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«Жалпы  білім  беру» пәндер  циклдік коммиссиясының  2017-2018 

оқу  жылына арналған жұмыс  жоспары 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жаркент қаласы 



           

 

 

 

 
№ Жұмыстың мазмұны Жұмыстың түрі Орындалу мерзімі 

 

Жауаптылар  

 Ұйымдастыру шаралары 

1 Үйымдастыру жұмыстары 

- 2018-2019 оқу жылындағы ПЦК 

жұмысының қорытындысы, есебі 

- 2018-2019 оқу жылының мақсат 

міндеттері 

- жұмыс оқу бағдарламаларын; 

- күнтізбелік тақырыптық жоспар, жеке 

шығармашылық жоспарларын 

- үйірме жүмыс жоспарларын 

- кабиниет құжаттары  

Есеп 

 

 

Бекіту 

тамыз ПЦК жетекшісі 

Пән оқытушылары 

2 Оқытушылар  сандық-сапалық құрамы  

туралы  мәліметтерді толықтыру 

 

тізім 

 

Тамыз 

Кадр бөлімі 

Жұмабаева А.Қ 

3 Әдістемелік әзірлемелер мен әдістемелік 

нұсқаулар, құралдар, жинақтар дайындау,  

ұсыну. 

 

Баспаға дайындау Жоспарға сәйкес ПЦК жетекшілері, оқытушылар  

 Оқытушылар құрамының сапасын арттыру 

1 Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым минстрлігінің 2016 жылғы 27 

қаңтардағы №83 және 2016 жылғы 13 

сәуірдегі №272 бұйрықтарына сәйкес  

педагог қызыметкелерді аттестаттау 

негізінде  оқытушыларды кестеге 

сәйкес аттесттаттаудан өткізу 

Ережемен 

таныстыру 

Ақпан - Наурыз ҒӘІ орынбасары Әдіскер 

ПЦК  оқытушылары 

2 «Кәсіпқор»Холдинг»КЕАҚ Тыңдаушылар Жоспарға сәйкес Әдіскер. ПЦК  



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 өткізу.  

тізімі. Курстан 

өткен есебін 

тыңдау 

 оқытушылары. 

3 ПЦК оқытушыларының  іс-әректінің 

диагностикасын жүргізу. 

Хаттама.  Есеп 1-ші жартыжылдық 

2-ші жартыжылдық  

ПЦК жетекшісі  

4 «Қолданбалы баклавриатты енгізу 

еркшеліктері:мәселелері және шешу 

жолдары»тақырыбында І.Жансүгіров 

атындағы Жетісу мемілекеттік 

университетімен курс ұйымдастыру 

Ақпарат алу 

 

Курска  қатысу ПЦК  оқытушылары 

 Жаңашыл оқытудың өзекті мәселелеріне арналған іс-шаралар 
1  Іс-тәжірибе алмасу семинары  

«Оқыту мен оқу үдерісінде 

интербелсенді әдіс-тәсілдерді 

қолданудың маңызы 

 

Семинарға  қатысу қыркүйек  Пән  оқытушылары  

2 Педагогикалық оқулар «Жаңа білім 

берудегі басымдылық» 

пед оқуларға   қатысу қаңтар  Пән  оқытушылары 



3  Іс-тәжірибе әдіскерлерімен семинар 
«Білім беру мазмұнын жаңарту 

жағдайында пәндерді оқытудағы  

өзектілік» 

семинарға  қатысу   

 

Пән  оқытушылары 

4  Ашық сабақтар фестивалі: «Білім 

беру саласында білім мазмұнын 

жаңартудағы жаңа бағыттар» 

 

Ашық  сабақтарға  

қатысу 

қараша Пән  оқытушылары 

5 Желілік қоғамдастық аясында қала 

колледждерімен бірлескен семинар: 
«Білім беру қызметкелерінің кәсіби 

өсуі-жаңаша білім берудің сапсын 

қамтамасыз етудің шарты» 
 

Тәжірибе алмасу                        Наурыз 

 

Пән  оқытушылары 

6 Облыстық ғылыми-практикалық 

конференция: «Білім мазмұнын 

жаңарту аясында кәсіптік білім 

берудің инновациялық іс-

тәжірибелері» 

 Ғылыми-

практикалық 

конференция 

                           Сәуір  Пән  оқытушылары 

 ПЦК онкүндігі 
     

1 Онкүндіктер 

 

– ПЦК онкүндіктерінің жоспары 

– ПЦК онкүндіктері аясында ашық 

сабақтар, сайыстар, олимпиадалар, 

тренингтер, конференция, 

семинарлар, дөңгелек үстел, 

кездесулер өткізу 

 

 

 

 

Бекіту 

ұйымдастыру 

 

 

 

 

 

 

04.03.-14.03 

 

 

 

 

ПЦК  жетекшісі 

Пән оқытушылары 

 

 

 

 

 

Кәсіби шеберлік байқаулары 



1 «Кәсібінің үздігі» Мамандықтар 

арасындағы байқау 

Сәуір  К.Б.Құрабалдиева 

А.К.Келмұханбетова 

ҒӘІ орынбасары Әдіскер 

ПЦК жетекшісі 

3 «Тәжірибедегі оқытудың жаңа 

жүйесі» 

Облыстық қашықтан 

байқау 

Қазан Жалпы білім беретін 

оқытушылар 

5 «Зияткерлік серпіліс: 

жастар,ғылым және 

инновациялар» 

 

 

 

 

 

Студенттер арасында 

аймақтық,облыстық,рес

публикалық ғылыми-

практикалық 

конференция 

Қараша 

Желтоқсан 

 

 

 

 

«Жас ғалым студенттердің 

ғылыми зерттеу орталығы» 

ПЦК  оқытушылары 

«Жаңартылған білім беру мазмұны бойынша кәсіби қоғамдастық»шығармашылық тобының жұмысы  

 

№ Іс-шара атауы Жұмыс түрі Мерзімі   Жауаптылар 

1 «Латын әліпбиіне көшу-заман 

талабы» 

Қазіргі заманғы 

технологиялық ортаның 

коммуникацияның 21 

ғасырдағы ғылыми және 

білім беру үрдісінің 

ерекшеліктерін анықтау 

Ақпан  ҒӘІ орынбасары Әдіскер 

ПЦК жетекшілері 

2 «Сабақ берудің қазіргі 

ұстанымдары мен технологиялары» 

Тақырып бойынша 

деңгейлік курстан өткен 

мұғалімдердің  іс-

тәжірибелері 

 

желтоқсан ҒӘІ орынбасары Әдіскер 

Шығармашылық топ 

 

 



Озат іс-тәжірибе мектебінің іс-шаралары 

Р/с Іс-шара атауы Мерзімі Жұмыс түрі 

 

Жауаптылар 

2 Оқытушылардың өзекті білім беру 

проблемалары бойынша 

жобалау,тәжірибелі-эксперименттік және 

ғылыми зерттеу жұмыстары 

Тұрақты Педагогикалық оқулар,ғылыми 

конференциялар,семинарлар,шығармашылық 

конкурстарға қатысу 

Әдістемелік 

кабинет 

оқытушылар 

3 Озат тәжірибелі оқытушыларды арнайы 

стендтерге,роликтерде,альбом,буклеттер 

мен әдістемелік басылымдарға шығару 

Тұрақты Жарнамалау,насихаттау Әдістемелік 

кабинет 

оқытушылар 

4 «Іс әрекеттегі зерттеу- тәжірибені 

жетілдірудің тиімді  жолы» 

 

Тұрақты Ашық сабақарға  қатысу  Тәжірибелік 

оқытушылар, 

ПЦК  

оқытушылары 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ҚАЗАҚСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ  БІЛІМ  ЖӘНЕ  ҒЫЛЫМ  МИНИСТІРЛІГІ 

АЛМАТЫ  ОБЛЫСТЫҚ  БІЛІМ  БАСҚАРМАСЫ 

ЖАРКЕНТ  ГУМАНИТАРЛЫҚ – ТЕХНИКАЛЫҚ  КОЛЛЕДЖІ 

Бекітемін: Келісілді :  

Директордың  оқу  ісі  жөніндегі Колледж  директорының ҒӘІ 

орынбасары жөніндегі  орынбасары 

                             Е.А.Исаев         К.Б.Құрабалдиева 

«03»  қыркүйек  2018ж «29»   тамыз  2018ж 

 

 

 

 

 

 

«Жалпы  білім  беру»  пәндер  циклдік комиссиясының  

 2018-2019  оқу  жылына  арналған 

отырысының  жұмыс  жоспары 

 
 

 

 

 

 

 



 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 

енгізу 

-Оқытушылардың кәсіби деңгейін  

анықтаудың рейтингісін енгізу 

 

2018-2019 оқу жылының 

мақсат-

міндеттері,талдау,бекіту 

 

 

 

 

 

 

Талдау 

 

 

 

                   Бекіту 

Тамыз 2018ж Жұмабаева А. 

Пән  оқытушылары 

2  «Білім беру мазмұнын жаңарту 

жағдайында пәндерді оқытудағы 

 

Іс-тәжірибе әдіскерлерімен 

 

Тамыз 

Әдіскер  және Іс-

тәжірибе әдіскерлері 



өзектілік» ақпарат беру 

 

 

 

 

 

 

 

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  

технологияларды  қолдану  арқылы  

студенттердің  қызығушылығын  

арттыру   

Шеберлік  сабағы қазан ПЦК жетекшілері 

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 

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. 

VІІ - отырыс 

1 Білім  сапасын  арттырудағы  

факультативтік   сабақтардың  

маңызы 

Есеп  Ақпан Тойғұлов М. 

2 ПЦК  онкүндігінің  жоспарын  жасау  Жоспар  жасау Ақпан ПЦК  оқытушылары  

курстан  оқытушылардың есебін 

тыңдау 

 

 

 

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. 



 

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 

                                             

 


