


МАҚСАТЫ: оқушының жеке тұлғасын дамытуға бағытталған педагогтердің 

кәсіби құзыреттілігін арттыруға, педагогикалық шеберлігінің өсуіне және 

шығармашылық әлеуетін дамытуға ықпал ететін жағдайлар жасау. 

МІНДЕТТЕРІ: 

 Мемлекеттік стандартқа сәйкес оқытылатын пәндердің                                     

ОӘК құру бойынша жұмысты жүзеге асыру. 

 Қазіргі заманғы білімді бақылау құралдарын қолдану.   

 Оқу үрдісіне заманауи ақпараттық технологияларды енгізу;. 

 

 

ПЦК әдістемелік тақырыбы: «Жалпы білім беретін пәндер 

сабақтарында оқушылардың танымдық қызметін жандандыру». 

 

№ 

Қаралатын мәселелер 

жұмыстарының атауы 

 

Орындау 

мерзімі 

Көрсеткіштер/ 

Соңғы нәтиже 

 

Жауаптылар 

I. Оқу-ұйымдастыру жұмысы 

1.  Жұмыс бағдарламаларын 

талқылау және бекіту, 

ПЦК оқытушыларының 

жұмысын күнтізбелік-

тақырыптық жоспарлау 

тамыз-

қыркүйек 

Жұмыс оқу 

бағдарламасы, 

күнтізбелік-

тақырыптық 

жоспар 

ПЦК 

мүшелері 

Мешетбаева 

А.С. 

2.  ПЦК отырыстарын 

дайындау және өткізу 

кестеге 

сәйкес 

ПЦК 

отырыстарының 

жоспары 

ПЦК 

мүшелері 

Мешетбаева 

А.С. 

3.  Оқытушының құжаттарын 

рәсімдеуге қойылатын 

талаптармен танысу 

қыркүйек Педагогтің 

құжаттамасын 

рәсімдеуге 

қойылатын 

талаптар 

ПЦК 

мүшелері 

Чепикова Н.К. 

Мешетбаева 

А.С. 

4.  Ашық іс-шаралар мен 

сабақтарды өткізу кестесін 

талқылау және бекіту 

қыркүйек Жұмыс жоспары ПЦК 

мүшелері 

Мешетбаева 

А.С. 

5.  Сабақтарға өзара қатысуды 

ұйымдастыру және оларды 

талдау 

жыл бойы Сабақтарды 

бақылау 

журналы, өзара 

қатысу журналы 

ПЦК 

мүшелері 

Мешетбаева 

А.С. 

6.  Ашық іс-шараларға бару  жыл бойы Әдістемелік 

әзірлемелер 

журналы 

ПЦК 

мүшелері 

Мешетбаева 

А.С. 

7.  Жас педагог мектебі - - ПЦК 

мүшелері 



Мешетбаева 

А.С. 

8.  Оқытушылардың жұмыс 

бағдарламаларын, 

күнтізбелік-тақырыптық 

жоспарларды орындауы 

жөніндегі есебі, МЖМБС 

талаптарына сәйкес 

оқушылардың 

құзыреттерін 

қалыптастыруды 

орындауды талдау және 

МЖМБС талаптарына 

сәйкес күнтізбелік-

тақырыптық жоспарларды, 

жұмыс бағдарламаларын 

түзету 

қаңтар 

маусым  

 

Оқытушылардың 

есеп беру 

журналы 

 

ПЦК 

мүшелері 

Мешетбаева 

А.С. 

9.  Емтихан материалдарын 

талқылау және бекіту 

оқу 

үрдісінің 

кестесіне 

сәйкес 

ПЦК 

отырыстарының 

хаттамасы 

ПЦК 

мүшелері 

Мешетбаева 

А.С. 

10.  «Студенттердің үлгерімі 

мен сабаққа қатысуының 

ағымдағы 

қорытындылары» 

ұйымдастыру сәті 

жыл бойы ПЦК 

отырыстарының 

хаттамасы 

ПЦК 

мүшелері 

Мешетбаева 

А.С. 

11.  Кәсіптік бағдарлау 

жұмысы 

жыл бойы Мақала, есептеме ПЦК 

мүшелері 

Мешетбаева 

А.С., 

Сагитова Б.Е. 

Ефремова Р.С. 

II. Оқу-тәрбие жұмысы 

12.  «Өнер колледжі 

студенттерінің дене 

дамуындағы 

акробатикалық 

жаттығулардың рөлі» 

 

қыркүйек Баяндама Крайнова Н.Ю. 

 

13.  «Білім негіздері. Дене 

шынықтыру пәніне 

кіріспе» 

қыркүйек Сабақты әзірлеу Евич М.С. 

14.  «Жыныстық тәрбие» қыркүйек Сабақты әзірлеу Әбдірахманова 

Әсемгүл 



Шоқанқызы  

15.  «Мен және Заң» қазан Баяндама Глинская Н.В. 

16.  «Әскери-патриоттық 

тәрбиенің инновациялық 

әдістері» 

қараша Баяндама Науразбаев 

Е.Е. 

17.  «Мутациялар және 

олардың түрлері» 

қараша Сабақты әзірлеу Әшімова Ж.Б. 

18.  «Соқпалы аспаптарға 

арналған партитуралар» 

қараша Сабақты әзірлеу Мешетбаева 

А.С. 

19.  «Студенттердің кәсіби 

қызметтегі 

табыстылығының 

психологиялық 

факторларын 

қалыптастыру мәселесі» 

желтоқсан Баяндама Шерстобитова 

О.С. 

20.  «Өркениет пен 

экономиканың өзекті 

мәселелері» 

желтоқсан Сабақты әзірлеу Бекмұрзина 

А.Н. 

21.  «Қаламыздың тарихы және 

монуметтік өнерінің 

ескерткіштері. Мүсін 

өнері» 

қаңтар Сабақты әзірлеу Тюгинбаева 

А.К. 

22.  «Қазақ халқының 

материалдық мәдениеті 

және қолданбалы өнері» 

ақпан Сабақты әзірлеу Тукен К.Ш. 

23.  «Цифрлық Қазақстан» март Баяндама Сагитова Б.Е. 

24.  «Физика сабақтарында оқу 

қызметіне ынталандыру 

құралы ретінде 

критериалды бағалау» 

сәуір Баяндама Ермаганбетов 

Б.К. 

25.  «Мұхтар Әуэзов 

шығармашылығы» 

тақырыбына эссе 

сәуір Іс-шараны 

әзірлеу 

Тюгинбаева 

А.К., 3 курс 

26.  Зияткерлік ойын «Не? 

Қайда? Қашан?» 

(Абай Құнанбаев, Мұхтар 

Әуэзов) 

мамыр Іс-шараны 

әзірлеу 

Тюгинбаева 

А.К., 3 курс 

27.  «Шет тілін үйрену кезінде 

қазіргі заманғы 

функционалдық 

технологияларды 

пайдалану» 

мамыр Баяндама Романова А.К. 



28.   «Әңгімелеріне әдеби 

кескіндеме жасау» 

суреттер конкурсы 

мамыр Іс-шараны 

әзірлеу 

Тюгинбаева 

А.К., 3КЕС 

III. Ғылыми және оқу-әдістемелік жұмыс 

29.  Конкурстар мен жобаларға 

қатысуға дайындық 

жыл бойы Қатысушыларды

ң 

сертификаттары 

ПЦК  

мүшелері 

Мешетбаева 

А.С. 

30.  Электрондық оқу-

әдістемелік кешенді 

жинақтау 

жыл бойы Оқу-әдістемелік 

кешен (SOVA 

білім беру 

платформасы) 

 

ПЦК мүшелері 

31.  Олимпиадаға қатысу 

 

жыл бойы Дипломдар, 

сертификаттар, 

грамоталар 

ПЦК мүшелері 

32.  Студенттер білімінің 

қимасы  

ақпан-

наурыз 

Білім қималарын 

өткізу кестесі, 

талдау 

ПЦК мүшелері 

33.  Конференцияларға, 

семинарларға қатысу 

жыл бойы Қатысушыларды

ң 

сертификаттары 

ПЦК мүшелері 

34.  Пәндерді оқыту әдістемесі, 

практикалық сабақтарды 

өткізу мәселелерін 

талқылау. Тәжірибе алмасу 

желтоқсан ПЦК 

отырыстарының 

хаттамасы 

ПЦК мүшелері 

35.  Оқытушылардың 

әдістемелік әзірлемелерін, 

оқыту бағдарламаларын, 

электрондық әзірлемелерді 

бекіту 

жыл бойы ПЦК 

отырыстарының 

хаттамасы 

ПЦК мүшелері 

36.  Оқытушылардың кәсіби 

деңгейін арттыру 

жыл бойы Дипломдар, 

сертификаттар, 

грамоталар 

ПЦК мүшелері 

 


