


Оқу-әдістемелік кеңесінің отырыс жоспары 

Р/с Жұмыстың мазмұны  Уақыты Жауапты 

1 

1. Нормативтік құжаттармен танысу: 

1.1 Оқу тәрбие процесінің басталу жайы; 

1.2 Әдістемелік кеңестің 2021-2022 оқу жылына 

арналған жұмыс жоспарымен таныстыру, 

талқылау, бекіту; 

2. Мамандықтарға сәйкес қарастырылған таңдау 

пәндерін бекіту;  

3. Білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы 

бақылауды, оларды аралық және қорытынды 

аттестаттауды өткізу туралы ережені бекіту; 

 

Тамыз 

30.08 

Директордың ОЖЖ 

орынбасары 

Жамурова А.Н. 

   2 

1. 2021-2022 оқу жылына жоспарларды бекіту: 

1.1 Оқу жұмыс жоспары, күнтізбелік-

тақырыптық жоспары; 

1.2 Ашық сабақтар, медиа жоспар,интербелсенді 

сабақтардың жоспарлары; 

1.3 Оқытушылардың жеке жұмыс жоспары; 

1.4 Жас оқытушыларға тәлімгерлер тағайындау, 

тәлімгерлердің жас мамандарға арналған 

жұмыс жоспары; 

1.5 Курстық жұмыстардың тақырыптары, 

курстық жұмысты орындауға арналған 

нұсқаулық дайындау; 

1.6 Инклюзивті топтардың күнтізбелік-

тақырыптық жоспарлары мен иклюзивті оқу 

жоспарлары; 

2. «Кредиттік оқыту жүйесі бойынша оқытушы 

құжаттарын рәсімдеу ерекшеліктері» атты 

оқу-әдістемелік семинар өткізу; 

3. Тәжірибе алмасу мақсатында интербелсенді 

әдістерді қолдану арқылы оқытушылар 

арасында сабақ өткізудің жоспарын жасақтау 

және жоспар бойынша өткізілуін қадағалау; 

4. Колледждегі басшы және педагогикалық 

қызметкерлерді атқаратын лауазымына сәйкес 

аттестаттау бойынша аттестаттау 

комиссиясының жұмысын ұйымдастыру; 

       5. «Жас маманға көмек – заман талабы» - 

            тақырыбында жас мамандарға арналған 

            әдістемелік күн; 

      6. Пәндік-циклдік комиссиясының 2021-2022 

           оқу жылына арналған жұмыс жоспарын бекіту; 

      7. Тілдер пәндік-циклдік бірлестігінің апталығың 

жоспарын бекіту; 

Қыркүйек 

03.09 

 

 

 

 

Колледж әдіскері 

Нурсейтова Т.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ОТМ жетекшісі 

Смагулова Ж 

Мамандар бөлімі 

инспекторы, 

колледж 

 

Директордың ОЖЖ 

орынбасары, әдіскер 

 

ОТМ жетекшісі 

Смагулова Ж 

 

 

Директордың ОЖЖ 

орынбасары, әдіскер 

 

Цикл жетекшісі 

Жумагалиева Р.С 
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1. Әдістемелік құралдар мен нұсқаулықтардың 

дайындық дәрежесі және бекіту;  

2. І жарты жылдық емтихан материалдары мен 

бақылау - бағалау құралдарын қарастыру, 

бекіту; 

3. Дипломдық жұмыс (жоба) тақырыптары, 

дипломдық жұмысты (жобаны) орындауға 

арналған әдістемелік нұсқаулықты  бекіту; 

4. Облыстық оқу-әдістемелік семинар; 

5. Маңғыстау аймағының мұнайшы ардагерімен 

дөңгелек үстелін ұйымдасытру; 

6. «АКТ құзіреттілігін арттыру, қашықтан 

оқыту платформасымен жұмыс барысы» 

тақырыбында әдістемелік күн; 

7. Имидждік мақалаларды жоспар бойынша 

басылымдарға жариялау; 

8. Пәндік, әдістемелік апталықтардың 

қорытындысы; 

Қараша 

26.11 

 

 

Директордың ОЖЖ 

орынбасары, әдіскер 

 

 

 

 

ОТМ жетекшісі 

Смагулова Ж 

 

 

Цикл жетекшісі 

Жумабаева Л.К. 
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1. 2021 - 2022 оқу жылының І жарты жылдық 

колледждегі әдістемелік жұмысын талдау; 

2. II семестр бойынша оқу жұмыс жоспары мен 

күнтізбелік-тақырыптық жоспарларын бекіту; 

3. II семестр бойынша сынақ, емтихан 

сұрақтары, курстық жұмыс тақырыптарын 

бекіту; 

4. «Білім мен тәрбие егіз» дөңгелек үстел 

Авторлық бағдарламалар мен әдістемелік 

құралдар жинақтарын дайындауға бағыт-

бағдар беру; 

5. «Мамандығым - мақтанышым» әдістемелік 

байқауын өткізу; 

6. Пәндік-циклдік комиссиясының 

жетекшілердің жарты жылдық жоспарын 

талқылау; 

Қаңтар 

11.01 

Директордың ОЖЖ 

орынбасары, әдіскер 

 

ОТМ жетекшісі 

Смагулова Ж 

 

Директордың ОЖЖ 

орынбасары, әдіскер, 

ПЦК жетекшілері 

 

Цикл жетекшісі 

Курмашева А 
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1. Ақтау қаласындағы «химия-биология 

бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 

оқытушылары колледж қабырғасына келіп 

қонақ дәрісін өткізу кестесінің жасалуы; 

2. Оқытушылардың кәсіби білім беру сапасын 

арттыруда жаңа оқу технологиясын енгізуді 

ұйымдастыру, оқытушыларға әдістемелік 

көмек көрсету 

3. Пәндік, әдістемелік апталықтардың 

            қорытындысы; 

Сәуір 

13.04 

 

 

 

 

Әдіскер 

 

Цикл жетекшісі      

Курмашова А. 

 

Директордың ОЖЖ 

орынбасары, әдіскер 



4.  Педагогикалық қызметкерлердің  кәсіби 

шеберлік байқауы «Үздік педагог-2022». 

5. «Тәлімгерлер тәжірибесі-жас маманға үлгі» 

тақырыбында дөңгелек үстел 

6. «Менің кәсіби өсуімдегі тәлімгер көмегі» жас 

мұғалімдер мен тәлімгерлердің бірігіп сабақ 

беруі 

7. Білім беру процесін оқу нормативтерімен 

уақытылы қамтамасыз ету (оқу әдебиетіне, 

мерзімді басылымдарға, электрондық 

оқулықтарға өтінімдер). 

 

Цикл жетекшілері 

 

ОТМ жетекшісі 

Смагулова Ж 

 

Кітапхана 

меңгерушісі 

Наджимова Р. 
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1. «Мамандықтар бойынша кешенді  

мемлекеттік емтихан сұрақтарын, II 

жартыжылдық бойынша емтихан билеттерін, 

сынақ, бақылау және тест сұрақтарын 

талқылау, бекітуге ұсыну; 

2. 2021-2022 оқу жылының жоспары бойынша 

колледжішілік «Жас мамандар слеті» 

байқауын өткізу; 

3. Оқытушылардың жасақтаған оқу құралдарын 

талдау; 

4. Факультатив сабақтардың өту сапасы; 

5. Оқытушының жеке жұмыс жоспарының 

жүргізілуі, нәтижесі; 

6. Колледждің 2021 – 2022 оқу жылындағы 

әдістемелік жұмысын педагогикалық 

шеберлік бағытындағы жұмыстарын талдау 

қорытындысы; 

7. «Озат тәжірибе мектебінің» қорытынды есебі; 

8. Цикл жетекшілердің жылдық жоспарын 

талқылау; 

Мамыр 

23.05 

Директордың ОЖЖ 

орынбасары, әдіскер 

 

 

 

 

 

ОТМ жетекшісі 

Смагулова Ж 

 

Цикл жетекшілері 

 



«Есенов колледжі» ЖШС әдістемелік кеңес отырысы 

 

 ХАТТАМА  № 1 

 

 

Ақтау қаласы  30 тамыз 2021 жыл 

 

Қатысқандар: Директордың орынбасарлары, әдіскер, пәндік-циклдік комиссиясы 

бірлестігінің жетекшілері, «Озат тәжірибе мектебі» жетекшісі. 

Күн тәртібінде: 

1. Нормативтік құжаттармен танысу: 

1.1 Оқу тәрбие процесінің басталу туралы; 

Әдістемелік кеңестің 2021-2022 оқу жылына арналған жұмыс жоспарымен 

таныстыру, талқылау, бекіту; 

2. Мамандықтарға сәйкес қарастырылған таңдау пәндерін бекіту;  

3. Білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылауды, оларды аралық және 

қорытынды аттестаттауды өткізу туралы ережені бекіту; 

Тыңдалды: 

Бірінші мәселе бойынша колледждің оқу ісі жөніндегі орынбасары А.Н. Жамурова, 

нормативтік құжаттармен таныстыра отырып, оның ішінде оқу тәрбие процесінің 

басталуы туралы айтып өтті.  2021-2022 оқу жылына арналған жұмыс жоспарымен 

таныстырып талқылап, бекітті. 

Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша колледждің оқу ісі жөніндегі орынбасары 

А.Н. Жамурова, мамандықтарға сәйкес қарастырылған таңдау пәндерін талқылап бекітуге 

ұсынды. 

             2021-2022 оқу жылындағы білім беру орындары анықтайтын пәндер 

№ Пән 

оқытушысы 

Пән атауы Пән сипаттамасы Тобы  

1.  Кул Г.И. Дәнекерлеу 

үдерісі 

теориясының 

негіздері 

Дәнекерлеу үдерісі бұйым сапасы, 

технологияның негізгі заңдылықтары, 

технологиялық үдерістерді жобалау тәсілдері, 

оларды автоматтандыру шаралары 

қарастырылады. Жобаланған үдерістерге 

өлшемдік талдау жасау есептеріне ерекше 

көңіл бөлінеді. 

Р-СД-

21с/о 

2.  Жумурова Ж. Машина жасау 

технологиясы 

Машина жасау технологиясының күйі мен 

даму жолдары, бұйым сапасы, технологияның 

негізгі заңдылықтары, технологиялық 

үдерістерді жобалау тәсілдері, оларды 

автоматтандыру шаралары қарастырылады. 

Жобаланған үдерістерге өлшемдік талдау 

жасау есептеріне ерекше көңіл бөлінеді. 

Р-ТД-

21 с/о 

3.  Нурсеитова Т.К. Ұңғыны 

жөндеу 

Кенорындағы істен шыққан ұңғыларды 

жөндеу тәсілдері 

ЭН-20 

4.  Нурбергенов Ж. Автокөліктерді 

техникалық 

пайдалану 

ережелері 

Автокөліктердің жарамдылығын анықтау, оны 

техникалық байқаудан өткізу, қажетті 

техникалық күтім жүргізу және жөндеудің 

стандарттары бойынша қажетті мәлімет алу 

ТОРА-

20 

5.  Кайрошова Ж. Диагнос 

тикалық 

құрылғылар 

Автомобиль көлігіне диагностика жүргізетін 

құрылғылар мен жабдықтарды пайдалану 

ТОРА-

19 

6.  Мөңке І. Теңіз көлігінің Теңіз көлігін жетілдірудің ЭВТ-19 

  



 

  



 «Есенов колледжі» ЖШС әдістемелік кеңес отырысы 

 

 ХАТТАМА  № 2 

 

 

Ақтау қаласы  03 қыркүйек 2021 жыл 

 

Қатысқандар: Директордың орынбасарлары, әдіскер, пәндік-циклдік комиссиясы 

бірлестігінің жетекшілері, «Озат тәжірибе мектебі» жетекшісі. 
 

Күн тәртібінде:  

1. 2021-2022 оқу жылына жоспарларды бекіту: 

1.1 Оқу жұмыс жоспары, күнтізбелік-тақырыптық жоспары; 

1.2 Ашық сабақтар, медиа жоспар,интербелсенді сабақтардың жоспарлары; 

1.3 Оқытушылардың жеке жұмыс жоспары; 

1.4 Жас оқытушыларға тәлімгерлер тағайындау, тәлімгерлердің жас мамандарға 

арналған жұмыс жоспары; 

1.5 Курстық жұмыстардың тақырыптары, курстық жұмысты орындауға 

арналған нұсқаулық  дайындау; 

1.6 Инклюзивті топтардың күнтізбелік-тақырыптық жоспарлары мен иклюзивті 

оқу жоспарлары; 

2. «Кредиттік оқыту жүйесі бойынша оқытушы құжаттарын рәсімдеу 

ерекшеліктері» атты оқу-әдістемелік семинар өткізу; 

3. Тәжірибе алмасу мақсатында интербелсенді әдістерді қолдану арқылы 

оқытушылар арасында сабақ өткізудің жоспарын жасақтау және жоспар бойынша 

өткізілуін қадағалау; 

4. Колледждегі басшы және педагогикалық қызметкерлерді атқаратын 

лауазымына сәйкес аттестаттау бойынша аттестаттау комиссиясының жұмысын 

ұйымдастыру; 

5. «Жас маманға көмек – заман талабы» -   тақырыбында жас мамандарға арналған 

әдістемелік күн; 

6. Пәндік-циклдік комиссиясының 2021-2022 оқу жылына арналған жұмыс 

жоспарын бекіту; 

7. Тілдер әдістемелік пәндік-циклдік бірлестігінің апталығының жоспарын бекіту; 
 

Тыңдалды: 

Бірінші мәселе бойынша колледждің оқу ісі жөніндегі орынбасары А.Н. Жамурова, 

2021-2022 оқу жылына жоспарларды бекіту туралы айтып шықты, оның ішінде ҚР Білім 

және ғылым министрлігінің 06.04.2020 жылғы №130 бұйрығының 3, 4 қосымшасы 

негізінде 1 курстардың пәндері бойынша оқу жұмыс бағдарламаларын және 384 бұйрық 

негізінде күнтізбелік-тақырыптық жоспарлар уақытылы бекітілуі керектігін айтты. 

Сонымен қатар, модульдік, дуалды оқыту бойынша КТЖ талапқа сай жасақталуын 

әдіскерге тапсырды.. Ашық сабақтар, медиа жоспар, интербелсенді сабақтардың 

жоспарлары уақытын бекіту. Осы мәселе бойынша әдіскер Т.Нурсейтова сөз  сөйлеп, 

оқытушылардың жылдағы жасалынатын жеке жұмыс жоспарларын қайтадан қарап, 

уақытылы бекітуін және жаңадан келген оқытушыларға жеке жұмыс жоспарларын құруға 

көмек көрсетінін айтты, оқытушылардың жеке жұмыс жоспарларын бекітуге ұсынды. Жас 

оқытушыларға тәлімгерлер тағайындау, тәлімгерлердің жас мамандарға арналған жұмыс 

жоспары мен курстық жұмыстардың тақырыптары, курстық жұмысты орындауға арналған 

нұсқаулық  дайындау керектігі туралы айтып өтті. Инклюзивті топтардың күнтізбелік-

тақырыптық жоспарлары мен иклюзивті оқу жоспарларын бекітуге ұсынды. 

Екінші  мәселе бойынша колледж әдіскері Т.К. Нурсейтова  биылғы оқу жылында жаңартылған 

бағдарлама бойынша «Кредиттік оқыту жүйесі бойынша оқытушы





 «Есенов колледжі» ЖШС әдістемелік кеңес отырысы 

 

 ХАТТАМА № 3 

 

 

 

Ақтау қаласы  26 қараша 2021 жыл 

   

 

Қатысқандар: Директордың орынбасарлары, әдіскер, пәндік-циклдік комиссиясы 

бірлестігінің жетекшілері, «Озат тәжірибе мектебі» жетекшісі. 

 

Күн тәртібінде:  

1. Әдістемелік құралдар мен нұсқаулықтардың дайындық дәрежесі және 

бекіту;  

2. І жарты жылдық емтихан материалдары мен бақылау - бағалау құралдарын 

қарастыру, бекіту; 

3. Дипломдық жұмыс (жоба) тақырыптары, дипломдық жұмысты (жобаны) 

орындауға арналған әдістемелік нұсқаулықты бекіту; 

4. Колледжде өткізілген «Тұғыры биік-Тәуелсіздік» атты облыстық оқу-

әдістемелік семинар ұйымдастырылуының қорытындысы; 

5. Маңғыстау аймағының мұнайшы ардагерімен дөңгелек үстелі 

қорытындысы; 

6. «АКТ құзіреттілігін арттыру, қашықтан оқыту платформасымен жұмыс 

барысы» тақырыбында әдістемелік күн; 

7.  Имидждік мақалаларды жоспар бойынша басылымдарға жариялау; 

8. Техникалық пәндік-циклдік бірлестігінің апталық  қорытындысы; 

 

 

Тыңдалды: 

Бірінші мәселе бойынша оқытушылардың әдістемелік құралдар мен 

нұсқаулықтардың дайындық  дәрежесі яғни оқу-әдістемелік құралдарын талқылау, 

сараптау комиссиясына ұсыну туралы әдіскер Т.Нурсейтова сөз алды. Ол жылдағыдай 

бекітуге беретін оқу құралдарын уақытылы тапсырып, колледжішілік, облыстық, 

республикалық көлемде таратуға болатынын айтты. Қазіргі таңда 8 адамның оқу-

әдістемелік құраладары мен нұсқаулықтары келіп түсті.  

Екінші мәселе бойынша І жарты жылдық емтихан материалдары мен бақылау - 

бағалау құралдарын қарастыру туралы айтып кетті және  бекітуге ұсынды. 

Үшінші мәселе бойынша колледждің оқу ісі жөніндегі орынбасары А.Н. Жамурова,  

мамандықтар бойынша дипломдық жұмыс (жоба) тақырыптары, дипломдық жұмысты 

(жобаны) орындауға арналған әдістемелік нұсқаулықты  бекітуге ұсынды. 

Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша колледждің оқу-әдістемелік жұмыс 

жөніндегі орынбасары Р.С. Қосбаев, «Тұғыры биік-Тәуелсіздік» атты облыстық оқу-

әдістемелік семинар өткізілгені және бұл семинарға коллелдждің оқытушылары, білім 

берудің оқу-әдістемелік орталығы, аудандық қалалық жалпы білім беру ұйымдары 

қатысқандығы туралы айтып өтті. Семинарға Ақтау қалалық мәслихат хатшысы С.Т. 

Зәкенов мырза баяндамасын оқыды және Ж.Н. Жумурова, Э.Н. Қаржаубаева, Г.К. 

Избасова, Д.Ж.Матеновалар үш тілде ашық сабақтарын өткізгені туралы тоқталып өтті. 

Күн тәртібіндегі бесінші  мәселе бойынша колледждің оқу-әдістемелік жұмыс 

жөніндегі орынбасары Р.С. Қосбаев, 27.12.21ж «Kaz Waterhunters» ЖШС директорының 

орынбасары, т.ғ.к., Д.К. Нукенов мырзамен «Мұнайдың қәзіргі өнеркәсіптегі дамуы» атты 

дөңгелек үстел ұйымдастырылды. Дөңгелек үстелге 0809000 «Мұнай және газ 

. 



 
 

 
  



«Есенов колледжі» ЖШС әдістемелік кеңес отырысы 

 

 ХАТТАМА № 4 

 

 

Ақтау қаласы  11 қаңтар 2022 жыл 

 

Қатысқандар: Директордың орынбасарлары, әдіскер, пәндік-циклдік комиссиясы 

бірлестігінің жетекшілері, «Озат тәжірибе мектебі» жетекшісі. 

 

Күн тәртібінде:  

1. 2021 - 2022 оқу жылының І жарты жылдық колледждегі әдістемелік 

жұмысын талдау; 

2. II семестр бойынша оқу жұмыс жоспары мен күнтізбелік-тақырыптық 

жоспарларын бекіту; 

3. II семестр бойынша сынақ, емтихан сұрақтары, курстық жұмыс 

тақырыптарын бекіту; 

4. «Мамандығым – мақтанышым» әдістемелік байқауын өткізу; 

5. Пәндік-циклдық комиссиясының жетекшілерінің жарты жылдық жоспарын 

талқылау; 

6. Әлеуметтік-гуманитарлық әдістемелік пәндер циклдық комиссиясының 

апталығының қорытындысы. 

 

Тыңдалды: 

Бірінші мәселе бойынша колледждің оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі орынбасары 

Р.С. Қосбаев, колледждің әдістемелік жұмысына  I семестр бойынша талдау жасады. 

Алғашқы жарты жылдық бойынша өткізілген іс-шаралар, апталықтар, оқытушылардың 

өткізген ашық сабақтары, тәжірибе алмасу мақсатында өткізген интербелсенді сабақтары 

талданып, талқыланды. 

Екінші мәселе бойынша колледждің оқу ісі жөніндегі орынбасары А.Н. Жамурова,  

II семестр бойынша оқу жұмыс жоспары мен күнтізбелік-тақырыптық жоспарларын 

бекітілген оқу жұмыс жоспарына сәйкес  бекітуге ұсынды. 

Үшінші мәселе бойынша ІІ семестр бойынша сынақ, емтихан сұрақтары, курстық 

жұмыс тақырыптарын бекіту туралы техникалық пәндер бірлестігінің жетекшісі Л. 

Жумабаева талқылауға салып, сөз сөйледі. 

Төртінші мәселе бойынша колледждің оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі 

орынбасары Р.С. Қосбаев, «Мамандығым – мақтанышым» әдістемелік байқауын өткізу 

мақсатында ұйымдастыру жұмыстары туралы айтып өтті. 

Бесінші мәселе бойынша колледждің оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі орынбасары 

Р.С. Қосбаев, төрт пәндік-циклдік комиссиясының жетекшілерінің жарты жылдық 

жоспарын талқылады. 

Алтыншы мәселе бойынша әлеуметтік-гуманитарлық әдістемелік пәндер циклдік 

комиссиясының жетекшісі Курмашева А, апталықты ұйымдастыру жұмыстары туралы 

айтып өтті. 

 

Шешім: 

1. 2021 - 2022 оқу жылының І жарты жылдық колледждегі әдістемелік 

жұмысына талдау жасалынсын. 

2. II семестр бойынша оқу жұмыс жоспары мен күнтізбелік-тақырыптық 

жоспарлары бекітілсін. 

3. II семестр бойынша сынақ, емтихан сұрақтары, курстық жұмыс тақырыптарын 

бекітілсін; 

4. «Мамандығым – мақтанышым» әдістемелік байқауы өткізілсін; 



 
 

 
  



«Есенов колледжі» ЖШС әдістемелік кеңес отырысы 

 

 ХАТТАМА № 5 

 

 

Ақтау қаласы   13 сәуір 2022 жыл 

 

Қатысқандар: Директордың орынбасарлары, әдіскер, пәндік-циклдік комиссиясы 

бірлестігінің жетекшілері, «Озат тәжірибе мектебі» жетекшісі. 

 

Күн тәртібінде:  

1. Ақтау қаласындағы «химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік 

мектебінің оқытушылары колледж қабырғасына келіп қонақ дәрісін өткізу 

кестесінің жасалуы; 

2. Оқытушылардың кәсіби білім беру сапасын арттыруда жаңа оқу технологиясын 

енгізуді ұйымдастыру, оқытушыларға әдістемелік көмек көрсету 

3. Пәндік, әдістемелік апталықтардың қорытындысы; 

4.  Педагогикалық қызметкерлердің кәсіби шеберлік байқауы «Үздік педагог-2022». 

5. «Тәлімгерлер тәжірибесі-жас маманға үлгі» тақырыбында дөңгелек үстел 

жоспарын бекіту 

6. «Менің кәсіби өсуімдегі тәлімгер көмегі» жас мұғалімдер мен тәлімгерлердің 

бірігіп сабақ беруі 

7. Білім беру процесін оқу нормативтерімен уақытылы қамтамасыз ету (оқу 

әдебиетіне, мерзімді басылымдарға, электрондық оқулықтарға өтінімдер). 

 

Тыңдалды: 

 

Бірінші мәселе бойынша колледждің оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі орынбасары 

Р.С. Қосбаев, Ақтау қаласындағы «химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік 

мектебінің оқытушылары колледж қабырғасына келіп қонақ дәрісін өткізу кестесінің 

жасақталғаны туралы және колледж оқытушыларының қатысуы туралы айтып өтті. 

 

№ 
Мұғалімнің аты-

жөні 

Пәні Күні, 

уақыты 

Тақырыбы Тобы Ауд 

1 
Туйтин Азамат 

Токенович 

Дүниежүзі 

тарихы 
26.04.2022 

Мемлекеттердің экономикалық 

даму  ерекшеліктерін талдау. 
АиУ-21 108 

2 
Еркмалиев Дамир 

Канатович 
Физика 26.04.2022  

Электр тогы.Тізбек бөлігіне 

арналған Ом заңы 

ВТиПО-

21 

201а 

3 
Дуйсалиев Армат 

Саматович 

Қазақстан 

тарихы 
26.04.2022 

ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ 

ғасырдың бас кезіндегі 

Қазақстандағы ұлт-азаттық 

қозғалыс 

ИС-21 108 

4 
Балгалиева 

Айгуль Куановна 
Биология 27.04.2022  

Аллельді және аллельді емес 

гендердің өзара әрекеттесуі 
НО-21 108 

5 
Мауытова Жаннұр 

Қалыбайқызы 
Қазақ тілі 28.04.2022 

Әлемді таңқалдырған өнер тапқыш 

балалар 
ХТ-21 108 

6 Гулжан Каденовна Валеология 29.04.2022 

Маңғыстау облысындағы жұқпалы 

аурумен ауыратын тізімде тұрған 

адамдардың тағдыры 

ИС-21 108 

7 
Мухамеджанова 

Жания Баглановна 

Өзін-өзі 

тану 
29.04.2022 

Жаһандану дәуіріндегі шынайы 

көшбасшының ерекшеліктері 
АиУ-21 108 

 

Екінші мәселе бойынша оқытушыларға әдістемелік көмек көрсету жұмыстарын 

жүйелендіруді әдіскер Нурсеитова Т.К тәжірибелі оқытушылармен бірлесе отырып  

 



 
    

    

  



«Есенов колледжі» ЖШС әдістемелік кеңес отырысы 

 

 ХАТТАМА № 6 

 

 

Ақтау қаласы   23 мамыр 2022 жыл 

 

Қатысқандар: Директордың орынбасарлары, әдіскер, пәндік-циклдік комиссиясы 

бірлестігінің жетекшілері, «Озат тәжірибе мектебі» жетекшісі. 

 

Күн тәртібінде:  

 

1. «Мамандықтар бойынша кешенді  мемлекеттік емтихан сұрақтарын, II 

жартыжылдық бойынша емтихан билеттерін, сынақ, бақылау және тест 

сұрақтарын талқылау, бекітуге ұсыну; 

2. 2021-2022 оқу жылының жоспары бойынша колледжішілік «Жас мамандар 

слеті» байқауын өткізу; 

3. Оқытушылардың жасақтаған оқу құралдарын талдау; 

4. Факультатив сабақтардың өту сапасы; 

5. Оқытушының жеке жұмыс жоспарының жүргізілуі, нәтижесі; 

6. Колледждің 2021-2022 оқу жылындағы әдістемелік жұмысын педагогикалық 

шеберлік бағытындағы жұмыстарын талдау қорытындысы; 

7. Озат тәжірибе мектебінің қорытынды есебі; 

8. Цикл жетекшілердің жылдық жоспарын талқылау. 

 

Тыңдалды: 

 

Бірінші мәселе бойынша колледждің оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі орынбасары 

Р.С. Қосбаев, бойынша биылғы оқу жылының ІI жартыжылдығында ПЦК оқытушылары 

сабақ беретін пәндері бойынша, атап айтқанда, қазақ тілі, қазақ тілі мен әдебиеті, орыс тілі 

мен орыс әдебиеті, кәсіби қазақ тілі, кәсіби орыс тілі және мемлекеттік тілде іс қағаздарын 

жүргізу пәндерінен дайындаған емтихан билеттері, сынақ, бақылау және тест сұрақтары 

бойынша  қосымша тапсырмаларын жасақтады. Тест тапсырмаларын пән оқытушылары 

тыңдап, өз пікірлерін айтып толықтырулар енгізілді.  Емтихандар  кестеге сәйкес 

Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар  және инжиниринг университетінің базасында, 

кейбір пәндер бойынша сынақ  алу «Есенов колледжі» ЖШС өтетіндігі және де 1 билетке 

3 сұрақтан беріліп, әр сұраққа тиісінше балдар берілетіндігі, әр билет шифрлы түрде 

алынатындығы, сұрақтарды енгізу туралы және білім алушыларға емтихан сұрақтарына 

жауап берудегі уақыт көлемін әдістемелік нұсқаулыққа сай жүргізілу туралы және ауызша 

емтихан 20-25-30 билеттен тұратындығы, 1,2-сұрақтары лексикалық мәтіндерден, 3-

сұрағы грамматикалық материалдар мен тілдік бағдардан тұратындығы айтылды. Ал тест 

сұрақтары бірнеше нұсқада жасалатындығы да еске салынды. Мамандықтар бойынша 

кешенді мемлекеттік емтихан сұрақтарын бекіту туралы да айтып өтті. 

Екінші мәселе бойынша колледждің әдіскері Нурсеитова Т.Қ.: 

Байқау 4 кезеңнен тұрады. Олар: 

1. Панорамалық сабақ. Панорамалық сабақтың ұзақтығы 8-10 минут. Осы уақыт 

аралығында оқытушы өзінің тәжірибесін теориялық түрде дәлелдеуге және сабақ 

фрагменттерін көрсетуге тиіс. Хабарлау мазмұны схемалар, таблицалар, көрнекі құралдар, 

басқа да дидиктикалық материалдар арқылы көрсетіледі. 

2. «Мен және менің педагогтық қызметім» - бейнеролик дайындау. 

3. «Білікті маман – Ел тірегі» сұрақ-жауап кезеңі. Әрбір оқытушыға сұрақтар беріледі. 



4. Образға ену - жансыз заттардың, өсімдіктердің, жануарлардың орындарында өздері 

қандай күй кешетіні, қандай қызмет атқаратынын сезіну. 

 Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша  директордың ОӘЖЖ орынбасары Р. 

Қосбаев сөз алып, биылғы оқу жылында төмендегі кесте бойынша оқытушылардың 

жасақтаған оқу-әдістемелік құралдары туралы айтып өтті. 

 
№ 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 мпециальности 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  

(Авторлық құқық) 

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 «Жалпы және мұнай геологиясы» пәнінен оқу-

әдістемелік кешен 

Нурсейтова Т.К. 

 

Колледжішілік 

16 Сборник лекций по дициплине «Трудовое 

право» 

Ахбелова Г.К. Колледжішілік 

17 «Құқықтану» мамандығы бойынша білім 

алушыларға арналған курстық жұмыстың 

орындалуы бойынша әдістемелік нұсқаулық 

Жанесова А.С. 

Жангазиева А.Н 

 

Колледжішілік 



 
 

 

 

 


