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ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ 

«ПОЛИТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ» МКҚК 

 2021-2022 ОҚУ ЖЫЛЫНДА АТҚАРЫЛҒАН ЖҰМЫС ЕСЕБІ 
 

Әдістемелік кабинеттің 2021-2022 оқу жылына арналған жұмыс жоспары 

31.08.2021 жылы директордың оқу ісі жөніндегі  орынбасары Ф.Мустафинмен  

бекітілді. Колледжде инженерлік-педагогикалық құрамы  158 оқытушыны 

құрайды. 2021-2022 оқу жылының күндізгі бөлімін 1702 білім алушымен 

бастадық. Қазіргі кезде колледж  студенттері және ұстаздар аралас және 

қашықтықтан оқу форматында білім алуда. Оқу процесі коронавирустық 

инфекцияның таралуына жол бермеуге байланысты шектеу шаралары кезеңінде 

техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарына оқу 

процесін ұйымдастыру жөніндегі әдістемелік ұсынымдар бойынша жүргізілуде. 

 2018 жылы 31 мамыр күнi «Политехникалык колледжi» МККК 

«Аккредиттеу және рейтингтiн, тәуелсiздiк агенттiri» коммерциялық емес 

мекемесiнiн, Халыкаралык, институтционалдық және кластер бойынша 

мамандандырылған аккредиттеу туралы 7 мамандык, бойынша куәлiк иегерi 

болды. 

 Колледж сапа менеджменті бойынша 2021 жылдың 21 қантарында үш 

жылға жарамды мемлекеттік тізімінде тіркелген сәйкестік сертификатын 

иеленді. ҚР CT ISO 9001-2016 (ISO9001:2015) «Сапа менеджменті жүйелері. 

Талаптар» талаптарына сәйкес куәландырылды. 

Колледжде білім алушылар контингенті жылда артуда. Колледжде 11 

мамандық, 19 біліктілік бойынша техникалық-кәсіби мамандар дайындайды. 

Колледжде барлығы: 1702 студент білім алуда. Кредиттік-модульдік оқыту 

жүйесімен 561, модульдік оқыту жүйесімен 676 студент білім алуда. 2020-2021  

оқу жылында жалпы білім алушылардың бітірушілер саны 374, оның ішінде 

жұмысқа орналасқан түлектердің жалпы санының үлесі 84% құрайды. 

Дуалдық оқыту жүйесі бойынша 209 студент  білім алуда. ҚР білім беруді 

және ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасы бойыншаь 100 % орындалып отыр. Мелекетік бағдарлама 

бойынша 11,8% болуы тиіс, колледжімізде 12,3% -ды құрап отыр, сонымен 

қатар, 12 мекемемен келісім шарт түзілген. 

 Колледж білім алушыларының білім сапасының динамика көрсеткіші 

артып отырады. Бүгінгі күні 91% құрайды. 

2021-2022 оқу жылы бойынша білім алушылардың жалпы санынан ерекше 

білім берілуіне қажеттілігі бар 43 студент білім алуда. І топтан–2,      ІІ топтан–

12, ІІІ топтан–17, бала кезінен мүгедектігі бар –14. Колледжде ерекше білім 

берілуіне қажеттілігі бар білім алушыларға кедергісіз орта жасалынған. 

Жетімдер саны-11, оның ішінде ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 

«Жасөспірімдер үйінен»–2, ал қамқоршылықтағы– 9. Жартылай жетімдер – 213; 

№180 бұйрық бойынша ыстық тамақпен –756 білім алушы қамтылған. Оның 

ішінде 571 көпбалалы отбасыдан шыққан, 185 бала әлеуметтік жағдайы төмен 

отбасыдан шыққан білім алушылар. 

Колледжде 13 пәндік бірлестік комиссиясы жұмыс жасайды. 

 



2021-2022 оқу жылындағы педагогтердің сапалық құрамы 
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Оқытушыларының жаңа санаты туралы мәлімет 

№ Оқытушының аты-жөні Санаты 
Берілген 

күні 
Бұйрық номері 

1.  
Искаков Алихан 

Турлибекович 

Екінші санатты 

басшы 
30.12.2021 ШББ № 695 

2.  Садыкова Жангул Эрнстовна 

Екінші санатты 

басшының 

орынбасары  

30.12.2021 ШББ № 695 

3.  
Арынбаев Мухан 

Ануарбекович 

Екінші санатты 

басшының 

орынбасары  

30.12.2021 ШББ № 695 

4.  Мустафин Фархат Танатович 

Екінші санатты 

басшының 

орынбасары  

30.12.2021 ШББ № 695 

5.  Балабекова Дана Амановна Педагог-мастер 31.12.2020 ШББ № 504 

6.  
Мырзатаева Зейнеп 

Амирбековна 
Педагог-мастер 31.08.2021 

ШББ № 422 хаттама 

№1 

7.  
Мамбетова Аида 

Ережеповна 

Педагог-

зерттеуші 
31.08.2021 

ШББ № 422 хаттама 

№1 

8.  
Пехтерева Стелла 

Геннадьевна 

Педагог-

зерттеуші 
31.12.2020 ШББ № 504 

9.  
Сүлейменова Сурия 

Наметовна 

Педагог-

зерттеуші 
31.12.2020 ШББ № 504 

10.  Гумерова Наиля Галиевна 
Педагог-

зерттеуші 
31.08.2021 

ШББ № 422 хаттама 

№1 

11.  
Ермекова Раушан 

Сматуллаевна 

Педагог-

зерттеуші 
28.08.2020 ШББ №299 

12.  
Амирбекова Нурайша 

Жораевна 

Педагог-

зерттеуші 
31.12.2020 ШББ № 504 

13.  
Заурбекова Балзия 

Сайлауовна 

Педагог-

зерттеуші 
31.12.2020 ШББ № 504 



14.  
Казбекова Гульдархан 

Куатбековна 

Педагог-

зерттеуші 
31.12.2020 ШББ № 504 

15.  
Маханова Зауре 

Умирбековна 

Педагог-

зерттеуші 
31.12.2020 ШББ № 504 

16.  
Пирназарова Кулдана 

Самениязовна 

Педагог-

зерттеуші 
31.08.2021 

ШББ № 422 хаттама 

№1 

17.  
Әмірбекова Толқын 

Алданазарқызы 

Педагог-

зерттеуші 
31.08.2021 

ШББ № 422 хаттама 

№1 

18.  
Молдашимова Мира 

Абиловна 

Педагог-

зерттеуші 
31.08.2021 

ШББ № 422 хаттама 

№1 

19.  
Мусабекова Нургуль 

Абылхаковна 

Педагог-

зерттеуші 
31.08.2021 

ШББ № 422 хаттама 

№1 

20.  
Сейдалиева Улмекен 

Алибековна 

Педагог-

зерттеуші 
31.12.2020 ШББ № 504 

21.  
Убайдуллаева Индира 

Медетхановна 

Педагог-

зерттеуші 
31.12.2021 ШББ № 697 

22.  
Ахметалиева Эльмира 

Исламбековна 

Педагог-

зерттеуші 
31.12.2020 ШББ № 504 

23.  
Ешентаева Ботагоз 

Абдухакимовна 

Педагог-

зерттеуші 
31.12.2020 ШББ № 504 

24.  
Магзумова Фаина 

Габдулловна 

Педагог-

зерттеуші 
31.12.2021 ШББ № 697 

25.  
Наушабаева Лайла 

Аманбековна 

Педагог-

зерттеуші 
31.12.2020 ШББ № 504 

26.  Оразова Лязат Балтакараевна 
Педагог-

зерттеуші 
31.08.2021 

ШББ № 422 хаттама 

№1 

27.  
Турисбекова Гульмира 

Абдукадыровна 

Педагог-

зерттеуші 
31.12.2021 ШББ № 697 

28.  Изтлеуова Ақерке  Педагог-сарапшы 31.08.2021 
ШББ № 422 хаттама 

№1 

29.  Оспанова Толқын Педагог-сарапшы 31.12.2020 ШББ № 504 

30.  
Есболганова Салтанат 

Турлыбайкызы 
Педагог-сарапшы 31.08.2021 

ШББ № 422 хаттама 

№1 

31.  
Мусалиева Рабига 

Курбаналиевна 
Педагог-сарапшы 31.12.2021 ШББ № 697 

32.  
Аширов Амирхан 

Дуйсенбекович 
Педагог-сарапшы 31.08.2021 

ШББ № 422 хаттама 

№1 

33.  
Жаркинбекова Багира 

Советовна 
Педагог-сарапшы 25.01.2021 № 262 

34.  
Амалбекова Раушан 

Турганбеккызы 

Педагог-

модератор 
18.12.2020 

ПК №186-Н/Қ хаттама 

№2  

35.  Оикбаева Жадыра 
Педагог-

модератор 
27.12.2021 ПК №207-Н/Қ 

36.  
Абдикадырова Жадыра 

Рустемовна 

Педагог-

модератор 
27.12.2021 ПК №207-Н/Қ 

37.  Баумуратова Шолпан 
Педагог-

модератор 
15.06.2021 

ПК №88 Н/Қ хаттама 

№1 

38.  Жайлауов Нурболат 
Педагог-

модератор 
18.12.2020 

ПК №186-Н/Қ хаттама 

№2 

39.  Нұрлыбаева Гулназ 
Педагог-

модератор 
18.12.2020 

ПК №186-Н/Қ хаттама 

№2 

40.  Семей А. 
Педагог-

модератор 
27.12.2021 ПК №207-Н/Қ 



 

2021-2022 оқу жылындағы педагогтерінің біліктілік арттыру курстары 

туралы мәлімет 

2021 жылғы қыркүйек - қазан айлары аралығында «Өрлеу» БАҰО" АҚФ 

Түркістан облысы және Шымкент қаласы бойынша кәсіби даму институтында 

колледж оқытушыларынан қазақ тілі және әдебиеті пәнінің оқытушыларынан – 

4оқытушы, дене тәрбиесі пәнінің оқытушыларынан – 4 оқытушы  біліктілігін 

арттырды. Сонымен қатар, қазан - қараша айлары аралығында шет тілі пәнінің 

оқытушыларынан – 4 оқытушы  (80 академиялық сағат) көлемінде білімдерін 

арттырды. 

Сонымен қатар, 2021 жылғы қыркүйек - қазан айлары аралығында «Өрлеу» 

БАҰО" АҚФ институтының ұйымдастырумен 36 академиялық сағат көлемінде 

онлайн форматта колледж оқытушылары 100% «Педагогтердің цифрлық 

құзырлығын дамыту» тақырыбында курстан өттіп сертификат алды. 

2021 жылдың  қыркүйек-қазан айы аралығында «Таlap» КЕАҚ-ның 

ұйымдастыруымен «Жас маман» жобасы бойынша І кезеңде колледж басшысы, 

колледж әкімшілігі мүшелерінен – 2,  колледждің арнайы пән оқытушыларынан  

– 7 оқытушы  курстан оналйн форматта өтіп, сертификаттар алды. 

2021 жылдың 11.10-04.12 аралығында «Таlap» КЕАҚ-ның 

ұйымдастыруымен «Техникалық және кәсіптік,орта білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдарындағы оқу жұмысының тиімділігі» тақырыбында және «ТжКБ 

ұйымдарында білім беру процесін академиялық дербестікті есепке ала отырып 

модельдеу» тақырыбында  оқу іс жөніндегі орынбасары мен 50 педагог кезең-

кезеңмен біліктілікті арттыру курсынан онлайн форматта  өтіп, сертификат 

иеленді. 

28.03.2022  №451 хатына сәйкес «Talap» КЕАҚ «Оқытуды үйрен: 

тренерлерді даярлау» тақырыбында ағымдағы жылдың 6-8 сәуір аралығында 

Нұр-сұлтан қаласында өтетін тренингіне колледждің төменде көрсетілген 

штаттан тыс тренерлікке үміткер оқытушылар: Балабекова Дана Амановна, 

Баумуратова Шолпан Бекболатқызы, Аскербекова Сая Талгатовна  педагог-

тренерлерінің біліктілігін арттырудың білім беру бағдарламасы бойынша 

курсытан өтіп, сертификатқа ие болды. 

41.  
Бахбергенов Кайрат 

Джарилкасинович 

Педагог-

модератор 
27.12.2021 ПК №207-Н/Қ 

42.  Султанбекова Г. 
Педагог-

модератор 
27.12.2021 ПК №207-Н/Қ 

43.  Шуленбаева Айгерим 
Педагог-

модератор 
27.12.2021 ПК №207-Н/Қ 

44.  Досыбаев Нариман  

Педагог-

модератор 27.05.2022 
ПК №90-Ж/Қ 

45.  Куандыкова Рабиға 

Педагог-

модератор 27.05.2022 
ПК №90-Ж/Қ 

46.  Аширбаева Асел 

Педагог-

модератор 27.05.2022 
ПК №90-Ж/Қ 



2022 жылғы 16 мен 27 мамыр аралығында «Таlap» КЕАҚ-ның 

ұйымдастыруымен 72 академиялық сағат көлемінде «Білім берудегі 

менеджмент» техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдары басшыларының біліктілігін арттарудың білім беру бағдарламасы 

бойынша курсты колледж директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары Арынбаев 

Мухамед-Али Ануарбекович офлайн форматта Алматы қаласында курсытан 

өтіп, сертификатқа ие болды. 

2022 жылғы  наурыз-мамыр аралығында (І,ІІ,ІІІ кезеңдер) «Таlap» КЕАҚ-

ның ұйымдастыруымен 36 және 72 академиялық сағат көлемінде «Техникалық 

және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру білім беру жүйесінің педагогі: 

еңбек функцияларын жетілдіру» тақырыбы бойынша курсты аяқтап, 

оқытушылар сертификатқа ие болды. 

2022 жылдың 6-8 сәуір күндері аралығында «DOSTI» инновациялық 

орталығының хатына сәйкес «Wordskills стандарттарын оқу процесіне енгізу» 

жас маман жобасы аясында келген құрал-жабдықтармен жұмыс жүргізу 

мәселелеріне қатысты  18 сағаттық  біліктілік арттыру курсына колледжінің 

арнайы пән оқытушыларынан – 5 оқытушы курстан өттіп, сертификаттарға ие 

болды. 

Колледж оқытушылар курстар барысында меңгерген білік-дағдыларын, 

әсерлерімен бөлісе отырып, өз ісінің нағыз шебері ғана жоғары жетістікке 

жететіндігін айта отырып, курсты өткізген тренерлерге ризашылықтарын 

білдіреді. 

2021-2022оқу жылындағы «Жас педагог мектебі»  

жұмысы туралы мәлімет 

 

Жыл сайын колледжге жас педагогтар келеді, олар өз қызметінің басында 

кәсіби, психологиялық және әлеуметтік сипаттағы қиындықтарды бастан кешеді. 

Жас мамандарды сәтті бейімдеу және кәсіби құзыреттіліктерін жетілдіру үшін 

Шымкент қаласы білім басқармасының Политехникалық колледжінде “Жас 

педагог мектебі” жұмыс жоспарына сай жұмыс жүргізеді. 
Мақсаты: 

 жаңа бастаған педагогтердің үнемі өзін-өзі дамыту және өзін-өзі жетілдіру 

қажеттіліктерін қалыптастыру; 

 жас мамандарға кәсіби бейімделуге, шығармашылық қызметтің жеке 

стилін қалыптастыруға және жетілдіруге әдістемелік көмек көрсету. 

  

ЖПМ тыңдаушылары мен тәлімгерлерінің тізімі:  

№ Жас педагогтың  

аты-жөні 

Тәлімгері ПБК Байланыс 

телефондары 

1.  Ахметова Жанар  

Алжанбаевна 

Бекназарова 

Карлыгаш 

Шет тілі 
87716145883 

2.  
Сайлау Дана  

Мусаева Мухаббат 

Пазыловна 

Радиоэлектроника 

және байланыс 
87783420322 

3.  
Досметова Сабира 

Сакенқызы 

Пирназарова 

Кулдана 

Самениязовна 

Әлеуметтік – 

гуманитарлық 
87022946279 

4.  Агатаева Меруерт 

Канытбековна 
Әмірбекова Толқын 

Матеметика және 

информатика 
87753221323 



5.  
Ойыкбаева Жадыра  Әмірбекова Толқын 

Матеметика және 

информатика 
87011404797 

6.  Ғалымжанова 

Сәуле 

Ғалымжанқызы 

Джантурсынова 

Гулбану 

Бағдарламалау және 

автоматтандырылған 

жүйелер 

87786577740 

7.  

Семей Аяулым 
Убайдуллаева 

Индира 

Бағдарламалау және 

автоматтандырылған 

жүйелер 

87471452000 

8.  
Маликова Багила 

Артыкбаевна 
Досболов Бауыржан 

Бағдарламалау және 

автоматтандырылған 

жүйелер 

87781011474 

9.  Сүлейменова 

Жанат 

Файзуллаевна 

Шойынбаева Асель 

Бағдарламалау және 

автоматтандырылған 

жүйелер 

87713230110 

10.  
Бектасов Береке 

Тұрапұлы 

Убайдуллаева 

Индира 

Бағдарламалау және 

автоматтандырылған 

жүйелер 

87074883414 

11.  
Полатбекова Арай 

Науатбеккызы 

Джантурсынова 

Гулбану 

Бағдарламалау және 

автоматтандырылған 

жүйелер 

87017869307 

12.  
Бейбітбаева Нұргүл 

Құрманқызы 
Досболов Бауыржан 

Бағдарламалау және 

автоматтандырылған 

жүйелер 

87011144027 

13.  
Шертай Аяулым 

Болысбекқызы 

Жайыкбаева 

Эльвира  

Технологиялық 

процестерді 

автоматтандыру 

87782594266 

14.  Идия Айжан 

Дәулетқалиқызы 
Битемирова Қанипа 

Электроника және 

ақпаратттық жүйелер 
87021285646 

15.  Куандыкова Рабиға 

Женісқызы  
Мусалиева рабиға 

Электроника және 

ақпаратттық жүйелер 
87755578855 

16.  Пазылов Рустем 

Темирбекович 

Батырбекова Айгүл 

 
Дене тәрбиесі 87074326528 

 

Әрбір жас маманға тәлімгерлер бекітілген, олар сабаққа қатысады, оларды 

талдайды, проблемаларды анықтайды, күрделі тақырыптардың жоспарларын 

бірлесіп жасайды, бірлескен іс-шаралар өткізеді және т.б. Оқытушыға жеке 

көзқарас әрқайсысының әлеуетті мүмкіндіктерін ашуға және жұмысқа 

шығармашылық көзқарас танытуға мүмкіндік береді. 
Жас педагог мектебінің жоспары бойынша келесі тақырыптар мен 

сұрақтар бойынша жұмыс жүргізілді: 

1.     Оқу-жоспарлау құжаттамасы және оқыту қағидаларымен танысу. 
2.     Нормативтік және оқу-әдістемелік құжаттаманың мазмұнын зерделеу, 

оқу құжаттамасын ресімдеу, журналдарды толтыру. 
3.     Қазіргі сабаққа қойылатын әдістемелік талаптар. Сабақтың түрлері мен 

формалары. Оқыту әдістерінің сабақты ұйымдастыру формаларына 

сәйкестігі. 
4.     Сабақ өткізу кезінде АКТ қолдану. Компьютерлік технологияларды 

қолдана отырып сабақты жобалау. Жас мамандардың бейімделу 

ерекшеліктері. 
5.     Жалпы орта білім берудің жаңартылған мазмұнына 

көшу. Студенттердің білімін, іскерлігін және дағдыларын бағалау және 

бақылау тәсілдері. Балдық-рейтингтік бағалау жүйесі. 



6.     ЖПМ тыңдаушыларының шығармашылық есептері.  Жылдықтың 

қорытындысын шығару. Тыңдаушылардың сабақтарын талдау. 

 

2021 жылдың қыркүйек 

айын жас педагогтармен «Таныс 

боламыз»  атты тренингпен 

бастап, жас педагогтерді 

колледждің жергілікті 

актілерімен, "Жас педагог 

мектебі" туралы ережемен, 

колледждің ақпараттық-

техникалық базасымен, 

компьютерлік кабинеттегі 

қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулықпен, колледждегі сабақтың 

ерекшелігі, сабақ жоспарын құру әдістемесі, сабақ өткізу. (мерзімді 

басылымдарды, нормативтік құжаттарды пайдалану), білім беру үдерісін оқу-

әдістемелік қамтамасыз ету, оқу пәндерінің жұмыс бағдарламаларын әзірлеу 

технологиясы, оларды түзету; оқу журналын, студенттің жеке ісін жүргізу 

бойынша ұсыныстар (оқытушының жұмыс бағдарламасы туралы ереже). Жас 

және жаңадан қабылданған оқытушыларға тәлімгерлерді бекіту. Колледж 

педагогтарының ғылыми-әдістемелік, кәсіби қызметінің мониторинг жүйесі 

тақырыптар бойынша жұмыстарды колледж әдіскерлері Д.Балабекова мен 

М.Досжанова таныстыру жұмыстарын жүргізді. 

Жас мамандар оқу-жоспарлау құжаттамасын жасау талаптары мен 

ережелерімен, оқыту әдістемесінің мазмұнымен, студенттер қызметін 

ұйымдастыру түрлерімен танысты. Сабақ – бұл оқытушы мен студенттердің 

тәрбиелік, жеке өзара әрекеттесуінің уақыт шектеулі, ұйымдастырылған оқыту 

жүйесі, нәтижесінде білім, дағдылар игеріліп, олардың қабілеттері дамып, 

оқытушының тәжірибесі жетілдіріледі. Сабақтарды ұйымдастыруға қойылатын 

талаптар, сабақтың негізгі компоненттері, ұйымдастырушылық, мақсатты, 

ынталандырушы, коммуникативті, пәндік, технологиялық, бақылау, талдау 

сабақтарының нәтижелерін талдау қажеттілігі талқыланды. 
2021 жылдың қазан айында “Cабақты өткізу кезінде АКТ 

қолдану. Компьютерлік технологияларды қолдана отырып сабақты жобалау; 

қараша айында оқу әдістемелік бағыт бойынша жаңартылған білім мазмұны 

бойынша «Сабақтағы кері байланыс» тақырыбында шеберлік сағатын  қазақ тілі 

мен әдебиеті ПБК меңгерушісі Ә.Нұрбекова жүргізді. 

Колледж әдіскері Д.Балабекованың басшылығымен “Студенттердің 

білімін, іскерлігін және дағдыларын бағалау және бақылау тәсілдері. Балдық-

рейтингтік бағалау жүйесі ” тақырыбында семинар ұйымдастырылып, әр жас 

маманға жеке кеңестер берілді. 

2022 жылдың мамыр айында 

«Преимущества и трудности модульно-

кредитной технологии. Трудовая 

деятельность при составлении РУП при 

подготовке техника-электромеханика 

КИПиА» тақырыбында автоматтандыру 



және басқару ПБК оқытушысы Э.Жайыкбаева шеберлік сағатын өтті. 

2022 жылдың мамыр айында колледж әдіскері Д.Балабекова «IT 

TECHNOLOGIES FOR TEACHERS» тақырыбындағы шеберлік сағаты ашық деп 

жариялады. Шеберлік сағаты білім беруді цифрландыру мақсатында онлайн 

платформаларды сабақ барысында қолдануды үйрету: «Padlet» платформасын 

қолдануды меңгеру; «Edpuzzle» платформасында жұмыс жасау арқылы 

педагогтың шығармашылық қабілетін дамыту; «LearningApps» және «Quzizz» 

платформаларында тапсырмалар жасауды үйрену мақсаты мен міндеті 

таныстырылды. Тақырыбының өзектілігі жайында, «Болашақ – технологиялар 

мен инновациялардың еншісінде. Жастар осы мәселеге баса назар аударуы 

қажет»,- деп ел Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев жолдауында көрсетілгендей 

білім беру саласындағы қолданылатын ақпараттық технологияларға баса назар 

аудару керек екендігіне тоқталды. Шеберлік сағатта осы саладағы біршама 

мәселелерді ортаға салып, оқыту үдерісін тиімді жоспарлау негізінде білім 

сапасын арттыру жолдары нақты қарастыратындығына сенім артып, 

қатысушыларға сәттілік тіледі. 

 

2021-2022 оқу жылы барысында біліктілікті арттыру курстарыннан 

 өткен жас педагогтар: 

Оқытушының 

аты-жөні 

Біліктілікті арттыру 

курсының тақырыбы 
Курсты өту 

мерзімі 
Курсты өткен 

орны 

Сайлау Дана 

Ерболқызы 

1) «Педагогтердің цифрлық 

құзырлығын дамыту»; 

2) «Техникалық және 

кәсіптік, орта білімнен 

кейінгі білім беру 

жүйесінің педагогі:еңбек 

фунцияларын жетілдіру» 

15.10.21 

36 сағат 

16.05-06.06. 

108 сағат 

«Өрлеу БАҰО» АҚ 

«Talap»   КЕАҚ 

Семей Аяулым 

Нұрболқызы 

1) «Педагогтердің цифрлық 

құзырлығын дамыту»; 

2) «Техникалық және 

кәсіптік, орта білімнен 

кейінгі білім беру 

жүйесінің педагогі:еңбек 

фунцияларын жетілдіру» 

13.10.21 

36 сағат 

18.04-06.05. 

108 сағат 

03.12.2021ж. 

72 сағат 

02.12.2021ж. 

«Өрлеу БАҰО» АҚ 

«Talap»   КЕАҚ 

ҚРБжҒМ. Ғылым 

комитеті Экономика 

институты 

«Bilim Land» ЖШС  



3) «Научные исследования: 

теоретические основы и 

анализ данных» 

4) «OnlineMektep арқылы 

қашықтықтан оқытуды 

қалай ұйымдастыруға 

болады?» 

36сағат. 

Маликова Багила 

Артыкбаевна 

1) «Педагогтердің цифрлық 

құзырлығын дамыту»; 

2) «Техникалық және 

кәсіптік, орта білімнен 

кейінгі білім беру 

жүйесінің педагогі: еңбек 

функцияларын жетілдіру» 

14.10.21 

36 сағат 

18.04-06.05 

108 сағат 

«Өрлеу БАҰО» АҚ 

«Talap»   КЕАҚ 

 

Полатбекова Арай 

Науатбеккызы 

1) «Педагогтердің цифрлық 

құзырлығын дамыту»; 

2) «Техникалық және 

кәсіптік, орта білімнен 

кейінгі білім беру 

жүйесінің педагогі: еңбек 

функцияларын жетілдіру» 

15.09.21 

36 сағат 

16.05-6.06. 

108 сағат 

«Өрлеу БАҰО» АҚ 

«Talap»   КЕАҚ 

 

Шертай Аяулым 

Болысбекқызы 

1) «Педагогтердің цифрлық 

құзырлығын дамыту»; 

2) «Техникалық және 

кәсіптік, орта білімнен 

кейінгі білім беру 

жүйесінің педагогі: еңбек 

функцияларын 

жетілдіру» 

15.09.21 

36 сағат 

16.05-6.06. 

108 сағат 

«Өрлеу БАҰО» АҚ 

«Talap»   КЕАҚ 

 

Идия Айжан 

Дәулетқалиқызы 

1) «Педагогтердің цифрлық 

құзырлығын дамыту»; 

2) «Техникалық және 

кәсіптік, орта білімнен 

кейінгі білім беру 

жүйесінің педагогі: 

еңбек функцияларын 

жетілдіру» 

15.09.21 

36 сағат 

16.05-6.06. 

108 сағат 

«Өрлеу БАҰО» АҚ 

«Talap»   КЕАҚ 

 

Назаров Мирзабек 

Алиакбаругли 

1) «Педагогтердің цифрлық 

құзырлығын дамыту»; 

2) «Техникалық және 

кәсіптік, орта білімнен 

кейінгі білім беру 

ұйымдарында білім беру 

процесін академиялық 

дербестікті есепке ала 

отырып модельдеу»; 

3) «Техникалық және 

кәсіптік, орта білімнен 

кейінгі білім беру 

жүйесінің педагогі: 

15.09.21 

36 сағат 

11.10-04.12 

108 сағат 

16.05-6.06. 

108 сағат 

«Өрлеу БАҰО» АҚ 

«Talap»   КЕАҚ 

 



 

Колледж оқытушылар курс барысында меңгерген білік-дағдыларын, 

әсерлерімен бөлісе отырып, өз ісінің нағыз шебері ғана жоғары жетістікке 

жететіндігін айта отырып, курсты өткізген тренерлеріне,  «Талап» КЕАҚ-ның 

ұжымына ризашылықтарын білдіреді. 

 

 

еңбек функцияларын 

жетілдіру» 

Пазылов Рустем 

Темирбекович 

1) Орта білім мазмұнын 

жаңарту аясында «Дене 

шынықтыру» жалпы білім 

беру пәні бойынша 

27.09.-08.10 

80 сағ. 
«Өрлеу БАҰО» АҚ 

Бейбітбаева 

Нұргүл 

Құрманқызы 

1) «Педагогтердің цифрлық 

құзырлығын дамыту»; 

2) «Техникалық және кәсіптік, 

орта білімнен кейінгі білім 

беру жүйесінің педагогі: 

еңбек функцияларын 

жетілдіру» 

18.04-06.05 

108 сағ.  

Куандыкова Рабиға 

Женісқызы 

1) «Цифровая компетентность 

педагога. Эффективное 

онлайн-занятие»  

2) «Педагог системы 

технического и 

профессионального, 

послесреднего образования: 

совершенствование трудовых 

функций»  

 

 

29.03.-15.04. 

108 сағ. 

ООП «SKLAD»  

 

TALAP 

коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 

    



 

 

 
 

Сонымен қатар, оқу жылы барысында колледждің жас  педагогтері 

колледжішілік іс –шараларға белсенді қатысысты. Атап айтсақ, 2022 жылдың 12 

сәуір күні «Қаныш аға – адамзат ғұламасы» тақырыбындағы қазақтан шыққан 

тұңғыш академик Қаныш Сәтпаевтың  өмірі мен қызметіне арналған студенттер 

арасындағы ғылыми-практикалық конференция өтті. Қатысушылар ғалымның ел 

дамуына қосқан өлшеусіз үлесі туралы әңгімелеп, оның геология саласына 

сіңірген еселі еңбегін жастарға үлгі етті. Академиктің бастамасымен Қазақ КСР 

Ғылым академиясы құрылып, Қазақстанның металлогения мектебінің негізі 

қаланды. Ал, Балқаш, Мұғалжар, Торғай, Қостанай және Жезқазған өңіріндегі 

кен орындарын игеру Сәтбаевтың есімімен тығыз байланысты. Бүгінгі шара 

Қаныш Имантайұлының 12 сәуір – туған күніне орай ұйымдастырылды. 

Колледжіміздің жаңалыққа жаны құмар, іздемпаз баяндамашы студенттеріміз: 

511топ білім алушысы Каримжанова Сабина, 115 топ білім алушысы Арыстан 

Ерлен, 901 топ білім алушысы Керимбаева Аяулым, 801 топ білім алушысы 

Лесбек Айсана, 5001 топ білім алушысы Ахметқали Қазыбек, 114 топ білім 

алушысы Игамбердиева Рахила, 1002 топ білім алушысы Сейтова Амина, 4001 

топ білім алушысы Ахметханов Абзал, 101 топ білім алушысы Турдалиева 

Ақерке, 401 топ білім алушысы Мухамеди Аима, 202 топ білім алушысы Халов 

Ибрахим, 114 топ білім алушысы Айдаркулова Жулдыз, 502 топ білім алушысы 

Туребеков Бекзат белсенді қатысқаны үшін колледж директорының Алғыс хат, 

сыйлықтармен марапатталды. 



Жеке тұлғаны дамытып, оның білімге деген сенімін нығайту, оқуға, 

ғылымға  қызығушылығын оятып, ынтасын арттыруды мақсат еткен жетекшілік 

еткен колледжіміздің жас педагогтары: Семей Аяулым, Идия Айжан, 

Қуандыкова Рабиға, Маликова Багила, Сугурова Гульнур, шығармашылық 

табыстар тілей отырып, әдістемелік кабинеттің атынана Алғыс білдірді. 

«Worldskills Shymkent-2022» қалалық чемпионатында «Web - технология» 

құзыреттілігі бойынша сарапшы ретінде қатысты. Дегенмен, жас маман 

Маликова Бағила, Куандыкова Рабиға «Электроника» компетенциясы бойынша 

компатриот болып қатысушылардың жұмыстарын бағалады. 

 

   
 

 
 

 



 

  
2021-2022 оқу жылы барысында колледждің жас педагогтары жоспар 

бойынша ашық сабақтар мен ашық тәрбие сағаттарын өткізді.  

Маликова Бағила  «Web-

бағдарламалау» пәнінен «CSS-те 

тізімдер құру» тақырыбында және 

«Компьютерлік  техниканы  пайдалану 

мен қызмет көрсету» пәнінен 

«Компьютерлік жүйеге және 

комплекске профилактикалық қызмет 

көрсету» тақырыбында ашық сабақтар 

өтті. Пәндер бірлестігінің жоспары 

бойынша  «Бағдарламашылар 

апталығында»  2 курс арасында 

«Pro_Start» стпорттық сайысын ұйымдастырды. "WEB бағдарламалау" пәнінен 

(CSS, Javascriptбағдарламалау тілдері) атты оқу-әдістемелік құралын жасады. 

Ғалымжанова Сәуле Ғалымжанқызы 

04.03.2021ж. ҚР. Президенті 

Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру» атты бағдарламасын 

негізгі ала отырып, нәзік жанды 

аруларымыздың қоғамдағы рөлінің 

айтарлықтай екендігін дәлелдеп, оларға 

қуаныш сыйлау, студенттердің оларға ізгі 

ниеттерін көрсету мақсатында  "8 Наурыз 

– Халықаралық әйелдер күні!" 

тақырыбында 1011 топ білім алушылары 

қатысуымен жоспар бойынша ашық 

тәрбие сағатын өтті. Іс шарада өзін жақсы 

ұстады, балдар белсенді қатысты. Жоспар 

бойынша уақытында аяқтады, мақсатына жетті. 

Пәндер бірлестігінің жоспары бойынша «Бағдарламашылар апталығында» 

колледж білім алушылары арасында «Туған жер алтын бесігім!» тақырыбында 

қабырға газеттері сайысын ұйымдастырды. 

«Ата-аналардың баламен қатынасына топ жетекшісінің психологиялық 

көзқарасы» тақырыбында психологиялық тренинг ұйымдастырды, ата-аналар 



жиналысында өзінің шеберлігі мен білімділігінің арқасында тренингті жоғары 

дәрежеде жүргізід. Ата-аналарға ой толғатар сұрақтар қойып, олардың іс-

әрекетін дұрыс бағалап,нәтижелерін дұрыс көрсете алды, ата-аналар үлкен әсер 

алды.  

Полатбекова Арай жоспары бойынша «Бағдарламашылар апталығында» 

колледж білім алушылары арасында «Кітап пайдалы ма? Интернет пайдалы ма?» 

тақырыбында дебат сайысын ұйымдастырды. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Жас маман Куандыкова Рабиға 

Женісқызы жоспар бойынша  

«Электрорадиоизмерения» пән бойынша 

«Роль электрического тока в нашей жизни» 

тақырыбына ашық сабақ өткізді. 

 

 

 
Жас маман Агатаева Меруерт 

Канытбековна ҚР Президенті 

Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласының «Мамандығым мақтанышым» атты 

1 курс білім алушылары қатысуымен жоспар бойынша ашық тәрбие сағатын 

өтті. Іс шарада өзін жақсы ұстады, балдар белсенді қатысты. Жоспар бойынша 

уақытында аяқтады, мақсатына жетті. 

  

 



Жас маманАхметова Жанар Алжанқызы 01.12.2021ж.ҚР Президенті 

Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық 

мақаласының «Оқуға құштар мектеп-оқуға құштар ұлт» жобасы аясында  "Ел 

ертеңін ойлаған Елбасы" тақырыбында 101 топ білім алушылары қатысуымен 

жоспар бойынша ашық тәрбие сағатын өтті. Іс шарада өзін жақсы ұстады, балдар 

белсенді қатысты. Жоспар бойынша уақытында аяқтады, мақсатына жетті. 

Колледж білім алушылары арасында наурыз  айында «Нұр себеле, 

Ұлыстың ұлы күні!» тақырыбында игі істер жасау іс шарасын 

ұйымдастырды.Сонымен қатар, ІІ курс білімалушылары арасында 

«А.Байтұрсынов-ұлт ұстазы»  тақырыбында зияткерлік сайысы шет тілі ПБК 

оқытушысы Г.Сугурова мен бірігіп өтті. Топқа бөлініп, сайыс өте тартысты өтті, 

білім алушылар үлкен әсер алды.  

 
Жас маман Досметова  Сабира Сакенқызы "Азаматтық құқық негіздері" 

тақырыбында 281 топ білім алушылары қатысуымен жоспар бойынша ашық 

тәрбие сағатын өтті. Іс шарада өзін жақсы ұстады, балдар белсенді қатысты. 

Жоспар бойынша уақытында аяқтады, мақсатына жетті. 

 

 
 

Жас маман Сайлау Дана Ерболқызы колледж жастар комитетінің жанынан 

құрылған «Studlife» студенттік  парламенттің жетекшісі ретінде түрлі облыстық, 

қалалық сайыстарға , жобаларға студенттерді қатыстырды. Елбасы медалі, Топ-

100-үздік студент, Әлеуметтік–студенттік кредит колледж студенттері өткізілді. 

Білім алушылары қатысуымен жоспар бойынша іс - шарада өзін жақсы ұстады, 

балдар белсенді қатысты.  



 

      

 

 
Жас маман Сулейменова Жанат Файзуллаевнақызы 2022жылдың 15 

наурыз күнің «Жоғарғы деңгейдегі бағдарламалау» пәнінен «Python дағы 

математикалық функциялар» тақырыбында ашық сабақ. Кураторлық топпен 

«Наурыз – Ұлыстың ұлы күні»т ақырыбында ашық тәрбие сағатын  өткен. 24 

мамыр күні кураторлық топпен 114 тобымен, 2021-2022 оқу жылына Шымкент 

қаласы білім басқармасының ұсынымдарына сәйкес мамыр маусым айларына 

арналған Политехникалық колледжінің тәрбие іс шараларының кестесі бойынша, 

студенттердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, өзін өзі қол жұмсауға, ерте 

жүктіліктің алдын алу тақырыбында тәрбие сағатын өтті. Іс шарада өзін жақсы 

ұстады, балдар белсенді қатысты.  
 

 
 

Шертай Аяулым Болысбекқызы 

29-қараша күні 201-тобымен 

Электрорадиоматериал пәнінен Қиын 

балқитын материалдар және олардың 

таңбалануы тақырыбында ашық сабақ өтті.  

201-тобында желтоқсан айында 

«Электротехниканың теориялық негіздері»  

сабағынан қорытынды бақылау жұмысы 

бойынша тапсырмаларды дайындау Аяулым 



Болысбекқызына тапсырдым. Уақытында дайындап, есепті тапсырды.  

Жас педагогтармен жұмыс олардың педагогикалық шеберлігін 

қалыптастыруға көмектесті. Келесі оқу жылында жас оқытушылармен, 

оқытушы-тәлімгерлермен және әдіскерлермен «келесі қателіктерге жол бермеуге 

тырысыңыз…», «сабақты қалай тиімді және тиімді ету керек?”» және т. б.алдағы 

тұрған жұмыстар жалғасатын болады. 
Қорытынды. Жас педагогтардың бейімделу кезеңі сәтті өтті. Жас 

педагогтарға әкімшілік және педагог-тәлімгерлер теориялық білімді жетілдіру, 

кәсіби шеберлікті арттыру мәселелерінде әдістемелік көмек көрсете білді. 

 2021-2022 оқу жылындағы колледж оқытушылары мен жас 

педагогтердің баспа беттеріне жариялаған материалдары: 

Оқытушының аты- 

жөні 

Мақаланың тақырыбы Баспаның 

атауы 

Мерзімі 

Маликова Багила 

Артыкбаевна 

1.  «Білім берудегі 

ақпараттық 

технологиялардың 

маңызы» 

Республикалық 

ғылыми -әдістемелік, 

ақпараттық-танымдық 

педагогикалық 

журнал «Қазақ 

педагогикасы» 

Наурыз 

2022ж. 

Сүлейменова 

Жанат 

Файзуллаевна 

1. «Нәтижелі білім берудің 

көзі–ақпараттық 

технология»  

2. «Payhton жоғары деңгейлі 

бағдарламалау тілі»  

«Шебер Ұстаз» 

Ресбупликалық 

Педагогикалық 

ғылыми –әдістемелік 

журналына  

Ақпан 

2021ж. 

Қазан 

2021ж. 

 

Семей Аяулым 

Нұрболқызы 

«Мұғалімнің цифрлық оқыту 

жағдайында бақылау мен 

бағалау іс-әрекетін жүргізуге 

дайындығын қалыптастыру 

әдістемесі» 

«Әуезов оқулары-20: 

Мұхтар Әуезов 

мұрасы – ұлт 

қазынасы» 

М.О.Әуезовтің 125-

жылдығына арналған 

халықаралық 

ғылыми–тәжірибелік 

конференция 

еңбектері 2022ж.-Б. 

248-251 

Маусым 

2022ж. 

Агатаева Меруерт 

Канытбековна 
«|Мамандығым мақтанышым» 

BILIMSHINI.KZ 

Республикалық 

Ұстаздар сайтында 

Желтоқсан 

2021ж. 

Куандыкова Рабиға 

Женісқызы  

1)Структура провода и 

кабелей  

2) Компьютерлік желілерді 

жуктеу. Компьютерлік 

желілердің функционалды 

түрлері:жергілікті, глобалды, 

корпоративті  

3) Кіріспе.Негізгі 

ақпарат.Интернет 

тарихы.Интернеттің 

жалпыланған құрылымы  

Сайт «Инфоурок» 

 

Мамыр 

2022ж. 



Сайлау Дана 

Ерболқызы 

«Жаңа Қазақстан 

экономикасының 

трансформациясы» 

Халықаралық 

ғылыми-практикалық 

конференция 

материалдары 

Мамыр 

2022ж. 

Пазылов Рустем 

Темирбекович 

1) «Шахмат–жүйрік ойдың 

жетекшісі», 

2) «9 ҚҰМАЛАҚ 

ҚАЗАҚТЫҢ ҰЛТТЫҚ 

ОЙЫНЫ» 

 

«АДАМИ 

КАПИТАЛ»ХАЛЫҚА

РАЛЫҚ БІЛІМ 

ҒЫЛЫМ ЖУРНАЛЫ; 

«ҰЛТ МЕКТЕБІ» 

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ 

ӘДІСТЕМЕЛІК 

ЖУРНАЛ 

№04.03. 

2022Ж. 

№09.10. 

2021Ж. 

Джантұрсынова Г. «Жаңартылған білім мазмұны 

теория,тәжірибе, практика» Айғақ 2021жыл №3 Қаңтар 

Түлепбергенова Р. Қашықтықтан оқытудың 

тиімділігі. Айғақ 2021жыл №4 Қаңтар 

Пірназарова К. Қашықтан оқытуға құқық 

негіздері пәнінің 

маңыздылығы 

Айғақ 2021жыл №6 Ақпан 

Альжанова Г. Жалпы экологиялық 

мәселелер. Айғақ 2021жыл №8 Ақпан 

Адасханова Ұ. Сандық дәуірдегі колледж 

кітапханасы:мүмкіндіктер мен 

мәселелер. 

Білім шыңы-ғылым 

сыры. 2021жыл №5-6 
Мамыр 

Убайдуллаева И. И мониторинг,и творчество. 
Панорама Шымкента 

2021год №83 
Қазан 

Пірназарова К Тәуелсіздік -тұғырым 
Шымкент келбеті 

2021жыл №84 
Қазан 

Баймахан А. Абайдың «Ескендір» 

поэмасы, қара сөздері. 

«Бесінші сөзі», «Он 

тоғызыншы сөзі» 

Білім шыңы-ғылым 

сыры. 2021жыл №10 
Қазан 

Пірназарова К. Балаға әуелден дұрыс тәрбие 

беру керек 
Әділет. 2021жыл №30 

 
Қазан 

Бахбергенов К. Дистанционное обучение 

плюсы и минусы. 
Панорама Шымкента 

2021жыл №98 
Желтоқсан 

Адасханова Ұ. Көп оқитын көп біледі. 
Шымкент келбеті 

2021жыл №99 
Желтоқсан 

Адасханова Ұ. Тәуелсіздігіміздің 30 

жылдығына-30 кітап 
Оңтүстік Қазақстан 

№182-183 
Желтоқсан 

Мырзатаева З. Ең басты құндылығымыз. 
Шымкент келбеті 

2021жыл №100 
қаңтар 

Абдукадырова У. 

 

Право выбрать курс 
Панорама Шымкента 

2021жыл №98 
Желтоқсан 



Тажбенова Ж. Түйсіндеулер 

Білім шыңы №12 Желтоқсан 

Алтынова Б. Білім беруде инновайиялық 

оқыту техгологиясын қолдану 

арқылы оқу-тәрбие үрдісін 

жандандыру 

Қазақ педагогикасы 

2021жыл №22 (88) 
Қараша 

 

 Колледж оқытушылары педагоикалық іс-тәжірибелерді жинақтау және 

тарату мақсатында ISBN номерін алып баспаханада жұмыстарын жариялайды. 

2021 жылы қыркүйек айында  әдістемелік кеңес мақұлдаған әдістемелік 

құралдардан колледждің әлеуметтік-гуманитарлық ПБК оқытушысы 

К.Пирназарованың Алматы қаласы «Альманахь» баспасынан жарық көрген 

«Құқық негіздері» пәнінен лекция және тапсырмалар жинағы жарық көрді. 

Математика пәнінің оқытушысы У.Сейдалиеваның «Дифференциалдық 

теңдеулер» әдістемелік нұсқаулығы Алматы қаласы «Эпиграф» баспа үйінен 

жарық көрді.  

 

«Жас маман» бағдарламасының орындалуы 

              «100/200» қағидаты бойынша «Жас маман» жобасы шеңберінде еңбек 

нарығында сұранысқа ие білікті кадрларды даярлауды, сондай-ақ ТжКБ және 

ЖОО-кейінгі білім беру ұйымдарында кәсіпкерлік негіздерін оқытуды 

ұйымдастыру және қаржыландыру қағидаларын бекіту туралы ҚР Білім және 

ғылым министрлігінің 2018 жылғы 26 қарашадағы №646 бұйрығы негізінде білім 

басқармасына қарасты 7 мемлекеттік колледждерде «Жас маман» жобасы іске 

асырылуда. Соның бірі  Шымкент қаласы білім басқармасының 

«Политехникалық колледжі» МКҚК-на республикалық бюджеттен бөлінген 

бөлінген 288,435.140 теңге қаражатқа Шымкент қаласының «Мемлекеттік сатып 

алу басқармасымен» ашық конкурс тәсілі арқылы жарияланып, 07140900 

«Радиотехника, электроника және телекоммуникация» мамандығына қажетті 

соңғы үлгідегі заманауи құрал-жабдықтармен аспаптар, сатып алынды. 

Жоспарланған 147 413 700 теңге қаражаттың, келісім шарт бойынша 94 636 500 

теңгеге сатып алулар жасалынып, 39 427200  теңге үнемделді, ал 13 350000 теңге 

бюджетке қайтарылды. 

«Жас маман» жобасы бойын сатып алынған құрал-жабдықтар 

 

№ 

п/п 

Атауы Жоспарланған 

сома (тенге) 

Келісім шарт 

сомасы 

(тенге) 

Экономия 

(тенге) 

1 
«Талшықты-оптикалық 

байланыс желілерін 

орнату, жөндеу және 

20 812,2 11 760,0 9 052,2 



техникалық қызмет 

көрсету» оқу-тәжірибелік 

кешені 

3 Идентификаторлар 5 785,6 5 784,9 0,7 

4 
Оптикалық 

рефлектометрі 
32 285,3 29 056,8 3 228,5 

5 

Талшық сынықтарын 

жинауға арналған 

контейнері бар дәл 

кескіш(Скалыватель 

прецизионный с 

контейнером для сбора 

осколков волокна) 

2 825,1 2 822,4 2,7 

6 

Телефонистің тестті 

трубкасы (Тестовая 

трубка телефониста) 

8 468,7 3 600,0 4 868,6 

7 

Оптикалық дәнекерлеу 

аппараты(Сварочный 

аппарат оптический) 

40 442,2 18 174,6 22 267,6 

8 Серверлі компьютер  3 130,8 3 124,8 6,0 

9 Wifi ip камера 1 009,8 1 009,3 0,4 

10 
Электроника және электр 

зертханасы 
13 545,2 13 545,1 0,1 

11 Домофон жинағы 559,2 559,1 0,1 

12 
Қауіпсіздік және өрт 

сигнализациясы 
724,0 724,0 0,0 

13 Ноутбук  4 475,7 4 475,5 0,2 

    147 413,7 94 636,5 39 427,2 

 «Жас маман» жобасы аясында екі мамандықтың біліктіліктері бойынша 

жүзеге асуда. Олар: 07140900–«Радиотехника, электроника және 

телекоммуникациялар» 3W0714901 Телекоммуникациялық жабдықтар мен 

байланыс арналарын электромонтаждаушы-реттеуші,  07130200 – «Электрмен 

қамтамасыз ету» 4S07130202 техник-электрик біліктіліктері бойынша 50 студент 

білім алуда. 

 

 

 



Республикалық, халықаралық конференцияларға, байқауларға қатысу 

2021 жылдың 18 ақпанда «Радиоэлектроника және байланыс» ПБК 

оқытушысы Мусаева М.П «Телекоммуникациялық технологиялар» 

бағдарламасын іске асыруда телекоммуникацияның алар орны тақырыбындағы 

студенттік конференция. Жас ұстаз мамандарға арналған V «Үздік жас педагог-

2021» Республикалық сайысына ұсынылған жұмысы негізінде марапатталады. 

Шымкент қаласы білім басқармасының әдістемелік орталығының 

ұйымдастыруымен республикалық «Үздік педагог-2021» атағын беру 

конкурсының қалалық кезеңінде колледж оқытушысы М.Досжанова І дәрежелі 

дипломмен марапатталды. Сонымен қатар Шымкент қаласы білім 

басқармасының әдістемелік орталығының орыс тілді аудиторияларда қазақ 

тілңнен сабақ беретін мұғалімдер арасында өткен «Үздік оқытушы - 2021» 

байқауында қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы Ә.Нұрбекова  ІІІ орынды 

иеленді. 

 «Talap» КЕАҚ-ның ұйымдастыруымен онлайн форматта қазан айынан 

желтоқсан айына дейін «Үздік 100 студент-2021» конкурсына Политехникалық 

колледжінің 3 курс студенті Әріп Сүндет интернет ресурста дауыс беру 

нәтижесінде жеңімпаз атанды. 

         23.12-24.12. 2021 жылы «ОҚМА»АҚ жанындағы  медицина колледжінің 

ұйымдастыруымен қалалық пікірсайыс турнирі өтілді. Тақырыптар бойынша 

қалалық колледждер апф форматы бойынша пікір таластырды. Политехникалық 

колледж студенттері Шүкірбай Ердәулет және Қилыбай Дайыржан қатысты ал, 

Ахметқали Қазыбек басқа колледж пікірсайысшыларына төрелік етті. Қалалық 

пікірсайыс турнирі қорытындысы бойынша Политехникалық колледжі II – 

орынды иеленді. 

         Шымкент қаласы білім басқармасының «Талап» КЕАҚ-ның колледждегі 

педагогикалық идеялар, бастамалар және жобаларды анықтау мақсатындағы 

2021жылы 01 қазаннан бастап 10 желтоқсанға дейін болатын 3 кезеңнен тұратын 

инновациялық жұмыстардың республикалық конкурсқа ІТ саласы бойынша 

колледж оқытушыларынан Ш.Баумуратова мен Г.Джантурсынова конкурстың 

бірінші кезеңінен өтіп, 8 инновациялық жұмыстың ішінде, республикалық 

деңгейде бағаланды. 

2021 жылдың 06.11-10.11 күндер аралығында Нұр-сұлтан қаласында 

жұмысшы мамандықтарының дәрежесін арттыру және дәріптеу  мақсатында 

«WorldSkills Kazakhstan 2021» VІ Республикалық кәсіби шеберлік 

чемпионатында «Ақпараттық кабельдік желілер» құзыреттілігі бойынша 

колледж оқытушысы Ж.Матиевтің жетекшілігімен С.Ульжебаев ІІ-ші орынды, 

«Бизнес үшін бағдарламалық шешімдер» құзыреттілігі бойынша колледж 

оқытушысы Т. Орынбасарованың жетекшілігімен К.Шепелев «Үздік маман» 

номинациясы медалімен, дипломмен марапатталғандығына атап айтты.  



М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінің 

ұйымдастыруымен Қ.Р.Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған «Көркем тіл. 

Көркем сөз. Көркем ой» байқауында жоғарғы деңгейде өнер көрсеткені үшін 1 

курс студенті Аппаққұл Айым Гран Приді иеленіп, Дипломмен марапатталды. 

Жетекшісі қазақ тілі мен әдебиеті оқытушысы А.Баймахан Алғыс хатпен 

марапатталды. 

2021 жылдың 25-26 қазан аралығынада Шымкент қаласының ішкі саясат 

және жастар істері жөніндегі басқармасы «Жастар ресурстық орталығы» КММ-

нің және Шымкент қаласы дене шынықтыру және спорт басқармасының 

ұйымдастыруымен мектеп, жоғары және орта арнаулы оқу орындары арасында 

«Шымкент жастар лигасы» жобасы өтті. Жобаға Политехникалық колледжінің 

белсенді студенттері “Үздік фан клуб” номинациясында жүлделі І-ші орын 

иеленді, арнайы сыйлықтармен марапатталды . 

2021 жылдың 02-15 желтоқсан аралығында Шымкент қаласы студенттері 

арасында өткен Қ.Р Тәуелсіздігінің 30 жылдығы және Қажымұқан 

Мұнайтпасовтың 150 жылдығына арналған спартакияда да, жарыстың шахмат 

түрінен Политехникалық колледжінің белсенді студенттері жүлделі І-ші орынды 

иеленді.  

«WorldSkills Shymkent – 2022» аймақтық чемпионатында "Ақпараттық 

кабельдік жүйелер" құзыреттілігі бойынша жоғары кәсіби шеберлігімен үздік 

нәтиже көрсеткені үшін Шымкент қаласы политехникалық колледжінің 1 курс 

студенті Усербаев Асыл 3 дәрежелі дипломмен марапатталды. 

Жетекші:Ақболатова Гүлнара Мұхтарқызы. 

«WorldSkills Shymkent – 2022» аймақтық чемпионатында "Электроника" 

құзыреттілігі бойынша жоғары кәсіби шеберлігімен үздік нәтиже көрсеткені 

үшін Шымкент қаласы политехникалық колледжінің 2 курс студенті  Талқанбай 

Дулат 1 дәрежелі дипломмен марапатталды. Жетекші:Ешетова Нурбиби 

Сугиралиевна 

«WorldSkills Shymkent – 2022» аймақтық чемпионатында "Өндірістік 

автоматика" құзыреттілігі бойынша жоғары кәсіби шеберлігімен үздік нәтиже 

көрсеткені үшін Шымкент қаласы политехникалық колледжінің 211 топ студенті 

Н. Манақ 1 дәрежелі дипломмен марапатталды. Жетекші: Ә.Қ.Киізбай  

«WorldSkills Shymkent – 2022» аймақтық чемпионатында "Өндірістік 

автоматика" құзыреттілігі бойынша жоғары кәсіби шеберлігімен үздік нәтиже 

көрсеткені үшін Шымкент қаласы политехникалық колледжінің 211 топ студенті 

211-топ студенті Б. Сманбеков ІІІ-дәрежелі дипломмен марапатталды. Жетекші: 

А.П.Алпейс  

«Worldskills Shymkent-2022» аймақтық кәсіби шеберлік чемпионатында, 

"Интернет вещей" құзыреттілігі бойынша колледждің арнайы пән оқытушылары  

Н.Жайлауов, Д.Досымбекова бас сарапшы ретінде қатысып, сертификатпен 

мараппатталды  (23-26 мамыр 2022 ж)  



«Worldskills Shymkent-2022» қалалық кәсіби шеберлік чемпионатында, 

"Веб-дизайн және әзірлеу" құзыреттілігі бойынша Жетписбаев Чингизхан      І -

орынды иеленді (мамыр 2022 ж) Жетекші: Б.Маликова 

Шойымбаева А.А. жоба жетекшісі 23-26 мамыр аралығында 

«WORLDSKILLS SHYMKENT -2022» аймақтық кәсіптік –шеберлік 

чемионатында  «Графикалық дизайн» құзіреттілігі бойынша Кәсіби шебер 

студенттерді даярлауда жоғарғы жетістіктерін көрсеткені үшін Алғыс хзатпен 

марапатталды. 23-26 мамыр  аралығында «WORLDSKILLS SHYMKENT-2022» 

аймақтық кәсіптік – шеберлік чемионатында  «Графикалық дизайн» құзіреттілігі 

бойынша 192 тобының студенті Бочкарьев Илья 1 орынды иеленіп, Астана 

қаласында өтетін чемпионатқа жолдама алды.  

2022 жылдың 27 мамырда «Worldskills Shymkent-2022» VI Республикалық 

кәсіби шеберлік чемпионатында, "Бизнес үшін бағдарламалық шешімдер" 

құзыреттілігі бойынша  колледж оқытушысы Т.Орынбасарова сарапшы-

компатриот ретінде қатысып,  сертификатпен мараппатталды  «Worldskills 

Shymkent-2022» VI Республикалық кәсіби шеберлік чемпионатында, "Бизнес 

үшін бағдарламалық шешімдер" құзыреттілігі бойынша Умаров Сагди III 

орынмен мараппатталды.  

2022 жылдың 23-26 мамыр аралығында өткен «WORLDSKILLS 

SHYMKENT – 2022» аймақтық чемпионатында «Web-дизайн және 

бағдарламалау» құзіреттілігі бойынша үздік нәтиже көрсетіп, І орынды 192 топ 

студенті Жетписбаев Чингиз иеленді.  

Шакирова А «WORLDSKILLS SHYMKENT -2022» аймақтық кәсіптік – 

шеберлік чемионатында  «Графикалық дизайн» құзіреттілігі бойынша 

сертификат алды. «Молодежь –будущего нового Казахстана» атты 

Республикалық чемпионаттан Жетписбаев Чингизхан және Умаров Сағди І 

дәрежелі дипломмен марапатталды. Жетекшісі: Г.Джантурсынова   

 

Білім беруді дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған бағдарламасы 

бойынша көрсеткіштер 

№ Көрсеткіштер 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Мемлекеттік білім беру 

тапсырысы бойынша 

жұмысқа орналасу 

үлесі(%) 

73,1% 84% 84% 85% 85% 85% 

3 «Worldskills» 

стандарттарына сәйкес 

емтихан өткізу (%) 

- - - -   

4 Дуальды оқыту (%) 9,1% 8,3% 11,8% 15,2% 21,2% 42,4% 

5 «Жас сарбаз» әскери- 124 124 124 124 124 124 



патриоттық клубына 

колледж студенттерін 

қамту 

6 «Жас маман» жобасы 

шеңберінде 

материалдық-

техникалық базаны 

нығайту. 

-      

 

Оқу-әдістемелік жұмыстар (семинарлар, дөңгелек үстелдер және т.б) 

           2021 жылдың қыркүйек айында жас мамандармен, тәлімгерлермен  «Мен - 

жас ұстазбын...» тақырыбында дөңгелек үстел өтілді.  

2021 жылдың 25 қарашада колледж оқытушыларына «Жалпыадамзаттық 

құндылықтар –колледждің біртұтас педагогикалық үдерісінің негізі»  атты сыр-

сұхбат өтілді. 

2021 жылдың қазан айында “Cабақты өткізу кезінде АКТ 

қолдану. Компьютерлік технологияларды қолдана отырып сабақты жобалау; 

 

 

2021 жылдың қараша айында оқу әдістемелік бағыт бойынша жаңартылған 

білім мазмұны бойынша «Сабақтағы кері байланыс» тақырыбында шеберлік 

сағатын  қазақ тілі мен әдебиеті ПБК меңгерушісі Ә.Нұрбекова жүргізді. 

2022 жылдың ақпан айнында «Химия-технологиялық   пәндер» ПБК 

оқытушысы Ф.Магзумова «Моделирование образовательного процесса по 

специальности ТПНиГ в условиях академической самостоятельности»   

тақырыбында  колледж оқытушыларына семинар өтті. 

Шымкент қаласы білім  басқармасының  Политехникалық колледжінде  

2022 жыл 03 наурыз күні жалпы білім беретін пәндерден колледжішілік 

олимпиаданың жеңімпаздарын марапаттау шарасы өтті.  

Олимпиаданың мақсаты оқушылардың пәндік білімдерін тереңдету, оқу-

танымдық қабілеттерін ынталандыру, ғылымға деген қызығушылықтарын 

арттыру, дарынды тұлғаларды айқындау, білім алушыларды облыстық және 

республикалық олимпиадаға іріктеу және дайындауға бағытталған болатын. 

Олимпиада жаратылыстану-математикалық бағыт бойынша 1 курс білім 

алушылары арасында 11 пәннен екі кезең бойынша өткізілді. Колледжішілік 

олимпиадаға 300 білім алушы қатысып, нәтижесінде өз білімімен дараланып, 

үздік деп танылған 33 білім алушы, олимпиада жүлдегерлері атанды. Олимпиада 

жүлдегерлерін колледж директорының оқу ісі жөніндегі орынбасары Арынбаев 

Мұхамед-Али Ануарбекович І, ІІ, ІІІ дәрежелі Дипломдармен марапаттады.   

2022 жылдың 29 наурызда әдістемелік орталықтың директоры, ф.ғ.к. 

М.Медетбекова сөз алып, «Нәтижеге бағытталған сабақ: жоспарлау мен саралау 

тәсілдерін қолдану» тақырыбында онлайн республикалық ғылыми-практикалық 

конференциясына колледждің «Қазақ тілі мен әдебиеті» ПБК оқытушысы 



Ә.Нұрбекова «Сабақты жоспарлау кезіндегі саралау  тәсілдерін қарастыру» 

тақырыбында баяндама оқып, Алғыс хатпен марапатталды. 

2022 жылдың 12 сәуір күні «Қаныш аға – адамзат ғұламасы» 

тақырыбындағы қазақтан шыққан тұңғыш академик Қаныш Сәтпаевтың  өмірі 

мен қызметіне арналған студенттер арасындағы ғылыми-практикалық 

конференция өтті. Қатысушылар ғалымның ел дамуына қосқан өлшеусіз үлесі 

туралы әңгімелеп, оның геология саласына сіңірген еселі еңбегін жастарға үлгі 

етті. Академиктің бастамасымен Қазақ КСР Ғылым академиясы құрылып, 

Қазақстанның металлогения мектебінің негізі қаланды. Ал, Балқаш, Мұғалжар, 

Торғай, Қостанай және Жезқазған өңіріндегі кен орындарын игеру Сәтбаевтың 

есімімен тығыз байланысты. Бүгінгі шара Қаныш Имантайұлының 12 сәуір – 

туған күніне орай ұйымдастырылды. Ғылыми-практикалық конференцияға 

колледжіміздің жаңалыққа жаны құмар, іздемпаз баяндамашы студенттерімен 

жеке тұлғаны дамытып, оның білімге деген сенімін нығайту, оқуға, ғылымға  

қызығушылығын оятып, ынтасын арттыруды мақсат еткен жетекші 

оқытушыларымыз қатысып, Алғыс хаттармен марапатталды. 

2022 жылдың мамыр айында «Преимущества и трудности модульно-

кредитной технологии. Трудовая деятельность при составлении РУП при 

подготовке техника-электромеханика КИПиА» тақырыбында автоматтандыру 

және басқару ПБК оқытушысы Э.Жайыкбаева шеберлік сағатын өтті. 

2022 жылдың мамыр айында колледж әдіскері Д.Балабекова «IT 

TECHNOLOGIES FOR TEACHERS» тақырыбындағы шеберлік сағаты ашық деп 

жариялады. Шеберлік сағаты білім беруді цифрландыру мақсатында онлайн 

платформаларды сабақ барысында қолдануды үйрету: «Padlet» платформасын 

қолдануды меңгеру; «Edpuzzle» платформасында жұмыс жасау арқылы 

педагогтың шығармашылық қабілетін дамыту; «LearningApps» және «Quzizz» 

платформаларында тапсырмалар жасауды үйрену мақсаты мен міндеті 

таныстырылды. Тақырыбының өзектілігі жайында, «Болашақ – технологиялар 

мен инновациялардың еншісінде. Жастар осы мәселеге баса назар аударуы 

қажет»,- деп ел Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев жолдауында көрсетілгендей 

білім беру саласындағы қолданылатын ақпараттық технологияларға баса назар 

аудару керек екендігіне тоқталды. Шеберлік сағатта осы саладағы біршама 

мәселелерді ортаға салып, оқыту үдерісін тиімді жоспарлау негізінде білім 

сапасын арттыру жолдары нақты қарастырылды. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ОҚУ-АҒАРТУ МИНИСТРІЛІГІ 
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ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ 

«ПОЛИТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ» МКҚК  

ӘДІСТЕМЕЛІК КАБИНЕТТІҢ 2022-2023 ОҚУ ЖЫЛЫНДАҒЫ  
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ТАЛҚЫЛАНДЫ 
Әдістемелік кеңес отырысында 

 Хаттама № 1 

«31» 08    2022 ж. 

 

 

         БЕКІТЕМІН  
             директордың оқу ісі  

жөніндегі  орынбасары 

                                                         М.Арынбаев   

 «        »                2022ж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ 

«ПОЛИТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ» МКҚК 

ӘДІСТЕМЕЛІК КАБИНЕТТІҢ 2022-2023 ОҚУ ЖЫЛЫНДАҒЫ 
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ҚАРАЛДЫ 

колледж әдістемелік 

кеңес  мәжілісінде 

________ Д.Балабекова  

«31» 08 2022ж. 

         БЕКІТЕМІН  
             директордың оқу ісі  

жөніндегі  орынбасары 

                                                         М. Арынбаев   

 «        »                2022ж. 

 

Әдістемелік кабинеттің жұмыстарының негізгі бағыттары 

Колледждің біріңғай әдістемелік тақырыбы: «Педагогикадағы коммуникациялық дизайн: 

тиімді сабақтарды қалай жасау керек». 

Ұжымның негізгі мақсаты: педагогтардың кәсіби құзыреттілігін үздіксіз арттыруға 

ынталандыратын және ықпал ететін қолайлы әдістемелік орта құру. 

Ұжымның негізгі міндеттері: колледжді кешенді дамыту бағдарламасын жүзеге асырудың 

ғылыми-әдістемелік қамтамасыз етілуін құру; инновациялық педагогикалық 

технологияларды меңгеруде педагогтардың ғылыми-әдістемелік деңгейін жетілдіру; озық 

педагогикалық тәжірбиені зерделеу, қорыту және тарату; педагогтардың шығармашылық 

бастамаларын, ғылыми-әдістемелік, ақпараттық және ұйымдастырушылық-әдістемелік 

қолдау;мамандық бойынша үлгілік оқу жоспарына сәйкес кәсіби даярлықты, заманауи нарық 

талабына, бәсекеге қабілетті тұлғаны қамтамасыз етуге жағдай жасау. 

Колледждің педагогикалық ұжымының 2022-2023 оқу жылына арналған бірыңғай 

әдістемелік жұмыс бағыты «Сапалы білім беру – бәсекеге қабілетті қоғам орнатудың негізі» 

екенін ескере отырып, колледждің әдістемелік кабинеті мынадай негізгі бағыттарды 

ұсынады: 

Жаңа стандарттарға сәйкес оқу жоспарлары мен бағдарламаларға сай оқу әдістемелік 

кешендерін өңдеу, толықтыру және қайта құруда оқытушыларға бағыт-бағдар беріп, 

әдістемелік көмек көрсету; 

Оқу процестеріне ғылым мен жаңа техниканың, жаңа технология мен өндірістегі 

ұйымдастырудың осы заманғы жетістіктерін ендіруге әдістемелік көмек көрсету; 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңына сәйкес әдістемелік кабинетке  оқу-

бағдарламалық, оқу-әдістемелік құжаттарды жинақтау; 

Колледжішілік іс-шараларды ұйымдастыру және колледжден тыс өткізілетін іс-

шараларға қатысу; 

Семинарлар, тақырыптық, ғылыми конференциялар, пәнаралық олимпиадалар, 

«Инновациялық идеялар мен ғылыми жобалар», «Қолөнер туындылары» мен циклдік 

комиссиялар апталықтарын, ашық сабақтар өткізуді және үйірме жұмыстарын жүргізуді  

ұйымдастыру. 

  



ІІ. Ұйымдастыру жұмыстары 

№ 

п/п 
Іс-шара Жауаптылар Мерзімі 

2.1. 
Оқытушылардың сапалық құрамы бойынша 

деректер базасын жаңарту 
Әдіскер Қыркүйек 

2.2. 
Нормативтік құжаттарды, нұсқаулық-

әдістемелік хаттарды зерделеу 
Әдіскер  

Тамыз-

қыркүйек 

2.3. Әдістемелік кеңестің жұмысын ұйымдастыру Әдістемелік кабинет 2 айда 1 рет 

2.4. Оқытушылырдың кәсіби өсу мониторингі 
Әдістемелік кабинет, 

ПБК меңгерушілері 
Жыл бойына 

2.5. 

Практикалық оқытудың рөлін, нақты кәсіптік 

проблемаларды шешуге негізделген оқытудың 

белсенді әдістерін күшейтуге бағытталған 

білім беру процесіне педагогикалық 

инновациялар мен жаңа білім беру 

технологияларын қарқынды енгізу 

ПБК меңгерушілері Жыл бойына 

2.6. 

Мамандықтар бойынша электрондық оқу 

құралдарын және ЦБР әзірлеу бойынша 

педагогикалық қызметкерлердің 

шығармашылық топтарының жұмысы 

Директордың АТ 

бойынша 

орынбасары, 

әдістемелік кабинет, 

ПБК меңгерушілері 

Жыл бойына 

2.7. 

Қолайлы оқытуды ұйымдастыру үшін ТжКБ 

ұйымы оқу орны іске асыратын оқу пәндердің 

контентін жасақтау, оқу пәндер контентін 

«Таlар» сайтына еңгізу 

әдістемелік кабинет, 

ПБК меңгерушілері 
Жыл бойына 

2.8. 

Колледждің аттестация  үшін ғылыми-

әдістемелік жұмысы бойынша материалдарды 

дайындау 

Директордың АТ 

бойынша 

орынбасары, 

әдістемелік кабинет, 

ПБК меңгерушілері 

Жыл бойына 

2.9 

Кредиттік модульдік оқыту технологиясын 

енгізу бойынша жұмыс тобын ұйымдастырып 

жұмыс жүргізу 

Директордың оқу ісі 

жөніндегі 

орынбасары, 

әдістемелік кабинет, 

ПБК меңгерушілері, 

жұмыс тобы 

Жыл бойына 

2.10 
Колледж оқытушылар рейтингісің 

ұйымдастырып жұмыс атқару 

Директордың оқу ісі 

жөніндегі 

орынбасары, 

әдістемелік кабинет, 

ПБК меңгерушілері, 

жұмыс тобы 

Жыл бойына 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  ІІІ. Оқу-әдістемелік жұмыстар 

№ Іс-шаралар 
Өткізу 

мерзімі 
Жауаптылар 

3.1 

Конкурс өткізу: 

  «Колледждің үздік оқытушысы» 

(рейтингтің қорытындысы бойынша); 

«Колледждің үздік ПЦК» (рейтингтің 

қорытындысы бойынша); 

 «Студенттің үздік ғылыми жұмысы» 

Кестеге сәйкес 

Директордың 

АТ бойынша 

орынбасары 

Әдістемелік 

кабинет 

3.2 

«Үздік педагог» республикалық конкурсының 

аймақтық кезеңіне материалдарды дайындау 

(қалалық деңгеине педагог портфолиосын 

әзірлеп жіберу) 

«Үздік жастар – 2022» премиясына қатысу 

қыркүйек 

Директордың 

АТ бойынша 

орынбасары 

Әдістемелік 

кабинет 

3.3 

«Педагогикалық идеялар панорамасы» 

бейнесабақтар мен бейнедәрістердің жыл 

сайынғы Республикалық конкурсына колледж 

жалпы және арнайы пән оқытушыларын 

қатысуын ұйымдастыру. 

қазан 
Әдістемелік 

кабинет 

3.4 

Qazsag  Media Group және политехникалық 

колледжі ұйымдастыруымен « Qazsag 

Халықаралық семинарлар аясында ұстаз 

мәртебесін көтеру, біліктілікті арттыру және 

портфолио әзірлеу жолдары» тақырыбында 

республикалық семинар-тренинг өткізу 

қазан 
Әдістемелік 

кабинет 

3.5 

ТжКБ білім беру ұйымдары педагогтерінің 

инновациялық жұмыстарының жыл сайынғы  

республикалық конкурсына қатысу 

Қазан-

желтоқсан 

Әдістемелік 

кабинет 

3.6 

«Педагогикадағы коммуникациялық дизайн: 

тиімді сабақтарды қалай жасау керек?» 

тақырыбында қалалық  нетворкинг 

ұйымдастырып  өткізу» 

қараша 
Әдістемелік 

кабинет 

3.7 

«Жас зерттеушілердің инновациялық идеялары» 

тақырыбында қалалық студенттік ғылыми-

тәжірібиелік конференция – 2022 ұйымдастырып 

өткізу 

желтоқсан 
Әдістемелік 

кабинет 

3.8 «» тақырыбында дөнгелек үстел желтоқсан 
Әдістемелік 

кабинет 

3.9 Педагогикалық оқулар Қантар  
Әдістемелік 

кабинет 

3.10 

Тәжірибе алмасу мақсатында Республикалық 

әдістемелік телекөпір «Подготовка кадров с 

техническим и профессиональным образованием 

в соответствии с запросами рынка труда» 

тақырыбында 

ақпан 

Шымкент 

қаласы білім 

басқармасының 

әдістемелік 

орталығымен 



бірлесіп 

3.10 

Оқытушылардың біліктілігін арттыру: 

 Педагог қызметкерлерді курстық қайта 

даярлау; 

 Қала кәсіпорындарында арнайы пәндер 

оқытушыларының тағылымдамасы; 

 Әлеуметтік серіктестер өкілдерін 

семинарлық, тәжірибелік сабақтар мен 

бинарлық дәрістер өткізуге тарту; 

 Әдістемелік, ғылыми-әдістемелік, 

психологиялық және басқа да 

әдебиеттермен қамтамасыз ету бойынша 

колледж кітапханасымен жұмыс. 

Кестеге сәйкес 

Директордың 

АТ бойынша 

орынбасары 

Әдістемелік 

кабинет 

         3.11 

Оқытушыларды аттестаттау: 

 Аттестатталатын оқытушыларға 

материалдар дайындауға көмек көрсету; 

 Аттестатталатын оқытушылар қызметінің 

қорытындыларын кешенді аналитикалық 

жинақтау үшін сараптамалық кеңес құру; 

 Колледждің аттестаттау комиссиясының 

отырысына материалдар дайындау; 

 Аттестатталатын оқытушылардың 

сабақтарына қатысу; 

 Шымкент қаласы білім басқармасына 

аттестаттау материалдарын ұсыну. 

Қыркүйек-

мамыр 

Әдістемелік 

кабинет 

3.12 

Жаңадан келген оқытушылармен жұмыс: 

 Тәлімгерлікті ұйымдастыру; 

 Тәлімгерлердің және жаңадан келген 

педагогтердің жұмыс жоспарын 

құрастыру; 

 Жас педагог мектебі; 

 «Колледжде мамандардың бейімделуі» 

бағдарламасы аясында жұмыс; 

 Сабақтарға қатысу. 

Жыл бойына 

Директордың 

АТ бойынша 

орынбасары 

Әдістемелік 

кабинет 

3.13 

Педагогикалық шеберлікті арттыру: 

 Озық педагогикалық тәжірибені зерттеу 

және жалпылау  (ПЦК аясында); 

 Оқытушылардың облыстық, 

республикалық және халықаралық 

деңгейдегі семинарларға, 

олимпиадаларға, ғылыми-тәжірибелік 

конференцияларға және конкурстарға 

қатысуы; 

 Шебер-сыныптар мен коучингтер өткізу 

арқылы озық педагогикалық тәжірибені 

тарату, ғылыми-әдістемелік журналдарда 

және ақпараттық білім беру 

порталдарында жариялау, жеке 

педагогикалық сайттар құру. 

Жыл бойына 

Директордың 

АТ бойынша 

орынбасары 

Әдістемелік 

кабинет 

ПЦК 

меңгерушілері 



3.14 

Оқытушылардың зерттеу қызметі: 

 Оқу-әдістемелік құралдарды электрондық 

оқу құралдарын  әзірлеу, оларды 

апробациялау; 

 Әртүрлі тақырыптағы мақалаларды жазу; 

  Білім алушылардың ғылыми 

жұмыстарына басшылық жасау; 

 ПЦК пән апталығы аясында білім 

олимпиадаларын өткізу; 

 Курстық жұмыстарға жетекшілік; 

 Оқу пәні аясында ғылыми-зерттеу 

жұмысы (рефераттар, хабарламалар, 

жобалар және т.б.); 

 Пәндік апта шеңберінде білім 

алушылардың ғылыми конференциялары; 

 Білім алушыларды облыстық, 

республикалық және халықаралық 

ғылыми конференцияларға, 

олимпиадаларға және конкурстарға, 

олимпиадаларға және конкурстарға 

қатысуға дайындау. 

Жыл бойына 

Директордың 

АТ бойынша 

орынбасары, 

әдістемелік 

кабинет 

ПЦК 

меңгерушілері 

       3.15 

 Педагогикалық бастамаларды 

лицензиялау; 

 Оқу-әдістемелік өнімдерді іріктеу, 

бастапқы бағалау және сараптама (ПЦК 

шеңберінде); 

 Колледждің әдістемелік кеңесінің 

отырысында сараптамалық бағалау мен 

материалдарды қарау; 

 Республикалық «Фолиант» баспасымен 

жұмыс істеу және т.б. 

Жыл бойына 

Директордың 

АТ бойынша 

орынбасары, 

әдістемелік 

кабинет 

ПЦК 

меңгерушілері 

                                ІV. Әдістемелік кабинеттің жұмысында басшылыққа 

алатын нормативтік құжаттар 

Папкалар  Құжаттар тізімі 

21-01 Нормативтік-құқықтық актілер 

21-02 Лауазымдық нұсқаулықтың көшірмесі 

21-03 Әдістемелік жұмыстың кеңес хаттамалары 

21-04 Әдістемелік жұмыстың жылдық жоспарлары 

21-05 Аттестаттау және біліктілік комиссиялары отырысының хаттамалары 

21-06 Аттестаттаудан өткізу, біліктілікті белгілеу кестелері 

21-07 
Ашық сабақтар мен сабақтан тыс іс-шаралар құжаттары (өткізу жоспарлары мен 

кестелері 

21-08 Педагогикалық кеңес хаттамалары 

21-09 Істер номенклатурасынан үзінді 

 

 

 

 



          

Колледждің әдістемелік кеңес мәжілісінің жұмыс жоспары 

 

№ Қаралатын мәселелер 
Өткізу 

мерзімі 
Жауаптылар  

Өткізу 

орны 

I мәжіліс 

1 

1) 2022-2023 оқу жылына арналған әдістемелік 

кеңестің жұмыс жоспарын бекіту, нормативтік-

құқық актілеріндегі өзгерістерімен танысып, 

талқылау (№83 бұйрық №202 қосымшасымен, №384 

бұйрық №182 қосымшасымен т.б.) 

2) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігінің 2022-2023 оқу жылының басына 

техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі 

білім беретін оқу орындарында оқу процесін 

ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулық-әдістемелік 

ұсынымдарына сәйкес (ҚР БҒМ 31.08.2021 ж. № 5-

13-2/3424-и хаты) колледждердің ББ паспорттарын 

ББ тізіліміне енгізу бойынша жұмыстармен 

таныстыру. 
3) 2022-2023 оқу жылындағы  пән 

бірлестіктіктерінің жаңа оқу  жылына жоспарлаған 

жұмыстарын талқылау, бірлестік жетекшілерінің 

жылдық жұмыс жоспарын бекіту, оқу-әдістемелік 

кешенің (типтік оқу бағдарламасы №500 бұйрық), 

оқу жұмыс бағдарламасы,  перспективтік 

күнтізбелік тақырыптық жұмыс жоспары (кредиттік 

модульдік технология бойынша) талқылап, бекіту. 

4) Техникалық және кәсіптік, орта білімнен 

кейінгі білім беру ұйымдарындағы білім 

алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылауды, 

аралық және қорытынды аттестаттауды өткізудің 

төрт балдық жүйе бойынша цифрлық баламаға 

сәйкес келетін білім алушылардың оқу 

жетістіктерін бағалаудың әріптік жүйесімен 

жұмысын жалғастыру (№125 бұйрық 18.03.08ж) 
5) Жас ұстаздармен жұмыстың бағытын 

анықтау, жүргізу; қызметкерлердің біліктілігін 

арттыру және кәсіби қайта дайындауын 

ұйымдастыру.  

6) Пән апталықтарын ұйымдастыру. 

Ағымдағы мәселелер 

1. 2022 — 2023 оқу жылына арналған 

оқытушылардың біліктілігін арттыру және 

аттестаттау жоспарын бекіту. (аттестациялық 

комиссиядан     өтетін оқытушылардың 

өтініштерін қабылдау,т.б.); 

2. Кітапхананың оқу-әдістемелік 

әдебиеттермен, электронды оқулықтармен 

толықтығы. Мерзімдік кәсіби басылымдарға 

жазылу туралы. 

31тамыз 

Директордың 

оқу ісі 

бойынша 

орынбасары, 

оқу бөлім 

меңгерушісі, 

әдістемелік 

кабинет 

 

 



7) Әр түрлі мәселелер 

 

ІІ мәжіліс 

 

1. №1 әдістемелік кеңесте қабылданған 

қаулылардың орындалуы туралы. 

2. Оқытушылардың оқу-әдістемелік өнімдерін 

қарау. 

3. Күнделікті және ашық сабақ жоспарларының  

сапасы, құрылымы  туралы;  

4. Шығармашыл оқытушыларға қажетті 

әдістемелік кеңестер беру; 

5. Әр түрлі мәселелер.  

27 қазан 

Әдістемелік 

кабинет, ПБК 

меңгерушілері 

 

ІІІ мәжіліс 

 

1. Ақпараттық-коммуникативтік технологияларды 

тәжірибеге ендіру,  интерактивті тақтамен, 

компьютермен сабақ өту сапасын талқылау, 

жаңа әдіс-тәсілдерді қолдану.  
2. І – жартыжылдықта ПБК  атқарылған   

әдістемелік  жұмыстардың қорытындысын 

тыңдау;   

3. Озық тәжірибелі оқытушылармен әдіс алмасу 

мақсатында колледжішілік педоқу 

ұйымдастыру;   

4. Өндірістік-технологиялық, оқу-өндірістік іс-

тәжірибелеріне оқушылардың қатысуын 

қадағалау, кестесін талқылау, енгізу; 

5. Әр түрлі мәселелер. 

27желтоқсан 

Директордың 

АТ бойынша 

орынбасары, 

әдістемелік 

кабинет 

 

 

IV мәжіліс 

 

1. Политехникалық колледжінің 2021-2022 оқу 

жылында аттестациядан өтетін оқытушылардың 

тесттен жинақтаған әдістемелік құжаттары 

бойынша колледждің сараптама тобының 

тексеруі және қорытындылауы. 

2. Кредиттік модульдік оқыту технологиясын 

енгізу бойынша сұрақтарға жауап беру.  

3. І курс білім алушылары арасында жалпы білім 

беретін пәндер бойынша колледж ішілік  

олимпиадалар ұйымдастыру.. 

4. Әр түрлі мәселелер. 

2 ақпан 

Директордың 

оқу ісі 

бойынша 

орынбасары, 

оқу бөлімнің 

меңгерушісі 

ПБК 

меңгерушілері 

әдістемелік 

кабинет 

 

 

V мәжіліс 

 

1. Шымкент қаласы білім басқармасының 

аттестаттау комиссиясына оқытушылардың 

жинақтаған әдістемелік құжаттарының  

өткізілуі. 

2. Колледждің құрмет және ардагерлер 

тақтасының орнатылуына байланысты колледж 

оқытушыларын ұсыну.  

4 сәуір 

Әдістемелік 

кабинет, ПБК 

меңгерушілері 

 



3. 2022-2023 оқу жылдарына арналған колледж 

оқытушыларының біліктілік арттыру 

перспективті жоспары және мамандық бойынша 

арнайы пән оқытушыларын тәжірибе сынақ 

мерзімінен өтуге ұсыну. 

4. Дидактикалық материалдардың қорын байыту 

және тиімді қолдану. 

5. Әдістемелік кабинетке тапсырылатын 

әдістемелік құжаттардың әзірлемесі, 

электронды нұсқасы туралы. 

VI мәжіліс 

 

1) Жыл бойына өткізілген апталықтардың, ашық      

сабақтардың, мастер-кластардың талдауы, 

нәтижесі 

2) Жас ұстаздармен тәлімгерлік жұмысының       

       қорытындысын тыңдау 

Оқу жылында атқарылған  әдістемелік 

жұмыстарды қорытындылау 

13 маусым 

Әдістемелік 

кабинет, ПБК 

меңгерушілері 

 

   
 

 

 


