ПКК әдістемелік тақырыбы «Жалпы білім беру және арнайлы пәндер»:
«Студенттердің кәсіби құдіреттілігін белсенді – әлеуметтік қалыптастыру үшін оқу жағдайларын
ұйымдастыру».
Мақсат: Оқушы – мұғалімнің кәсіби құзыреттілігін артыру арқылы білім алу тәсілі.
Міндеттер:
1. Инновациялар оқу – әдістемелік жұмысты, ақпараттық – коммуникациялық
технологияларды жетілдіру.
Оқу процесіне инновацияларды пайдалану;
Оқу процесін әдістемелік қамтамасыз ету (электрондық оқу – әдістемелік кешендер дайындау) ;
Мұғалімдердің кәсіби дамуы;
Студенттердің зерттеу пәндері мен түрлерін оқыту, білім беру қызметін теориялық және
әдістемелік дайындықпен жетілдіру;
Педагогикалық қызметпен оқыту және тиімді пайдалану пәні бойынша негізгі ережелермен
танысу;
2. Жаңа технологияларды қолдана отырып, оқу үрдісін жетілдіру.
Студенттердің танымдық қызметін арттыру жолдарын табу, олардың шығармашылық ойлау мен
дербестігін дамыту;
Тәрбие ісі жөніндегі іс – шаралар өткізу барысында әдістемелік көмек көрсету;
Студенттермен тәрбие жұмысының мақсатын жүзеге асыру.
3. Оқытушылық тәжірибені зерттеу, жалпылау және тарату.
Психология – педагогикалық және әдістемелік әдебиеттерін жаңалап оқыту;
Білім беру саласындағы нормативтік құжаттарды оқыту.
4. Әдістемелік оқу құрал – жабдықтарын құру педагогикалық дағдыларын жақсарту,
мұғалімдерге әдістемелік қөмек көрсету.
Бағдарламаларын әзірлеуге көмек көрсету;
Жаңадан бастаушы оқытушыларға кәсіби дамуына жәрдемдесу;
Нақты педагогикалық тәжірибемен жұмыс істеу;
Пән апталығын, ашық сабақтар, сыныптан тыс іс- шаралар өткізу.
5. Колледждің ғылыми – зерттеу қызметін үйлестіру.
Әдістемелік нұсқауларды жинақтарды, мақалаларды жарыққа шығару;
-Мұғалімдер түрлі деңгейдегі конференцияларға, оқу және оқыту семинарларына, қатысу және
ғылыми қызметінің жұмысын ұйымдастыру.
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Методическая проблема ПЦК «Общеобразовательных и специальных дисциплин»:
«Организация методических условий для формирования социально-активной личности
студента, обладающей профессиональной компетентностью»
Цель: «Личностно-ориентированный подход в образовании посредством повышения
профессиональной компетентности преподавателя»
Задачи:
1. Совершенствование учебно-методической работы с применением инновационных,
информационно-коммуникационных технологий
- использование инноваций в процессе обучения;
- методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса (составление электронных
учебно-методических комплексов);
- повышение профессионального уровня преподавателей;
-совершенствование теоретической и методической подготовленности педагогических
работников к образовательной деятельности по преподаваемым дисциплинам и видам
учебной работы студентов;
- изучение и эффективное использование в педагогической деятельности основополагающих
нормативных документов по предмету.
2. Совершенствование воспитательного процесса с использованием новых технологий
- поиск путей активизации познавательной деятельности студентов, развитие их
творческого мышления и самостоятельности;
- оказание методической помощи в проведении воспитательных мероприятий;
- осуществление целенаправленной воспитательной работы с учащимися.
3. Изучение, обобщение и распространение педагогического опыта
- изучение новинок психолого-педагогической и методической литературы;
- изучение нормативных документов в сфере образования.
4. Оказание методической помощи преподавателям в совершенствовании
педагогического мастерства в создании учебно-методического оснащения занятий
- оказание помощи в разработке программ;
-оказание помощи в профессиональном становлении начинающим педагогическим
работникам;
- работа с актуальным педагогическим опытом;
- проведение предметных недель, открытых уроков, внеклассных мероприятий;
5. Координация научно-исследовательской деятельности колледжа
-выпуск и рецензирование методических пособий, сборников, УМК, статей и т.д.
-организация работы научной деятельности преподавателей, их участия в различного уровня
конференциях, методических и обучающих семинарах, тренингах.
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№
п/п
1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

ПКК жұмыс мазмұны/Содержание работы ПЦК
Орындалу
Жұмыс атауы/
Жауапты тұлғалар/
Сілтемелер/
уақыты/
Наименование работы
Ответственные лица Примечание
Орындау мерзімі
2
3
4
5
Бөлім 1. Оқу-ұйымдастыру жұмысы/ Раздел 1. Учебно – организационная работа
Циклдік комиссия мәселесін анықтау
Тамыз
Кашкинбаева Г.О.
Циклдік
және
жұмыс
бағыттарын
таңдау.
Циклдік комиссияның комиссияның
Оқытушыларды нормативтік құжаттармен
оқытушылары
отырысы
таныстыру.
Опеределение
проблемы
цикловой
Август
Кашкинбаева Г.О.
Заседание
комиссии и выбор направлений в работе.
Преподаватели
цикловой
Ознокомление
преподавателей
с
цикловой комиссии
комиссии
нормативными документами.
Оқу бағдарламаларын түзету (оларды оқу
Тамыз
Циклдік комиссияның Циклдік
жоспарына сәйкес келтіру)
оқытушылары
комиссияның
отырысы
Корректировка
учебных
программ
Август
Преподаватели
Заседание
(приведение в соответствии их с учебным
цикловой комиссии
цикловой
планом)
комиссии
Жоспарларды қарау және бекіту:
Тамыз
Кашкинбаева Г.О.
Циклдік
- циклдік комиссия;
Циклдік комиссияның комиссияның
- күнтізбелік-тақырыптық жоспарлар;
оқытушылары
отырысы
- кабинеттер;
- үйірмелер
- жеке шығармашылық жоспарлар
Рассмотрение и утверждение планов:
Август
Кашкинбаева Г.О.
Заседание
-цикловой комиссии;
Преподаватели
цикловой
-календарно – тематических планов;
цикловой комиссии
комиссии
-кабинетов;
Зав.кабинетами
-кружков
Рук.кружков
-индивидуальные творческие планы
Кестелерді қарау және бекіту:
Қыркүйек
Кашкинбаева Г.О.
Циклдік
- цикл оқытушыларының сабақтарына
Циклдік комиссияның комиссияның
өзара қатысуы
оқытушылары
отырысы
күндізгі
бөлім
оқушыларымен
оқытушылардың өзіндік жұмысы
- курстық жұмыстарды қорғау
- практикадан өту және есептерді тапсыру
- Әкімшілік бақылау
- Пәндік апта
Рассмотрение и утверждение графиков:
Сентябрь
Кашкинбаева Г.О.
Заседание
- взаимопосещения
уроков
Преподаватели
цикловой
преподавателями цикла
цикловой комиссии
комиссии
- самостоятельной
работы
преподавателей с учащимися дневного
отделения
- защиты курсовых работ
- прохождения практики и сдача отчетов
- административного контроля
- предметных недель
Күндізгі және сырттай бөлім оқушылары
Қазан
Кашкинбаева Г.О.
Циклдік
үшін қайта қарау, жаңарту және бекіту:
Циклдік комиссияның комиссияның
- сынып және Үй бақылау жұмыстарының
оқытушылары
отырысы
тапсырмалары.
Заседание
- практикалық және семинарлық сабақтар
цикловой
Мамандықтар
бойынша
курстық
комиссии
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1.6

жұмыстардың тақырыптары
- мәселелерді шешу үшін сынақ
Пересмотр, обновление и утверждение
для учащихся дневного и заочного
отделения:
- заданий классных и домашних
контрольных работ.
- практических и семинарских занятий
тематики
курсовых
работ
по
специальностям
- вопросов для зачетов
Қарау және бекіту үшін емтихан
билеттерін күндізгі және сырттай оқу
бөлімінің
бірінші
жартыжылдықта
пәндер
бойынша:
0514000 «Багалау»
- Микро и макроэкономика
0518000 «Есеп и аудит»
- Қазақ тілі мен әдебиеті
- Орыс тіл және әдебиеті
- Қазақстан тарихы
- Математика
- Қаржылық есеп
- Мемлекеттiк тiлде iс жyргipзу
0518000 «ЕТ жане БК»
- Қазақ тілі мен әдебиеті
- Орыс тіл және әдебиеті
- Қазақстан тарихы
- Математика
Екінші
жартыжылдықта
пәндер
бойынша::
0514000 «Оценка»
- Қазақстан тарихы
- Қаржы
- Қаржылық есеп
0518000 «Есеп и аудит»
- Информатика
- Бухгалтерлік есеп негіздері
- Дене шынықтыру
- Қаржылық есеп
- Экономикалық талдау және АФО
- Ұйым экономикасы
1304000 «ЕТ жене БК»
- Енбек коргау
- Математикалык есеп
- Микропроцессорлык техника
- Жогара математика негiздерi
Рассмотрение
и
утверждение
экзаменационных билетов для дневного и
заочного отделения
в первом полугодии по предметам:
0514000 «Оценка»
- Микро и макроэкономика
0518000 «Учет и аудит»
- Казахский язык и литература
- Русский язык и литература

Октябрь

Желтоқсан

Кашкинбаева Г.О.
Преподаватели
цикловой комиссии

Заседание
цикловой
комиссии

Тормина И.А.
Циклдік
Кашкинбаева Г.О.
комиссияның
Циклдік комиссияның отырысы
оқытушылары

мамыр

Декабрь

5

Тормина И.А.
Кашкинбаева Г.О.
Преподаватели
цикловой комиссии

Заседание
цикловой
комиссии

1.7

1.8

- История Казахстана
- Математика
- Финансовый учет
- Делопроизводство на государственном
языке
1304000 «ВТ и ПО»
- Казахский язык и литература
- Русский язык и литература
- История Казахстана
- Математика
Во втором полугодии по предметам:
0514000 «Оценка»
- История Казахстан
- Финансы
- Бухгалтерский учет
0518000 «Учет и аудит»
- Информатика
- Основы бухгалтерского учета
- Физическая культура
- Финансовый учет
- Экономический анализ и АФО
- Экономика организации
1304000 «ВТ и ПО»
- Охрана труда
- Математическая статистика
- Микропроцессорная техника
- Основы высшей и дискретной
математики
Мамандықтар
бойынша
қорытынды
аттестаттау тест тапсырмаларын қосу
үшін сұрақтарды қарау және бекіту:
- 0518000 «Есеп и аудит»

Май

наурыз

Рассмотрение и утверждение вопросов
для включения в тестовые задания
Итоговой аттестации по специальностям:
- 0518000 «Учет и аудит»

Март

Бақылауды жүзеге асыру:
- "тіл туралы" ҚР Заңын іске асыру
бойынша»;
- ҚР "Білім туралы" Заңын жүзеге асыру
бойынша»;
жұмысын
жасаумен
әдістемелік
қамтамасыз ету пәндері бойынша оқу
пәндерінің циклы;
-кестесінің орындалуын өзара сабаққа
қатысу жұмысының сапасын және оқыту
нәтижелері бойынша өзара сабаққа
қатысу, оқытушылар;
- пәндер бойынша үлгерім жағдайы және
бағалардың жинақталуы
циклдік
комиссия
отырысына
үлгермейтін
оқушыларды
шақыра
отырып, аттестаттау және бақылау
жұмыстарының нәтижелері;
- қабылданған шешімдер;

по плану контроля
колледжа
в течении года
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Тормина И.А.
Циклдік
Кашкинбаева Г.О.
комиссияның
Циклдік комиссияның отырысы
оқытушылары
Тормина И.А.
Кашкинбаева Г.О.
Преподаватели
цикловой комиссии

Заседание
цикловой
комиссии

Кашкинбаева Г.О.
Директор
Циклдік комиссияның жанындағы
оқытушылары
кеңес

1.9

2.1

2.2

2.3

- мамандықтар бойынша КДББ тапсыру
үшін;
- оқу кабинеттерінің материалдықтехникалық базасының жағдайы;
Осуществление контроля:
по плану контроля Кашкинбаева Г.О.
- по реализации Закона РК «О языках»;
колледжа
Преподаватели
- по реализации Закона РК «Об
в течении года
цикловой комиссии
образовании»;
- за
работой
над
созданием
методического обеспечения по предметам
учебных дисциплин цикла;
- за
выполнением
графика
взаимопосещения уроков и качества
преподавания
по
результатам
взаимопосещения
уроков
преподавателями;
- состояния
успеваемости
и
накопляемости оценок по предметам
- результатм семестра и контрольных
работ с вызовом неуспевающих учащихся
на заседания цикловой комиссии;
- принятых решений;
- за
состоянием
материальнотехнической базы учебных кабинетов;
Кітапхана қызметкеріне цикл пәндері бір жылдың ішінде Абишева Ж.С.
бойынша арнайы әдебиеттерді алуға
Циклдік комиссияның
көмектесу.
оқытушылары
Содействие сотруднику библиотеки в
в течение года
Абишева Ж.С.
приобретении специальной литературы
Преподаватели
по предметам цикла.
цикловой комиссии
Бөлім 2. Ғылыми-әдістемелік жұмыс/ Раздел 2. Научно – методическая работа
Жеке және кәсіби дамудың жеке бір жылдың ішінде Магзумова А.К.
бағдарламасын, әдістемелік проблеманы
Кашкинбаева Г.О.
орындау бойынша цикл оқытушыларының
Циклдік комиссияның
жұмысы
оқытушылары
Работа
преподавателей
цикла
над
в течение года
Магзумова А.К.
выполнением индивидуальной программы
Кашкинбаева Г.О.
личностного
и
профессионального
Преподаватели
развития, методической проблемы
цикловой комиссии
Оқушылардың үлгеріміне мониторинг
Кашкинбаева Г.О.
жүргізу:
Циклдік комиссияның
Жылына 2 рет
оқытушылары
 сессия нәтижелері бойынша
Ақпан / наурыз
 курстық жұмысты қорғау бойынша
 практикадан өту нәтижелері бойынша Желтоқсан/Маусым
Проведение мониторинга успеваемости
Кашкинбаева Г.О.
учащихся:
Преподаватели
2
раза
год
цикловой комиссии
 по результатам сессии
Февраль/март
 по защите курсовой работы
Декабрь/Июнь
 по
результатам
прохождений
практики
Күндізгі
және
сырттай
бөлім
оқушыларына арналған жазу бойынша
әдістемелік нұсқаулар құрастыру
1. Күнделік-отчета:
Қаңтар
Тәжірибе жетекшілері
- 0518000 «Есеп и аудит»
2. Курстық жұмыс:
Курстық
жобалау
7

Совещание
при
директоре

Директор
жанындағы
кеңес
Совещание
при
директоре
Циклдік
комиссияның
отырысы
Заседание
цикловой
комиссии
Циклдік
комиссияның
отырысы

Заседание
цикловой
комиссии

Циклдік
комиссияның
отырысы

2.4

2.5

2.6

2.7

3.1

3.2

- 051800 «Есеп и аудит»
Составление методических указаний для
учащихся дневного и заочного отделения
по написанию
1. дневника – отчета:
- 0518000 «Учет и аудит»
2. курсовой работы:
- 051800 «Учет и аудит»
Циклдік
комиссия
пәндері
мен
мамандықтар
бойынша
сабақтарға
арналған көрнекі құралдарды тарату
материалдарын әзірлеу, жаңарту және
толықтыру
Разработка, обновление и дополнение
раздаточных
материалов
наглядных
пособий для занятий по предметам
цикловой комиссии и специальностям
Циклдік комиссия пәндері бойынша ОӘБ
әзірлеу:
1. арқылы «Орлеу»
2. арқылы НМЦ
Разработка УМП по предметам цикловой
комиссии:
1. через «Орлеу»
2. через НМЦ
Педагогикалық,
әдістемелік
кеңесте
баяндамалар дайындау

Желтоқсан

жетекшілері
Заседание
цикловой
комиссии

Январь
Декабрь
Бір жылдан

в течение года

Мамыр

Май

Руководители
практики
Руководители
курсового
проектирования
Циклдік комиссияның Циклдік
оқытушылары
комиссияның
отырысы
Преподаватели
цикловой комиссии

Заседание
цикловой
комиссии

Циклдік комиссияның Циклдік
оқытушылары
комиссияның
отырысы
Преподаватели
цикловой комиссии

Заседание
цикловой
комиссии

Магзумова А.К.
Педагогикалы
Циклдік комиссияның қ
кеңес
оқытушылары
отырысы
Подготовка докладов на педагогическом,
В течение года
Магзумова А.К.
Заседание
методическом совете
Преподаватели
педагогическ
цикловой комиссии
ого совета
Облыстық,
республикалық
және
Бір жылдан кейн
Магзумова А.К.
Отырысы
халықаралық
ғылыми-практикалық
Циклдік комиссияның цикловой
конференцияларға қатысу
оқытушылары
комиссии
Раздел 3. Повышение квалификации преподавателей и обобщение и распространение опыта
Қыркүйек
Магзумова А.К.
Циклдік
Колледж оқытушыларының біліктілік
Циклдік
комиссияның
комиссияның
санатына
сертификаттау
оқытушылары
отырысы
материалдарын дайындау

Подготовка
аттестационных
материалов
на
получение
квалификационной
категории
преподавателей колледжа.
Келесі сабақтармен бірге сабаққа өзара
қатысу:
Циклдің төрағасы, цикл төрағасының
орынбасары - 10 сабақ;
• Тәжірибелі оқытушылар (1к) - 10 лв.
• Мұғалімдер - 15
Взаимопосещение
уроков
с
последующим анализом:
 Председатель
цикла,
зам
председателя цикла – 10 уроков;
 Опытные преподаватели (1к) – 10
ур.

Қраша

Сентябрь

Магзумова А.К.
Преподаватели
цикловой комиссии

Жыл бойы

В течение года

8

Заседание
методическог
о совета

Циклдік комиссияның Циклдік
оқытушылары
комиссияның
отырысы

Кашкинбаева Г.О.
Преподаватели
цикловой комиссии

Заседание
цикловой
комиссии

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

 Преподаватели цикловой комиссии
– 15ур.
Әдістемелік кабинетпен қатар, озық
кәсіптік
білім
беру
саласында
кадрларды қайта даярлау курстары
арқылы мұғалімдерді оқыту және
қайта даярлауды қамтамасыз ету

Жоспар бойынша

Магзумова А.К.
Циклдік
Циклдік комиссияның комиссияның
оқытушылары
отырысы

Совместно с методическим кабинетом
По плану
Магзумова А.К.
Заседание
обеспечить повышение квалификации и
метод.кабинета
Преподаватели
методическог
переподготовки преподавателей через
цикловой комиссии
о совета
курсы по переподготовке кадров
Бөлім 4. Оқушылармен тәрбие жұмысы/ Раздел 4. Воспитательная работа с учащимися
Тәрбие шараларын өткізу жөніндегі
Бір жылдан кейн
Циклдік комиссияның Сынып
негізгі ережелерін насихаттау және
оқытушылары
жиналыстары
түсіндіру жыл
сайынғы
Қазақстан
сынып
халқына Жолдауын, ҚР Президентінің
сағаттары
"Қазақстан-2050
Проведение
воспитательных
в течение года
Преподаватели
Классные
мероприятий
по
пропаганде
и
цикловой комиссии
собрания,
разъяснению
основных
положений
классные
ежегодного Послания народу Казахстана
часы
Президента РК Программы «Казахстан
2050»
Оқытушылар оқушылармен сабақтан тыс
Бір жылдан кейін
Циклдік комиссияның Циклдік
уақытта:
оқытушылары
комиссияның
- артта қалған оқушыларға көмек көрсету,
отырысы
- білімді тереңдету бойынша күшті
оқушылармен жұмыс
Работа преподавателей с учащимися во
в течение года
Преподаватели
Заседание
внеурочное время:
цикловой комиссии
цикловой
- оказание помощи отстающим учащимся,
комиссии
- работа с сильными учащимися по
углублению знаний
Қатысуы:
Бір жылдан кейін
Циклдік комиссияның Циклдік
- құқық бұзушылықтың алдын алу
оқытушылары
комиссияның
жөніндегі Кеңестің жұмысы
отырысы
- колледждің кәсіптік бағдар беру жұмысы
- колледждің тәрбиелік іс-шараларында
- салауатты өмір салтын қалыптастыру
жөніндегі іс-шараларда
Принимать участие:
в течение года
Преподаватели циклов Заседание
- в работе Совета по профилактике
ой комиссии
цикловой
правонарушений
комиссии
- в профориентационный работе колледжа
в
воспитательных
мероприятиях
колледжа
- в мероприятиях по формированию
здорового образа жизни
Үйірмелердің
ашық
отырыстарын
Сәуір
Байтакова Н.Е.
/Циклдік
ұйымдастыру және өткізу
Руковдители кружков
комиссияның
отырысы
Организация и проведения открытых
Апрель
Байтакова Н.Е.
Заседание
заседаний кружков
Руковдители кружков
цикловой
комиссии
Пәндік апталықты ұйымдастыру және
Өткізу кестесі
Кашкинбаева Г.О.
Циклдік
өткізу
бойынша
Циклдік комиссияның комиссияның
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4.6

Организация и проведение Предметной
недели

По графику
проведения

Өндірістік
тәжірибе
қорытындысы
бойынша
мамандық
бойынша
конференция ұйымдастыру және өткізу
- 0518000 «Есеп и аудит»
Организация и проведение конференции
по
специальности
по
итогам
производственной практики
- 0518000 «Учет и аудит»

Маусым

Июнь

10

оқытушылары
Кашкинбаева Г.О.
Преподаватели
цикловой комиссии
Кашкинбаева Г.О.
Циклдік комиссияның
оқытушылары

отырысы
Заседание
цикловой
комиссии
Циклдік
комиссияның
отырысы

Кашкинбаева Г.О.
Преподаватели
цикловой комиссии

Заседание
цикловой
комиссии

Отырыс жоспары
№
п/
п
1
1.

2

3

4

1

2

Жұмыс атауы/
Наименование работы

Орындалу уақыты/
Срок выполнения

2

3
Отырысы №1
Циклдік комиссия мәселесін талқылау және
Тамыз/ август
бекіту.
Оқытушыларды нормативтік құжаттармен
таныстыру
Обсуждение
и
утверждение
проблемы
цикловой
комиссии.
Ознакомление
преподавателей с нормативными документами
Оқу бағдарламаларын түзету (оларды оқу
жоспарларына сәйкес келтіру)
Корректировка
учебных
программ
(приведение их в соответствие с учебными
планами)
Жоспарларды қарау және бекіту:
-циклдк комиссия;
- күнтізбелік-тақырыптық жоспарлар;
- кабинеттер;
- үйірмелер
- жеке шығармашылық жоспарлар
Рассмотрение и утверждение планов:
-цикловой комиссии;
-календарно – тематических планов;
-кабинетов;
-кружков
-индивидуальные творческие планы
2020-2021
оқу
жылына
педагогикалық
жүктемені бөлу
Распределение педагогической нагрузки на
2020-2021 учебный год
Отырысы№2
Кестелерді қарау:
Қыркүйек/ сентябрь
- цикл оқытушыларының сабақтарға өзара
қатысуы
- курстық жұмыстарды қорғау кестесі
- практикадан өту кестесі және есептерді
тапсыру
- пәндік апта
Рассмотрение графиков:
-взаимопосещения уроков преподавателями
цикла
- графики защиты курсовых работ
- график прохождения практики и сдача
отчетов
- предметных недель
Күндізгі және сырттай бөлім оқушыларына
талдау және қарастыру:
- сынып және Үй бақылау жұмыстарының
тапсырмалары
- практикалық және семинарлық сабақтар
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Жауапты тұлғалар/
Ответственные лица

Отметка о
проведении

4

5

Кашкинбаева Г.О.
Циклдік комиссияның
оқытушылары
Кашкинбаева Г.О.
Преподаватели
цикловой комиссии
Циклдік комиссияның
оқытушылары
Преподаватели
цикловой комиссии
Кашкинбаева Г.О.
Кабинет меңгерушісі.
Үйірме жетекшілері

Кашкинбаева Г.О.
Преподаватели
цикловой комиссии
Зав.кабинетами
Руководители кружков
Тормина И.А.
Кашкинбаева Г.О.
Тормина И.А.
Кашкинбаева Г.О.
Кашкинбаева Г.О.
Циклдік комиссияның
оқытушылары

Кашкинбаева Г.О.
Преподаватели
цикловой комиссии

Кашкинбаева Г.О.
Циклдік комиссияның
оқытушылары

3

мамандықтар
бойынша
курстық
жұмыстардың тақырыптары
Рассмотрение и обсуждение, анализ для
учащихся дневного и заочного отделений:
- заданий классных и домашних контрольных
работ
- практических и семинарских занятий
- тематики курсовых работ по специальностям
Тіл пәндерінің пәндік апталығының жоспарын
қарастыру және бекіту

Кашкинбаева Г.О.
Преподаватели
цикловой комиссии

Рассмотрение
и
утверждение
плана
предметной недели языковых дисциплин
4

1

2

3

4

Әдістемелік, педагогикалық және арнайы
әдебиеттің жаңалығы туралы ақпарат
Информация о новинках методической,
педагогической и специальной литературы
Отырысы №3
Цикл пәндері бойынша сабақ өткізу деңгейін
Қазан/октябрь
талдау (өзара сабаққа қатысу туралы есеп)
Анализ уровня проведения занятий по
предметам цикла (отчет о взаимопосещении
уроков)
Тіл пәндерінің пәндік апталығының талдауы
Анализ проведения предметной недели
языковых дисциплин
Халықаралық
ғылыми-практикалық
конференцияларға
қатысу
үшін
баяндамаларды қарау
Рассмотрение докладов для участия в
международных
научно-практических
конференциях
Арнай пәндер пәндік апталығының жоспарын
қарастыру және бекіту

2

Кашкинбаева Г.О.
Циклдік комиссияның
оқытушылары
Кашкинбаева Г.О.
Преподаватели
цикловой комиссии
Циклдік комиссияның
оқытушылары
Преподаватели
цикловой комиссии
Циклдік комиссияның
оқытушылары
Преподаватели
цикловой комиссии
Тормина И.А.
Кашкинбаева Г.О.
Бабенко С.В.
Тормина И.А.
Кашкинбаева Г.О.
Бабенко С.В.

Рассмотрение
и
утверждение
плана
предметной недели экономических дисциплин

1

Ержан Д.
Хамзина М.Т.
Ермекбаева З.А.
Ержан Д.
Хамзина М.Т.
Ермекбаева З.А.
Циклдік комиссияның
оқытушылары
Преподаватели
цикловой комиссии

Отырысы№4
Күндізгі және сырттай бөлім оқушыларына
Қараша/ноябрь
арналған жазу бойынша әдістемелік нұсқаулар
құрастыру
бақылау жұмыстарын
0514000 «Багалау»
0518000 «Есеп и аудит»
1304000 «ЕТ жене БК»
Составление методических указаний для
учащихся дневного и заочного отделения по
написанию контрольных работ
0514000 «Оценка»
0518000 «Учет и аудит»
1304000 «ВТ и ПО»
Кабинеттердің
оқу-материалдық
базасын
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Кашкинбаева Г.О.
Циклдік комиссияның
оқытушысы

Кашкинбаева Г.О.
Преподаватель
цикловой комиссии

Кабинет меңгерушісі

3

4

жетілдіру бойынша жұмысты талдау (зав.
кабинеттермен)
Анализ работы по совершенствованию учебноматериальной базы кабинетов (отчеты зав.
кабинетами)
Әлеуметтік-гуманитарлық және заң пәндерінің
пәндік апталығының жоспарын қарастыру
және бекіту
Рассмотрение
и
утверждение
плана
предметной недели социально-гуманитарных и
юридических дисциплин
Арнай пәндерінің пәндік апталығының
талдауы
Анализ проведения
спецдисциплин

1

2

предметной

Зав. кабинетами
Турежанова Р.Г.
Тулегенова М.Ф.
Абулхайрова Г.Е.
Турежанова Р.Г.
Тулегенова М.Ф.
Абулхайрова Г.Е.
Кашкинбаева Г.О.
Циклдік комиссияның
оқытушысы
Кашкинбаева Г.О.
Преподаватели
цикловой комиссии

недели

Күндізгі және сырттай бөлімдерге арналған
емтихан билеттерін қарау және бекіту
бірінші жартыжылдықта пәндер бойынша:
0514000 «Багалау»
- Микро и макроэкономика
0518000 «Есеп и аудит»
- Қазақ тілі мен әдебиеті
- Орыс тіл және әдебиеті
- Қазақстан тарихы
- Математика
- Қаржылық есеп
- Мемлекеттiк тiлде iс жyргipзу
0518000 «ЕТ жане БК»
- Қазақ тілі мен әдебиеті
- Орыс тіл және әдебиеті
- Қазақстан тарихы
- Математика
Рассмотрение и утверждение экзаменационных
билетов для дневного и заочного отделения
в первом полугодии по предметам:
0514000 «Оценка»
- Микро и макроэкономика
0518000 «Учет и аудит»
- Казахский язык и литература
- Русский язык и литература
- История Казахстана
- Математика
- Финансовый учет
- Делопроизводство на государственном языке
1304000 «ВТ и ПО»
- Казахский язык и литература
- Русский язык и литература
- История Казахстана
- Математика
Күндізгі және сырттай бөлім оқушыларына
курстық жұмысты жазу бойынша әдістемелік
нұсқаулар құрастыру:
- 051800 «Учет и аудит»
күнделік-есеп:

Отырысы№ 5
Желтоксан/ декабрь

Кашкинбаева Г.О.
Циклдік комиссияның
оқытушылары

Кашкинбаева Г.О.
Преподаватели
цикловой комиссии

Курстық жобалау
жетекшілері
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- «Багалау»
- 0518000 «Учет и аудит»
Составление методических указаний для
учащихся дневного и заочного отделения по
написанию
курсовой работы:
- 051800 «Учет и аудит»
дневника – отчета:
- 0514000 «Оценка»
- 0518000 «Учет и аудит»
Оқытушылардың жеке және кәсіби дамуының
жеке бағдарламасын орындау бойынша жұмыс
туралы есеп
Отчет
о
работе
по
выполнению
индивидуальной программы личностного и
профессионального развития преподавателей
Әлеуметтік-гуманитарлық және заң пәндерінің
пәндік апталығының талдауы

Руководители курсового
проектирования

Циклдік комиссияның
оқытушылары
Преподаватели
цикловой комиссии
Кашкинбаева Г.О.
Циклдік комиссияның
оқытушысы
Кашкинбаева Г.О.
Преподаватели
цикловой комиссии

Анализ проведения предметной недели
социально-гуманитарных и юридических
дисциплин
1

2

3

4

Ағымдағы жылдың І жартыжылдығындағы
циклдік комиссияның жұмыс жоспарының
орындалуы
туралы
есеп
және
ІІ
жартыжылдыққа арналған жұмыс жоспарын
түзету.
Отчет о выполнении плана работы цикловой
комиссии за I полугодие текущего года и
корректировка плана работы на II полугодие.
Циклдік комиссия пәндері бойынша І жарты
жылдық (семестр) үлгерім қорытындысы
туралы есеп. Оқытушылардың жұмысын
талдау.
Отчет об итогах успеваемости за I полугодие
(семестр) по предметам цикловой комиссии.
Анализ работы преподавателей.

Отырысы№ 6
Қаңтар/ январь

Кашкинбаева Г.О.
Циклдік комиссияның
оқытушылары
Кашкинбаева Г.О.
Преподаватели
цикловой комиссии
Кашкинбаева Г.О.
Циклдік комиссияның
оқытушылары
Кашкинбаева Г.О.
Преподаватели
цикловой комиссии

Тақырыптар бойынша сауалнама әзірлеу және
өткізу:
- «Сынып жетекшісі студенттер көзімен»
- «Оқытушы студенттер көзімен»
-«Педагогтардың білім беру мекемесінің
қызметімен қанағаттануы»
Разработка и проведение анкетирования по
темам:
- «Классный руководитель глазами студентов»
- «Преподаватель глазами студентов»
«Удовлетворенность педагогов деятельностью
образовательного учреждения»
Циклдік комиссия пәндері бойынша ОӘБ
қарау:
через «Орлеу»
через УМЦ

Кашкинбаева Г.О.
Циклдік комиссияның
оқытушысы

Кашкинбаева Г.О.
Преподаватели
цикловой комиссии

Кашкинбаева Г.О.
Циклдік комиссияның
оқытушылары
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Рассмотрение УМП по предметам цикловой
комиссии:
через «Орлеу»
через УМЦ
1

2

3

4

1

2

Күндізгі және сырттай бөлімдерге арналған
емтихан билеттерін қарау және бекіту
Екінші жартыжылдықта пәндер бойынша::
0518000 «Есеп и аудит»
- Дене шынықтыру
- Қаржылық есеп
- Экономикалық талдау және АФО
- Ұйым экономикасы
Рассмотрение и утверждение экзаменационных
билетов для дневного и заочного отделения
Во втором полугодии по предметам:
0518000 «Учет и аудит»
- Физическая культура
- Экономический анализ и АФО
- Экономика организации
Мемлекеттік кешенді емтихан тесттеріне қосу
үшін сұрақтар мен ситуациялық міндеттерді
қарау және бекіту:
- 0518000 «Есеп және аудит», «Қаржылық
есеп» және «Экономикалық талдау және уйым
өндіріст »;
Рассмотрение и утверждение вопросов и
ситуационных задач для включения в тестовые
задания
государственного комплексного
экзамена:
- 0518000 «Учет и аудит» по предметам
«Финансовый учет» и «Экономический анализ
и Экономика организации»;
Мамандықтар бойынша өндірістік практиканы
дайындау және ұйымдастыру:
- 0514000 «Багалау»
- 0518000 «Еспе жане аудит»
Подготовка и организация производственной
практики по специальностям:
- 0514000 «Оценка»
- 0518000 «Учет и аудит»
Жаратылыстану-математикалық
пәндер
циклдік комиссиясының пәндік апталығын
өткізу жоспарын қарастыру және бекіту
Рассмотрение и утверждение плана проведение
предметной недели цикловой комиссии
естественно математических дисциплин
Цикл пәндері бойынша сабақ өткізу деңгейін
талдау (өзара сабаққа қатысу туралы есеп)

Кашкинбаева Г.О.
Преподаватели
цикловой комиссии
Отырысы№ 7
Акпан/ февраль

Кашкинбаева Г.О.
Циклдік комиссияның
оқытушылары

Кашкинбаева Г.О.
Преподаватели
цикловой комиссии

Кашкинбаева Г.О.
Циклдік комиссияның
оқытушылары

Кашкинбаева Г.О.
Преподаватели
цикловой комиссии

Тәжірибе жетекшілері

Руководители практики

Кашкинбаева Г.О.
Магзумова А.К.
Науменко Н.А.
Кашкинбаева Г.О.
Магзумова А.К.
Науменко Н.А.
Отырысы № 8
Наурыз/ Март

Анализ уровня проведения занятий по
предметам цикла (отчет о взаимопосещении
уроков
Биология және дене шынықтыру пән
апталығының жоспарын қарастыру және бекіту
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Кашкинбаева Г.О.
Циклдік комиссияның
оқытушылары
Кашкинбаева Г.О.
Преподаватели
цикловой комиссии
Исабеков А.С.
Дюсембаев Б.Е.

3

Рассмотрение
и
утверждение
плана
предметной недели биологии и физической
культуры
Жаратылыстану-математикалық
пәндерінің
пәндік апталығының талдауы

Исабеков А.С.
Дюсембаев Б.Е.
Кашкинбаева Г.О.
Циклдік комиссияның
оқытушысы
Науменко Н.В
Ермаганбетова Т.С.

Анализ проведения предметной недели
естественно математических дисциплин
1

2

Мамандықтар бойынша курстық жұмыстарды
қорғау нәтижелерін талдау:
- 0518000 «Учет и аудит»
Анализ результатов защиты курсовых работ по
специальностям:
- 0518000 «Учет и аудит»
Биология және дене шынықтыру пәндерінің
пәндік апталығының талдауы
Анализ проведения предметной
биологии и физической культуры

Отырысы № 9
Сәуір/апрель

Руководители курсового
проектирования
Кашкинбаева Г.О.
Циклдік комиссияның
оқытушысы
Кашкинбаева Г.О.
Преподаватели
цикловой комиссии
Кашкинбаева Г.О.
Преподаватели
Кашкинбаева Г.О.
Преподаватели

недели

3

Кәсіптік бағдар беру жұмысының жағдайы
туралы ақпарат
Информация
о
состоянии
профориентационной работы

1

Күндізгі және сырттай бөлімдерге арналған
емтихан билеттерін қарау және бекіту
Екінші жартыжылдықта пәндер бойынша:
Екінші жартыжылдықта пәндер бойынша::
0514000 «Оценка»
- Қазақстан тарихы
- Қаржы
- Қаржылық есеп
0518000 «Есеп и аудит»
- Бухгалтерлік есеп негіздері
- Дене шынықтыру
- Экономикалық талдау және АФО
- Ұйым экономикасы
1304000 «ЕТ жене БК»
- Енбек коргау
- Математикалык есеп
- Микропроцессорлык техника
- Жогара математика негiздерi
Рассмотрение и утверждение экзаменационных
билетов для дневного и заочного отделения
Во втором полугодии по предметам:
0514000 «Оценка»
- История Казахстан
- Финансы
- Бухгалтерский учет
0518000 «Учет и аудит»
- Основы бухгалтерского учета
- Физическая культура
- «Экономический анализ и АФО»
- «Экономика организации»
1304000 «ВТ и ПО»

Курстық жобалау
жетекшілері

Отырысы № 10
Мамыр/май

Кашкинбаева Г.О.
Циклдік комиссияның
оқытушылары

Кашкинбаева Г.О.
Преподаватели
цикловой комиссии
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3

1

2

- Охрана труда
- Математическая статистика
- Микропроцессорная техника
- Основы высшей и дискретной математики
Мамандықтар бойынша өндірістік практика
қорытындысы
бойынша
конференцияны
талдау және өткізу:
- 0518000 «Учет и аудит»
Анализ и проведение конференции по итогам
производственной
практики
по
специальностям:
- 0518000 «Учет и аудит»
Циклдік комиссия пәндері бойынша ІІ жарты
жылдық (семестр) үлгерім қорытындысы
туралы есеп. Оқытушылардың жұмысын
талдау.
Отчет об итогах успеваемости за II полугодие
(семестр) по предметам цикловой комиссии.
Анализ работы преподавателей.
2020-2021 оқу жылындағы циклдік комиссия
жұмысының талдауы
- цикл төрағасының есебі;
есеп
кафедрасының
меңгерушісі.
кабинеттермен
- үйірме басшыларының есебі
Анализ работы цикловой комиссии в 20202021 учебном году
- отчет председателя цикла;
- отчет зав. кабинетами
- отчет руководителей кружков
Жаңа оқу жылына циклдік комиссияның
міндеттерін дайындау және жоспарлау

Тәжірибе жетекшілері

Руководители практики

Кашкинбаева Г.О.
Циклдік комиссияның
оқытушылары
Кашкинбаева Г.О.
Преподаватели
цикловой комиссии
Отырысы № 11
Шілде/Июнь
Кашкинбаева Г.О.
Кабинет меңгерушісі.
Жет.үйірмелер
Кашкинбаева Г.О.
Зав. кабинетов
Рук.кружков
Кашкинбаева Г.О.
Циклдік комиссияның
оқытушылары
Кашкинбаева Г.О.
Преподаватели
цикловой комиссии
Кашкинбаева Г.О.
Циклдік комиссияның
оқытушылары
Кашкинбаева Г.О.
Преподаватели
цикловой комиссии

Подготовка задачи и планирование цикловой
комиссии на новый учебный год
3

Мамандық бойынша қорытынды аттестаттауды
тапсыру нәтижелерін талдау:
- 0518000 «Учет и аудит»
Анализ
результатов
сдачи
Итоговой
аттестации по специальности:
- 0518000 «Учет и аудит»

ПЦК төрайымы:
Заведующий ПЦК: _______________________________________ Кашкинбаева Г.О.
(колы/подпись)

17

