
 

«Сервис және туризм» колледжінің  

2022-2023 оқу жылына арналған  

әдістемелік кеңесінің жұмыс жоспары 
№                                          Шаралар Өткізілу мерзімі Жауаптылар 

№1  мәжіліс 

1. Пәндер бойынша жұмыс бағдарламаларын қарастыру  тамыз Директордың ОІ, ОӘЖ,  

ӨОЖ, ӨО,  ОТЖ 

жөніндегі 

орынбасарлары, 

әдіскер, ЦӘК 

төрайымдары, 

оқытушылар 

 

2. Оқу процесін оқу-әдістемелік қамтамасыз ету мәселелерін қарастыру  

3. Әдістемелік кеңестің, Жас педагог мектебінің, тәлімгерлік мектебінің, ЦӘК 

жұмысының жұмыс жоспарларын қарастыру  

4. Жас педагогтарға тәлімгерлерді бекіту  

5. 1 курс студенттерінің базалық білімдерін тексеру үшін жалпы білім беру және 

әлеуметтік-гуманитарлық ЦӘК бойынша білім деңгейін диагностикалаудың тест 

тапсырмаларын қарау (қыркүйек) 

6. Жалпы білім беретін ЦӘК пәндерінің   онкүндік жоспарын қарастыру  

7. Кезектегі әдістемелік кеңес мәжілістеріне баяндамаларды қарастыру:  

Хижинская А.А. 

Применение инновационных технологий обучения  

на уроках специальных дисциплин и производственного обучения. 

Байбосынова С.Е. 

«Қазақ тілі мен әдебиет сабағында тыңдалым дағдысын қалыптастыру» 

Хох Нурлан                                                                                   

«Күш бұлшықеттерін дамыту»                                           

Жанабаева А.Д.                                                  

Дифференцированное обучение на уроках русского языка и литературы        

Шаймерденова А.Т.                                                                     

Основные правила концепции ландшафтного дизайна 

Байгенжина Р.Б. 

«Преподавание русского языка и литературы   с применением   современных 

технологий   в образовательный процесс как одно из условий повышения качества 

образования».   

№2  мәжіліс 

1. Жалпы білім беретін және әлеуметтік-гуманитарлық пәндерден 1 курс қазан Директордың ОІ, ОӘЖ,  



студенттері арасында тестілеу нәтижелерін талдау (базалық білімдерін анықтау 

үшін) 

ӨОЖ, ӨО,  ОТЖ 

жөніндегі 

орынбасарлары, 

әдіскер, ЦӘК 

төрайымдары, 

оқытушылар 

 

2. 2022-2023 оқу жылында аттестатталатын оқытушылардың ашық сабақтарының 

әзірлемелерін қарастыру  

3. ЦӘК әлеуметтік-гуманитарлық пәндер онкүндігінің жоспарын қарастыру                                                                                     

4. ЦӘК арнайы  пәндер онкүндігінің жоспарын қарастыру                                                                                     

5. Кезектегі әдістемелік кеңес мәжілістеріне баяндамаларды қарастыру:    

Есенгараева А.К.   

Развитие познавательной активности обучающихся на занятиях русского языка и 

литературы 

Жумажанов Т.Д. 

Автомобильный транспорт Казахстана 

Музафарова Е.А. 

Современный подход к преподаванию дисциплин лесного хозяйства 

Жаукина С.А.                                                                                    

Тәжірибеде оқытудың тиімді әдістерін қолдану ерекшеліктері 

№3  мәжіліс 

1. Рассмотрение разработки учебно-методических пособий, в том числе на 

электронных носителях.  

желтоқсан Директордың ОІ, ОӘЖ,  

ӨОЖ, ӨО,  ОТЖ 

жөніндегі 

орынбасарлары, 

әдіскер, ЦӘК 

төрайымдары, 

оқытушылар 

 

2. Заслушивание творческой работы и защита портфолио аттестующихся  

преподавателей 

3. Рассмотрение и анализ тестовых заданий диагностики уровня знаний студентов в 

выпускных группах 

4. Рассмотрение плана проведения декады ЦМК «Организации питания» 

5. Рассмотрение плана проведения декады ЦМК физической культуры и НВТП 

6. Отчет о выполнении плана  декады  преподавателей ЦМК общеобразовательных 

дисциплин 

7. Отчет о выполнении плана  декады  преподавателей ЦМК  социально-

гуманитарных дисциплин 

8. Рассмотрение экзаменационных  материалов промежуточной аттестации 

9. Рассмотрение  заданий предметной олимпиады 

10. Об исполнении плана по реализации закона «О языках» 

11. Рассмотрение докладов на предстоящее заседание  метод семинара 



преподавателей:  

Алибеков Д.Р. 

«Волейбол ойыны» 

Жалишева А.Ш. 

«Баскетбол ойынының дене шынықтыру сабағындағы тәрбиелік мәні»  

Таукебаева Б.Б.                                                                                    
«Арнайы пәндер сабағында BOPPPS моделі бойынша сабақты жоспарлау»                                                                             

Койлыбаев М.Н.                                                                   

Роль предмета НВТП и «Физическая культура»    в подготовке юношей к службе 

в армии  

Жумабаева С.Т.                                                                 

«Формирование различных ключевых компетенций в процессе проектной 

деятельности»                                         

№4 мәжіліс 

1. 1 семестрдегі студенттердің оқу сапасы мен дәрежесінің мониторингін талдау  ақпан 

 

Директордың ОІ, ОӘЖ,  

ӨОЖ, ӨО,  ОТЖ 

жөніндегі 

орынбасарлары, 

әдіскер, ЦӘК 

төрайымдары, 

оқытушылар 

 

 

 

 

 

2. Оқу-тәрбие процесін жетілдіру және ОЖБ-ға практикалық көмек көрсету үшін 

әдістемелік жұмыстың әртүрлі нысандарын енгізуді қарастыру және талдау  

3. Жалпы білім беретін пәндер бойынша 1-курс студенттері арасындағы 

колледжішілік олимпиаданың қорытындысы  

4. Орман  шаруашылығы  ЦӘК пәндері   онкүндігін өткізу жоспарын қарастыру  

5. 5. «Тамақтандыруды ұйымдастыру» ЦӘК оқытушылар онкүндігінің жоспарының 

орындалуы туралы есеп 

6. Кезектегі әдістемелік кеңес мәжілістеріне   баяндамаларды қарастыру:  

Усенбаева А.Ж.                                                                              

«Деловая игра на уроках экономических дисциплин как средство активизации 

познавательной деятельности» 

Касымов М.Ж. 

«Автоматты бөлшектеу және жинау» 

Байжикенова А.К. 

Арнайы пәндерде модульдік технологияны қолдану 

Крыкбаев А.С. 

Ландшафттық дизайн пәндерін оқыту кезіндегі жаңа технологияларды қолдану 

Мейрім Б.Қ. 

Орман өртімен күресу жолдары 



Асылбекұлы  Айдар   

«Алғашқы әскери дайындық анты» 

№5 мәжіліс 

1. 1 курс студенттерінің базалық білімдерін тексеру үшін жалпы білім беру және 

әлеуметтік-гуманитарлық ЦӘК бойынша білім деңгейін диагностикалаудың тест 

тапсырмаларын қарау (мамыр) 

сәуір Директордың ОІ, ОӘЖ,  

ӨОЖ, ӨО,  ОТЖ 

жөніндегі 

орынбасарлары, 

әдіскер, ЦӘК 

төрайымдары, 

оқытушылар 

 

2. Аралық аттестаттаудың емтихан материалдарын қарастыру.   

3. Аттестатталатын оқытушылардың ҰБТ өтуін талдау 

4.  «Орман шаруашылығы» ЦӘК пәндік апталығын өткізу туралы есеп 

5. Кезектегі әдістемелік семинар мәжілісіне келесі оқытушылардың баяндамаларын 

қарастыру:  

Мурзатаев Ерлан Жанбырбаевич                          

«Тоғызқұмалақ ойыны» баяндама   

Таукебаева Б.Б.                                                                                    
«Арнайы пәндер сабағында BOPPPS моделі бойынша сабақты жоспарлау»                                                                                                                                                           

Тюрюбаева Р.Б.                                                                          
«Разноуровневая диференциация  на уроках специальных дисциплин как средство 

повышения мотивации будущего специалиста» 

Хисаа Е. 

АКТ-ның практикаға және теорияға тиімділігі 

Мусин Саят Аскарович  

«Гир спорты»                                                                            

Абилгазиева К.С.                                                            

Критерияларды бағалау жүйесі.                                                        

№6  мәжіліс 

1 2 - ші семестрдегі студенттердің білім сапасы мен дәрежесінің мониторингін 

талдау  

маусым Директордың ОІ, ОӘЖ,  

ӨОЖ, ӨО,  ОТЖ 

жөніндегі 

орынбасарлары, 

әдіскер, ЦӘК 

төрайымдары, 

оқытушылар  

2 Жалпы білім беретін, әлеуметтік - гуманитарлық пәндер бойынша студенттердің 

білім деңгейін диагностикалау қорытындыларын талдау (1-курста)  

3 ҰБТ тапсыруды және аттестатталатын оқытушылар портфолиосын дайындауды 

талдау  

4 2-ші семестрдегі ЦӘК жұмысы туралы есептер  

 


