


Колледж миссиясы: «Маңғыстау облысының тұрақты дамуы үшін зерттеулерді жетілдіру, оқыту 

және шабыттандыру». 

Пайымы: «Каспий маңы өңірлік білім, ғылым мен мәдениетінің беделді және танымал, 

жетекшілігі орталығы». 

Колледж әдістемелік жұмысының - 

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;  

• 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;  

 

Оқу-әдістемелік жұмыстың мазмұны: 

➢ Оқу-әдістемелік кеңестің жұмысы. 

➢ Ғылым, қазіргі білім беру жүйесінің өзекті мәселелері бойынша ғылыми-әдістемелік 

семинарлар, әдістемелік кеңестер. 

➢ Колледждің педагог қызметкерлерінің қалалық және облыстық әдістемелік бірлестіктердің 

жұмысына қатысуы.   

➢ Колледж базасында ғылыми-практикалық конференцияларды дайындау және өткізу. 

➢ Колледждің педагог қызметкерлерінің оқу пәндерінің жұмыс бағдарламаларын, кәсіптік 

модульдерді, орта кәсіптік білім беру мамандықтары мен кәсіптері бойынша 

практикаларды, бағалау құралдарының тиісті қорларын, оқу-әдістемелік кешендерді 

әзірлеу, түзету. 

➢ Білім беру қызметкерлерінің біліктілігін арттыру курстары, оқыту семинарлары, 

вебинарлар, кәсіби қайта даярлау, тағылымдамадан өту арқылы оқытушылардың, өндірістік 

оқыту шеберлерінің біліктілігін арттыру. 

➢ Колледждің педагог қызметкерлерінің ғылыми және ғылыми-практикалық 

конференцияларға, семинарларға, кәсіби шеберлік конкурстарына қатысуы. 

➢ Ғылыми-практикалық жинақтарға, педагогикалық қоғамдастықтардың сайттарында оқу 

және әдістемелік құралдарды, ұсыныстарды, мақалаларды әзірлеу және жариялау. 

➢ Педагогикалық ұжымды оқытушылардың, өндірістік оқыту шеберлерінің ғылыми-

теориялық және практикалық-әдістемелік қызметі саласындағы жаңа тәжірибемен 



ақпараттандыруды ұйымдастыру; педагог қызметкерлерді білім беру саласындағы және 

оқытылатын оқу пәні, пәнаралық курс бойынша нормативтік құжаттармен таныстыру; 

оқытушыларды, өндірістік оқыту шеберлерін ғылыми-педагогикалық және әдістемелік 

әдебиеттің жаңалықтарымен таныстыру. 

➢ Оқытушыларды, өндірістік оқыту шеберлерін әріптестерінің жұмыс тәжірибесімен ашық 

сабақтарға қатысу, өзара жауап алу, тәлімгерлік және басқа да нысандар арқылы 

таныстыру. 

➢ Колледж оқытушыларының, өндірістік оқыту шеберлерінің жеке ғылыми-әдістемелік 

жұмысы. 

➢ Колледждің педагогикалық қызметкерлерін аттестациялауды әдістемелік сүйемелдеу. 

➢ Жас зерттеушіні қалыптастыру контексінде колледж студенттерімен ғылыми-әдістемелік 

жұмыс. 

 

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҰМЫСТЫҢ МАЗМҰНЫ 

 

   № р/с Жұмыс мазмұны Мерзімі     Жауапты 

1.   ПЕДАГОГИКАЛЫҚ КАДРЛАРМЕН ЖҰМЫС 

1.1. Біліктілікті арттыру 

Мақсаты: педагогикалық қызметкерлердің өзін-өзі талдау және қызметті өзін-өзі бағалау, 

кәсіби құзыреттілікті арттыру бойынша жұмыс жүйесін жетілдіру. 

1.1.1. Оқу жылына педагогикалық қызметкерлердің 

біліктілікті арттыру және тағылымдамадан 

өтуінің перспективалық жоспарын жасау. 

Қыркүйек-

Қараша, 

2022ж. 

Мамандар бөлімі 

инспекторы, 

әдіскер 

1.1.2. Өзара сабаққа қатысуды ұйымдастыру 

(теориялық және өндірістік оқыту), қатысу 

нәтижелері бойынша талдау және әңгімелесу. 

Жыл бойы Директордың 

ОЖЖ 

орынбасары, 

әдіскер 

1.1.3. Тәжірибе алмасу мақсатында интербелсенді 

әдістерді қолдану арқылы оқытушылар 

арасында сабақ өткізудің жоспарын жасақтау 

және жоспар бойынша өткізілуін қадағалау 

Қыркүйек, 

2022 ж. 

Әдіскер, ОТМ 

жетекшісі, 

пән 

оқытушылары 

1.1.4 Маңғыстау аймағының мұнайшы 

ардагерлерімен дөңгелек үстелін 

ұйымдасытру 

Қараша  

2022ж 

Директордың 

ОЖЖ 

орынбасары, 

әдіскер 

1.1.5  Кәсіпорындар базасында колледж 

ұйымдарының педагогикалық 

қызметкерлерінің тағылымдамасын 

ұйымдастыру. 

Жыл бойы Директордың 

ОЖЖ 

орынбасары, 

әдіскер 

1.1.6 «Talap» КЕАҚ арқылы деңгейлік модель 

бойынша инженер-педагог қызметкерлерінің 

біліктілігін арттыру 

Жыл бойы Директордың 

ОЖЖ 

орынбасары, 

әдіскер 

1.2.      Басшы және педагог қызметкерлерді аттестаттау 

Мақсаты: Кәсіби құзыреттілік деңгейінің сәйкестігін анықтау және басшы және 



педагогикалық қызметкерлердің біліктілік санаттарын арттыру үшін жағдай жасау.  

1.2.1. Басшы және педагогикалық қызметкерлердің 

қызметін зерттеу, қажетті аттестаттау 

материалдарын рәсімдеу (өтініш, портфолио, 

ақпараттық карта). 

Жыл бойы 

кесте 

бойынша 

Мамандар бөлімі 

инспекторы, 

колледж 

Директордың ОЖЖ 

орынбасары, әдіскер 

1.2.2. Аттестатталушы басшы және педагогикалық 

қызметкерлерге барлық ұйымдастырушылық 

мәселелер мен жұмыстың мазмұны бойынша 

кеңес, көмек көрсету 

Жыл бойы Мамандар бөлімі 

инспекторы, 

колледж 

Директордың ОЖЖ 

орынбасары, әдіскер 

1.2.3. Колледждегі басшы және педагогикалық 

қызметкерлерді атқаратын лауазымына 

сәйкес аттестаттау бойынша аттестаттау 

комиссиясының жұмысын ұйымдастыру. 

Қыркүйек, 

2022 жыл 

Мамандар бөлімі 

инспекторы, 

колледж 

Директордың ОЖЖ 

орынбасары, әдіскер 

1.2.4. 2021-2022оқу жылында аттестациядан өтетін 

педагогикалық қызметкерлердің сабақтарына, 

сыныптан тыс іс-шараларына қатысу: 

Жыл бойы  Директордың ОЖЖ 

орынбасары, әдіскер, 

ПЦК жетекшілері 

1.2.5. Әдістемелік күн шеңберінде аттестатталатын 

педагог қызметкерлердің ашық сабақтарын,  

сыныптан тыс іс-шараларын өткізу. 

Ақпан, 

2023 жыл 

Директордың ОЖЖ 

орынбасары, әдіскер, 

ПЦК жетекшілері 

1.3. Педагогикалық қызметкерлердің жұмыс тәжірибесін жалпылау және тарату 

Мақсаты: Педагогикалық қызметкерлердің шығармашылық  қызметінің нәтижелерін 

жалпылау  және  тарату. 

    

1.3.1. Педагогикалық іс-әрекет тәжірибесін 

зерделеу мақсатында сабақтарға, сыныптан 

тыс іс-шараларға қатысуды ұйымдастыру, 

оны әріптестерінің жұмысына енгізу және 

қорыту.  

Жыл бойы Директордың ОЖЖ 

орынбасары, әдіскер, 

ПЦК жетекшілері, 

ОТМ жетекшісі 

1.3.2. Жұмысшы мамандықтары бойынша 

колледждің 1-3 курс студенттеріне «World 

Skills» халықаралық чемпионаттың 

қозғалысын дамыту мақсатында 

популяризация жұмыстарын жүргізу 

Қараша, 

2022ж. 

Әдіскер 

Директордың оқу-

өндіріс жұмыстары 

бойынша 

орынбасары 

1.3.3.  Облыстық оқу-әдістемелік семинар өткізу.  Желтоқсан, 

2022 ж. 

Директордың ОЖЖ 

орынбасары, әдіскер, 

ОТМ жетекшісі, 

ПЦК жетекшілері 

1.3.4. «Мамандығым - мақтанышым» әдістемелік 

байқауын өткізу (Цикл бірлестіктері 

оқытушылары арасындағы өзінің кәсіби 

біліктілік деңгейін білуге ынталандыру, 

білімін кеңейту және болашақ кәсібіне деген 

Қаңтар, 

2023 ж. 

Директордың ОЖЖ 

орынбасары, әдіскер, 

ОТМ жетекшісі, 

ПЦК жетекшілері 



қызығушылығын қалыптастыру мақсатында.) 

1.3.5. Педагогикалық қызметкерлердің  кәсіби 

шеберлік байқауы «Үздік педагог-2022». 

Сәуір, 

2023 ж. 

Директордың ОЖЖ 

орынбасары, әдіскер, 

ОТМ жетекшісі, 

ПЦК жетекшілері 

1.3.6 Колледжді оқу-әдістемелік және ғылыми 

әдебиеттермен қамтамасыз ету, оларды 

әзірлеу, басып шығару,  электронды 

оқулықтар жарияланымдары және аудару 

оның ішінде мемлекеттік тілде орыс тілінде 

ағылшын тілінде 

Жыл бойы Әдіскер, ПЦК 

жетекшілері, пән 

оқытушылары 

1.3.7 Колледж оқытушыларының  жарияланымдық 

белсенділігін арттыру 

(имидждік мақала, радио және 

телебағдарламаларға қатысу) 

Жыл бойы Директордың ОЖЖ 

орынбасары, 

Әдіскер, ПЦК 

жетекшілері, пән 

оқытушылары 

1.4. Педагогикалық қызметкерлердің кәсіби шеберлігін дамыту және жетілдіру. 

Мақсаты: педагогикалық қызметкерлердің кәсіби құзыреттілік деңгейін арттыру. 

1.4.1. Дуальды оқыту мен қамтылған мемлекеттік 

тапсырыс бойынша оқитын техникалық және 

кәсіптік білім беру студенттерімен тренинг 

өткізу  

Жыл бойы Директордың ОЖЖ 

орынбасары, әдіскер 

1.4.2. Озат тәжірибе мектебінің жұмысын  

ұйымдастыру: 

1-ші отырыс. 

«Жас маманға көмек – заман талабы» - 

тақырыбында жас мамандарға арналған 

әдістемелік күн. (Күн тізбелікжоспарды 

жасақтау жолдарымен 

таныстыру, Жас мамандарға 

тәлімгерлер бекіту ) 

 

2-ші отырыс. 

«АКТ құзіреттілігін арттыру, қашықтан 

оқыту платформасымен жұмыс барысы» 

тақырыбында әдістемелік күн. 

 

3-ші отырыс. 

«Заманауи білім берудің әдіс-тәсілдері» - 

шебер сынып. 

 

4-ші отырыс. 

«Білім мен тәрбие егіз» дөңгелек үстел. 

 

5-ші отырыс. 

 

 

 

Қыркүйек, 

2022 ж. 

 

 

 

 

 

 

 

Қазан, 

2022 ж. 

 

 

 

Қараша, 

2022 ж. 

 

  Қаңтар, 

2023 ж. 

 

 

 

 

Әдіскер, 

ОТМ жетекшсі, 

ОТМ мүшелері 

 

 

 

 

 

 

Әдіскер, 

 ОТМ жетекшісі 

 

 

       Әдіскер, 

ОТМ жетекшісі 

 

 

Әдіскер, 

ОТМ жетекшісі 

 



Авторлық бағдарламалар мен әдістемелік 

құралдар жинақтарын дайындауға бағыт-

бағдар беру. 

6-ші отырыс. 

«Тәлімгерлер тәжірибесі-жас маманға үлгі» 

тақырыбында дөңгелек үстел 

 

7-ші отырыс. 

Озық тәжірибе мектебінің қорытынды есебі. 

Ақпан, 

2023 ж. 

 

 

   Наурыз, 

2023 ж. 

    

Мамыр, 

2023 ж. 

 

Әдіскер, 

 ОТМ жетекшісі 

 

 

Әдіскер, 

 ОТМ жетекшісі 

 

 

Әдіскер, 

 ОТМ жетекшісі 

 

1.4.3. Тақырыптар бойынша әдістемелік күн 

өткізу:  

- «Техникалық және кәсіптік білім беру 

ұйымдарының педагогтері жүргізу үшін 

міндетті құжаттардың тізбесін және олардың 

нысандарын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 

2020 жылғы 6 сәуірдегі № 130 бұйрығымен 

(2021.16.09. берілген өзгерістермен) 

таныстыру және оқытушы портфолиосын 

жасақтау бойынша әдістемелік семинар 

өткізу. 

 

 

Қыркүйек,  

2022 жыл 

 

 

 

 

 

 

Әдіскер 

1.4.4. «Менің кәсіби өсуімдегі тәлімгер көмегі» жас 

мұғалімдер мен тәлімгерлердің бірігіп сабақ 

беруі 

Наурыз, 

2022 ж. 

Әдіскер,  

ОТМ жетекшісі 

1.4.5. Жас мамандарға (колледжде жаңадан жұмыс 

жасап бастаған) педагогика, психология, 

әдістеме мәселелері бойынша көмек көрсету 

Жыл 

ішінде  

қажеттілігі

не қарай 

Директордың ОЖЖ 

орынбасары, әдіскер, 

ОТМ жетекшісі, 

ПЦК жетекшілері, 

тәлімгерлер 

1.4.6. Оқытушылардың басқа колледждермен және 

білім беру ұйымдарымен тәжірибе алмасуы  

Жыл бойы Директордың ОЖЖ 

орынбасары, әдіскер, 

2. КӘСІПТІК БІЛІМ БЕРУДІ ӘДІСТЕМЕЛІК ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ.  ОҚЫТУДЫҢ 

МАЗМҰНЫН, ӘДІСТЕРІ МЕН ҚҰРАЛДАРЫН ЖЕТІЛДІРУ. 

Мақсаты: Жаңа ақпараттық технологиялар мен білім беру мониторингі негізінде білім 

сапасын басқару. Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті 

стандарты негізінде оқытудың жаңа мазмұнын қалыптастыру. 

2.1. Оқу- әдістемелік  кеңестің жұмысын 

ұйымдастыру: 

1-ші отырыс.  

1. «Техникалық және кәсіптік білім беру 

мамандықтары бойынша үлгілік оқу 

бағдарламалары мен үлгілік оқу жоспарларын 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Әдіскер 



бекіту туралы» ҚР БжҒМ 31.10.2017ж №553 

бұйрығы негізінде модульдік-құзыреттілік 

тәсілдеме негізінде оқытылатын 

мамандықтардың типтік оқыту жоспарларын 

талдау, бекіту және мазмұнын колледж 

профиліне сәйкестігін тексеру қорытындысы; 

2. «Орта, техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының 

педагогтері жүргізу үшін міндетті 

құжаттардың тізбесін және олардың 

нысандарын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 

2020 жылғы 6 сәуірдегі № 130 бұйрығын» 

басшылыққа алып міндетті құжаттардың 

нұсқаулығын ұсыну; 

3. 2022-2023 оқу жылына арналған циклдық 

комиссиялардың жылдық жоспарын бекіту. 

4. 2022-2023 оқу жылына арналған оқу-

әдістемелік бөлімнің жылдық жоспарын 

бекітуге ұсыну; 

5.Нұсқаулық және ережелерді 2022-2023 оқу 

жылына қайта бекіту; 

6. Әр түрлі мәселелер. 

2-ші отырыс.  

1. Мамандықтар бойынша оқу жұмыс 

жоспарларын бекіту; 

2. Сабақ жоспарлары мен оқу жұмыс 

бағдарламаларын бекітуді 

ұйымдастыру; 

3. Жас оқытушыларға тәлімгерлер 

тағайындау; 

4. Курстық жұмыстардың тақырыптары 

мен әдістемелік нұсқаулығын бекіту; 

5. Тілдік пәндік-циклдік бірлестігінің 

апталығының  жоспарын талқылауға 

ұсыну; 

6. Әр түрлі мәселелер. 

3-ші отырыс 

1. Әдістемелік құралдар мен 

нұсқаулықтардың дайындық дәрежесі 

және І семестрдің емтихан 

материалдары мен бақылау - бағалау 

құралдарын қарастыру, бекіту; 

2. Оқытушылардың санатын көтеру 

 

 

Тамыз 

2022 ж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қыркүйек,  

2022 ж. 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

Қараша, 
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Әдіскер 
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Әдіскер 

 

 

 

 

 

 



жоспарына сәйкес аттестаттаудан 

өткізуді ұйымдастыру; 

3. Озат тәжірибе мектебі жоспары 

аясында оқытушылардың әдістемелік 

күндерінің жұмысы; 

4. Имидждік мақалаларды жоспар 

бойынша басылымдарға жариялауды 

ұйымдастыру; 

5. Жаратылыстану әдістемелік пәндік-

циклдық бірлестік апталығының 

жоспарын талқылауға ұсыну; 

6. Әр түрлі мәселелер. 

 4-ші отырыс.  

1. Оқытушылардың кәсіби білім беру 

сапасын арттыруда жаңа оқу 

технологиясын енгізуді ұйымдастыру, 

оқытушыларға әдістемелік көмек 

көрсету 

2. Пәндік, әдістемелік апталықтардың 

қорытындысы; 

3.  Педагогикалық қызметкерлердің 

кәсіби шеберлік байқауы «Үздік 

педагог-2023». 

4. «Менің кәсіби өсуімдегі тәлімгер 

көмегі» жас мұғалімдер мен 

тәлімгерлердің бірігіп сабақ беруі 

5. Білім беру процесін оқу 

нормативтерімен уақытылы 

қамтамасыз ету (оқу әдебиетіне, 

мерзімді басылымдарға, электрондық 

оқулықтарға өтінімдер). 

5-ші отырыс.  

1. Мамандықтар бойынша кешенді  

мемлекеттік емтихан сұрақтарын, II 

жартыжылдық бойынша емтихан 

билеттерін, сынақ, бақылау және тест 

сұрақтарын талқылау, бекітуге ұсыну; 

2. «Тәлімгерлер тәжірибесі-жас маманға 

үлгі» тақырыбында дөңгелек үстел 

жоспарын бекіту 

3. 2021-2022 оқу жылының жоспары 

бойынша колледжішілік «Жас 

мамандар слеті» байқауын өткізу; 

4. Оқытушылардың жасақтаған оқу 

құралдарын талдау; 

5. Факультатив сабақтардың өту сапасы; 

6-шы отырыс 

1. Оқытушының жеке жұмыс 

жоспарының жүргізілуі, нәтижесі; 

2. Колледждің 2021-2022 оқу жылындағы 

2022ж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қаңтар,  

2023 ж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сәуір,  

2023 ж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Әдіскер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Әдіскер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Әдіскер 

 

 

 

 

 



әдістемелік жұмысын педагогикалық 

шеберлік бағытындағы жұмыстарын 

талдау қорытындысы; 

3. Озат тәжірибе мектебінің қорытынды 

есебі; 

4. Цикл жетекшілердің жылдық 

жоспарын талқылау. 

 

 

Мамыр,  

2023 ж. 

 

 

 

Әдіскер 

2.2. Білім беру процесін оқу нормативтерімен 

уақытылы қамтамасыз ету (оқу әдебиетіне, 

мерзімді басылымдарға, электрондық 

оқулықтарға өтінімдер). 

Тоқсанына 

1 рет 

Кітапхана 

меңгерушісі, әдіскер, 

пән оқытушылары 

2.3. Колледждің оң имиджін қалыптастыру және 

педагогикалық қызметкерлерге ақпараттық 

қолдау көрсету үшін колледждің ресми 

сайтын пайдалану. 

Жыл бойы Әдіскер 

2.4. Бақылау және тәжірибелік жұмыстарды 

жүргізу, курстық жобаларды орындау 

бойынша әдістемелік ұсынымдарды әзірлеу  

жұмыстарын ұйымдастыру. 

Жыл бойы Директордың ОЖЖ 

орынбасары, әдіскер 

3. БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ САБАҚТАН ТЫС ЖӘНЕ ОҚУ- ЗЕРТТЕУ ҚЫЗМЕТІ 

Мақсаты: Жас зерттеушіні, кәсіпқой- маманды қалыптастыру контексінде колледж білім 

алушыларымен ғылыми-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру. 

3.1. - «Тілдер» апталығын өткізу Қыркүйек, 

2021 ж. 

Әдіскер,  

Тілдер ПЦК 

жетекшісі,  

Пән оқытушылары 

3.2. - «Техникалық пәндер» апталығын өткізу Қараша, 

2021 ж. 

Әдіскер,  

Техникалық пәндер 

ПЦК жетекшісі,  

Пән оқытушылары 

3.3. «Жаратылыстану пәндер» апталығын 

ұйымдастыру 

Сәуір, 

 2022 ж. 

Әдіскер,  

Жаратылыстану 

пәндері ПЦК 

жетекшісі, 

Пән оқытушылары 

3.4. Студенттердің қала, облыс, республика 

көлеміндегі пәндік олимпиадаларға қатысуын 

ұйымдастыру 

Жыл бойы Пән оқытушылары 

3.5. Студенттердің аймақтық, облыстық, 

республикалық, халықаралық  конкурстарға, 

конференцияларға  қатысуын  ұйымдастыру.  

Жыл бойы Әдіскер, 

ПЦК жетекшілері,  

пән оқытушылары 

3.6. «Әлеуметтік-гуманитарлық» пәндер 

апталығын ұйымдастыру 

Ақпан, 

2022 ж. 

Әдіскер, Әлеуметтік-

гуманитарлық 

пәндер ПЦК 

жетекшісі, 

 


