
 

 

▫  



▫ 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. 

Әдістемелік қызметтің функциялары мыналар: талдамалы, сараптамалық, 

ақпараттық, бағдарламалық-әдістемелік, ұйымдастырушылық-үйлестірушілік, консалтингілік 

(кеңес беру), инновациялық педагогикалық тәжірибені айқындаушы және таратушы. 

Күтілетін нәтиже: 

❖ Оқушылардың білім сапасын көтеру; 

❖ Жаңа формат сабақтарды енгізуге біртіндеп көшу; 

❖ Оқытушылардың көшбасшылық қабілеттерін арттыру; 

❖ Шығармашылықпен жұмыстанатын оқытушылардың мәртебесін көтеру 

 

ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕҢЕСТІҢ ЖҰМЫСЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ КЕСТЕСІ 

 

1

. 

- Колледждің ПОҚ штаттық оқу жүктемесін 

талқылау, бекіту; 

- Колледждің әкімшілік қызметкерлерінің оқу 

жүктемесін талқылау, бекіту. 

Қыркүйек

,  

2020 ж. 

 

 

 

 

Әдіскер 



 

 

 - Әдістемелік құралдар мен нұсқаулықтардың 

дайындық дәрежесі  

- І семестрдің емтихан материалдары мен бақылау - 

бағалау құралдарын қарастыру, бекіту.  

- Колледж  кітапханасының ақпараттық кеңістігін 

дамыту: мүмкіндіктері мен болашағы 

- Әр түрлі мәселелер 

Қараша,  

2020 ж. 

 

Әдіскер 

 - Оқытушылардың әдістемелік құралдарын 

облыстық оқу-әдістемелік кабинетке бекітуге ұсыну 

- Оқытушылардың жасақтаған оқу құралдарымен 

танысу, талдау 

-                                                       

Қаңтар,  

2021 ж. 

 

Әдіскер 

 - ІІ семестрдің емтихан материалдары мен бақылау - 

бағалау құралдарын қарастыру, бекіту.  

- Факультатив сабақтардың өту сапасы 

- Оқытушының жеке жұмыс жоспарының жүргізілуі, 

нәтижесі 

- Наурыз мерекесіне орай онкүндік шаралар 

барысында ПЦК оқытушылары арасында «Жыл басы - 

Наурыз» атты интеллектуалды сайыс өткізу 

-  

Наурыз,  

2021 ж. 

 

Әдіскер 

 - Колледждің 2020-2021оқу жылындағы әдістемелік 

жұмысын талдау. 

- Педагогикалық шеберлік бағытындағы жұмыстар 

қорытындысы. 

2021-2022 оқу жылына арналған ОӘК жұмысының негізгі 

бағыттары. 

Мамыр,  

2021 ж. 

 

Әдіскер 

 

 



 



ЖШС «Есенов колледжінің» әдістемелік кеңесі отырысының 

№2 ХАТТАМАСЫ  

 

Ақтау қаласы                                        09 қараша 2020 жыл 

 

Қатысқандар: Директордың орынбасарлары, әдіскер, жалпы білім 

беретін және арнайы пән оқытушылары  

 

Күн тәртібінде:  

1. Әдістемелік құралдар мен нұсқаулықтардың дайындық 

дәрежесі ; 

2. 2020-2021 оқу жылында  І семестрде мамандықтар бойынша 

сынақ жұмысы, емтихан тапсырмалары материалдарын 

жасақтау, бекіту;  

3. Колледж  кітапханасының ақпараттық кеңістігін дамыту: 

мүмкіндіктері мен болашағы; 

4. Әр түрлі мәселелер. 

 

Тыңдалды: 

1-мәселе бойынша  

Колледж әдіскері Р.Б. Рисбаева сөз  алып, ағымдағы оқу жылында 

әдістемелік нұсқаулықтар мен құралдарды дайындау нұсқаулығына сәйкес 

жасақталған оқытушылардың, атап айтқанда Ғ.А. Туракова, Ж. Смагулова, 

А.Б. Игибаева, Н.С. Усенова, Л.К. Жумабаева және Р.Б. Рисбаеваның 

әдістемелік құралдарын қарап, талқылады және бекітуге ұсынды.   

 

Тыңдалды: 

2-мәселе бойынша  

Директордың ОІЖ орынбасары  Р.К. Кадирханова сөз алып, 2020-2021 

оқу жылында  І семестрде мамандықтар бойынша сынақ жұмысы, емтихан 

тапсырмалары материалдарын жасақтау, бекіту бойынша күн тәртібіндегі 

мәселемен таныстырып өтті.  

Осы мәселе бойынша колледж әдіскері Р.Б. Рисбаева сөз алып, 2020-

2021 оқу жылында осы білім беру ұйымындағы білім алушылардың І 

семестрдегі үлгерімін ағымдағы бақылау, мамандықтар бойынша сынақ 

жұмысы, емтихан тапсырмалары материалдарын уақытылы жасақтап, бекітіп 

әдістемелік кабинетке тапсыру керектігін айтып өтті. 

 

Тыңдалды: 

3-мәселе бойынша  



  



ЖШС «Есенов колледжінің» әдістемелік кеңесі отырысының 

№3 ХАТТАМАСЫ 

 

   Ақтау қаласы                                                       Өткізілу  мерзімі: 29.01.2021ж 

 

Қатысқандар: 

Кеңес төрағасы:  

Әдістемелік  кеңес төрағасы – колледж директорының оқу ісі жөніндегі 

орынбасары Кадирханова Р.К.;  

Әдістемелік кеңес мүшелері:  

- Директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары – Сәтбергенова А.М.; 

- Директордың оқу-өндірістік жұмыстары жөніндегі орынбасары – 

Нурадинов І.Е.;  

- Директордың кәсіптік оқыту жөніндегі орынбасары – Уткилбаева Б.И.; 

- Пәндік циклдік комиссия жетекшілері – Жумагалиева Р.С., Усенова 

Н.С., Курмашева А., Жумабаева Л.К.; 

- Озат тәжірибе тарату мектебі жетекшісі – Смагулова Ж.; 

- Бөлім меңгерушілері – Туржанова Р.И., Боранқұлова Г.С., Жамурова 

А.Н.; 

Әдістемелік кеңес хатшысы – әдіскер Рисбаева Р.Б. 

 

 

Күн  тәртібінде: 

 

1. Оқытушылардың әдістемелік құралдарын облыстық оқу-әдістемелік 

кабинетке бекітуге ұсыну 

                                                     Әдіскер – Рисбаева Р.Б. 

2. Оқытушылардың жасақтаған оқу құралдарымен танысу, талдау 

                                                     Әдіскер – Рисбаева Р.Б. 

 

Тыңдалды: 

 

Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша әдіскер Рисбаева Р.Б. биылғы 

оқу жылында оқытушылардың жасақтап жатқан әдістемелік құралдар мен 

нұсқаулықтардың дайындық дәрежесіне тоқталды. Осы оқу жылында арнайы 

пән оқытушысы Нурсейтова Т.Қ. «Техникалық механика негіздері» пәнінен 

тәжірибелік жұмыстарды орындауға арналған оқу құралы, сондай-ақ, 

«Техникалық механика» пәнінен дәрістер жинағы, қазақ тілі мен әдебиеті 

пәні оқытушылары Г.С. Боранқұлова мен Ж.З. Адилбекова «Оқу 

сауаттылығы бойынша факультатив курсы бағдарламасы» тақырыбындағы 

әдістемелік құралдарын жасақтап, колледждің әдістемелік кабинетіне 

ұсынғандарын, нұсқаулықтардың әдістемелік нұсқауға, талапқа  сәйкес 

орындалғандығы тексеріліп, кейбір кемшіліктері мен ұсыныстар бойынша 

қайта жөндеуге жіберіліп, колледж ішінде бекітілгенін, осы әдістемелік  

  



  



«Есенов колледжі» ЖШС 

Әдістемелік кеңес отырысының 

 

№ 4  ХАТТАМАСЫ 

 

 

   Ақтау қаласы                                                      Өткізілу  мерзімі: 10.03.2021 жыл 

    

 

Қатысқандар: 

Кеңес төрағасы:  

Әдістемелік  кеңес төрағасы – колледж директорының оқу ісі жөніндегі 

орынбасары Кадирханова Р.К.;  

Әдістемелік кеңес мүшелері:  

- Директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары – Сәтбергенова А.М.; 

- Пәндік циклдік комиссия жетекшілері – Жумагалиева Р.С., Усенова Н.С., 

Курмашева А., Жумабаева Л.К.; 

- Озат тәжірибе тарату мектебі жетекшісі – Смагулова Ж.; 

Әдістемелік кеңес хатшысы – әдіскер Рисбаева Р.Б. 

 

 

Күн  тәртібінде: 

 

1. Сынақ-емтихан материалдарымен танысу, талдау, бекітуге ұсыну 

Әдіскер –Рисбаева Р.Б. 

2. Факультатив сабақтардың өту сапасы 

ДТІЖО– Сәтбергенова А.М. 

3.  Оқытушының жеке жұмыс жоспарының жүргізілуі, нәтижесі 

                                                                                                            ПЦК жетекшілері 

4. Наурыз мерекесіне орай онкүндік шаралар барысында ПЦК оқытушылары 

арасында «Жыл басы - Наурыз» атты интеллектуалды сайыс өткізу 

ОТМ жетекшісі – Смагулова Ж. 

 

 

Тыңдалды: 

 

Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша әдіскер Рисбаева Р.Б. 2020-2021 оқу жылы 

бойынша жазғы сынақ-емтихан сессиясының материалдарының жинақталу, бекітілу 

жағдайына тоқталды. Қысқы сынақ-емтихан материалдары толықтай сессияның өту 

графигіне сәйкес уақытында тапсырылып, бекітілгенін, жазғы сынақ-емтихан 

материалдарының типтік бағдарлама мен КТЖ-ға сәйкестігі тексеріліп, бекітілуге 

жинақталып жатқандығын айтты. 1-курстар бойынша емтихандарды қабылдау пән 

оқытушыларымен ақылдаса отырып төмендегі формада қабылдау шешілгендігін айтып 

өтті: 

1. Қазақ тілі – тест (жазбаша) 

2. Орыс тілі – билет (ауызша) 

3. Математика – билет (ауызша) 

4. Тарих – тест (жазбаша) 

5. Физика – билет (ауызша) 

6. Қазақ тілі мен әдебиеті – тест (жазбаша) 

7. Орыс тілі мен әдебиеті – билет (ауызша) 

  



 

 


