
 

 



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 

№  Уақыты  Жауаптылар  

1.  - «Техникалық және кәсіптік білім беру 

мамандықтары бойынша үлгілік оқу 

бағдарламалары мен үлгілік оқу жоспарларын 

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.  

- «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».  

- 2022-2023 оқу жылына арналған циклдық 

комиссиялардың жылдық жоспарын бекіту.  

- 2022-2023 оқу жылына арналған оқу-

әдістемелік бөлімнің жылдық жоспарын 

бекітуге ұсыну.  

- Нұсқаулық және ережелерді 2022-2023 оқу 

жылына қайта бекіту; 

- Әр түрлі мәселелер. 

Тамыз 

Басшының 

орынбасарлары,  

Әдіскер, ПЦК 

жетекшілері, 

ОТМ жетекшісі 

2.  - Оқытушылардың оқу жұмыс жоспарын 

бекіту; 

- Оқу жұмыс жоспары мен күнтізбелік-

тақырыптық жоспарларын бекітуді 

ұйымдастыру 

- Жас оқытушыларға тәлімгерлер тағайындау; 

- Курстық жұмыстардың тақырыптары мен 

әдістемелік нұсқаулығын бекіту; 

Қыркүйек 

Басшының 

орынбасарлары,  

Әдіскер, ПЦК 

жетекшілері, 

ОТМ жетекшісі 



- Дипломдық тақырыптарды бекіту;  

- Тілдік пәндік-циклдік бірлестігінің 

апталығының  жоспарын талқылауға ұсыну. 

3.  - Әдістемелік құралдар мен нұсқаулықтардың 

дайындық дәрежесі І семестрдің емтихан 

материалдары мен бақылау - бағалау 

құралдарын қарастыру, бекіту; 

- Білім беру бағдарламаларын талқылау, 

«Талап» КеАҚ сайтында тіркелгенін 

қадағалап одан әрі жетілдіру; 

- Озат тәжірибе мектебі жоспары аясында 

оқытушылардың әдістемелік күндерінің 

жұмысы; 

- Имидждік мақалаларды жоспар бойынша 

басылымдарға жариялауды ұйымдастыру; 

- Тілдік пәндік-циклдік бірлестігінің апталық  

қорытындысы; 

- Жаратылыстану әдістемелік пәндік-циклдық 

бірлестік апталығының жоспарын талқылауға 

ұсыну; 

- Әр түрлі мәселелер. 

Қараша 

Басшының 

орынбасарлары,  

Әдіскер, ПЦК 

жетекшілері, 

ОТМ жетекшісі 

4.  - 2022 - 2023 оқу жылының бірінші 

семестріндегі колледждегі әдістемелік 

жұмысты талдау; 

- II семестр бойынша оқу жұмыс жоспары мен 

күнтізбелік-тақырыптық жоспарларын бекіту; 

- II семестр бойынша сынақ, емтихан сұрақтары, 

курстық жұмыс тақырыптарын бекіту; 

- «Мамандығым – мақтанышым» әдістемелік 

байқауының жоспарын ұсыну; 

- Облыстық/Республикалық оқу-әдістемелік 

семинардың жоспарын ұсыну; 

- Жаратылыстану әдістемелік пәндік-циклдық 

бірлестік апталығының қорытындысы; 

- Техникалық пәндік-циклдық бірлестік 

апталығының жоспарын талқылауға ұсыну. 

Қаңтар 

Басшының 

орынбасарлары,  

Әдіскер, ПЦК 

жетекшілері, 

ОТМ жетекшісі 

5.  - EDUS жүйесі бойынша саралау; 

- Университеттің индикативті жоспарына 

сәйкес орындалмаған тапсырмаларын қайта 

қарау; 

- Педагогикалық қызметкерлердің кәсіби 

шеберлік байқауы «Үздік педагог-2022» 

жоспарын ұсыну; 

- Әр түрлі мәселелер. 

Сәуір 

Басшының 

орынбасарлары, 

Әдіскер, ПЦК 

жетекшілері, 

ОТМ жетекшісі 

6.  - ІІ семестрдің емтихан материалдары мен 

бақылау - бағалау құралдарын қарастыру, 

бекіту;  

- Факультатив сабақтардың өту сапасы; 

Мамыр 
Басшының 

орынбасарлары, 



- Оқытушының жеке жұмыс жоспарының 

жүргізілу нәтижесі; 

- Колледждің 2022 – 2023 оқу жылындағы 

әдістемелік жұмысын талдау; 

- Озат тәжірибе мектебінің жылдық 

қортындысы; 

- Пәндік-циклдық бірлестіктердің жылдық 

қорытындысы. 

Әдіскер, ПЦК 

жетекшілері, 

ОТМ жетекшісі 

 

 

 





  

«Есенов колледжі» ЖШС әдістемелік кеңес отырысы 

 

 ХАТТАМА  № 1 

 

 

Ақтау қаласы  30 тамыз 2022 жыл 

 

Қатысқандар: Басшының орынбасарлары, әдіскер, пәндік-циклдік комиссиясы 

бірлестігінің жетекшілері, «Озат тәжірибе мектебі» жетекшісі, «Жас мамандар мектебі» 

жетекшісі 

 

Күн тәртібінде: 

1. «Техникалық және кәсіптік білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу 

бағдарламалары мен үлгілік оқу жоспарларын 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. 

 

 Тыңдалды: 

1 «Техникалық және кәсіптік білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу 

бағдарламалары мен үлгілік оқу жоспарларын 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 тақырыбында химия пән оқытушысы, «Озат 

тәжірибе мектебі жетекшісі» Смагулова Ж. баяндама жасады. 

Колледжде оқытылатын мамандықтар бойынша типтік оқыту жолпарлары мен білім беру 

бағдарларамаларының талдап мазмұнының сәйкестігі туралы баяндады 

Ұсыныс: Осы 2022-2023 оқу жылында академиялық дербестікке сәйкес реестрге енбеген 

білім беру бағдарламалары мен оқу жұмыс жоспарлары қайта қаралып 

бекітілсін.(басшының м.а. Жамурова А.Н.) 

Ұсыныс: Мамандықтар бойынша 2022-2023 оқу жылының білім беру бағдарламалары мен 

оқу жұмыс жоспарлары жұмыс берушілер мен шығармашылық топтың қатысуымен қайта 

қаралсын.( «Озат тәжірибе мектебі жетекшісі» Смагулова Ж.) 

 

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 құжаттарды бекіту бойынша Кенганова А.Т. 

баяндама жасады. 

Сұрақ: Оқытушылардың аталған құжаттардан басқа қосымша құжаттар сұратыла ма? 

Ұсыныс: 2020 жылғы 6 сәуірдегі № 130 бұйрығында көрсетілген негізгі құжаттар 

толығымен қыкүйек айының 5-не дейін бекітілсін, қосымша құжаттар талап етілмейді. 



 

3. 2022-2023 оқу жылына арналған циклдық комиссиялардың жылдық жоспарын бекіту 

бойынша тілдер пәндік циклының жетекшісі Жумагали Р.С. баяндама жасады.   

Сұрақ: Неліктен медиа жоспарларыңыз пәндік циклдық жоспарға енбеді? 

Жауап: Медиа жоспарды бөлек жасақтап бекітуге ұсындық. 

 

4. 2022-2023 оқу жылына арналған оқу-әдістемелік бөлімнің жылдық жоспарын бекітуге 

ұсынылды. Ұсынушы Қосбаев Р.С. 

 

5. Барлық мамандықтар бойынша курстық жұмыс және дипломдық жоба орындаудың 

әдістемелік нұсқаулықтарын бекіту туралы Жумабаева Л.К ұсыныс жасап, нұсқаулықтың 

барлық бөлімдері талқыланды. 

Сұрақ: Дипломдық жұмыстағы сияқты курстық жұмысты да плагиаттан тексеру керек пе? 

Жауап: Курстық жұмыстарды қабылдамас бұрын плагиаттан тексеру міндетті 

 

Шығып сөйлеушілер: 

Жамурова А.Н. басшының м.а. – «01140400 Өзін-өзі тану» мамандығы «Қазақстан 

Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне инновацияларды ынталандыру, 

цифрландыруды, ақпараттық қауіпсіздікті дамыту және білім беру мәселелері бойынша 

өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының 2022 жылғы 14 

шілдедегі № 141-VII ҚРЗ Заңының 38-тармағына сәйкес Сыныптауыштан алынып 

тасталды. Өзін-өзі тану пәнін Сыныптауыштан алып тастауға байланысты мамандықтар 

бойынша «Өзін-өзі тану» пәнінің сағаттарын басқа мәндес пәндерге бөлуді ұсынамын. 

Дәуітова Н. физика пәнінің оқытушысы – біздің циклдің отырысы жүйелі түрде өтеді. 

Оқытушының міндетті құжаттарын уақытылы жасақтап, бекітіп электронды журналға 

уақытылы тіркеп отырамыз. Берілген тапсырманы шама-шарқымызша орындаймыз. Өзара 

сабағымызға қатысып, тәжірибе алмасып отырамыз. Жұмыс үрдісі циклдың жылдық 

жоспарына сәйкес жүріп отырады. Алдағы уақытта әдістемелік кабинетте картотекалар 

ашылса деген ұсыныс айтқым келеді. Сабақтарымызды видеоға түсіріп, картотекаға салып 

қойсақ деймін. 

Уткилбаева Б.И. экономика пәнінің оқытушысы – жаңа жылымыз жақсы жоспарланып 

басталды. Ендігі жерде мақсатымыз – жоспар бойынша барлық жұмыстарды атқарып, 

колледждің ауқымды шараларына белсенді қатысып, жаңадан келген жас мамандарға, 

тағайындалған тәлімгерлермен бірлесіп, бағыт бағдар беріп, барынша көмек көрсету. 

Нурадинов И.Е. БОӨЖЖ орынбасары – әдістемелік кеңес жақсы ұйымдастырылды, 

барлық қажетті құжаттар нақтыланып, жоспарлар бекітілді. Әдістемелік кеңес мүшелері 

ұйымшылдықпен қатысып, ат салысты. Менің алдағы уақытта ұсынысым жыл басында жас 

мамандарды алдымен тәжірибелі оқытушылардың сабағына тәлімгерлік сабаққа қатыстыру 

және ары қарай сабақтарына қатысып, кімге және қай деңгейде әдістемелік көмек 

қажеттілігін анықтау қажет. 

 

 

 

Шешім: 

1.  Әдіскер А.Т. Кенганованың «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 

құжаттарды бекіту» тақырыбындағы баяндама негізі басшылыққа алынып, оқытушыларға 

міндетті құжаттар бекітілсін.  

Жауапты: БОӘЖ орынбасары Кенганова А.Т. 



 
 

 

  



«Есенов колледжі» ЖШС әдістемелік кеңес отырысы 

 

 ХАТТАМА  № 2 

 

 

Ақтау қаласы  02 Қыркүйек 2022 жыл 

 

Қатысқандар: Басшының орынбасарлары, әдіскер, пәндік-циклдік комиссиясы 

бірлестігінің жетекшілері, «Озат тәжірибе мектебі» жетекшісі, «Жас мамандар мектебі» 

жетекшісі 

 

Күн тәртібінде: 

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. 

 

Тыңдалды: 

Бірінші мәселе бойынша Л. Жумабаева барлық мамандықтар бойынша жаңадан 

қабылданған білім алушылардың оқу жұмыс жоспарлары мен білім беру бағдарламалары 

жасақталып бекітуге ұсынғандығын айтып өтті. 

Екінші мәселе бойынша Дәуітова Н. пән оқытушыларының жаңа оқу жылының І 

жартыжылдығына сабақ жоспарлары мен оқу жұмыстық бағдарламаларын толықтай 

дайындап, бекітуге ұсынып жатқаны туралы мәлімдеді. 

Басшының оқу әдістемелік жұмыстары жөнінде орынбасары Қосбаев Р. жас 

мамандарға тәлімгерлерді тағайындау бойынша ұсынысын ортаға талқыға салды. 

 

№ Жас маман Тәлімгер 

Тілдер әдістемелік пәндік циклдік комиссия 

1.  Сиражова Гүлфайруз Саурабайқызы Конисбаева Сания Ишановна 

2.  Ермаганбет Амина Туманбаева Жаныл Кемеловна 

Техникалық әдістемелік пәндік циклдік комиссия 

3.  Айтбаева Лаура Айдосқызы 
Смагулова Эльвира Сагиновна 

4.  Бақытжанқызы Інжу 

5.  Қайрошова Жазира Қуанышқызы 
Жумабаева Лидия Конарбаевна 

6.  Қонысбаева Айгерім Асқарқызы 

7.  Моңке Іңкәр Құағалиқызы Алдабергенов Азидулла Убайдуллаевич 

8.  Шакирова Мадина Нұрсұлтанқызы Атымтаева Эльмира Тургановна 

9.  Матенова Дана Жалгасбаевна Рисбаева Раушана Бидуллаевна 

10.  Сейтказиева Айгерім Сейтғаниқызы Кадирханова Рахат Кадирхановна 

Әлеуметтік-гуманитарлық әдістемелік пәндік циклдік комиссия 

11.  Бердәулет Гүлжайсаң Жарасқызы Шаңбас Гүлжанат Сақтағанқызы 

12.  Айдар Индира Сисенғалиқызы Бектемирова Амангул Синабаевна 

13.  Қанат Наурызбай Қанатұлы Қарашаев Досан Элипович 

Жаратылыстану әдістемелік пәндік циклдік комиссия 

14.  Айтмуханбетова Розагул Кожахмедовна Смагулова Жеміс 

15.  Амантайқызы Дана Самаликова Динара Камалтаевна 

16.  Избасарова Асия Жарылкасынкызы Атымтаева Эльмира Тургановна 

17.  Мадуов Жамбыл Нуржаубаевич 
Туберов Сапарбай Джумабаевич 

18.  Жиенбаев Қазыбек Өскінбайұлы 



 
  



«Есенов колледжі» ЖШС әдістемелік кеңес отырысы 

 

 ХАТТАМА  № 3 

 

 

Ақтау қаласы  15 қараша 2022 жыл 

 

Қатысқандар: Басшының орынбасарлары, әдіскер, пәндік-циклдік комиссиясы 

бірлестігінің жетекшілері, «Озат тәжірибе мектебі» жетекшісі, «Жас мамандар мектебі» 

жетекшісі 

 

Күн тәртібінде: 

1. Әдістемелік құралдар мен нұсқаулықтардың дайындық дәрежесі және І семестрдің 

емтихан материалдары мен бақылау - бағалау құралдарын қарастыру, бекіту; 

2. Оқытушылардың санатын көтеру 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. 

 

Тыңдалды: 

Әдістемелік құралдар мен нұсқаулықтардың дайындық дәрежесі және І семестрдің 

емтихан материалдары мен бақылау-бағалау құралдарын қарастыру, бекіту бойынша 

колледж әдіскері Кенганова А. айтып өтті, бірінші семестрдің емтихан сұрақтары мен 

аралық аттестатауға арналған тапсырмалары бекітуге ұсынылды. 

Екінші мәселе бойынша БОӘЖЖ орынбасары Қосбаев Р. соз алды. Биылғы оқу 

жылына оқытушылардың санатын көтеру жұмысына көп көңіл бөлу қажет. Өйткені 

көптеген оқытушыларымыз санат көтеруге лайықты портфолио жинақтады, сол 

оқытушылармен қосымша әңгімелесу жұмыстарын жүргізіп, аттестаттауға дайындау 

мақсатында психология-педагогика бойынша тест сұрақтарын пысықтап, эссе жазу 

бойынша әдістемелік көмек беру қажет. Осы бағытта жұмыстар жасалынып жатыр. 

Озат тәжіибе мектебінің жұмыстары жоспар бойынша орындалысы туралы 

Смагулова Жеміс мәлімдеді. Барлық пән оқытушылары проблемалық тақырып таңдап, сол 

тақырыптар бойынша педагогикалық озық әдіс-тәсілдерін көпшілікпен бөлісу мақсатында 

көптеген әдістемелік шаралар, шебер-сыныптар, семинарлар, тренингтер өткізіліп жатыр. 

Жыл аяғына дейін осы шаралар жалғасын тауып барлық оқытушыларды қамтитын болады. 

Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша әдіскер Кенганова А., Есенов 

университеті индикативті жоспарда бекіткен басылымдарға имидждік мақалаларды жоспар 

бойынша жариялауды ұйымдастыру жұмыстарын бастап кеткенін айтып өтті. 

Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша Н. Дәуітова жаратылыстану пәндік-

циклдік бірлестігінің апталығының  жоспарын талқылауға ұсынды 

 

Шығып сөйлеушілер: 

Нурадинов І.Е. Жаңа оқу жылында оқытушылардың сабақтарына қатысып 

теориялық білімдерін бақылап, әдістемелік көмек қажет ететін оқытушыларды анықтап, 

біліктілігін көтеру мақсатында курстар мен тағылымдамалардан өткізуді жоспарлау қажет. 

 

Шешім: 



1.  


