 

 

ПЦК әдістемелік тақырыбы: «Кәсіби білікті құзіретті тұлға қалыптастыруда оқытудың 

жаңа заманғы озық технологияларын оқыту үдерісінде үздіксіз қолдану арқылы білім 

беруді ақпараттандыру, шығармашылық ізденістерін қалыптастыру» 

  

Мақсаты:  оқытушылардың жаңа заманғы озық технологияларын оқыту үдерісінде жаңа 

технологияны оқып-үйрену, меңгеру арқылы оқытушының  интеллектуалдық , кәсіптік, 

адамгершілік, рухани келбетінің қалыптасуы өзін-өзі дамытып, оқу -тәрбие үрдісін тиімді 

ұйымдастыруы; оқушылардың білім сапаларын, шығармашылық қабілеттерін 

арттырудағы ақпараттық технологиялардың ықпалы. 

     

Міндеттері: 

➢ оқытушылардың  кәсіби шеберлігін озық инновациялық технологиялар әлемінде шыңдау; 

➢ оқытудың теориялық негізін практикаға қолдана алу шеберлігін арттыру; 

➢ оқытушылардың озық технологияларды  оқып -үйренуінің практикада қолдану нәтижелілігі; 

➢ алдыңғы қатарлы шығармашыл оқытушылардың  іс – тәжірибесін тарату; 

➢   мамандардың сана сезіміне педагогикалық шеберлігі тұрғысынан әсер ету; 
➢   білімділік, біліктіліктерін шыңдау, кәсіптік шеберлікке ынталандыру, тәрбиелеу, соған сәйкес    

атқарар іс-әрекеттің тетіктерін ұсыну; 
➢ оқыту үдерісінде жаңа технологияны оқып-үйрену, меңгеру арқылы оқытушының         

интеллектуалдық , кәсіптік, адамгершілік, рухани келбетінің қалыптасуы,  өзін-өзі    

дамытып, оқу -тәрбие үрдісін тиімді ұйымдастыруы; 

➢ студенттердің білім сапаларын, шығармашылық қабілеттерін арттырудағы 

ақпараттық   технологиялардың ықпалды маңызын іске асыра білу шеберліктерін 

арттыру;  

➢ оқытушылардың кәсіби шеберлігінің  диагностикасы, рейтингілеу . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Тілдер әдістемелік пәндік-циклдік комиссиясының сапалық құрамы  
 

№ Фамилиясы, аты 

әкесінің аты 

 

Туған 

күні 

Еңбек 

өтілі 

Қызметі категориясы Штат, 

қосалқы 

Телефон 

1 Боранқұлова Гүлима 

Сағымбекқызы 

08.12.1975 12 Қазақ тілі мен 

әдебиеті пәні 

оқытушысы 

педагог-

сарапшы 

штат 87025253605 

2 Даукиева 

Гулзада Сайрановна 

17.09.1992 7 Орыс тілі мен 

әдебиеті пәні 

оқытушысы 

педагог- 

модератор 

штат 87007167992 

3 Жамилова Жамал Бкаевна 19.01.1965 34 Орыс тілі мен 

әдебиеті пәні 

оқытушысы 

магистр штат 87782217858 

4 Жумагалиева Раушан 

Сауирбаевна 

12.03.1970 30 Қазақ тілі мен 

әдебиеті пәні 

оқытушысы 

жоғары штат 87016647069 

5 Надирова Фариза 

Ерболсыновна 

15.02.1987 15 Қазақ тілі мен 

әдебиеті пәні 

оқытушысы 

жоғары штат 87011435587 

6 Конисбаева Сания 

Ишановна 

10.07.1960 39 Ағылшын тілі 

пәнінің 

оқытушысы 

филология ғыл 

кандидаты, 

доцент. 

штат 87013918696 

7 Купаева Гульбахрам 

Рахимбековна 

17.01.1989 8 Ағылшын тілі 

пәні 

оқытушысы 

бірінші 

магистр 

штат 87758616060 

8 Шаңбас Гүлжанат 

Сақтағанқызы 

24.08.1981 15 Қазақ тілі мен 

әдебиеті пәні 

оқытушысы 

бірінші 

магистр 

штат 87013848137 

9 Ержанова Сандигуль 

Бакшакбаевна  

30.06.1971 29 Қазақ тілі мен 

әдебиеті пәні 

оқытушысы 

санатсыз штат 87025558971 

10 Токашева Гулназ 

Жеткизгеновна 

06.08.1980 10 Қазақ тілі мен 

әдебиеті  пәні 

оқытушысы 

санатсыз 

магистр 

штат 87024896180 

11 Туманбаева Жаныл 

Кемеловна 

25.09.1957 7 Орыс тілі мен 

әдебиеті пәні 

оқытушысы 

санатсыз штат 87011242857 

12 Уракова  Бибисара 

Кожанепесовна 

15.01.1999 2 Ағылшын тілі 

пәні 

оқытушысы 

санатсыз декрет 87786656842 

13 Даулетова Баршын 

Абдуллаевна 

01.06.1956 42 Орыс тілі мен 

әдебиеті пәні 

оқытушысы 

педагог-

сарапшы 

штат 87013413860 

14 Избасова Гүлнұр 

Қуанышкереевна 

12.08.1988 6 Ағылшын тілі 

пәні 

оқытушысы 

санатсыз 

магистр 

штат 87475849114 

15 Сиражова Гүлфайруз 

Саурабайқызы 

28.06.1993. 2 Ағылшын тілі 

пәні 

оқытушысы 

санатсыз штат 87002154270 

16 Сайбек Жазира Үсенқызы 16.07.1980 20 Қазақ тілі мен 

әдебиеті пәні 

оқытушысы 

екінші штат 87053198610 

17 Жалғасбаева Әлия 

Орысбайқызы 

07.01.81. 6ж 

8ай 

Ағылшын тілі 

пәні 

оқытушысы 

магистр штат 87089247905 



18 Айдарова Жаңагүл 

Сисенғалиқызы 

01.01.1990 10ж Ағылшын тілі 

пәні 

оқытушысы 

педагог-

модератор 

штат 87716555990 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. 2021-2022 оқу жылына арналған жұмыс 

ЖОСПАРЫ 
 

Р/с Жұмыс мазмұны Орындау 

мерзімі 

Орындауға 

жауапты 

1. Кіріспе 

1.  Пәндік циклдік комиссия құрамын бекіту Тамыз Колледж директоры 

2.  Пәндік циклдік комиссия жұмысының 

негізгі бағыттары 

Қыркүйек  
ПЦК оқытушылары 

 

2. Ұйымдастырушылық іс-шаралар 
1.  ПЦК жұмыс жоспарын, оқу жұмыс 

бағдарламалары мен жоспарын әзірлеу,  

Қыркүйек ПЦК төрағасы және 

оқытушылары 
2.  Оқу-жұмыс бағдарламасын (ОЖБ) 

дайындау, оқытушының жеке жұмыс 

жоспарын және басқа оқу құжаттамасын 

құрастыру 

Қыркүйек 

ПЦК төрағасы және 

оқытушылары 

3.  Тілдер әдістемелік ПЦК тілші-ғалым 

А.Байтұрсыновтың 150 жылдығына орай ҚР 

Тілдер күні мерекесі аясында  өткізілетін 

колледжішілік іс-шараға қатысу 

Қыркүйек 

ПЦК төрағасы және 

оқытушылары 

4.  Оқытушылардың оқу жылындағы атқарған 

жұмыстары туралы есебін талдау, І, ІІ 

жарты жылдықтар қорытындысы бойынша 

пәндік бірлестік есебін дайындау 

Қаңтар,  

маусым ПЦК төрағасы және 

оқытушылары 

5.  Семинар және конференцияларға 

баяндамалар, әдістемелік басылымдарға 

мақалар дайындау және жариялау 

Жыл бойы 
ПЦК төрағасы және 

оқытушылары 

6.  Әдістемелік басылымдар мен журналдарға 

мақалалар, баяндамалар, ашық сабақтар 

дайындау және жариялау. 

Жыл бойы 
ПЦК төрағасы және 

оқытушылары 

7.  Өзара тәжірибе алмасу, әріптестер сабақтарына 

қатысу. 
Жыл бойы ПЦК төрағасы және 

оқытушылары 
8.  Жас мамандардың кәсіби біліктілік деңгейін 

шыңдауда колледжішілік әдістемелік күн, 

семинарларға, біліктілік жетілдіру курстарына 

қатысуын қадағалау. 

 
ПЦК төрағасы және 

жас мамандар 

 

3.ПЦК отырыстары 

                                          №1 отырыс (қыркүйек) 

1.  ПЦК 2022-2023 оқу жылына арналған жұмыс жоспарымен 

танысу, талқылау және бекітуге ұсыну. 

ПЦК төрағасы және 

оқытушылары 

2.  Оқу-жоспарлау құжаттарды, оқу-жұмыс бағдарламаларын, 

сабақ жоспарларын, дидактикалық материалды әзірлеу және 

бекіту, Е-колледж электронды базасына сәйкесінше 

бағдарламаларды енгізу.  

3.  Жас оқытушыларға тәлімгерлер тағайындау (болған 

жағдайда). 

4.  Оқытушылардың қызметтік диагностикалық картасымен 

таныстыру. 

5.  Баяндама: «Жаңашыл ұстаз – білікті маман иесі » 
                                                                         Избасова Г.Қ. 



6. Әр түрлі мәселелер 

 

  

№2 отырыс (қараша) 

 

1.  ПЦК оқытушыларының педагогикалық қызметінің 

баспасөзде жариялану деңгейі 

ПЦК төрағасы және 

оқытушылары 

2.  І жартыжылдық бойынша емтихан билеттерін, сынақ, 

бақылау және тест сұрақтарын талқылау, бекітуге ұсыну 

3.  Оқу жылының ІІ жартыжылдығы бойынша жұмыс 

бағдарламалары мен күнтізбелік-тақырыптық жоспарларды 

талқылау, бекіту 

4.  Баяндама: «Педагогикалық шеберлік – педогогикалық 

мәдениеттің компоненті ретінде». С.Б.Ержанова.  
5.  Әр түрлі мәселелер 

№3 отырыс (қаңтар) 

1.  І жартыжылдық қорытындысы бойынша  ПЦК 

оқытушыларының  білім сапасы мониторингісі 

ПЦК төрағасы және 

оқытушылары 

2.  ПЦК оқытушылары дайындаған әдістемелік құралдар және 

нұсқаулықтарымен  танысу, бекітуге ұсыну 

3.  Баяндама: «Оқытушының қазіргі қоғамдағы мәртебесі»  

Г.С.Шаңбас 

4.  Әр түрлі мәселелер 

 

№4 отырыс (наурыз) 

1.  Педагогикалық шеберліктерді жетілдіру мақсатымен  ашық  

және интербелсенді  сабақтарға қатысулары 

ПЦК төрағасы және 

оқытушылары 

2.  Оқу жылының ІІ жартыжылдығына арналған бақылау 

жұмысы, сынақ тапсырмаларын, емтихан билеттерін 

талқылау, бекітуге ұсыну 

3.  Аттестациядан өтетін оқытушылардың портфолиосын 

жинақтауға бағыт беру, тыңдау, аттестациялық комиссияға 

ұсыну. 

4.  Баяндама: «Педагогикалық озат тәжірибе негізі  – 

педагогтың тұлғалық және кәсіби өсуі»   
Р.С.Жумагалиева   

5.  Әр түрлі мәселелер 

№5 отырыс (маусым) 

1.  2022-2023 оқу жылының қорытындысы Тілдер әдістемелік 

пәндік-циклдік комиссиясы бойынша білім сапасы 

мониторингісі 
ПЦК төрағасы және 

оқытушылары 
2.  ПЦК оқытушыларының оқу жылындағы атқарған жұмысы 

есебі 

3.  ПЦК жұмысының жылдық қорытындысы (есепті баяндама) 

4.  Әр түрлі мәселелер 

 

 
 


