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 Жаркент  қаласы 

   



 

                                                                               ПЦК  ОТЫРЫСЫ 

 

Р/с Жұмыс бағыты Орындау мерзімі Мерзімі Жауапты 

орындаушылар 

І – отырыс 

 1      2018-2019 оқу жылындағы ПЦК 

жұмыстарының  жоспарларын бекіту: 

-Мамандықтар бойынша оқу 

жоспарларын,жұмыс 

бағдарламаларын,күнтізбелік-

тақырыптық жоспарларын 

-Жұмыс оқу бағдарламаларына 

енгізілген өзгерістерді талдау 

-Аттестаттау жұмысының жоспарын 

-Оқытушылардың білімін жетілдіру 

курстарынан өту кестесін 

-Шығармашылық орталықтар 

жұмысының жоспарын бекіту 

Әрбір ПЦК-ға оқыту технологияларын 

оқып,үйрену мен іс-тәжірибелеріне 

2018-2019 оқу жылының 

мақсат-

міндеттері,талдау,бекіту 

 

 

 

 

 

 

Талдау 

 

 

 

Тамыз 2018ж Жұмабаева А. 

Пән  оқытушылары 



енгізу 

-Оқытушылардың кәсіби деңгейін  

анықтаудың рейтингісін енгізу 

 

                   Бекіту 

2  «Білім беру мазмұнын жаңарту 

жағдайында пәндерді оқытудағы 

өзектілік» 

 

Іс-тәжірибе әдіскерлерімен 

ақпарат беру 

 

 

 

 

Тамыз 

 

 

 

 

Әдіскер  және Іс-

тәжірибе әдіскерлері 

II-отырыс 

1 

 

Жаңартылған  білім  мазмұны – заман  

талабы 

           Баяндама  Қыркүйек Жұмабаева А. 

2 Озық  технологиялар  сабақ  үрдісінде Шеберлік  сабағы 

 

Қыркүйек Даутов Н. 

                                                                                            III-отырыс 

1 Тарих  сабақтарында  заманауи  әдіс  

тәсілдермен  тиімді  педагогикалық  

Шеберлік  сабағы қазан ПЦК жетекшілері 



технологияларды  қолдану  арқылы  

студенттердің  қызығушылығын  

арттыру   

Микеева К. 

2 Аттестаттаудан өтетін   

оқытушылардың жұмыстарына талдау 

жүргізудің қорытындысы  

 

Зерделеу Аттестаттаудан өтетін 

оқытушылар 

3 «Кәсіпқор»Холдинг»КЕАҚ 

ұйымдастыратын техникалық және 

кәсіптік білім беру ұйымдары 

басшыларының және инженер-

педагогикалық қызметкерлерінің 

біліктілігін халықаралық талаптарға 

сай артыру курстарына және 

Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым минстрлігі «Назарбаев 

Зияткелік мектептері» ДББҰ 

Педагогикалық шеберлік орталығынан 

курстан  оқытушылардың есебін 

тыңдау 

 

 

Хабарлама есеп Курстан өткен пән  

оқытушылары 

 



VІ-отырыс 

1 1 семестрдің  аралық  

аттестациялардың  қорытындысы 

Қорытынды  Қаңтар ПЦК  оқытушылары 

2 Химия сабағында  студенттердің  

пәнге  қызығушылығын  арттыру  

жолдары 

Шеберлік  сабақ   

 

 

Қаңтар Шешенханова А. 

ІV-отырыс 

1 Білім сапасын көтеруде әдістемелік 

жұмыстың орны: ПЦК 

оқытушыларының  өзара 

сабаққа,ғылыми-практикалық 

конференцияларға қатысу жағдайын 

зерделеу; 

Зерделеу  қараша ҒӘІ  орынбасары  және 

Әдіскер Жұмыс 

тобының мүшелері 

ПЦК  жетекшісі  

2 Шығармашылық  бастаманы   

биология  пәні  арқылы  дамыту 

Баяндама  қараша Жүнісова С. 

    V-отырыс 

1 Қысқы  ағымдық емтихандардың тест  

сұрақтарын  қарау ,  талдау 

            Талдау  

 

                  

желтоқсан 

ПЦК оқытушылары  

2 Жаңаша  ойлау , жаңаша  іс әрекет  

сапалы  білім негізі 

             Іс-тәжірибе Жақыбаева М. 



VІІ - отырыс 

1 Білім  сапасын  арттырудағы  

факультативтік   сабақтардың  

маңызы 

Есеп  Ақпан Тойғұлов М. 

2 ПЦК  онкүндігінің  жоспарын  жасау  Жоспар  жасау Ақпан ПЦК  оқытушылары  

 

3 Біліктілік  курсының  педагогтардың  

жаңашылдығын  дамытудағы  ролі 

Есеп  

 

 

Ақпан Курстан  өткен  

оқытушылар 

VІІІ - отырыс 

1 Жаңартылған  білім  беру  

бағдарламасы  оқу  сапасын  

арттырудағы  негізгі  құралы 

           Баяндама         Наурыз  Джадраева  Бағдагүль 

2 Аттестаттаудан  өткен  оқытушылар  

есебі 

Есеп         Наурыз Аттестаттаудан  өтетін  

оқытушылар 

ІХ - отырыс 

1 Туризм  мамандығы пәндеріндегі   

инновациялық  технологиялар 

Баяндама  Сәуір  Батыр Р. 

Дәулетқажы Г. 



2 Онкүндіктің іс-шараларының  

қорытындысы 

 

Қорытынды  Сәуір ПЦК  жетекшісі 

3 Ғылыми  жоба  жарыстарының  

қорытындысы 

Қорытынды  Сәуір Пән  оқытушылары 

Х-отырыс 

1 Оқытушылардың  жазғы  сесияға  

дайындаған  аралық  бақылау  

жұмыстарының  материалдарын   

тексеру 

Тексеру , бекіту Мамыр  ПЦК  жетекшісі 

2 Кафедра  жұмысын  қорытындылау, 

пән  оқытушылардың жылдық  есебін  

тыңдау 

Есеп  Мамыр ПЦК оқытушылары 

3 ПЦК  бойынша  рейтинктік  бақылау  

қорытындысымен  таныстыру  және  

талдау 

Есеп  Мамыр ПЦК  жетекшісі 

 

 

 

«Жалпы  білім  беру»  ПЦК  мақсаты: 



«Жалпы білім беру» пәндерін оқыта отырып,жаһандану дәуірінде жастардың заманауи, ғылыми тұрғыдан ойлайтын, 

шығармашылық, ой-өрісі жоғары,ізденімпаз тұлға тәрбиелеу. 

Міндеттері : 

2011-2020 жылдарға арналған білімді дамутудың мемлекеттік бағадарламалары табысты іске асыру үшін білім 

стагдарты негізінде жас ұрпақты сапалы білім беру құрылымын жетілдеру. 

- Байқауларға, олимпиадаларға, студенттері дайындау қатыстыру; 

- Кәсіби шеберлігін ұдайы артырып отыру; 

- Пәнді оқыту әдістемесын жетілдіру тенденциясы біліп отыру; 

- Сабақтарда инновациялық технологияларды пайдалану, білім беруді ақпараттандыру 

                                             

 

 


