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1. 

2019-2020  оқу жылындағы колледждің оқу-

әдістемелік жұмысының негізгі бағыттары 

мен Әдістемелік кеңестің құрамы туралы 

  

Директордың ОІЖ 

орынбасары, 

Әдіскер,  

Бөлім меңгерушілері 

 

2. 

2019-2020  оқу жылына колледждің 

әдістемелік жұмысының жоспары мен 

әдістемелік кеңес жоспарын талқылау және 

бекіту 

Директордың ОІЖ 

орынбасары, 

Әдіскер 

 

3. 

2019-2020  оқу жылына күнтізбелік-

тақырыптық жоспар бойынша ПЦК 

төрайымдары мен оқытушыларына 

ұсыныстар 

Директордың ОІЖ 

орынбасары, 

Әдіскер 

 

4. 

2019-2020  оқу жылына ПЦК 

төрайымдарымен колледждегі мамандықтар 

бойынша БҰАП және факультативтік 

сағаттар тізімін талқылау және бекіту  

Әдіскер 

ПЦК төрайымдары 

5. ПЦК төрайымдары мен оқытушыларға 

колледждегі оқу-әдістемелік құжаттарды 

жүргізу ережесінен ұсыныс беру 

Оқу бөлімінің 

меңгерушісі, 

Әдіскер 
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1. Пән онкүндігін өткізу кестесін, құзыреттілік 

орталықтың жоспарын талқылау және бекіту 

Әдіскер,  

ПЦК төрайымдары  

2. «Педагогикалық шеберлік мектебі» 

жұмысының жоспарын бекіту және талқылау 

Әдіскер 

ПШМ жетекшісі 

3. «Жас педагогтар мектебі» жұмысының 

жоспарын талқылау және бекіту. 

Тәлімгерлерді бекіту. 

Әдіскер 

ЖПМ жетекшісі  

4. Міндетті бақылау жұмысының кестесін 

талқылау және бекіту 

ПЦК төрайымдары 

5. Оқытушыларды біліктілікке аттестаттау 

туралы жоспары. Педагог қызметкерлерді 

аттестаттау туралы ақпарат. 

Директордың ОІЖ 

орынбасары, Әдіскер 

 ПЦК төрайымдары 

6. Курстық және дипломдық жобаларды 

(жұмыстарды) дайындау және рәсімдеу 

бойынша әдістемелік нұсқауларды талқылау 

Директордың ОІЖ 

орынбасары,  Оқу 

бөлімінің меңгерушісі 
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1. Модульдік технология бойынша колледж 

ішілік құжаттарды дайындау барысымен 

танысу 

Директордың ОІЖ 

орынбасары,  

Әдіскер,  

ПЦК төрайымдары 

2. Оқытушылардың, білім алушылардың 

ғылыми-тәжірибелік конференциясын 

дайындау және өткізу жоспарын талқылап  

бекіту 

Әдіскерлер 

ПЦК төрайымдары 

Оқытушылар 

3. Құзыреттілік орталық жұмыс жоспарымен 

танысу 

Әдіскерлер 

4. «Педагогика және психология, гуманитарлық 

пәндер» ПЦК онкүндігінің қорытындысы 

шығару 

Әдіскер, 

Бөлім меңгерушілері, 

ПЦК төрайымдары 



5. Колледждің әдістемелік тақырыптарын іске 

асыруда кітапхана мен медиатордың рөлі. 

Колледж мамандықтары бойынша жаңа 

ғылыми-әдістемелік әдебиеттерді, мерзімдік 

басылымдарды шолу 

Кітапханашы  
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  1. 2019-2020 оқу жылының бірінші жартысында 

оқу үлгерімінің нәтижелері. Бөлім бойынша 

білім сапасының мониторингі. Колледжішілік  

бақылаудың нәтижелері (жас оқытушы және 

аттестатталатын оқытушылардың сабағына 

қатысу) 

Директордың ОІЖ 

орынбасары,  

Оқу бөлімінің 

меңгерушісі, 

Бөлім меңгерушілері  

2. Оқытушыларды біліктілікке аттестаттау 

туралы жоспары. Педагог қызметкерлерді 

аттестаттау туралы ақпарат. 

Директордың ОІЖ 

орынбасары, Әдіскер 

 ПЦК төрайымдары 

3. «Ақпараттық технология және экономикалық 

пәндер» ПЦК онкүндігінің қорытындысын 

шығару 

Әдіскер, 

Бөлім меңгерушілері, 

ПЦК төрайымдары 

4. Колледж мамандықтары бойынша оқу-

әдістемелік кешендерді дамыту бойынша 

оқытушылардың шығармашылық есебі 

Әдіскерлер, 

Бөлім меңгерушілері, 

ПЦК төрайымдары  

5. 2019-2020 оқу жылының І жартыжылына 

ПЦК жұмыс жоспарының орындалуы мен 

оқытушылардың жеке жоспарлары туралы  

Әдіскерлер, 

ПЦК төрайымдары,  

оқытушылар 

 

2
7
 Н

а
у
р

ы
з 

 №
5
 М

әж
іл

іс
 

    

1. «Туризм, Бейнелеу өнері, тігін өндірісі және 

шаштараз өнері бойынша арнайы пәндер» 

ПЦК онкүндігінің қорытындысын шығару  

Директордың ОІЖ 

орынбасары,  

Әдіскерлер,  

Бөлім меңгерушілері 

ПЦК төрайымдары 

2 Модульдік оқыту технологиясының 

ерекшеліктері мен сабаққа қойылатын 

талаптары 

Директордың ОІЖ 

орынбасары,  

Бөлім меңгерушілері, 

ПЦК төрайымдары 

3 «Жас педагогтар мектебі» жұмысының 

ахуалы туралы  

Әдіскер, 

ЖПМ жетекшісі 

4 Колледжде жалпы білім беру пәндері 

бойынша олимпиада өткізу туралы 

Әдіскер,  

ПЦК төрайымдары 

5 Оқытушылар мен  білім алушыларды 

ғылыми-тәжірибелік конференция өткізуге 

дайындау  

Әдіскерлер, 

Бөлім меңгерушілері, 

ПЦК төрайымдары 

 

2
2
 М

а
м

ы
р

 

№
6
 М

әж
іл

іс
 

 

1. 

 «Жалпы білім беру пәндері» ПЦК 

онкүндігінің қорытындысын шығару  

Директордың ОІЖ 

орынбасары,  

Әдіскерлер,  

Бөлім меңгерушілері 

ПЦК төрайымдары 

2. Құзыреттілік орталықтың жұмыс барысын 

талқылау 

Директордың ОІЖ 

орынбасары,  

Әдіскерлер,  

Бөлім меңгерушілері 

ПЦК төрайымдары 



3. Оқытушылар мен білім алушылармен өтілген 

ғылыми-тәжірибелік конференцияның 

қорытындысын шығару 

  

Директордың ОІЖ 

орынбасары, 

Әдіскер, 

Бөлім меңгерушілері, 

ПЦК төрайымдары 

4. Оқытушыларды аттестаттау қорытындысы 

және олардың болашақта  кәсібилігін көтеру 

  

Директордың ОІЖ 

орынбасары,  

Әдіскер, 

Бөлім меңгерушілері, 

ПЦК төрайымдары  

5. Аттестатталатын оқытушылар бойынша 

сараптама комиссиясының жұмысы. 

Аттестатталатын қызметкерлердің 

әдістемелік материалдарын тексеру 

нәтижелері туралы. 

Директордың ОІЖ 

орынбасары,  
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 1. Әдістемелік кеңестің 2019-2020 оқу 

жылының есебі және 2020-2021 жаңа оқу 

жылына қойған міндеттері     

Директордың ОІЖ 

орынбасары,  

Әдіскер, 

ПЦК төрайымдары  

 

2. 

2019-2020 оқу жылының ІІ жарты жылына 

ПЦК жұмыс жоспарының және  

оқытушылардың жеке жұмыс жоспарының 

орындалуы туралы 

ПЦК төрайымдары, 

оқытушылар  

 

3. Пәндер бойынша міндетті бақылау 

жұмыстарының және оқу бағдарламасының 

орындалуы туралы.  Білім алушылардың 

білім сапасын көтеру бойынша ұсыныстар 

Бөлім меңгерушілері, 

ПЦК төрайымдары, 

оқытушылар  

4. Алдыңғы Әдістемелік кеңестің шешімдерінің 

орындалуы туралы ақпарат  

Директордың ОІЖ 

орынбасары,  

Әдіскер 

5. 2020-2021 жаңа оқу жылына ПЦК мен 

әдістемелік Кеңесінің перспективалық жұмыс 

жоспарларын бекіту  

Директордың ОІЖ 

орынбасары,  

Әдіскер, 

Бөлім меңгерушілері, 

ПЦК төрайымдары 

 

 

 

 

 

Колледж әдіскерлері:                                       Акжигитова М.А. 

 

Оспанова Г.А. 

 


