
Жаркент жоғары гуманитарлық-техникалық колледжінің 2018-2019 оқу жылының 

колледжде әдістемелік қызмет және әдістемелік жұмысына қорытынды сараптамасы 

және 2019-2020 жылға міндеттері 

Колледжі әдістемелік кабинеті «Ғылыми-әдістемелік қызметіндегі білім мазмұнын 

жаңарту жағдайында жоғары кәсіптік және әлеуметтік құндылықтарға сай қабілетті тұлға 

қалыптастыру, сапалы білім қызметін ұсынумен еңбек нарығында сұранысқа ие 

мамандардың    дайындық деңгейін арттыру» мақсатын басшылыққа алып, өз қызметін 

жүргізді. 

Колледжімізде оқытушылардың кәсіби біліктілігі халықаралық талаптарға сай артып, 

инновациялық жаңғырту жағдайында жүзеге асып келеді. Қазіргі уақытта   кәсіби білімі бар 

мамандар ғана емес,сондай-ақ еңбек нарығындағы инновациялық үдерістерді тез 

игеретін,кәсіби құзыреттілігі қалыптасқан, жұмысшы мамандықтарына жаңа серпін 

беретін,өзіндік ұстанымы бар мамандар даярлау біздің міндетіміз. Сол үшін де алға қойған 

мақсатты негізге ала отырып,төмендегідей міндеттерді орындадық: 

Білім беру мазмұнын жүйелі  жаңарту жағдайында  оқу-әдістемелік жұмысты нәтижеге 

бағыттау, педагогтарға ақпараттық және әдістемелік қолдау көрсетуде шығармашылық 

орталықтардың жұмысын ұйымдастырылды; 

нормативтік құжаттар, нұсқаулықтар және әдістемелік материалдарды оқып үйрену 

жұмыстарын ұйымдастырды; 

Педагогтардың ғылыми-әдістемелік, тәжірибелік, инновациялық жұмыстарын 

анықталынып, қорытындыланды; 

Техникалық және кәсіптік білім мазмұнын жаңартылған білім беру бағдарламасын іс-

тәжірибеде қолдануға және озық педагогикалық тәжірибені зерттеп, жинақтап, насихаттау 

бағытында тәжірибе алмасу өз араларында және басқа колледжі арасында жүргізілді; 

Педагог қызметкерлердің кәсіби құзыреттілігін жетілдіру, біліктілік арттыру 

орталықтарымен бірлесе отырып, курстар ұйымдастырылды; 

Әдістемелік кабинет жылдық жоспарында «Кәсіби білім берудің инновациялық 

жолдары,     сапалы маман даярлаудың жаңа мүмкіндіктері» тақырыбында әдістемелік 

жұмыстың атқаратын қызметін  10 бағытқа жүйеледі.   

I.   Ұйымдастыру шаралары  

II.  Оқу-әдістемелік қамтамасыздандыру  

III. Оқытушылар сапасының құрамының сапасын арттыру 

IV. Жаңашыл оқытудың өзекті мәселелеріне арналған іс-шаралар 

V. Пәндерді оқытылу жағдайларын зерттей отырып, әдістемелік күн, пән онкүндіктері, 

зерделеу жұмыстарын өткізудің іс-шаралары 

VI. Әдістемелік онкүндік 

VII. Кәсіби шеберлік байқаулары 

VIII. Жас мамандармен жұмыс 

IX. «Жаңартылған білім беру мазмұны бойынша кәсіби қоғамдастық» шығармашылық 

тобының жұмысы 

X. Озат іс-тәжірибе мектебінің іс-шаралары 

Колледжде ғылыми- әдістемелік бірлестіктің (ҒӘБ) жұмысын ұйымдастыру және 

жоспарлау бойынша  5 әдістемелік кеңес өткізілді. 

 

I-кеңес «Жаңартылған білім мазмұны жағдайында әдістемелік қызметтің ролі» 

II-кеңес    «Техникалық және кәсіби оқыту жағдайында мамандардың 

 кәсіби дайындығының сапасын жетілдіру» 

III-кеңес «Іс-әрекеттегі зерттеу- тәжірибені жетілдірудің тиімді жолы» 

IV-кеңес «Білімді ізгілендіру жағдайында оқу-тәрбие үрдісінің нәтижелігі» 

V-кеңес  «Педагогикалық шеберлікті көтерудегі оқу – әдістемелік қызметтің кешенді 

мониторингі» 

 

I.   Ұйымдастыру шаралары  



2018-2019 оқу жылыдағы ғылыми-әдістемелік бірлестіктің жұмысын ұйымдастыру және 

жоспарлау бойынша 1-ші әдістемелік кеңес өткізілді. Бұл кеңесте бірлестік жұмысына 

жауапты тұлғаларды, жұмыс тобының құрамын және оның жетекшілері мен кеңесшілерін 

анықтады. Ғылыми-әдістемелік бірлестікте құрылған жұмыс жоспары талқыланып, бекітілді. 

Республикалық оқу-әдістмелік кеңесінің online жүйесіндегі сабақ өтетін оқытушылыр 

нақтыланып, ескертілді. 

ҚРТ ж КБ жүйесінің актілер мен басқа да құжаттармен таныстырылып, талқыланды. 

Облыстық ОӘК –нің алдыңғы отырыстарында тапсырылған міндеттемелердің орындалуы 

туралы ақпарат берілді. 

 

2. Оқу-әдістемелік қамтамасыздандыру 

Ғылыми-әдістемелік бірлестікке қатысты мамандықтар бойынша оқулықтар мен оқу 

әдістемелік құралдар мен және электронды оқу білім беру ресурстарымен қамтамасыз етілді. 

2018-2019 оқу жылында  мамандықтар бойынша кітапханада  Республикалық жоғары оқу 

орындары аралық электронды кітапханамен және электронды оқулықтармен жұмыс істеуге 

жағдай жасалынған. Сонымен қатар  «Фолиант» «Академия-Медиа» «Эверо» «Отан»  

«Альманах» «Мектеп»Арман ПВ «НИШ» баспадан  оқулықтар мен оқу білім беру 

ресурстарымен,  жаңартылған білім мазмұны бойынша шығатын оқулықтар, оқу - 

әдістемелік кешендер және электронды білім беру ресурстарымен қамтамасыз етілді 

 

 



 



 

Оқу орнына бекітілген мамандықтар мен оған сәйкес біліктіліктер бойынша пәндердің 

жұмыс оқу бағдарламалары  мен жұмыс оқу жоспарлары әзірленіп, бекітілді. 

Мамандығы: 0105000-Бастауыш білім беру; 0101000-Мектепке дейінгі тәрбие және 

оқыту;0111000 "Негізгі орта білім";1305000-"Ақпараттық жүйелер" (қолдану салалары 

бойынша);0103000 Дене тәрбиесі және спорт мамандығы бойынша; 0512000 "Аударма 

ісі";0108000 «Музыкалық білім беру» біліктіліктер бойынша пәндердің жұмыс оқу 

бағдарламалары мен жұмыс оқу жоспарлары әзірленді 

«Техникалық және кәсіптік орта білімнен  кейінгі, жоғарғы білім беру ұйымдарында 

қолданбалы бакалавриатты эксперимент режимінде енгізу туралы» ҚР БҒМ 2018 жылғы 

№305 бұйрығы негізінде  Жаркент гуманитарлық-техникалық колледжінің 0101000 

«Мектепке дейінгі тәрбиелеу   және білім беру» мамандығы 010104 4 «Мектепке дейінгі 

тәрбие және оқытудың қолданбалы бакалавры», және 0105000»Бастауыш білім беру» 

мамандығы 010510 4 «Бастауыш білім берудің қолданбалы бакалвры» біліктіліктері 

эксперименттік режимге енгізіліп, колледжге  05 шілде 2018 жылы І.Жансүгіров атындағы 

Жетісу мемлекеттік университеті ЖОО-серктес ретінде ынтымақтастық туралы 

меморандумға екі тараптан да келісім беріліп, бекітілді. 

Жаркент жоғары гуманитарлық-техникалық колледжі қолданбалы бакалавриат 

жүйесінде педагог кадрларды даярлау мақсатында  Алматы облысы  әкімдігінің 27.02.2019 

ж.қаулысы негізінде «жоғары колледж» статусына ие болды. 

Қолданбалы бакалавриат жүйесіне көшудің алғы шарты ретінде « Алматы облысының 

білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің « Облыстық білімді дамыту оқу-әдістемелік 

орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі 16.01.2019 №17-ө бұйрығы бойынша  

І.Жансүгіров атындағы Жетісу  мемлекеттік университеті келісімімен бірлескен жұмыс тобы 

құрылып,оқу жылының соңына дейін төмендегідей нәтижелі жұмыстар атқарылды: 

   Қолданбалы бакалавриат жүйесіне көшуде колледж бен университеттің үлгілік оқу 

бағдарламаларын талқылау мақсатында І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік 

университетінің оқу-әдістемелік қызмет орталығымен  және «Мектепке дейінгі оқыту және 



тәрбие», «Бастауыш білім берудегі педагогика және әдістеме» мамандықтарының 

педагогикасы кафедрасы оқытушыларының қатысуымен үлгілік оқу бағдарламаларындағы 

пәндер мен кредит саны нақтыланды. 

     010104 4 «Мектепке дейінгі тәрбие және оқытудың қолданбалы бакалавры», 

«Ж.Досмұхамедов атындағы жоғары педагогикалық колледж» МКҚМ жанындағы оқу-

әдістемелік бірлестігінің «Білім беру» бейіні бойынша 15.04.2019 №10 отырысының 

хаттамасымен оқу үдерісінде қолдануға ұсынылды. 010510 4 «Бастауыш білім берудің 

қолданбалы бакалвры» «ЖМусин атындағы Көкшетау жоғары қазақ педагогикалық колледжі 

жанындағы «Білім» бейіні бойынша республикалық оқу-әдістемелік бірлестігі 18.04 .2019  

№5 хаттамасымен оқу үдерісіне қолдануға ұсынылды.Алайда  0101000 «Мектепке дейінгі 

тәрбие және оқыту» мамандығының 010105 1 «Күтуші» біліктілігін 010105 1 

«Тәрбиелеушінің көмекшісі» біліктілігіне  28.05.2019 №490 бұйрықтың №5 хаттамасымен 

өзгеріс енгізіліп, оқу үдерісіне қолдануға ұсынылды.  

2019-2020 оқу жылына жоғарыда аталған екі біліктілікке арналған оқу жұмыс 

бағдарламалары кредиттік жүйеде даярланды.  Оқу  процесін   ұйымдастыру  бойынша: оқу  

жылы  1 қыркүйекте басталады  және  маусым  айының  соңында  аяқталады; каникул  

уақыты  жылына  11 аптаны, қысқы  мерзімде – кемінде 2 аптаны  құрайды; білім  

алушылардың  оқу  жүктемесінің  ең  жоғары көлемі  күндізгі  оқыту   нысанында  аптасына  

кемінде  36 сағат  міндетті  оқу  жүктемесін  қоса  алғанды, аптасына 54 сағаттан  аспауы  

тиіс (бұл  ретте   көрсетілген  көлемге  факультативтік  пәндер  мен  консультациялар  

бойынша  сабақтар  кірмейді);техникалық  және кәсіптік  білімнің  білім  беру  

бағдарламалары  педагогикалық   жоғары  оқу  орындарының 1-2 курстарының  білім беру  

бағдарламаларымен  интеграцияланады. Бір  кредит  30 акакдемиялық  сабаққа  тең. Базалық 

модуль - 21, кәсіптік  модуль – 88, кәсіптік  практика – 48, дипломалды – 9, аралық 

аттестация  - 11, қорытынды  аттестация – 3, консультация – 10, факультатив – 11. Барлығы – 

201 кредит, сағат  саны – 6030. 

010104 4 «Мектепке дейінгі тәрбие және оқытудың қолданбалы бакалавры»,  010510 4 

«Бастауыш білім берудің қолданбалы бакалвры» топтарында ҚР Білім және ғылым 

минстрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі №152 бұйрығына сәйкес, дәрісханалық сабақтың 

ұзақтығы-100 минут болып белгіленді.  

  Аптасына бір күн студенттің оқытушымен бірлескен өздік жұмысы (СОӨЖ) жеке 

кестесі бойынша жүргізіледі. 

 

III. Оқытушылар сапасының құрамының сапасын арттыру 

«Педагогика,психология» ПЦК-сы, «Дене тәрбиесі және АӘД» ПЦК-сы, 

«Математика,информатика және ақпараттық технологиялар» ПЦК-сы,  «Ағылшын және 

орыс тілдері» ПЦК-сы, «Қазақ және ұйғыр тілі мен әдебиеті» ПЦК-сы, «Жалпы білім беру 

пәндері» ПЦК-сы, «Музыкалық білім беру» ПЦК-сы бойынша оқытушылардың құрамы 

туралы есеп алынды. Қорытындысында биылғы 2018-2019 оқу жылында  барлығы – 93 

оқытушы жоғары – 50 бірінші-20 екінші – 21 жалпы – 3  

      Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2016 жылғы 27 

қаңтардағы №83 бұйрығымен бекітілген «Мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта, жалпы 

орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен  кейінгі  білімнің білім беру бағдарламаларын 

іске  асыратын білім беру  ұйымдарында  жұмыс  істейтін  педагог қызметкерлер мен оларға 

теңестірілген  тұлғаларды   аттестаттаудан өткізу қағидалары мен  шарттары бекіту туралы 

бұйрығына өзгерістер енгізу туралы ҚР БҒМ 2018ж 12.04 №152 бұйрығына сәйкес 



7 оқытушы жоғары біліктілік санатын растады, 4 оқытушы бірінші біліктілік санатын бекітті, 

2 оқытушы жоғары біліктілік санатын бекітті, 4 оқытушы екінші біліктілік санатын бекітті. 

 Жоғары біліктілік санатын растаған оқытушылар: Е.АЖұманов, А.Т.Жунусова, 

А.Қ.Сатыбалдиева, Э.Н.Саурамбаева, М.М.Тойгулов, А.Т.Шарипбаева, Ж.Б.Шұлғауова;  

Бірінші біліктілік санатын бекіткен оқытушылар: Д.А.Омарова, А.Ж.Дауренбекова, 

А.С.Оразхан, М.Х.Халықов;  

Жоғары санатын бекіткен оқытушылар:  Р.Н.Уаджитова,Е.Н.Кулджабеков; 

 Екінші  біліктілік санатын бекіткен оқытушылар: Ж.М.Қабымбаева, Н.К.Кеңнсова, 

Г.С.Розахунова, Г.Б.Абдрахимова; 

Оқытушылардың ғылыми дәрежесі: 

Кандидат-1 Х.Хамраев;  Магистр-8  А.Шарипбаева, А.Оразхан, Н.Дауытов, Г.Баетова, 

Е.Исаев, Н.Кеңесова,          Н.Асанова, Т.Оспанова; 

Магистрант-11 Р.Қожабергенова, Н.Тумаева, М.Тойгулов, Б.Ниетбаева, М.Тохтахунов, 

Бжадраева, Қ.Құсайынов, Ш.Байбұраева, А.Махметова, Е.Жұманов, Ғ.Каримбаев; 

   Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2016 жылғы 27 қаңтардағы №83 

бұйрығымен бекітілген «Мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық 

және кәсіптік, орта білімнен  кейінгі  білімнің білім беру бағдарламаларын іске  асыратын 

білім беру  ұйымдарында  жұмыс  істейтін  педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген  

тұлғаларды   аттестаттаудан өткізу қағидалары мен  шарттары бекіту бұйрығына сәйкес 

төмендегі оқытушылар 2019-2020 оқу жылындағы  кезекті атестаттауға  ұсынылады. Ж. 

Апукова, Н.Асанова, Г.Ашимбекова, Л.Азнабаева, Г.Баетова, К.Бозымбекова З.Гаитова, 

М.Жакубаева, С.Жүнісова, Ғ.Каримбаев, Г.Қарабалаева,Ж. Апукова, Н.Асанова 

Г.Ашимбекова, Л.Азнабаева, Г.Баетова, К.Бозымбекова, З.Гаитова, М.Жакубаева 

С.Жүнісова, Ғ.Каримбаев, Г.Қарабалаева 

 



Оқытушылар құрамыныңсапасын арттыру 

 

 «Кәсіпхор» « Холдинг» КЕАҚ ұйымдастыратын және кәсіптік білім беру ұйымдары 

басшыларының және инженер-педагогикалық қызметкерлерінің біліктілігін халықаралық 

талаптарға сай арттыру курстарына және Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым 

минстрлігі «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығынан 

оқытушылар курстан  өтіп, біліктіліктерін арттырды. 

 



IV Жаңашыл оқытудың өзекті мәселелеріне арналған іс-шаралар 

Білім сапасын арттыру мақсатында «Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында пәндерді 

оқытудағы өзектілік» тақырыбында іс-тәжірибе әдіскерлерімен  семинар өткізілді. 

1-семинар Тақырыбы: «Оқыту мен оқу үдерісінде интербелсенді әдіс-тәсілдерді 

қолданудың маңызы» іс-тәжірибе алмасу семинары өткізілді.  

Мақсаты: Интербелсенді әдіс-тәсілдердің теориясы мен практикасын жан-жақты игеру 

арқылы педагог мамандардың теориялық, әдістемелік, тәжірибелік жүйесін жетілдіру. 

Күтілетін нәтиже: 

1. Оқытушалар интербелсенді әдістеменің әдіс-тәсілдерімен танысып, оларды өздерінің 

сабақ беру практикасында қолдану жайлы өзіндік пікір қалыптастырады. 

2. Интербелсенді әдістеменің әдіс-тәсілдерді өздерінің сабақ беру практикасына енгізуге 

бағыт алады. 

 «Сабақтың басталу мен ұйымдастыру кезеңі» қазақ тілі мен әдебиеті пәні және ұйғыр 

тілі мен ұйғыр әдебиеті пәні оқытушылары: Г.Балғабекова,М.Тоқтахунов; «Үй 

тапсырмасын сұрау» педагогика пәні мен тарих пәні оқытушылары Р.Исламова,Н.Дауытов; 

«Жаңа сабақты түсіндіру» педагогика пәні оқытушылары Н.Асановамен Ғ.Каримбаев; 

«Сабақта тапсырмаларды әдіс-тәсілдер арқылы орындау» Б.Ниетбаева, Д.Рахимбаева; 

«Сабақты қортындылау,бекіту» математика пәні мен информатика пәні оқытушылары 

Ш.Курбанова, Е.Жұманов; «Кері байланыс» ағылшын тілі пәні,  педагогика,психология 

пәні,математика пәні оқытушылары: Д.Омарова, Е.Исаев, Қ.Абишева «Критериалды 

бағалаудың маңызы» педагогика пәні оқытушылары: М.Теңізбаева, Г.Маули; 

2-семинар   Тақырыбы: «Тиімді әдіс-тәсілдерді қолдану арқылы оқытудың сапасын 

арттыру» іс-тәжірибе алмасу семинары өтілді.  

Мақсаты:Жаңаша оқытудың тиімді әдістері мен тәсілдерін назарға ала отырып, 

оқытушыларға қалай оқыту керектігін үйренуде көмек көрсету; 

Міндеттері:  

1.Оқытудағы белсенді әдіс-тәсілдердің білім сапасын арттырудағы рөлін айқындау; 

2.Оқытушылардың кәсіби құзыреттілігін жетілдіруге ықпал ету; 

3.Теория мен іс-тәжірибенің сабақтастығы арқылы тиімді әдіс-тәсілдерді қолданудың 

жолдарын өзіндік іс-тәжірибеде көрсету,насихаттау; 

Күтілетін нәтиже: 

1.Оқытушылар танымдық дамуға арналған дәлелдемелерді анықтауды үйренеді; 

2.Өзін-өзі реттеуге көмектесу үшін өздерінің жағдайларында  инновацияларды 

зерделейді. 

3.Оқытушылардың оқыту мен оқудағы көзқарастарын өзгерту үдерісінің өзектілігін 

түсінеді. 

Педаглгика,психология пәнінің оқытушысы Р.Уаджитова «Жаңартылған бағдарлама-

білім берудің жаңа мазмұны»; ағылшын тілі пәнінің оқытушысы Д.Сатығұлова «Пән 

бойынша сабақты жоспарлау»ҰМЖ.ОМЖ.ҚМЖ»;  ағылшын тілі пәнінің оқытушысы 

Г.Полтиева «Эффективное обучение»; география,тарих пәнінің оқытушылыры 

А.Жұмабаева,К.Михева «Критериалды бағалау-сапалы оқу кепілі»; ағылшын тілі пәнінің 

оқытушысы Л.Азнабаева «Разроботка заданий по формотивному обучению.Работа сУМК 

учебных предметов; информатика пәнінің оқытушылары Б.Үсенов, Қ.Құсайынов «АКТ 

құралдарын сабақта тиімді пайдалану» 

«Зияткерлік серпіліс: жастар, ғылым және инновациялар» тақырыбында студенттерді 

ғылыми-практикалық конференцияларға қатыстырып, ғылыми ізденіске бағыттайды. Осы 

мақсатта  2 студент  аймақтық жобаға қатысып, жүлделі орын алып, Облыстық «ҚР Кіші 

ғылым Академиясының Алматы облысы бойынша XXVIII облыстық ғылыми-тәжірибелік 

конференциясына «» тақырыбындағы  баяндамасын ұсынғаны үшін  Сыдықбек Назым II 

дәрежелі дипломмен марапатталды- жетекшісі-Ж.Рахметжанова; Урумбаева Айым III 

дәрежелі дипломмен марапатталды- жетекшісі - Қ. Абишева       

 



V Пәндерді оқытылу жағдайларын зерттей отырып, әдістемелік күн, пән 

онкүндіктері, зерделеу жұмыстарын өткізудің іс-шаралары 

                                                                                                                                                                                

БЕКІТЕМІН                                                                                                    

                                                                                                                 Колледж директоры 

                                                                                                  ________    Б.Н.Саурамбаева 

                                                                                                         «___»_________2018 жыл     

«Қазіргі білім беру үрдісі: тәжірибе, жаңа бағыт, инновация» 

тақырыбында өтетін  мастер класс  сабақтарының  кестесі 

Ашық есік күні: 

№ Біліктілік Топ Мерзімі Сабақ беретін 

пәні 

Жауапты 

оқытушылар 

1.  Бастауыш білім беру 

мұғалімі 

201 01.11.2018 Педагогика Асанова 

Нургул 

2.  Шетел тілінен 

бастауыш білім беру 

мұғалімі 

404 02.11.2018 Шет тілін оқыту 

әдістемесі 

Қарабалаева 

Гулнара 

3.  Шетел тілінен 

бастауыш білім беру 

мұғалімі 

203 5.11.2018 Педагогика Каримбаев 

Ғазиз 

4.  Бастауыш білім беру 

мұғалімі 

301 6.11.2018 Қазіргі қазақ тілі 

және оқыту 

әдістемесі 

Шарипбаева 

Асем 

5.  Бастауыш білім беру 

мұғалімі 

403 7.11.2018 Қазіргі ұйғыр 

тілі әдістемесі 

Хамраев 

Хакимжан 

6.  Мектепке дейінгі 

ұжымдардың 

тәрбиешісі 

207 9.11.2018 Балаларды 

таиғатпен 

таныстыру 

әдістемесі 

Теңізбаева 

Мервет 

7.  Бастауыш білім беру 

мұғалімі 

402 9.11.2018 Қазіргі орыс тілі 

оқыту әдістемесі 

және 

каллиграфия 

Даулетбақова 

Айжан 

8.  Мектепке дейінгі 

ұжымдардың 

тәрбиешісі 

209 12.11.2018 Тіл дамыту Маули 

Гулғайым 

9.  Ұйғыр тілі мен 

әдебиеті мұғалімі 

205 12.11.2018 Педагогика Уаджитова 

Ранагул 

10.  Шетел тілінен 

бастауыш білім беру 

мұғалімі 

204 13.11.2018 Педагогика Исламова 

Рехимам 

11.  Мектепке дейінгі 

ұжымдардың 

тәрбиешісі 

209 14.11.2018 Қарапайым 

математикалық 

ұғымдарды 

қалыптастыру 

әдістемесі 

Махметова 

Айгул 

12.  Шетел тілінен 

бастауыш білім беру 

мұғалімі 

311 14.11.2018 Шетел тілін 

оқыту әдістемесі 

Абишева 

Қуралай 

13.  Бастауыш білім беру 

мұғалімі 

402 14.11.2018 Математиканы 

оқыту әдістемесі 

Курбанова 

Шакурам 

14.  Мектепке дейінгі 

ұжымдардың 

тәрбиешісі 

207 15.11.2018 Таңдау Байбураева 

Шынар 



   

«Заманауи колледждің даму стратегиясы: колледждегі басқару және басқаруды 

жоспарлау» тақырыбындағы  облыстық тамыз кеңесінде     К.Құрабалдиева «Қолданбалы  

бакалавриатты   енгізу: мәселелері мен  шешу  жолдары» А.Нұрбекова Техникалық және 

кәсіптік білім беруді инклюзивті оқытуды енгізудің өзектілігі»,  Батыр Роза- «Бірыңғай 

тестілеудің әдістері арқылы білім алушыларды бағалау» (ТжКБ жүйесінің мазмұнын 

халықаралық талаптар негізінде дамыту ) тақырыбы бойынша баяндама оқыса,облыстық 

15.  Бастауыш білім беру 

мұғалімі 

310 21.11.2018 Педагогика Кеңесова 

Нарғыз 

16.  Мектепке дейінгі 

ұжымдардың 

тәрбиешісі 

307 22.11.2018 Музыка және 

оқыту әдістемесі 

Апукова 

Жанар 

17.  Қазақ тілі мен әдебиеті 

мұғалімі 

405 23.11.2018 Қазақ тілін 

оқыту әдістемесі 

Балғабекова 

Гулжанат 

18.  Мектепке дейінгі 

ұжымдардың 

тәрбиешісі 

307 26.11.2018 Бейнелеу өнері 

негіздері және 

әдістемесі 

Оразымбеков 

Елмурат 

19.  Қазақ тілі мен әдебиеті 

мұғалімі 

405 27.11.2018 Әдебиетті оқыту 

әдістемесі 

Кусаинова 

Кулянда 

20.  Информатика мұғалімі 206 28.11.2018 Информатиканы 

оқыту әдістемесі 

Усенов Берік 

21.  Бастауыш білім беру 

мұғалімі 

401 03.12.2018 Бейнелеу өнері 

негіздері оқыту 

әдістемесі 

Шәкір Бақыт 

22.  Бастауыш білім беру 

мұғалімі 

301 04.12.2018 Жаратылыстану 

және 

дүниетануды 

оқыту 

Жумабаева 

Ардақ 

23.  Шетел тілінен 

бастауыш білім беру 

мұғалімі 

302 06.12.2018 Қазіргі қазақ тілі 

және оқыту 

әдістемесі 

Бағдаулет 

Жазира 

24.  Шетел тілінен 

бастауыш білім беру 

мұғалімі 

204 07.12.2018 Таңдау Рахимбаева 

Данара 

25.  Бастауыш білім беру 

мұғалімі 

303 10.12.2018 Технология және 

оқыту әдістемесі 

Қабымбаева 

Жансұлу 

26.  Бастауыш білім беру 

мұғалімі 

410 11.12.2018 Математиканың 

теориялық 

негіздері және 

бастауыш 

сыныпта 

математиканы 

оыту әдістемесі 

Сатыбалдиева 

Ардақ 

27.  Бастауыш білім беру 

мұғалімі 

303 11.12.2018 Дене тәрбиесі 

және оқыту 

әдістемесі 

Батырбеков 

Ерғанат 

28.  Информатика мұғалімі 206 12.12.2018 Таңдау Сағат 

Еркебұлан 

29.  Информатика мұғалімі 306 13.12.2018 Информатиканы 

оқыту әдістемесі 

Сайдахметова 

Айғаным 

30.  Бастауыш білім беру 

мұғалімі 

401 13.12.2018 

 

 

Математиканың 

теориялық 

негіздері оқыту 

әдістемесі 

Смағулова 

Ақмарал 



әдістемелік кеңесте  « Жаркент жоғары гуманитарлық-техникалық колледжінің базасында 

қолданбалы бакалавриат бағдарламасын енгізу тәжірибесі» тақырыбында баяндама 

оқылып,тәжірибе алмасты 

VI Әдістемелік онкүндік 

 «Педагогика, психология» ПЦК-сы   19.11-30.11. аралығында «Нәтижеге бағытталған 

білім-заман талабы » тақырыбында педагогика, психология пән циклдық комиссиясы  

онкүндігі жоспарланып,  бекітілді. Онкүндік мақсаты: «Заман талабына сай оқытудың  жаңа 

әдіс-тәсілдерін пайдалана отырып, бәсекеге қабілетті маман даярлау». Жоспарға сәйкес  

ашық сабақтар, көрм, концерттік бағдарлама, «Обьективте тек позитив» - көңіл күйді 

анықтау тақтасы, «Жаңартылған білім мазмұны заман талабы» атты семинар, «Қызық екен» 

интелелктуалдық сайыс, «Даналық әлемінен сыр шерту»  көркем шығармалардың 

аспектілері, «Ғажайып арбат» - мезгілдер аялдамасы  тақырыбында галереялық жұмыстар 

қойылып, жоспарланған іс-шаралар  мерзіміне сәйкес өткізілді. Онкүндік аясында 

жаңартылған білім беру жағдайына көшуде болашақ мамандардың кәсіби қабілеттерін ашу 

және түрлендірген әдіс-тәсілдерді ұтымды қолдану, тәжірибе алмасу, мультимедиялық 

ресурстарды қолдануды көрсетуде оқытушылар Кеңесова Н.К – 202 топта Өзін өзі тану 

пәнінен  «Музыкадағы көңіл-күй және сезім»  тақырыбында шығармашылық сабақ,    310, 

307, 301 топтар арасында «Педагогикалық оскар -2018» номинациясы бойынша «Қызық 

екен» интелектуалдық ойынын, Уаджитова Р.Н - 303 топта Өзін-өзі тану пәнінен  

«Отбасындағы сыпайылық мәдениеті» интеграциялық сабақ, Каримбаев Ғ.Қ – 201 топта 

психология пәнінен «Жеке адам туралы түсінік», «Жеке тұлғаның психологиялық 

құрылымы»  панорамалық сабақ,  Иргебаева С.Ж- 405 топта педагогика пәнінен «Оқу үшін 

бағалау және оқуды бағалау» тақырыбында инновациялық сабақ, Қоңырбаева А.Е 402 тпота  

педагогикалық шеберлік  пәнінен  «Мастерство учителя  в управлении своим 

эмоциональным  состоянием» тақырыбында, Омарова Д.А-202 топта өзін-өзі тану пәнінен  

«Адамгершілік құндылықтарды насихаттаудағы С.А. Назарбаеваның рөлі »  тақырыбында, 

Диханбаева Н.Қ 203 топта психология пәнінен «Бала мінезін қалыптастыру және 

тәрбиелеу»тақырыбында ашық сабақтар, Рахметжанова Ж.Б 407 топта  Мектепке дейінгі 

психология пәнінен «Баланың сөйлеу және ақыл-ой қабілетінің  дамуындағы жетістіктері» 

тақырыбында  шебер сынып, Байбураева Ш - 201 топта тәрбие әдістемесі пәнінен 

«Оқушыларды тәрбиелеудегі халықтық тәрбиенің мәні»  тақырыбында  дөңгелек үстел, 

Қабымбаева Ж. 403 топта технология әдістемесі пәнінен «Папье маше  оның орындалу 

үлгісі» пәнінен , Оразымбеков Е- 307 топта Бейнелеу әдістемесі пәнінен «Сурет салу» 

тақырыбында, Маули Г- 207 топта Мектепке дейінгі педагогика пәні бойынша «Оқытудың 

әдістері мен тәсілдері », Исламова Р- 204 топта  тәрбие әдістемесі пәнінен «Значение  

народного воспитания и воспитании учащихся», Бозымбекова К.Қ 407 топта «Қазақстанда 

инклюзивті білім беруді дамыту » тақырыбында пресс конференция , Асанова Н. 202 топта  

психология пәнінен «Қабілет туралы түсінік. Қабілеттіліктердің даралық ерекшеліктері, 

оның түрлері. Қабілеттілік және нышан» тақырыбында панорамалық сабақ өткізді. Болашақ 

мамандардың кәсіби құзыреттіліктерін дамытып, машықкерге қажетті қабілеттерді 

меңгертуде жаңа әдістер мен формаларды қолдануда онкүндік аясында кәсіптік іс-

тәжірибеден «Таңшолпан» балабақшасында  Дуалды оқыту жүйесі бойынша «Тәрбиешінің 

алғашқы қадамы» тақырыбында интерактивті сессия өткізілді. Иргебаева С.Ж«Оқу үшін 

бағалау және оқытуды бағалау» 304топта,  Исламова Р.Н «Пути организации классного часа 

с приминением новых педагогических технологий» 204 топта, Уаджитова Р.Н «Жаңартылған 

білім беру системасының мазмұны»205 топта, Каримбаев Г.Қ «Жас ерекшеліктері туралы 

ұғым ,белгілі кезеңдерге бөлу» 203топта , Маули Г.М «Қабілет және бейімділік» 207топта, 

Кеңесова Н.К «Қоғамдық мінез құлықты қалыптастыру» 310 топта,    Асанова Н.С 

«Қазақстан Республикасының білім беру жүйесі» 205 топта,Байбураева Ш «Оқушыларды 

тәрбиелеудегі халықтық тәрбие» 207 топтарында шеберлік сыныптар өткізілді.  



   «Дене тәрбиесі және АӘД» ПЦК-сы Қ.Қасенов «Гимнастика саптық жаттығулар және 

комплекс жаттығулары», Б.Жанысбаев «Бұрын үйренген саптық жаттығуларды қайталау»  

С.Райсов « Эстафеталық көңілді ойындар», Е.Батырбеков «Гимнастикалық, саптық 

жаттығулар», М.Халықов «Опорные прыжки через малого коня», Е.Сайдахметов « Қазақстан 

Республикасының Мемлекеттік рәміздері» тақырыбындағы аралас сабақтары білім 

алушылардың болашақта мектептегі оқу-тәрбие жұмысын ұйымдастыру үрдісінде алған 

білімдеріне бағыт ұстануға үйрете білді. 

  «Математика,информатика және ақпараттық технологиялар» ПЦК-сы,   

«Ағылшын және орыс тілдері» ПЦК-сы  колледжішілік ашық сабақтар мен шеберлік 

кластарын өткізу барысында оқытушылар сабақты әр түрлі бағытта,түрлендіріп өте білді. 

Мәселен: Жунусова Айгуль Тоқтасынқызы «Pete is ill» тақырыбында 103-топта ашық сабақ,  

Карабалаева Гулнар Кадырқызы 404 топ студенттерімен  шетел  тілін оқыту әдістемесі 

пәнінен «Ағылшын тілі сабағына қойылатын талаптар» тақырыбында шеберлік класын, 

Абишева Құралай Қуандыққызы «Лексиканы оқыту тәсілдері» шетел  тілін оқыту әдістемесі 

пәнінен шеберлік класын,  Розахунова Гулинур Сайфудиновна “Education in Australia. 

Famous people in Australia and their achievements” тақырыбында ашық сабақ өткізді. 

«Тиімді әдіс – тәсілдерді қолдану арқылы оқытудың сапасын арттыру»-тақырыбындағы 

колледжішілік іс-тәжірибе алмасу семинарына Азнабаева Лаура Эдуартовна «Разработка 

заданий для формативного оценивания. Работа с УМК учебных предметов» тақырыбында, 

Сатыгулова Дана Нұрмолдақызы «Қысқа мерзімді жоспарлау» тақырыбында практикалық 

жұмыс көрсетті.  

«Welcome to our English club!»  әдеби-музыкалық кеші 203 және 304-топтардың 

қатысуымен оқытушылар К. Қоңратбаева, Г. Қарабалаева мен Г.Абдрахимованың 

ұйымдастыруымен өтті.  

Г.П.Палтиева «Appearance of a person» тақырыбында ашық сабақ 204-топта өткізді. Орыс 

тілі мен әдебиеті пән оқытушылары А.М.Даулетбакова, С.С.Курманбекова, Д.Н.Рахимбаева 

және Н.Т.Сагинбаева «Фестиваль педагогических идей» конкурсын ұйымдастырды. 

 «A different language is a different vision of life» атты сыныптан тыс іс-шарасын тілдік 

турнир ретінде шетел тілі пән оқытушылары Г.П Палтиева Д.Н Сатыгулова 103,104,105 

топтар арасында командалық сайыс түрінде өткізді. А.Т.Жунусова байқау сабақтарының 

жетекшісі және әдіскері «ЛЕГО және ІТ технологияларын практикалық үдерісінде қолдану» 

шеберлік сыныбын 311-топ студенттерімен өткізді.  

  «Translator is a profession for all times» аударма ісі практикасының конференциясын 

309-топта шетел тілі пәнінің оқытушылары, практика жетекшілері Л.Э.Азнабаева мен 

Б.Б.Ниетбаева ұйымдастырды.  

3-курс студенттеріне арналған «Критериалды бағалау – сапалы білім өлшемі» атты  

мастер класс барысында Л.Э.Азнабаева, Д.Н.Рахимбаева, Б.Б.Ниетбаева және 

Н.Т.Сагинбаева тақырыптық теориялық материал ұсынып, бірнеше тиімді әдіс-тәсілдермен 

практикалық жұмыс жасады. А.Т. Жүнісова «The beauty  of the world: Town or Country?» 

тренинг сабағын 103-топта жүргізді.  

Г.С.Розахунова «Types of questions» сайыс сабағын 205-топта таңдау пәнінен өтті. 

«Kazakh national games» тақырыбында 304-топта бекіту сабағын шетел тілі пәнінің 

оқытушысы К.Қоңратбаева өткізді.  

Абдрахимова Г. «Indirect orders and requests» тақырыбында практикалық грамматика 

пәнінен 311-топта сабақ өткізді. 

«Соғады жүрек» атты М.Мақатаев шығаршашылығына арналған әдеби кеш 1-3 курс 

студенттерінің қатысуымен,  Б.Н.Саурамбаева, Қ.Қ.Абишева және Г.Б.Абдрахимованың 

ұйымдастыруымен жоғары өткізілді. 

А.М.Даулетбакова 108-топта «И.С.Тургенев. Повесть «Ася» ізденушілік-зерттеушілік 

диалог түрінде ашық сабақ өткізді.  

11-ақпан Қ.Қ.Абишева «Choosing a career» тақырыбында «шетел тілі практикумынан» 

311-топта мастер класс өткізді. «Легенда родного края. Предложно-падежные конструкции» 



тандем  сабағын 304-топта С.С.Курманбекова тарих пәнінің оқытушысы Н.Н.Даутовпен 

бірлесіп өткізді.  «Health habits» тақырыбындағы мастер класс 304-топта оқытушы Г.К. 

Қарабалаева өткізді. «Past Simple. Genius» Д.Н.Сатығулова 103-топта зерттеу сабағын 

көрсетті. «Широкая Масленица» мерекелік іс-шарасын 1-3 курс аралығында орыс тілі пән 

оқытушылары Д.Н.Рахимбаева  мен С.С.Курманбекова ұйымдастырды.  «Физкультура и 

спорт. Здоровый образ жизни. СПП с придаточными изъяснительными» ойын сабағын 308-

топта Н.Т.Сагинбаева өткізді. 

 « Kazakh national games» тақырыбында К.К. Қоңратбаева 304-топта бекіту сабағын 

өткізді. «Две звезды» музыкалық байқауын С.С. Курманбекова, Н.Т.Сагинбаева колледж 

оқытушылары мен студенттері арасында ұйымдастырды. «Молодежь в независимом 

Казахстане» дөңгелек үстел 108-топта  А.М.Даулетбакова мен Н.Т.Сагинбаева 

ұйымдастырды.  

   «Қазақ және ұйғыр тілі мен әдебиеті» ПЦК-сы, А.Хахан    «Тілдік норма және 

стиль», «Қазақ шешендіктану ғылымы: қалыптасуы мен дамуы», «Жаңартылған білім 

мазмұны – нәтижеге бағытталған заман талабы»тақырыбындағы ашық және ықшам 

сабақтары өз деңгейінде өтті. Х.Хамраев « Уйғур тили фразеологиясы», М.Тохтақунов 

«Миқдар вә унуң түрлири», « Мән өмүрни сөйүмән», «Тил тәғдири-әл тәғдири», «Муәлилим 

мәртивиси-жәмийәт мәртивиси», «Зия Сәмәдиниң тарихий романлири» тақырыбындағы 

семинар,тәрбие, интелектуалды шоу, ток шоу, мастер класс білім алушылардың танымдық 

белсенділігін арттыра білді. А.Шарипбаева, А.Нурбекова  « Ғасырда бір туатын дарабоз», 

А.Нурбекова «Ел үміті – азат ойлы, өр рухты, білімді жастар», А.Шарипбаева «Рухани 

жаңғыруымыздың темірқазығына айналған Латын әліпбиі» «Қосымшаларды оқыту 

әдістемесі» тақырыбындағы әдеби-сазды сайыс сабағы, сыр-сұхбат кездесу өткізілді.  

Кездесу барысында  Жастардың рухани кемелденуіне,  азамат болып қалыптасуына септігін 

тигізер ғибратты әңгімелері – бүгінгі студент жастардың тәрбиелі азамат болып өсуіне 

рухани азық болды. Студент жастар  өздерінің толғандырып жүрген тақырыптарына 

байланысты сұрақтар қойып, ұтымды жауаптарын ала білді. 

    Сыр – сұхбат кездесуіне, Алматы облыстық студенттер Альянсының директоры, Сүлеймен 

Демирел университеті Жастар саясаты бөлімінің басшысы – Ванкеев Шамиль 

Дүйсенғазыұлы, Алматы облыстық дін істері Басқармасының Панфилов ауданы бойынша 

технолог-инспекторы Нурақышов Күмісбек мырза, 

Панфилов аудандық Жастар ресурстық орталығының басшысы –Нарымбаев Ерлан Серікұлы 

және  колледжіміздің ардагер ұстаздары қатысып, кеш соңында колледждің өнерлі 

студенттері мерекелік концерт қойды. 

    Р.Қожабергенова «Абай – дана, Абай – дара қазақта» тақырыбында өткен әдеби-танымдық 

кеш сабағы аудандық «Жаркент өңірі» газетіне жарияланды. К.Құсайынова  «А.Құнанбаев 

өлеңдерінде жастарды оқуға, өнер-білімге шақыруы» табиғат тақырыбындағы шығармалары, 

«Ана – бақыт, жанашыр», ашық сабағы,тәрбие сағаты тақырыпқа сай алынды. 

М.Мұхаметжанова «Қазақ халқының ұлттық ойындары», «Тіл халықтың айнасы» танымдық 

сабағы мен Эссе байқауы колледжі ішінде өткізілді. Ж.Бағдаулет .К.Құрабалдиева « 

Интербелсенді оқыту әдістерін қолдану жолдары» тақырыбындағы семинар сабағын 3 

курстар арасында Талдықорған қаласы педагогикалық шеберлік орталығынан   тренер 

Г.Я.Казыгулованы арнайы шақыртып ұйымдастыру жұмысын жүргізді.Семинардың 

мақсаты: Оқу және оқыту үдерісінде білім алушылардың өзара әрекеттестігін дамытуға 

бағытталған интербелсенді оқыту әдістерін тиімді қолдануға бағыт көрсету бағытынды 

өткізілді. 

«Жалпы білім беру пәндері» ПЦК-сы - Облыстық онлайн сабағы «Есту мүшесінің 

құрылысы, қызметі және гигиеналық талаптары» 203 топта анатомия пәнінің оқытушысы 

А.Шешенханова өтті; Облыстық байқау сабағын тарих пәнінің оқытушысы  К.Михева 

«Қарахан  мемлекет Қарақытайлар. Наймандар. Керейлер. Қыпшақтар» 101 топта, «Азия 

елдері» тақырыбында саяхат сабағы, «Ауылшаруашылығын ұйымдастырудың сталиндік-

голощекиндік үлгісі. 1920-1930 жылдардағы ұлт-азаттық қозғалыстар», «Критериалды 

бағалаудың құрылымы.Қалыптастырушы бағалау үдерісі» шеберлік сабағын жоғары 



деңгейде көрсете білді. А.Жұмабаева 301 топта дүниетану әдістемесінен   анатомия пәнінің 

оқытушысы А.Шешенханова «Ч. Дарвиннің эволюциялық ілімі, қолдан сұрыптау теориясы» 

сабағын тарих пәнінің оқытушысы Е. Қуатбек «Қайта  өрлеу дәуірі мәдениеті» биология 

пәнінің оқытушысы М.М.Тойгулов «Түр. Түр критерийлері» тарих пәнінің оқытушысы 

Даутов.Н «Развитие науки и культуры в первой половине ХХ вв», С. Жүнісова «Тірек қимыл 

жүйесінің гигенасы. Мектеп құрал-жабдықтарына қойылатын талаптар», Мукаев Ж. Т. «Орта 

ғасырлардағы араб парсы мәдениеті өткізді», М.Жақыбаева «Саяси сана және саяси 

идеология», тарих пәнінің оқытушысы Б.Жадраева «Отбасылық құқық негіздері», 

Даулетқажықызы Г, Батыр Р. «Тур. Турдың құрылымы», «Қазіргі қоғамның сипаты мен 

бірлігі» Г.Баетова үлгі сабақтарын көрсетті 

«Музыкалық білім беру»ПЦК-сы  

Оқытушылардың кәсіби шеберлігін және студенттердің пәнге, мамандығына деген 

қызығушылығын, шығармашылығын жетілдіру, білім сапасын арттыру барысында Арнайы 

жеке пәндерден «Күй үйрету» ,«Развитие технических навыков игры в ансамбле баянистов», 

«Есту қабілетімен жұмыс. Есту қабілетін жетілдіру жолдары», «Динамиканы шығармаларда 

көрсету» ,«Түрлі стильдегі пьесалармен жұмыс» , «Демді алу дағдысы» , «Музыка әлемінде» 

тақырыптарында ашық, практикалы, үлгі,  жарыс сабақтар өз деңгейінде жаңартылған 

бағдарлама бойынша әдіс –тәсілдерді қолдана отырып өткізді 

«Қазіргі білім беру үрдісі: тәжірибе,жаңа бағыт,инновация» тақырыбында өтетін мастер 

класс жүргізу мақсатында әдіскерлермен бірге  ашық есік күн өтілді. 

 

 



 

 



 

VII Кәсіби шеберлік байқаулары 

«Зияткерлік серпіліс:жастар, ғылым және инновациялар» бағытында аймақтық, 

облыстық ҚР КҒА –ның ғылыми-практикалық конференциясына қатысып, Урумбаева 

Айым «Бастауыш сынып оқушыларын ағылшын тіліндегі сауаттылығын арттыру жолдары» 

тақырыбында қатысып III Дәрежелі Дипломмен марапатталды. Жетекшісі- Абишева Құралай 

Қуандыққызы. 

Сыдықбек Назым «Инклюзивті білім беруді дамытудың жолдары» тақырыбында 

облыстық ҚР КҒА –ның ғылыми-практикалық конференциясына қатысып, II Дәрежелі 

Дипломмен марапатталды. Жетекшісі – Рахметжанова Жамила. 

Жаркент гуманитарлық- техникалық колледжі «Тәжірибе, ізденіс, нәтиже   – педагогтың 

кәсіби өсуінің көрсеткіші» тақырыбындағы колледжішілік   «Кәсібінің үздік маманы -

2019» байқауы  ұйымдастырылып, жалпы ережелерімен таныстырды. « Байқау  колледждегі 

талантты, шығармашылықпен жұмыс істейтін кәсіби білікті оқытушыларды анықтау, қолдау 

және мадақтау» мақсатын басшылыққа алды. Байқау қорытындысы бойынша қазылар алқасы 

жеңімпаздарды анықтап, жеңімпаз колледждің арнайы пән оқытушысы -А.Махметова бас 

жүлдені жеңіп алса, ағылшын тілінің оқытушысы Ниетбаева Бану-  «Кәсібінің үздік 

маманы -2019»  I дәрежелі дипломмен   марапатталды. Асанова Нургүл – шебер сыныбы 

 портфолио иегері атанды. А.Махметова облыстық сабағының үздігі, Хақан Айжан –үздік 

«Кәсібінің үздік маманы-2019» байқауына ұсынылды. Байқау қорытындысы бойынша 

облыстық А.Махметова «Заманауи сабақ-педагогтың кәсіби өсуінің көрсеткіші» үздік 

 сабақтар фестивалінде I  дәрежелі диплом иегері  атанды.

 

VIII Жас мамандармен жұмыс 



   2018-2019 оқу жылында жас маман ретінде педагогика –психология пәні 

оқытушысы Калиева Мадина –еңбек өтілі  -1 жыл; Музыка пәнінің оқытушысы – 

Құлжабеков Даулет 

«Жас маманға әдістемелік көмек көрсете отырып, кәсіби құзырлығын қалыптастыру, 

оның колледж қызметіне бейімделуін жаңа заман оқытушысының  кәсіби деңгейіне жеткізу» 

мақсатында теориялық мәліметтер,тәжірибелі педагогтардың сабақтарына қатысып, 

кездесулер жүргізіп, шеберлік кластарын әр топқа өткізді.Жас келсе іске» жас мамандар 

байқауының жеңімпазы- А.С.Оразқан «Дарынды балаларға-талантты ұстаз» Республикалық 

олимпиада  байқауында II-дәрежелі диплом иегері. «Үміт қанаттары» атты байқауында 

«Алғыс хат «Ғұмырдария» балалар продюсерлік орталығы «Алғыс хат» «Педагогикалық 

 идеялар панорамасы» облыстық байқауда III дәрежелі диплом

Қазақстан жазушылар одағы ұйғыр    әдебиеті кеңесінің кезекті отырысында «Менің  

арманым», «Өмірге махаббат», «Жүрек сезімі», «Мен мектепке барғанда» атты кітаптары 

жарыққа шығып, республикалық  жетістіктері үшін және 30 ға жуық өлеңдеріне әндер 

жазылған еңбегі бағаланып жас ақын Тохтахунов М. А. Қазақстан жазушылар одағының 

.   мүшесіне қабылданды Қазақстан халқы Ассамблеясы «Көркем ой. Көркем сөз. Көркем тіл» 

атты мемлекеттік тілдегі облыстық байқауда ІІІ дәрежелі Диплом. Жас дарын орталығының 

«Самға Самұрық VІІ» Алғыс хат.  

Іс-әрекетті зерттеу- К. Михева облыстық «Тәжірибедегі озат тәжірибені жетілдіреді. 

оқытудың жаңа жүйесі» атты сырттай байқауда II дәрежелі диплом иегері. «Ықшам сабақтың 

сабақты жоспарлаудағы тиімділігі» облыстық педагогикалық оқуда баяндамасы жинаққа 

енгізілді. «Жылдың 100үздік тарихшысы», «Bilim orkeniety» ұлттық инновациялық ғылыми-

зерттеу орталығы ұйымдастырған байқауға сырттай қатысып жеңімпаз атанды. 

«Педагогика,психология» ПЦК-сы  Колледжшілік педагогикалық оқуда:  Махметова 

А.А. «Жаңа әдіс тәсілдерді қолдану тиімділігі», Асанова Н.С. Қолданбалы бакалавриат 

бағдарламасы негізінде «Бастауыш білім беру мамандығы бойынша оқу процесін 

ұйымдастыру жолдары» Рахметжанова Ж.Б. «Сапа менеджмент жүйесінің маңызы» 

Диханбаева Н.Қ. Тәрбие жұмысын ұйымдастыруда жаңартылған білім беру мазмұнының  

мүмкіндіктері  Қоңырбаева А.Е. «Білім беру жүйесінде  психологиялық тренинг элементін  

қолданудың негізі» Бозымбекова К.Қ. «Өзін-өзі тану пәнін оқыту ерекшеліктері» Иргебаева 

С.Ж.  «Болашақ мамандардың кәсібиқұзыреттілігін қалыптастырудың басым бағыттары» 

Маули Г.«Интербелсенді әдістерді сабақта қолдану», Қалиева М.Қ. «Сыни тұрғысынан ойлау 

технологиясының тиімділігі» тақырыптарында баяндама оқып «Үздік баяндамашы» алғыс 

хат иеленді. Колледжішілік педагогикалық оқуда жақсы нәтиежеге қол жеткізген Махметова 

А.А. Жаңа әдіс тәсілдерді қолдану тиімділігі Асанова Н.С. Қолданбалы бакалавриат 

бағдарламасы негізінде «Бастауыш білім беру мамандығы бойынша оқу процесін 

ұйымдастыру жолдары» баяндамалары облыстық педагогикалық оқуға ұсынылды 

   «Қазақ және ұйғыр тілі мен әдебиеті» ПЦК-сы колледжішілік және облыстық 

педоқулар мен тамыз кеңесінде  Р.Қожабергенова «Техникалық және кәсіптік білім беру 

ұйымдарында инклюзивті оқыту процессінің негізгі аспектілері мен шарттары», 

Э.Саурамбаева «Өзге тілді аудиторияда жаңа технологияны пайдалана отырып, қазақ тілі 

мен әдебиетті оқыту мәселелері» А.Хахан «Оқытудың кредиттік-модульдік технологияларын 

оқу үрдісінде енгізудің бағыттары» М.Мұхаметжанова  

«Оқу мен оқытуда интербелсенді әдіс-тәсілдерді қолданудың жолдары» 

М.Тохтахунов «Сын тұрғысынан ойлаудің тиімділігі» К.Құрабалдиева «Қолданбалы  

бакалавриатты   енгізу: мәселелері мен  шешу  жолдары» «Заманауи колледждің даму 

стратегиясы: колледждегі басқару және басқаруды жоспарлау» тақырыбындағы  облыстық 

тамыз кеңесінде А.Нұрбекова Техникалық және кәсіптік білім беруді инклюзивті оқытуды 



енгізудің өзектілігі» К.Құрабалдиева «Қолданбалы бакалавриат бағдарламаларын іске асыру 

жолдары» тақырыбы бойынша баяндама оқыса, облыстық әдістемелік кеңесте 

К.Құрабалдиева «Жаркент жоғары гуманитарлық-техникалық колледжінің базасында 

қолданбалы бакалавриат бағдарламасын енгізу тәжірибесі» тақырыбында тәжірибе бөлісті. 

«Ағылшын және орыс тілдері» ПЦК-сы  Колледішілік «Жаңартылған білім 

бағдарламасы - табысты оқыту кепілі» педагогикалық оқуда Қ.Қ.Абишева «Жеке тұлғаның 

шығармашылық, ғылыми-ізденушілік, зерттеушілік қабілетін дамыту» тақырыбында; 

Б.Б.Ниетбаева «Аударма мазмұнын айқындап алудағы машықтандыру жолдары» 

тақырыбында баяндама оқыды, ал оқытушылар   Г.П.Палтиева «Эффективное обучение» 

тақырыбында; Д.Н.Рахимбаева «Болашақ мамандардың кәсіби құзыреттілігін 

қалыптастыруда жаңартылған білім мазмұнының рөлі» тақырыбында шеберлік сыныбын 

ұйымдастырып, өткізді. 

«Математика, информатика және ақпараттық технологиялар» ПЦК-сы  А.Сатыбалдиева 

«Практикалық сабақтарда топтық жұмысты ұйымдастырудың маңызы»Е.Жұманов «Білім 

беру қызметкерлерінің ксәіби өсуі – жаңаша білім берудің сапасын қамтамасыз етудің 

шарты» А.Смағұлова «Оқыту үшін бағалаудың білім сапасын арттырудағы рөлі»   «Білім 

беру мазмұнын жаңарту аясында студенттердің жетістіктерін бағалау» Г.Ашимбекова 

«Жаңартылған білім мазмұны бойынша бастауыш сынып оқушыларының математикадан оқу 

нәтижелерін жетілдіру» 

IX «Жаңартылған білім беру мазмұны бойынша кәсіби қоғамдастық» 

шығармашылық тобының жұмысы 

 2018-2019 оқу жылында «Жаңартылған білім беру мазмұны бойынша кәсіби 

қоғамдастық» шығармашылық тобының жұмысы «Оқытушыларға оқыту мен оқудың 

тиімді тәсілдерін үйрету, кәсіби білік, машық, дағды құзырлықтарын меңгеру» мақсатында 

бірлесе жұмыс істеді.Алдарына қойған мынандай міндеттер атқарылды:  

Шебер сынып, семинар өткізу арқылы өзара іс-тәжірибе алмасты; 

топтағы мұғалімдердің бірлескен жұмыстарын ұйымдасырылды; 

Оқыту мен оқу мәселесі бойынша кеңес беру жұмыстарын жүргізілді; (қажеттілігіне 

қарай үнемі) 

Іс-тәжірибе базасы мен колледж арасындағы байланысты орнату, жаңартылған білім 

мазмұны туралы білім, білік, дағдыны практикалық тұрғыда тәжірибе алмасты.Оқытудағы 

белсенді әдіс-тәсілдердердің білім сапасын арттырудағы ролі айқындалды; Оқытушылардың 

кәсіби құзыретілігін жетілдіруге ықпал етілді; 

Теория мен іс-тәжірибенің сабақтастығы арқылы тиімді әдіс-тәсілдерді қолданудың 

жолдарын өзіндік іс-тәжірибеде көрсетіліп, насихатталды; 

Ғылыми әдістемелік бірлестікке  Республикалық оқу-әдістемелік кеңесінің online 

жүйесіндегі жоспарланған  ашық сабақтар өз деңгейінде өтілді 1-ші жартыжылдықта 

биология пәні оқытушысы  

А. Шешенханова 2 –курс білім алушыларымен  «Есту мүшелерінің құрлысы, қызметі» 

тақырыбында өтсе,2-жартыжылдықта «Бастауыш білім беру» мамандығы бойынша 203 топта  

Н. Диханбаева «Темперамент. Темпераменттің физиологиялық негіздері» тақырыбында   

білім алушылар арасында топтық, жұптық және  сабақ барысындағы тапсырмаларға тиісті 

әдіс-тәсілдерді қолдану арқылы білім алушыларды ұйымдастыра білді 

Оқу әдістемелік құралдар мен нұсқаулықтар А. Нұрбекова «Балалар әдебиеті»     

Техникалық және кәсіптік оқу орындарында «Бастауыш білім беру» және «Мектепке дейінгі 

тәрбиелеу мен білім беру» мамандығының оқытушылары мен студенттеріне арналған оқу-

әдістемелік құрал   А.Т. Шарипбаева «Тіл білімінің салаларын сатылай кешенді талдау» оқу 

құралы жоғары оқу орындарының магистранттарына, колледж студенттеріне, мектеп 

оқушыларына және мұғалімдерге арналған А. Жунусова «Критериалды бағалау 

технологиясы» бұл оқу құралы «100 жаңа оқулық» жобасы аясында «Кәсіпқор» 



Коммерциялық емес Акционерлік қоғамының қолдауымен Техникалық және кәсіптік білім 

беру орындарының 1,2-курс студенттеріне аранлып даярланған. 

«Ұлттық тестілеу орталығы» РМҚК Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

минстрлігі Техникалық және кәсіптік білім департаментінің 2019 жылғы 8 ақпандағы 13-

3/336 хатына сәйкес Жалпыұлттық іс-шаралар жоспарының 61-тармағын «Ұлттық біліктілік 

тест (ұстаздар үшін) пен оны өткізудің тетіктерін әзірлеу» орындау мақсатында, техникалық 

және кәсіптік білім беру ұйымдарында жұмыс істейтін педагог қызметкерлер мен оларға 

теңестірілген тұлғаларды ұлттық біліктілік тестілеуге арналған тест тапсырмалары базасын 

 Х.Хамраев - ұйғыр тілі мен ұйғыр қалыптастыру үшін әзірлеме жұмыстарына қатысты.

әдебиеті әдістемесі .А.Даулетбакова - орыс әдебиеті мен орыс әдебиетінің әдістемесі К. 

Құрабалдиева -қазақ әдебиеті мен қазақ әдебиетінің әдістемесі. Д.Рахимбаева - орыс тілі мен 

орыс тілінің әдістемесі М.Тохтахунов - ұйғыр тілі мен әдебиеті«Кәсіпқор» холдингі» 

коммерциялық емес акционерлік қоғамымен ұйымдастырылатын біліктілік арттыру курсы 

тыңдаушыларына    «Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында инклюзивті оқыту 

процесінің негізгі аспектілері мен шарттары» тақырыбында баяндайтын штаттан тыс тренер-  

 А. Нұрбекова

    Ғылыми – әдістемелік жұмыстың 2018-2019 оқу жылында атқарған 

жұмыстарына  SWOT талдау нәтижесінде анықталған оң тенденциялар мен келелі 

мәселелер 2019-2020 жылға    төмендегідей міндеттерді белгілеуге негіз болды    

   Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің 2016 жылдың 10 

наурыздағы №193 бұйрығымен бекітілген біліктілікті арттыру курсы «Кәсіпқор» холдингі 

КЕАҚ, Жаңартылған білім беру бағдарламасы негізінде курстан өтіп сертификатталған 

оқытушы педагогтардың әдістемелік қызметін сапалы ұйымдастыру, теориалық және 

тәжірибелік түрде озық тәжірибелерін  жинақтау, және тарату; Құзыреттілікке негізделген 

білім беру бағдарламасының мазмұнына «WorldSkills» халықаралық байқауына ІТ 

мамандары және «Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту» мамандықтарын даярлау. 

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің 2017 жыл 31 қазандағы № 550 

бұйрығымен бекітілген модулдік – құзыреттілік тәсілдеме негізінде құрылған оқу 

бағдарламаларын колледж даярлайтын барлық мамандықтар бойынша іске асыруды 

жалғастыру. Орта, арнайы  білім және жоғары білім беру деңгейін интеграциялау мақсатында 

эксперимент негізінде еңгізілген 010104 4 «Мектепке  дейінгі  тәрбие  және  оқытудың  

қолданбалы  бакалавры», 010510 4 «Бастауыш  білім  берудің  қолданбалы  бакалавры» 

бағдарламасын оқу үрдісіне енгізуБілім магистрлері және магистранттар ғылыми – 

зерттеушілік, ізденушілік мақалаларын жазып жоғарғы оқу орындары мен кәсіби өсу 

бағытында екі жақты жұмыстар жүргізу.Білім беру үрдісін оқу – әдістемелік және ғылыми 

негізде ұйымдастыру мақсатында «Ашық сабақтар» фестивалін ұймдастыру 

Оқытушылардың ғылыми - зерттеу іс – әрекетін жетілдіру. 

 

 


