
Пәндік циклдік комиссия және әдістемелік жұмыстарды 

ұйымдастырудағы әдіскердің есебі

Р.С. Қосбаев



Оқу-әдістемелік жұмыстың

Мақсаты: 

- Оқу жылында оқу- әдістемелік жұмыс міндеттерін жүзеге асыру, мамандардың білімін жетілдіру;

- Педагогикалық қызметкерлердің кәсіби құзыреттілік деңгейін анықтау және біліктілік санатын көтеруге жағдай

жасау;

- Педагогикалық кадрлардың өз қызметін бағалауы және кәсіби құзыреттілігін көтеруі бойынша жұмыс жүйесін

арттыру;

- Оқу үрдісінде сапалы білім берудің әртүрлі әдістері мен түрлерін зерделеу және шығармашылық тұрғыдан игеру;

- Оқытушылардың шығармашылық қабілетінің нәтижесін зерттеу, жинақтау және тарату.

Міндеттері: 

- ҚР Мемелекеттік жалпыға міндетті стандарты талаптарын орындауды қамтамасыз ететін білім беру

технологияларын үнемі жаңартып отыру;

- Елбасының «Рухани жаңғыру-болашаққа бағдар» мақаласы бойынша жұмыстар жүргізу оқу-әдістемелік

кешендерін дайындау;

- Оқытудың жаңа технологиялары мен әдістерін енгізу;

- WorldSkills рәсімдеріне сәйкес аралық, қорытынды аттестаттау, біліктілік емтихандарын, кәсіби модульдер

бойынша емтихандарды өткізу рәсімдерін әдістемелік қамтамасыз етуді қалыптастыру;

- Өз білімін жетілдіруге, өзін-өзі дамытуға инженер- педагогикалық қызметкерлердің ынтасын арттыру;



Әдістемелік ҚҰРЫЛЫМ

Әдістемелік 

кабинет

Озат 

тәжірибе 

мектебі

Жаратылыстану ПЦК Тілдер ПЦК Техникалық ПЦК
Әлеуметтік-

гуманитарлық ПЦК

Бiлiм беру үрдісін, нақты бiлiм беру саласы мен оқыту пәндерi бойынша оқу-әдiстемелiк 

қамтамасыздандыру жұмысымен айналысып, колледждiң негiзгi ұйымдастырушы, шығармашылық

жетегі өлiмшесi болып табылады.



Атқарылған жұмыстар қызмет

Колледждің оқу-тәрбие үрдісінде әдістемелік қызметінің жабдықталуын жетілдіру бойынша төрт пәндік-циклдық комиссия және

озат тәжірибе мектебі жұмыс жасайды. 2021-2022 оқу жылына арналған әдістемелік жұмыс және озат тәжірибе мектебінің (ОТМ) жұмыс

жоспарына сәйкес озат тәжірибені тарату, жас мамандарға әдістемелік көмек беру мақсатында турлі шаралар өткізілуде:

07.09.2021 «Жас маманға көмек - заман талабы» атты жас мамандарға арналған семинар;

16.09.2021 Оқытушыларға әдістемелік қолдау көрсету мақсатында «Кредиттік-модульдегі және

жаңартылған білім мазмұны бойынша бағалау ерекшеліктері» тақырыбында семинар;

20.12.2021 Қазақстан Республикасының 30 жылдығына орай «Тұғыры биік-Тәуелсіздік» атты

облыстық семинар;

20.09 - 24.09.2021 аралығында «Мәнгілік тіл – мәнгілік ел» тақырыбында тілдер ПЦК апталығы;

22.11 - 26.11.2021 аралығында «Тәжірибе – таным көзі» атты техникалық ПЦК апталығы;

11.01.2022 «Білім мен тәрбие егіз» дөңгелек үстел;

16.02 - 18.02.2022 аралығында «Мамандығым-мақтанышым» колледжішілік оқытушылар арасындағы

байқау;

21.02 - 25.02.2022 аралығында «Жетістік негізі – білім мен бірлікте» атты әлеуметтік-гуманитарлық

ПЦК апталығы;

28.03 - 01.04.2022 аралығында «Оқу мен оқытудағы жаңашылдық - жетістік көзі» атты

жаратылыстану ПЦК апталығы.

16.05 - 19.05 2022 аралығында колледжішілік «Жас мамандар слеті»



№
Оқу

жылдары

Ашық сабақтар Интербелсенді сабақтар Қонақ дәрісі

жоспар

бойынша

өткізілуі тиіс

өткізілгені
жоспардың

орындалуы, %

жоспар

бойынша

өткізілуі тиіс

өткізілгені
жоспардың

орындалуы, %

жоспар

бойынша

өткізілуі тиіс

өткізілгені

жоспардың

орындалуы, 

%

1 2019-2020 38 38 100 18 18 100 - - -

2 2020-2021 52 52 100 30 30 100 - - -

3 2021-2022 69 57 83 38 32 84,2 17 17 100

Оқытушылар қызметін кәсіби жетілдіруге көмек беру, тәжірибе алмасу үшін біліктілік арттыру курстарының

қатысушыларымен кері байланыс орнату мақсатында оқытудың интербелсенді әдіс-тәсілдері арқылы оқытушылар арасында

көрнекі сабақтар өткізу жолға қойылған. Колледж және «Ақтау қаласындағы химия-биология бағытындағы Назарбаев

зияткерлік мектебі» арасында меморандумға қол қойылып, 15 жалпы білім беру пәнінің оқытушыларымен және ҚР

экологиясы, геология және табиғи ресурстар Министрлігі РММ «Батысқазжерқойнауы» Өңіраралық Департаментінің

Маңғыстау өңірлік инспекциясының қызметкерлерімен тәжірибе алмасу мақсатында қонақ дәрістері өткізілді.

Сабақ түрлері көрсеткіші



Мақалалар көрсеткіші

№ Көрсеткіштер нәтижелері
Колледж

Ескертпе
Жоспар Нақты

1
Халықаралық, республикалық, жергілікті басылымдардың

имидждік мақалаларын жариялау саны
35 62

Халықаралық - 0

Республикалық – 48

Жергілікті - 14

2 Теле және радиохабарлардағы имидждік мақалалар саны 10 10
https://youtu.be/heHmBRfuQd0

https://youtu.be/CDbEs1zONBk

3
Білім алушылардың жалпы санынан волонтерлік қызметпен

айналысатын ПОҚ мен білім алушылардың саны
250 272

https://drive.google.com/drive/folders/18uN-

L3s0AMtv1cqaMWug6QmffoGEXHgi?usp=sharing

https://youtu.be/heHmBRfuQd0
https://youtu.be/CDbEs1zONBk
https://drive.google.com/drive/folders/18uN-L3s0AMtv1cqaMWug6QmffoGEXHgi?usp=sharing


Колледж ПОҚ тарапынан алынған авторлық куәліктері

Педагог қызметкерлердің ғылыми-зерттеу

әлеуетін арттыру жұмыстары бойынша

2021 жылы колледж ПОҚ тарапынан

алынған авторлық куәліктерінің саны – 1
Авторлық куәлік берілген оқулық, ОӘН

атауы: Мұнай және газ ұңғымаларын

бұрғылау

Куәліктің тіркеу номері

25766

Авторы

Нурсейтова Т.Қ.



2021-2022 оқу жылы бойынша оқу-әдістемелік кеңесімен бекітілген

оқу құралдары, әдістемелік нұсқаулықтар
№ Оқулық,  ОӘН атауы Авторы Бекітілу деңгейі

1 «Спорттық ойындар» пәнінен оқу құралы Туберов С.Д. Колледжішілік

2 0809000-«Мұнай және газ кенорындарын пайдалану» мамандығы бойынша дипломдық жұмысты (жобаны) 

орындауға арналған әдістемелік нұсқаулық
Нурсейтова Т.К. Колледжішілік

3 Инклюзивті білім беруге арналған оқу құралы 0816000-«Химиялық технология және өндірісті бақылау» пәніне 

арналған дәрістер мен тапсырмалар жинағы

Матенова Д.Ж, Туракова Г.А, 

Нурадинов І.Е.
Колледжішілік

4 1041000-«Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану» мамандығы бойынша дипломдық жұмысты 

(жобаны) орындауға арналған әдістемелік нұсқаулық
Жумабаева Л.К. Колледжішілік

5 1201000-«Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану» мамандығы бойынша 

курстық жобаны орындауға арналған әдістемелік нұсқаулық
Қайрошова Ж.Қ. Колледжішілік

6 Методические указания для выполнения курсовой работы по специальности 0518000-«Учет и аудит» Уткилбаева Б.И. Колледжішілік

7 0103000-Дене тәрбиесі және спорт мамандығы бойынша курстық жұмысты (жобаны) орындауға арналған 

әдістемелік нұсқаулық
Исмағұлов Б.С. Колледжішілік

8 Методические указания к выполнению курсовой работы по специальности 1304000-«Вычислительная техника 

и програмное обеспечение»

Избасарова А.Ж. Колледжішілік

9 «Қаржы және кредит» электронды оқулық Қарашаев Д.Е., Атаниязов Н.Қ. Колледжішілік

10 Электронный учебник по дисциплине  «Налоги и налогооблажения» Қарашаев Д.Е. Колледжішілік

11 «Маңғаз дала Маңғыстау» - монография Атаниязов Н.Қ. Колледжішілік

12 «Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау» Нурсейтова Т.К., Койшина А.И. Республикалық 

13 «Инклюзивті білім беру жағдайындағы дене шынықтыру» оқу құралы Жолдиева А.Н. Колледжішілік

14 07240900–«Мұнай және газ кен орындарын пайдалану» мамандығында оқитын студенттерге арналған «Мұнай 

және газ ұңғыларын бұрғылау» оқу құралы

Нурсейтова Т.К. Колледжішілік

15 Сборник лекций по дициплине «Трудовое право» Ахбелова Г.К. Колледжішілік

16 «Жалпы және мұнай геологиясы» пәніненоқу-әдістемелік кеше Нурсейтова Т.К. Колледжішілік

17 «Инклюзивті білім беру» оқу әдістемелік кешен Нурсейтова Т.К. Колледжішілік

Әдістемелік нұсқаулық



Білім беру бағдарламасы координаторлары

№ Білім беру бағдарламасы атауы Біліктілігі Жауапты оқытушы

1
06130100 - Бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері 

бойынша)

Бағдарламалық 

қамтамасыздандыруды 

құрастырушысы

Шакирова Мадина Нұрсұлтанқызы

Избасарова Асия Жарылкасынкызы

2 04110100 - Есеп және аудит Бухгалтер-экономист Қарашаев Досан Элыпович

3 04210100 - Құқықтану Заңгер Алдабергенов Азидулла Убайдуллаевич

4
07110100 - Химиялық технология және өндіріс 

(түрлері бойынша)
Техник-технолог (түрлері бойынша) Матенова Дана Жалгасбаевна

5
07161300 - Автомобиль көлігіне техникалық қызмет

көрсету, жөндеу және пайдалану
Техник-механик

Нурбергенов  Жумат

Қайрошова Жазира Қуанышқызы

6 07150300 - Токарлық іс (түрлері бойынша) Токарь Жумурова Жаннат Нурсултановна

7
01140100 - Бастауыш білім беру педагогикасы мен 

әдістемесі
Бастауыш білім беру мұғалімі Курмашева Айнур Нуруллаевна

8
07320100 - Ғимараттар мен құрылыстарды салу және

пайдалану
Техник-құрылысшы Жумабаева Лидия  Конарбаевна

9 0110800 - Дене тәрбиесі және спорт Дене тәрбиесі пәнінің мұғалімі Исмағұлов Бекмұрат Саматұлы

10 07240900 - Мұнай және газ кен орындарын пайдалану Техник-технолог Нұрсейтова Тоты Койшыбаевна

11
01140100 - Бастауыш білім беру педагогикасы мен 

әдістемесі

Шетел тілінен бастауыш білім беру 

мұғалімі
Каржаубаева Элеонора Нуфтоллаевна

12
07140100 -Технологиялық процесстерді

автоматтандыру және басқару (бейін бойынша)
Техник-электромеханик Смагулова Эльвира Сагиновна

13 07150500 - Дәнекерлеу ісі (түрлері бойынша) Электрогазымен дәнекерлеуші Құл Ғиниятолла Ізтөреұлы

14
06130100 - Бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері 

бойынша)
Ақпараттық жүйелер технигі Самаликова Динара Камалтаевна

15
01140600 - Негізгі орта білім берудегі тіл мен 

әдебиетті оқытудың педагогикасы мен әдістемесі
Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімі Даукиева Гулзада Сайрановна

16

10410500 - Cу көлігін пайдалану (бейін бойынша)
Техник-кеме жүргізуші

Механик (кемедегі)

Джумабаев Арман Амангелдиевич,

Моңке Іңкәр Құағалиқызы

(Алдабергенов Азидулла Убайдуллаевич)
17

18
07161500 - Кеме жасау және кеме машиналары мен 

механизмдеріне техникалық қызмет көрсету
Техник-құрылысшы

Джукашева Гаухар Гарипуллаевна

(Алдабергенов Азидулла Убайдуллаевич)

19 Пошта байланысы Матенова Дана Жалгасбаевна



Ұсыныстар

- Оқытушының өзіндік мәдениетін қалыптастыру

- Әдістемелік күндерге колледжішілік сайыстарға белсенділік таныту

- Сабақты түрлендіріп өткізу барысын қолға алу

- Кез келген шығармашылық жұмысқа белсенділік арттыру

- Ғылыми тәжірибелік коференцияларға студенттер дайындау

- Электронды оқулықтарды құрастыру жасақтау және халықаралық басылымдарға мақала жариялау (2-3 кем 

емес)


