
 
  



Колледж миссиясы: Маңғыстау облысының дамуы үшін зерттеулерді жетілдіру, оқыту және 

шабыттандыру 

 

Пайымы: Каспий маңы өңірлік білім, ғылым мен мәдениеттің беделдіжәне танымал, жетекші 

орталығы 

 

Колледж әдістемелік тақырыбы: 

            «Бүгінгі еңбек нарығы жағдайында колледж түлектерінің кәсіби қызметке табысты 

дайындығын қалыптастыру» 

 

 Пәндік- циклдік комиссиясының әдістемелік тақырыбы:  

           «Арнайы білім беру пәндерді оқытуда педагогикалық технологияларды пайдалана отырып, 

студенттерге жан-жақты сапалы білім беру, кәсіби шеберлікті қалыптастыру» 

 

Пәндік- циклдік комиссиясының мақсаты: 

          Оқытушылардың  заманауи озық технологияларды оқыту үдерісінде жаңа технологияны 

оқып-үйрену, меңгеру арқылы оқытушының  әлеуметтік, экономикалық, интеллектуалдық , 

кәсіптік, адамгершілік, рухани келбетінің қалыптасуы өзін-өзі дамытып, оқу -тәрбие үрдісін тиімді 

ұйымдастыруы;  

  

Пәндік- циклдік  комиссиясының  міндеттері:  

 

− Орта кәсіптік білім бере отырып, жеке тұлғаның әлеуметтік, экономикалық, 

интеллектуалдық, мәдени және адамгершілік дамуын қамтамасыз ету; 

− Жеке тұлғаның ұлттық және жалпы адамгершілік құндылықтары, ғылым мен тәжірибе 

жетістіктері  негізінде кәсіби қалыптасуын бағыттай отырып, сапалы білім алуына 

жағдай жасау. 

− Оқытудың қазіргі заманғы жаңа технологияларын енгізу және тиімді пайдалану; 

− Білім алушыларға кәсіби бағдар беруді қамтамасыз ету; 

− Оқытушылардың  кәсіби шеберлігін озық инновациялық технологиялар әлемінде шыңдау; 

− Оқытудың теориялық негізін тәжірибеге қолдану  шеберлігін арттыру; 

− Озық тәжірибелі шығармашыл оқытушылардың  іс – тәжірибесін тарату; 

− Оқытушылар мен студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын дамыту 

− Оқытушының белсенділігін, шығармашылық ізденісін  анықтау 

− Педагогикалық тәжірибені түрлі деңгейлерде ұсыну; 

− Оқытушылардың кәсіби шеберлігін  рейтингілеу  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 2022-2023 оқу жылына арналған жұмыс 

ЖОСПАРЫ 



 

Р/с Жұмыс мазмұны Орындау 

мерзімі 

Орындауға 

жауапты 

1. Кіріспе 

1.  Пәндік циклдік комиссия құрамын бекіту Тамыз Колледж директоры 

2.  Пәндік циклдік комиссия жұмысының негізгі 

бағыттары 

Қыркүйек 
ПЦК оқытушылары 

3.  ҚР «Білім туралы» Заңын оқып, білу. жыл бойы ПЦК оқытушылары 

4.  ҚР «Тіл туралы» Заңын оқып, білу. жыл бойы ПЦК оқытушылары 

5.  ҚР Конституциясының және «Еңбек туралы» заңы 

материалдарымен танысып, білу. 

жыл бойы 
ПЦК оқытушылары 

6.  Бала құқығы Конвенциясымен танысу. 

 

жыл бойы 
ПЦК оқытушылары 

7.  Жылда жолданатын ҚР Президентінің халыққа 

жолдауын талқылау 

 

жыл бойы 

ПЦК оқытушылары 

2. Ұйымдастырушылық іс-шаралар 
1.  ПЦК жұмыс жоспарын, оқу жұмыс бағдарламалары 

мен жоспарын әзірлеу 

Қыркүйек ПЦК төрағасы және 

оқытушылары 
2.  Оқу жұмыс бағдарламаларын дайындау, бекіту; 

оқытушының жеке жұмыс жоспарын және басқа оқу 

құжаттамасын құрастыру 

Қыркүйек 
ПЦК төрағасы және 

оқытушылары 

3.  «Әлеуметтік-гуманитарлық » пәндер апталықтарын 

өткізу 

     сәуір ПЦК төрағасы және 

оқытушылары 
4.  Оқытушылардың оқу жылындағы атқарған 

жұмыстары туралы есебін талдау, І, ІІ жарты 

жылдықтар қорытындысы бойынша пәндік бірлестік 

есебін дайындау 

Қаңтар,  

маусым ПЦК төрағасы және 

оқытушылары 

5.  Семинар,  конференциялар және  вебинарларға 

қатысу  

Жыл бойы ПЦК төрағасы және 

оқытушылары 
6.  Әдістемелік басылымдар мен журналдарға 

мақалалар, баяндамалар, ашық сабақтар дайындау 

және жариялау 

Жыл бойы 
ПЦК төрағасы және 

оқытушылары 

7.  Әдістемелік  құралдар, оқу-әдістемелік  кешендер  

әзірлеу,баспаға шығару 

уақытылы Арнайы пән 

оқытушылары 
8.  Студенттерді  Worldskills чемпионатына дайындау, 

қатыстыру 

уақытылы Арнайы пән 

оқытушылары, оқу 

шеберлері 
9.  Тілші ғалым А.Байтұрсыновтың 150 жылдығына 

орай ҚР Тілдер мерекесі аясында өткізілетін 

колледжішілік шараға қатысу 

қыркүйек 
ПЦК төрағасы және 

оқытушылары 

10.  Өзара тәжірибе алмасу мақсатында әріптестер 

сабақтарына қатысу 

Жыл бойы ПЦК төрағасы және 

оқытушылары 

3. ПЦК отырыстары 

№1 отырыс (қыркүйек) 

1.  ПЦК 2022-2023 оқу жылына арналған жұмыс жоспарымен танысу 

және талқылау. 

ПЦК төрағасы және 

оқытушылары 

2.  Оқу-жоспарлау құжаттарды, оқу жұмыс бағдарламаларын, 

перспективалық тақырыптық жоспарларды, сабақ жоспарларын, 

дидактикалық материалды әзірлеу және бекіту, Е-колледж 

электронды базасына сәйкесінше бағдарламаларды енгізу.  

3.  Жас оқытушыларға тәлімгерлер бекіту 



4.   «Білімді ұлт: терең білім, еңбекқорлық және отаншылдық қасиет» 

тамыз форумы шеңберінде «ЕҢБЕК НАРЫҒЫ ЖӘНЕ КӘСІПТІК 

БІЛІМ БЕРУ: ЖАҢА МҮМКІНДІКТЕР» мемлекеттік білім беру 

саясатының мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес 2022-2023 оқу 

жылына арналған техникалық және кәсіптік білім беру жүйесін 

дамытудың негізгі бағыттарымен танысу 

5.  ҚР Президентінің ««Жаңа жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл кезеңі»»  

жолдауын талқылау 

6.  Әр түрлі мәселелер 

№2 отырыс (қараша) 

1.  І жартыжылдық бойынша емтихан билеттерін, сынақ, бақылау және 

тест сұрақтарын талқылау, ІІ жарты жылдық  бойынша оқу -жұмыс 

бағдарламаларын бекітуге ұсыну. Курстық жұмыстар мен диплом 

жұмыстары тақырыптарын бекіту 

ПЦК төрағасы және 

оқытушылары 

2.  ПЦК оқытушылары дайындаған әдістемелік құралдар және 

нұсқаулықтарымен  танысу, бекітуге ұсыну 

3.  Арнайы пәндер бойынша Worldskills чемпионатына студенттерді 

дайындау жұмыстары туралы 

4.  Баяндама: «Бағалаудың балдық-рейтингтік жүйесі» 

 

5.  Әр түрлі мәселелер 

№3 отырыс (ақпан) 

1.  Оқытушылардың педагогикалық шеберліктерін шыңдау, тәжірибе 

алмасу  мақсатымен өзара сабақтарға қатысу, ашық  және 

интербелсенді  сабақтарға қатысуы туралы 

ПЦК төрағасы және  

оқытушылары 

2.   Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер апталығы жоспарымен танысу, 

бекіту 

3.  Жылдық  медиажоспар  бойынша оқытушылардың БАҚ беттеріне 

жарияланымдары туралы 

4.  Оқытушылардың  І жарты жылдықтағы  атқарған жұмыстары туралы  

және жарты жылдықтың  қорытындысы бойынша пәндік бірлестік 

есебін дайындау 

5 «Арнайы пәндерді оқытуда интербелсенді әдістерді тиімді қолдану» 

6 Әр түрлі мәселелер 

№4 отырыс (сәуір) 

1.  Оқытушылардың біліктілігін арттыру мақсатында курстар мен 

семинарға қатысу көрсеткіші 

ПЦК төрағасы және 

оқытушылары 

2.  Оқытушыларды мамандықтарына сәйкес мастер кластар мен онлайн 

сабақтар ұйымдастыру 

3.  Баяндама:  ««Заманауи білім жүйесіндегі инновациялық 

технологияның мүмкіндіктері» 

4.  Әр түрлі мәселелер 

  

№5 отырыс (маусым) 

1.  2022-2023 оқу жылының қорытындысы бойынша әлеуметтік-

гуманитарлық пәндік циклдік комиссиясы бойынша білім сапасы  

мониторингісі ПЦК төрағасы және 

оқытушылары 2.  ПЦК жұмысының жылдық қорытындысы (есепті баяндама) 

3.  Аттестация -2023-24 ережелерімен танысу  

4.  Әр түрлі мәселелер 



 

2. 2022-2023 оқу жылына арналған ПЦК оқытушыларының 

өзара сабаққа қатысу 

КЕСТЕСІ 
 

№ Оқытушы Қатысулар Қатысу мақсаты 

1 семестр 2 семестр 

1.  Алдабергенов 

Азидулла 

Убайдуллаевич 

Жарылғас Ақтоты Атаниязов 

Нурсултан 

Кайратулы 

Әріптестік тәжірибе 

алмасу, әдістемелік 

көмек беру 

2.  Бектемирова 

Амангул 

Синабаевна 

Айдар Индира 

Сисенғалиқызы 

Атаниязов 

Нурсултан 

Кайратулы 

Әріптестік тәжірибе 

алмасу, әдістемелік 

көмек беру 

3.  Жангазиева 

Акзира 

Нурлановна 

Бердәулет 

Гүлжайсаң 

Жарасқызы 

Игибаева Алия 

Батыржановна 

Әріптестік тәжірибе 

алмасу, әдістемелік 

көмек беру 

4.  Жанесова Алия 

Сайфеденовна 

Ержанова Сандигуль 

Бакшабаевна 

Жарылғас Ақтоты Әріптестік тәжірибе 

алмасу, әдістемелік 

көмек беру 

5.  Жалгасова Кибат 

Хыдырбаевна 

Ахбелова Гульбану 

Кылышбаевна 

Жанесова Алия 

Сайфеденовна 

Әріптестік тәжірибе 

алмасу, әдістемелік 

көмек беру 

6.  Қарашаев Досан 

Элыпович 

Шакиров Ержан 

Амангалиевич 

Уткилбаева Балия 

Исамадиновна 

Әріптестік тәжірибе 

алмасу, әдістемелік 

көмек беру 

7.  Ондаханова 

Айнур 

Аманкельдыевна 

Уткилбаева Балия 

Исамадиновна 

Сакипова Лаура 

Бекболатовна 

Әріптестік тәжірибе 

алмасу, әдістемелік 

көмек беру 

8.  Сумская Вера 

Павловна 

Сакипова Лаура 

Бекболатовна 

Жангазиева Акзира 

Нурлановна 

Әріптестік тәжірибе 

алмасу, әдістемелік 

көмек беру 

 



Әлеуметтік–гуманитарлық әдістемелік пәндер циклдік комиссия 

отырысының 

№1 хаттамасы 

 

 05.09.2022ж. 

Қатысқаны: бәрі 

Қатыспағаны: жоқ 

Күн тәртібінде: 

1. ПЦК 2022-2023 оқу жылына арналған жұмыс жоспарымен танысу және 

талқылауға  ұсыну; 

2. Оқытушыны бағалау мониторингісімен танысу,талқылау 

3. Оқу-жоспарлау құжаттарды, күнтізбелік-тақырыптық  жоспарларды, 

перспективалық тақырыптық жоспарларды, сабақ жоспарларын, курстық, 

дипломдық жұмыс тақырыптары, дидактикалық материалды әзірлеу және 

бекіту, ЕDUS колледж электронды базасына сәйкесінше бағдарламаларды 

енгізу 

4. Жас оқытушыларға тәлімгерлер бекіту 

5. Баяндама: «Жаңа жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл кезеңі»  Уткилбаева Б.И. 

6. Әр түрлі мәселелер 

Тыңдалды: 

I. Бірінші мәселе бойынша пцк төрайымы Уткилбаева Б.И. сөз сөйледі. 

Онда  ПЦК –ның 2022-2023 оқу жылына арналған жұмыс жоспарымен 

таныстырды. Жоспар бойынша   оқытушыларға  2022-2023 жылға жасақталған  

жоспарға түсініктеме беріліп, талқыланды . Пәндер циклдік комиссиясының 2022 -

2023 оқу жылына арналған жұмыс жоспары бекітіліп, биылғы жылы жоспар 

бойынша жұмыстар жүргізу керектігін көрсетті. 

II. Үшінші мәселе бойынша оқытушыны бағалау мониторингісімен таныстырылды 

және талқыланды,онда оқытушылардың жыл соңында өткізген ашық сабақтары, өз 

білімдерін шыңдап курстарға қатысу және мақала жариялау сынды әдістемелік 

бағыттағы жұмыстарының  бағалау рейтингісі жүргізілетіні туралы айтылды. 

IІІ.Төртінші мәселе бойынша оқу-жоспарлау құжаттарды, күнтізбелік-тақырыптық  

жоспарларды, перспективалық тақырыптық жоспарларды, сабақ жоспарларын, 

курстық, дипломдық жұмыс тақырыптары, дидактикалық материалды әзірлеу және 

бекіту, ЕDUS колледж электронды базасына сәйкесінше бағдарламаларды енгізу 

туралы айтылды.2022 -2023 оқу жылындағы ТиПО Стандарттары мен жұмыс 

бағдарламалары, және   



 



Әлеуметтік – гуманитарлық әдістемелік   пәндер циклдік  комиссия 

отырысының  №2 хаттамасы 

 

 23.11.2021ж. 

 

Қатысқаны: бәрі 

Қатыспағаны: жоқ 

Күн тәртібінде: 

 1.І жартыжылдық бойынша емтихан билеттерін, сынақ, бақылау және 

тест сұрақтарын талқылау, ІІ жарты жылдық  бойынша оқу -жұмыс 

бағдарламаларын бекітуге ұсыну. Курстық жұмыстар мен диплом жұмыстары 

тақырыптарын бекіту 

 2.ПЦК оқытушылары дайындаған әдістемелік құралдар және 

нұсқаулықтарымен  танысу, бекітуге ұсыну 

 3.Арнайы пәндер бойынша Worldskills чемпионатына студенттерді 

дайындау жұмыстары туралы 

 4.Баяндама: «Бағалаудың балдық-рейтингтік жүйесі» 

 

 5.Әр түрлі мәселелер 

 

Тыңдалды: 

I. Бірінші  кезекте І жартыжылдық бойынша  пцк оқытушылары сабақ беретін   

пәндері бойынша дайындаған емтихан билеттерін, сынақ, бақылау және тест 

сұрақтары бойынша  қосымша тапсырмаларын талқылады. Тест тапсырмаларын 

пән оқытушылары тыңдап, өз пікірлерін айтып толықтырулар енгізілді. ЕDUS 

колледж электронды базасына  тест сұрақтарын енгізу туралы және білім 

алушыларға тест сұрақтарына жауап берудегі уақыт көлемін әдістемелік 

нұсқаулыққа сай жүгізілу туралы  айтылды. Оқу жылының ІІ жарты жылдығы 

бойынша жұмыс бағдарламалары мен күнтізбелік-тақырыптық жоспарлары 

талқыланып, бекітуге ұсынылды. 

II.Екінші кезекте ПЦК оқытушылары дайындаған әдістемелік құралдар және 

нұсқаулықтарымен  таныстырылып,  бекітуге ұсынылды. 

III.Үшінші кезекте арнайы пәндер бойынша Worldskills чемпионатына 

студенттерді дайындау жұмыстары туралы талқыланды 

IV.Төртінші кезекте Б.И. Уткилбаева дайындаған баяндама: «Бағалаудың 

балдық-рейтингтік жүйесі» тыңдалды.  



 

 


