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К о л л е д ж д ің  әд іс т е м е л ік  т ац ы ры бы -дуалъ ды  оцыту жүйесінде 
заманауи білім беру технологияларын қолдану негізінде кәсіби 
цүзыреттіліктерді цалыптастыру және мамандарды даярлау сапасын 
жетілдіру.

2022-2023 оқу жылындағы әд іст ем ел ік  ж ү м ы ст ы ц  н е гіз г і м ін д ет т ер і:
■ оқыту мен тәрбиелеудің жаңа технологияларын, әдістерін, құралдарын 

енгізу және қолданыстағыларын жетілдіру;
• \УогШ$кі1І8 қозгалысын дамытуга инженерлік-педагогикалық 

қызметкерлер мен студенттердің қатысуы үшін құзыреттерді кеңейту;
• өз жүмысын тэжірибеге енгізу мақсатында педагогтерді білім берудің 

жаңа мазмұны, инновациялық білім беру және тәрбие технологиялары, 
педагогика ғылымдарының жетістіктері туралы ақпараттандыру;

• М. Қозабаев атындагы Солтүстік Қазақстан университетімен және 
өңірдің жетекші колледждерімен ынтымақтастық шеңберінде оқу 
құралдары мен басқа да оқу-әдістемелік материалдарды дайындау және 
басып шығару;

• педагогтің шыгармашылық әлеуетін дамыту, педагог қызметкерлердің 
біліктілігі мен кәсіби шеберлігін арттыруды қамтамасыз ету, 
педагогикалық ұжымның гылыми-эдістемелік элеуетін жетілдіру;

• студенттердің ғылыми-техникалық шығармашылыгы арқылы білім 
беру процесінде кэсіби тэрбиені дамыту;

• колледжде озық педагогикалық тәжірибені анықтау, жалпылау жэне 
тарату;

• жеке-кәсіби құзыреттілікті арттыру, оқытушылардың біліктілігін 
арттыру мотивациясын дамыту;

• ТМД оқытушылардың шыгармашылық элеуетін іске асыру үшін 
жагдай жасау, әртүрлі гылыми ұстанымдарды зерделеу, 
перспективаларды талдау, бірлескен авторлықты дамыту арқылы 
нэтижелерді багалау жэне симбиоз;

• оқыту сапасын бақылау жүйесін дамыту;
• студенттердің ғылыми зерттеулерін үйлестіру;
• білім беру үдерісін оқу-әдістемелік сүйемелдеуді өзектендіру бойынша 

жұмыстарды қамтамасыз ету;
• педагогтардың ақпараттық үтқырлыгын жэне колледждің ақпараттық- 

эдістемелік ортасын дамыту.

1. ¥йымдастыру жұмысы



1.1. Әдістемелік кабинет базасында Әдістемелік кеңестің жүмысын 
келесі құрамда жалғастыру:

Садкакасова 3.3. - әдістемелік кеңестің төрағасы, директордың оқу 
жүмысы жөніндегі орынбасары;

Шунаева А.Ж. - директордың оқу-эдістемелік жұмысы жөніндегі 
орынбасары;

Сенькин П.В. - директордың оқу-өндірістік жүмыс жөніндегі 
орынбасары;

Семеско В.Г. - директордың Кэсіптік оқыту жөніндегі орынбасары;
Кунаева А.А. - әдіскер;
Цуканова Н.Р. - эдіскер;
Медведенко Р.В. - 07130200"электрмен жабдықтау" мамандығының 

арнайы пәндер ЦӘК төрағасы, 07130400 "Жылу 
техникалық жабдықтар жэне жылумен жабдықтау 
жүйелері", 0518000 "Есеп жэне аудит";

Мухамедшина О.А. 10410200 "Теміржол көлігінде тасымалдауды 
ұйымдастыру жэне қозғалысты басқару" 
мамандығының арнайы пәндер ЦӘК төрағасы, 
07160500 "Темір жолдардың тартқыш жылжымалы 
құрамын пайдалану, жөндеу және техникалық қызмет 
корсету", 07160600 "Темір жолдардың вагондары мен 
Рефрижераторлық жылжымалы құрамып пайдалану, 
жөндеу жэне техникалық қызмет көрсету",06130100 
"Бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)";

Оспанова А.С. - Жалпы гуманитарлық пәндер ЦӘК төрағасы;
Миролюбова О.П. - "Машина жасау" арнайы пәндерінің циклдік 

әдістемелік комиссиясының төрағасы;
Михеева Т.А. - жалпы білім беретін пэндер ЦӘК төрағасы;
Мусин Р.К. - "Автомобиль көлігіне техникалық қызмет корсету, 

жөндеу жэне пайдалану" арнайы пәндерінің циклдік 
эдістемелік комиссиясының төрағасы

1.2. Жұмыстың негізгі бағыттары:

№ Жүмыстың
мазмұны

Орындау
мерзімі

Индикаторлар/ 
соңғы нәтиже

Жауапты

1 . Оқу жұмыс 
жоспарларын

Тамыз ОЖЖбекіту Сенькин
П.В.,



әзірлеу жэне бекіту Садвакасова 
З.З., Шунаева 
АЖ.

2. Циклдік әдістемелік 
комиссиялардың 
жұмысына 
басшылық жасау

Жыл ішінде ЦӘК жұмысы 
туралы жоспарлар 
мен есептер

Шунаева
А.Ж.

3. Әдістемелік 
кеңестердің 
отырыстарын 
уйымдастыру жэне 
өткізу

Жоспар бойынша Әдістемелік кеңес
отырысының
хаттамасы

Шунаева
А.Ж.

4. Оқу жұмыс 
бағдарламаларын 
өзектендіру жэне 
бекіту

Тамыз Оқу
бағдарламаларын
бекіту

Садвакасова 
3.3, ЦӘК 
төрағалары

5. Білім беру 
мазмұнын жетілдіру 
(педагогикалық 
бейімделген білім, 
Дағдылар мен 
дағдылар жүйесі, 
шығармашылық 
қызмет тәжірибесі)

Жыл ішінде Педагогикалық
кеңестердің,
эдістемелік
кеңестердің
хаттамалары

Оқытушылар,
цәк
төрағалары

6. Сабақтарды 
эдістемелік 
қамтамасыз ету

Жыл ішінде Әдістемелік
кеңестің
хаттамалары

Оқытушылар,
цәк
төрағалары, 
Шунаева А.Ж.

7. Нормативтік- 
құқықтық, оқу- 
жоспарлау 
құжаттарының 
талаптарын орындау 
жэне оқу-тәрбие 
жұмысын 
уйымдастыру 
бойынша іздеу, 
жүйелеу жэне кеңес

Жыл ішінде НҚА электрондық 
каталогы

Садвакасова 
3.3, Шунаева 
А.Ж.. Мироняк 
С.В.
ЦӘК
төрағалары



беру.
8. Ғылыми- 

педагогикалық, 
кәсіптік -  
техникалық жэне 
әдістемелік 
эдебиеттердің 
жаңалықтары, 
отандық және 
шетелдік 
педагогиканың 
жетістіктері туралы 
жедел
ақпараттандыру

Жыл ішінде Пед. жэне мед. 
отырыс кеңестерде 
сөз сөйлеу

Шунаева А.Ж.
Кабденова
Г.М.
ЦӘК
төрағалары

%

9. Оқытушылар мен
өндірістік оқыту
шеберлерінің
эдістемелік
қызметтеріне
қажеттіліктерді
зерттеу

Жыл ішінде ЦӘК жоспарлары 
мен есептері

Шунаева А.Ж., 
Цуканова Н.Р., 
Кунаева А. А.

10. Циклдік 
комиссияларға 
әдістемелік көмек 
ұйымдастыру.

Жыл ішінде Әдістемелік
кеңестің
отырыстары

Шунаева А.Ж., 
Цуканова Н.Р., 
Кунаева А.А.

11. Жаңа бастаған
инженер-педагог
қызметкерлерге
консультациялар
ұйымдастыру.

Жыл ішінде Әдістемелік
кеңестің
отырыстары

Шунаева А.Ж., 
Цуканова Н.Р., 
Кунаева А.А., 
ЦӘК
төрағалары,
тәлімгерлер

12. Үздік жұмыс 
тәжірибесін 
анықтау, зерттеу 
жэне жалпылау

Жыл ішінде Тэжірибені 
жинақтау бойынша 
деректер банкіне 
енгізу

Шунаева А.Ж. 
Цуканова Н.Р., 
Кунаева А.А.

13. Мамандықтар 
апталарын 
ұйымдастыру жэне 
өткізу

ЦӘК жұмыс
жоспары
бойынша

ЦӘК жоспарлары 
мен есептері

Шунаева А.Ж., 
ЦӘК
төрағалары



14. Ашық сабақтарға, 
басқа оқытушылар 
мен өндірістік 
оқыту шеберлерінің 
сабақтарына 
қатысуды
ұйымдастыру, өзара 
қатысу

Жыл ішінде Қатысқан сабақты 
талдау

Шунаева А.Ж., 
Цуканова Н.Р., 
Кунаева А.А.,
цәк
төрағалары

15. Жыл сайынғы
сырттай
халықаралық
ғылыми-
практикалық
конференция өткізу

2021 жылғы 
желтоқсан

Конференция
материалдарының
жинағы

Шунаева А.Ж., 
Кунаева А.А., 
Цуканова Н.Р.

16. Материалдарды
дайындауды
ұйымдастыру жэне
оқытушылардың
мәлімделген
санаттарға
сэйкестігін
аттестаттаудан
өткізу

Жыл ішінде Педагогтерді 
аттестаттау туралы 
бұйрык

Шунаева А.Ж.
сараптамалық
кецес,
аттестаттау
комиссиясы,
ЦӘК
төрағалары

17. Оқытушылар мен 
өндірістік оқыту 
шеберлерінің 
біліктілігін арттыру:
- әдістемелік 
апталар, дөңгелек 
үстелдер өткізу;
- педагогикалық 
тәлімгерлікті 
үйымдастыру;
- эдебиеттерге 
шолулар мен 
көрмелер;
- оқытушылардың 
курстық даярлыққа 
жэне

Жыл бойы 
"Таіар" КЕАҚ 
жоспары 
бойынша,
"Өрлеу БА¥0" 
АҚ "СҚО 
бойынша педагог 
қызметкерлердің 
БАИ" филиалы

Сертификаттар мен 
дипломдар

Шунаева А.Ж., 
Цуканова Н.Р., 
Кунаева А.А., 
Кабденова 
Г.М.,
ЦӘК
төрағалары



тағылымдамаға
қатысуын
ұйымдастыру

18. Инженерлік- 
педагогикалық 
қызметкерлердің 
өзін-өзі тэрбиелеуін 
ұйымдастыру.

Жыл ішінде Сертификаттар мен 
дипломдар, баспа 
жарияланымдары

Шунаева А.Ж., 
Цуканова Н.Р., 
Кунаева А. А.

19. Инновациялық 
қызметті дамыту.

Жыл ішінде Жарияланымдар,
жобалар

Шунаева А.Ж., 
Кунаева А.А., 
Цуканова Ц.Р.

20. Оқытушылардың 
ғылыми-әдістемелік 
жұмысын жэне 
студенттердің 
зерттеу қызметін 
ұйымдастыру.

Жыл ішінде Оку-әдістемелік 
кешендер, 
сертификаттар мен 
дипломдар, 
жобалар

Шунаева А.Ж., 
ЦӘК
төрағалары

21. Оқытушылардың 
баспа қызметін 
ұйымдастыру

Жыл ішінде Сертификаттар мен
дипломдар, баспа
басылымдары,
конференция
материалдарыныц
жинақтары

Шунаева А.Ж. 
Кунаева А. А.

22. Студенттердің 
зияткерлік жэне 
шығармашылық 
қабілеттерін дамыту 
бойынша іс- 
шараларды 
ұйымдастыру жэне 
өткізу:
олимпиадалар, 
конкурстар, 
конференциялар, 
викториналар, 
дебаттар, ойындар, 
кәсіби шеберлік 
конкурстары, кәсіби 
практика

Жыл ішінде Сертификаттар мен
дипломдар, баспа
басылымдары,
конференция
материалдарыныц
жинақтары

Шунаева А.Ж., 
Сенькин П.В., 
Семеско В.Г., 
Цуканова Н.Р., 
Кунаева А. А.



қорытындылары 
бойынша ғылыми- 
практикалық 
конференциялар 
және т. б.

23. Білім беру порталы 
шеңберінде 
оқытушылардың 
жұмысын 
ұйымдастыру жэне 
жетілдіру - Со11е§е 
8тагІ № і і і о п

Жыл ішінде Электрондық
анықтамалықтар,
дәрістер
каталогтары,
сабақтардың
эдістемелік
әзірлемелері

Мироняк С.В, 
Шунаева А.Ж.

*

24. Колледж сайтына 
ақпараттық қолдау

Жыл ішінде Сайттағы ақпарат Шунаева А.Ж., 
Цуканова Н.Р., 
Кунаева А. А.

2022-2023 оқу жылына 
Әдістемелік кеңестің отырыстарын өткізу

ЖОСПАРЫ
№
р/с

Талқыланатын мәселелердің тақырыбы Жауаптылар

1 ОТЫРЫС-тамыз
1. 2021-2022 оқу жылындағы жұмыс нәтижелерін 

талдау жэне 2022-2023 оқу жылына әдістемелік 
жұмысты жоспарлау.

Шунаева А.Ж.

2. Оқу жұмыс жоспарлары мен бағдарламаларын 
әзірлеу және бекіту

Садвакасова З.З., 
Сенькин П.В.

3. 2022-2023 оқу жылына арналған циклдік 
комиссиялардың жұмысын жоспарлау.

Шунаева А.Ж., 
Кунаева А.А., 
Цуканова Н.Р.

4. 2022 жылғы желтоқсанда оқытушыларды 
аттестаттау бойынша жұмысты ұйымдастыру.

Шунаева А.Ж., 
Цуканова Н.Р., 
Кунаева А.А.

5. Колледжде тэлімгерлікті ұйымдастыру, 
тәлімгерліктің жүмыс жоспарын бекіту

Шунаева А.Ж., 
Сенькин П.В.

2 ОТЫ РЫ С- казан
1. Байкен Әшімовтің 105 жылдығына арналған 

"Кәсіптік білім берудегі оқытудың 
педагогикалық эдістері мен технологиялары"

Шунаева А.Ж., 
Кунаева А.А. 
Цуканова Н.Р.



VIII Халықаралық сырттай ғылыми-практикалық 
конференциясын өткізуге дайындық

2. Облыстық деңгейде оқытушылардың 
педагогикалық жұмыс тэжірибесін жинақтау 
және тарату

Шунаева А.Ж., 
Цуканова Н.Р.

3. Жас оқытушылармен жұмыс Шунаева А.Ж., 
Кунаева А.А.. 
Цуканова Н.Р.

4. Мамандықтар бойынша колледжішілік 
конференциялар мен конкурстар ұйымдастыру 
және өткізу. \¥ог1с18кі1І8 жобасына қатысу

ЦӘК төрағалары, 
Сенькин П.В., 
Семеско В.Г., ч 
Баранова С.С., 
Поротиков Е.А., 
Орленко А.В.

3 ОТЫРЫС -  желтоқсан
1 . 2022 жылғы желтоқсанда аттестатталатын 

оқытушылардың аттестаттау материалдары мен 
портфолиосын қарау

Шунаева А.Ж., 
Кунаева А.А., 
Цуканова Н.Р.

2. Педагогтердің педагогикалық этика ережелерін 
білуі жэне сақтауы олардың кәсіби қызметі мен 
еңбек тэртібінің сапасын бағалау 
критерийлерінің бірі ретінде

Оньшина О.А.

3. Байкен Әшімовтің 105 жылдығына арналған 
"Кәсіптік білім берудегі оқытудың 
педагогикалық әдістері мен технологиялары" 
VIII Халықаралық сырттай ғылыми-практикалық 
конференциясын өткізу қорытындылары

Шунаева А.Ж., 
Цуканова Н.Р., 
Кунаева А. А

4. "Рухани жаңғыру" бағдарламасының міндеттері 
аясында колледждің, ата-аналар қауымының, 
әлеуметтік әріптестердің күш-жігерін 
шоғырландырудың заманауи әдістері

Шустова Т.А.

4 О ТЫ РЫ С- ақпан
1 . 07130400 мамандығының арнайы пэндер 

оқытушыларының тағылымдама жоспарларын 
бекіту

Шунаева А.Ж., 
Семескео В.Г.

2. Әдістемелік аптаның ережесі мен жоспарын 
әзірлеу және бекіту

Шунаева А.Ж., 
Кунаева А. А.

3. "Болашақ магистралі 2023" арнайы пәндері Шунаева А.Ж.,



бойынша Республикалық студенттік 
Олимпиаданы өткізуге дайындық

4. 2022-2023 оқы жылының 1 семестрінің 
қорытындысы бойынша оқу нәтижелерін бағалау 
жэне талдау.

Бөлімше
меңгерушілері

5 ОТЫРЫС -  сэуію

1. 2022 жылғы мамыр, маусым айларында 
аттестатталатын оқытушылардың аттестаттау 
материалдары мен портфолиосын қарау

Шунаева А.Ж.

2. Педагогтердің кэсіби қызметі мен еңбек 
тэртібінің ;сапасын педагогтердің педагогикалық 
этика . ережелерін білуі мен сақтауының 
критерийлерінің бірі ретінде бағалау

Оньшина О.А.
%

3. ІБЕПЧ тағайындаумен авторлық материалдарды 
жариялауға дайындау туралы

Шунаева А.Ж., 
Кунаева А. А.

4. Әдістемелік аптаның қорытындысы Шунаева А.Ж., 
Кунаева А. А.

6 ОТЫРЫС -  маусым
1. "Болашақ магистралі 2023" арнайы пәндері 

бойынша Республикалық студенттік 
олимпиаданы өткізу қорытындысы

Шунаева А.Ж.

2. Педагог қызметкерлерді аттестаттаудан өткізу 
қорытындысы

Шунаева А.Ж. 
Цуканова Н.Р., 
Кунаева А. А.

3. 2022-2023 оқу жылындағы әдістемелік жумыс 
жоспарының орындалуын талдау

Шунаева А.Ж., 
Цуканова Н.Р.

4. 2023-2024 оқу жылына арналған эдістемелік 
жұмыс жоспарының жобасын әзірлеу

Шунаева А.Ж., 
Цуканова Н.Р., 
Кунаева А. А.

2022-2023 оқу жылына кэсіпорындар, уйымдар базасында педагогтердің тағылымдамадан
өту кестесі

№
р/с

Педагогтің Тегі, Аты, 
Әкесінің аты (бар болса) Мерзімі ¥йым, кәсіпорын

Калыкова Б.Р. Ақпан - наурыз 2023 ж. "Петропавл Жылу 
Желілері" ЖШС



Торлопова М.В. Ақпан - наурыз 2023 ж. "Петропавл Жылу 
Желілері" ЖШС

2022-2023 оқу жылына арналған аттестаттау жоспарында педагогтердің ашық сабақтарын
өткізу кестесі

№р/с
Педагогтің Тегі, 
Аты, Әкесінің аты 
(бар болса)

Пән / модуль, Т О П
Дата
проведения

Сабақ
тақырыбы

Сабақ
түрі

1 Әубакір А.Б.
Бастапқы әскери жэне 
технологиялық дайындық

2 Абдулхаимова И.С. Ш ет тілі

3 Абилев А.С. Дене тәрбиесі %
4 Щ укин В.Л.

Электр машиналары мен 
аппараттары


