
2022-2023  жылына арналған  

Тәлімгерлік мектебінің  жұмыс жоспары 

 

Мақсаты:  жас мамандардың маман ретінде қалыптасуына әсерін тигізе отырып, оларға 

кәсіби көмек көрсету.  

 

Міндеттері:  

1.Жас мамандарды педагогикалық жұмыстарға ынталандыру және колледж 

оқытушыларын тәлімгер ретінде бекіту; 

2.Оқытушының кәсіби маман ретінде қалыптасу үрдісін жеделдету және өз бетімен және 

өзіне жүктелген міндеттерді сапалы орындап шығуын дамыту; 

3.Білім беру мекемесінің ережесін  және  колледжде қалыптасқан үздік мәдени 

дәстүрлерді меңгеруге қалыптастыру;     

4.Жас маманды өздігінен білімін жетілдіру, кәсіби деңгейінің өсуі, жауапкершілікті өзіне 

алуға тәрбиелеу. 

 

Жұмыстың негізгі бағыттары: 

- Ұйымдастыру-әдістемелік жұмыс 

- Эксперименттік және зерттеу жұмысы 

- Педагогикалық шеберлікті арттыру 

- Оқыту сапасын бақылау 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Оқу-әдістемелік жұмыстар 

 

№ Жұмыс мазмұны Өтілетін 

уақыты 

Жауаптылар  Аяқталу 

түрі 

 

1. Тәлімгерлік мектебінің жұмыс  

жоспарын қарастыру 

тамыз Директордың ОІ, 

ОӘЖ жөніндегі 

орынбасарлары,  

әдіскерлер, ЦӘК 

төрайымдары, 

тәлімгерлер 

Жұмыс 

жоспары 

2. МЖМБС, ҮОЖ, ОЖЖ негізінде жас 

және жаңадан қабылданған 

педагогтар үшін мамандықтар, 

оқытылатын пәндер мен практикалар 

бойынша модульдер мен пәндер 

бойынша жұмыс бағдарламаларын 

әзірлеу ережелері бойынша 

әдістемелік нұсқау 

қыркүйек Директордың ОІ, 

ОӘЖ жөніндегі 

орынбасарлары,  

әдіскерлер,  

ЦӘК 

төрайымдары, 

тәлімгерлер 

Нұсқау 

3. Пәндер мен модульдер бойынша 

күнтізбелік-тақырыптық жоспарларды 

әзірлеуге көмек  

қыркүйек Директордың 

ОӘЖ жөніндегі 

орынбасары,  

әдіскерлер,  

ЦӘК 

төрайымдары, 

тәлімгерлер 

Күнтізбелік 

- 

тақырыптық 

жоспарлар 

4. Пәндер бойынша дәрістер 

конспектісін әзірлеуге көмек 

 

цикл 

жұмысы 

ның 

кестесі 

бойынша 

Директордың 

ОӘЖ жөніндегі 

орынбасары,  

әдіскерлер,  

ЦӘК 

төрайымдары, 

тәлімгерлер 

Дәріс 

конспекті 

лері 

5. Пәндер бойынша практикалық және 

зертханалық жұмыстардың 

тапсырмалары  мен әдістемелік 

нұсқауларын әзірлеуге көмек  

цикл 

жұмысы 

ның 

кестесі 

бойынша 

Директордың 

ОӘЖ жөніндегі 

орынбасары,  

әдіскерлер,  

ЦӘК 

төрайымдары, 

тәлімгерлер 

Әдістемелік 

нұсқаулар 

6. Оқытушының жеке жоспарын 

әзірлеуде консультациялық көмек  

қыркүйек Директордың 

ОӘЖ жөніндегі 

орынбасары,  

әдіскерлер,  

ЦӘК 

төрайымдары, 

тәлімгерлер 

Жеке 

жоспарлар 

7. Пәндер, базалық және кәсіби 

модульдер бойынша оқу құралдарын, 

ОӘК, электрондық оқу құралдарын 

әзірлеуге көмек  

қазан –

мамыр 

Директордың 

ОӘЖ жөніндегі 

орынбасары,  

әдіскерлер,  

ЦӘК 

Оқу 

құралдары, 

ереже 



төрайымдары, 

тәлімгерлер 

8. Пәндер мен модульдер бойынша 

жұмыс оқу жоспарларына сәйкес оқу 

сабақтарының өткізілуін бақылау 

қазан - 

маусым 

Директордың ОІ, 

ОӘЖ жөніндегі 

орынбасарлары,  

әдіскерлер,  

ЦӘК 

төрайымдары, 

тәлімгерлер 

Сабақ 

жоспарлары 

9. Циклдар бойынша ашық сабақтар 

және сыныптан тыс іс-шаралар  

өткізуге қатысу 

кесте 

бойынша 

Директордың ОІ, 

ОӘЖ жөніндегі 

орынбасарлары,  

әдіскерлер,  

ЦӘК 

төрайымдары, 

тәлімгерлер 

Ашық 

сабақтар мен 

сыныптан 

тыс іс-

шаралар 

онкүндігінің 

жоспарлары 

10.  Аттестаттау кезінде студенттердің 

пәндер бойынша үлгеріміне 

мониторинг жүргізу 

семестр 

сайын 

Директордың ОІ, 

ОӘЖ жөніндегі 

орынбасарлары,  

әдіскерлер,  

ЦӘК 

төрайымдары, 

тәлімгерлер 

Есеп 

11.  Тәлімгерлік мектептің жұмысының 

қорытындысы бойынша дөңгелек 

үстел    

мамыр Директордың ОІ, 

ОӘЖ жөніндегі 

орынбасарлары,  

әдіскерлер,  

ЦӘК 

төрайымдары, 

тәлімгерлер 

Сұхбат 

  

  

2. Эксперименттік  және зерттеу жұмыстары  

 

№ Жұмыс мазмұны Өтілетін 

уақыты 

Жауаптылар  Аяқталу 

түрі 

1.  Колледж  жұмысының  білім беру 

технологиясын зерттеу  

қыркүйек 

–мамыр 

 

Директордың 

ОІ, ОӘЖ 

жөніндегі 

орынбасарлары,  

әдіскерлер,  

ЦӘК 

төрайымдары, 

тәлімгерлер 

Баяндамалар 

2.  Колледждегі ашық сабақтарға  

 жас оқытушылармен бірге қатысу 

қазан-

мамыр 

 

Директордың 

ОӘЖ жөніндегі 

орынбасары,  

әдіскерлер,  

ЦӘК 

төрайымдары, 

тәлімгерлер 

Сабақтың 

талдаулары 



3.  Студенттердің зерттеушілік және 

шығармашылық жұмыстарына 

жетекшілік етуіне, ғылыми-

тәжірибелік конференциялар, 

конкурстар мен олимпиадаларға 

қатысуға дайындауға көмектесу  

қыркүйек-

мамыр 

 

Директордың 

ОӘЖ жөніндегі 

орынбасары,  

әдіскерлер,  

ЦӘК 

төрайымдары, 

тәлімгерлер 

Студенттер 

дің баяндама 

лары, 

реферат 

тары, 

бағдарлама 

лары 

3. Педагогикалық шеберліктерін көтеру 

 

№ Жұмыс мазмұны Өтілетін 

уақыты 

Жауаптылар  Аяқталу 

түрі 

1. Оқытудың  сапасын арттыру 

жұмыстары (семинарлар,  

біліктілік арттыру курстары, басқа 

оқытушылардың сабақтарына қатысу)  

жыл бойы 

 

Директордың 

ОӘЖ жөніндегі 

орынбасары,  

әдіскерлер,  

ЦӘК 

төрайымдары, 

тәлімгерлер 

Сертификат 

тар, сабаққа 

өзара қатысу 

есебі 

2. Колледждің ішкі байқаулары мен 

рейтингтеріне қатысу 

колледж 

жоспары 

бойынша 

Директордың 

ОӘЖ жөніндегі 

орынбасары,  

әдіскерлер,  

ЦӘК 

төрайымдары, 

тәлімгерлер 

Рейтинг 

 

 

4. Білім сапасын бақылау 

 

№ Жұмыс мазмұны Өтілетін 

уақыты 

Жауаптылар  Аяқталу 

түрі 

1. Жас оқытушылардың оқу сабақтарын 

өткізу сапасын жүйелі түрде бақылау 

 

жыл бойы 

 

Директордың ОІ, 

ОӘЖ 

орынбасарлары, 

әдіскерлер, ЦӘК 

төрайымдары, 

тәлімгерлер 

Сабақтар 

дың 

талдауы, 

есебі 

2. Қорытынды шығару, цикл бойынша 

жас оқытушылардың рейтингі, 

мамандықтар бойынша топ 

жетекшілерінің рейтингі  

маусым 

 

Директордың ОІ, 

ОӘЖ 

орынбасарлары, 

әдіскерлер, ЦӘК 

төрайымдары, 

тәлімгерлер 

Рейтинг  

 
 

 

 


