
МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКЛАДЫ, УКАЗАНИЯ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ  

В І ПОЛУГОДИИ 2020-2021 УЧЕБНОГО ГОДА  

 

 

ПЦК "Русский язык и литература» 

№ Ф.И.О. 

преподавателя 

Тема Сроки 

рассмотрения 

 1 Абдыкаримова С.К. Обсуждение Послания Главы государства 

Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана 

«Казахстан в новой реальности: время 

действий» 

28.09.2020 

2 Абдыкаримова С.К. Методический доклад  «Эффективные 

методы обучения на уроках русского языка в 

рамках обновления содержания образования» 

26.10.2020 

3 Шоманова Г.К. Методический доклад:  «Формирование 

положительной учебной мотивации на уроках 

русского языка и литературы»      

23.11.2020 

4 Муздыбаева А.К. Методический доклад: «Русский язык и 

литература, их межпредметное 

взаимодействие в процессе изучения 

литературного произведения». 

28.12.2020 

5 Мухаметкалиева 

Ж.Ж. 

Методический доклад «Формирование 

общечеловеческих ценностей на уроках 

русского языка и литературы как одной из 

частей поликультурной компетентности » 

25.01.2021 

6 Наревская Т.А. Методический доклад: «Системно-

деятельностный подход  в обучении русского 

языка и литературы (использование 

технологии критического мышления)» 

22.02.2021 

7 Абдыкаримова С.К. Методический доклад  «Совершенствование 

всех видов речевой деятельности 

обучающихся в их взаимосвязи: чтения, 

письма, говорения» 

29.03.2021 

7 Наревская Т.А. Методический доклад: «Применение 

современных образовательных технологий на 

занятиях по русскому языку, литературе, 

культуре речи в условиях колледжа» 

26.04.2021 

 

ПЦК "Казахский язык и литература» 

№ 

р/р 
Оқытушы Әдістемелік әзірлемелер, баяндамалар, 

нұсқаулардың атауы   

Өткізілетін 

мерзімі  

1 Мусанова А.Д.  «Қазақ тілі сабақтарында критериалды бағалау 

түлерін қолдану»  

02.10.2020 

2 Нурпеисова Е.Б.  «Жаңартылған бағдарлама-білім берудің жаңа 

мазмұны» 

04.11.2020 

3 Оспанова Д.Т.  «Бірлескен топтықжұмыс.Топтарда жұмыс 

жүргізу әдістемесі»   

09.12.2020. 

 

ПЦК "Педагогики и психологии"  

№ 

р/р 

Оқытушы Әдістемелік әзірлемелер, баяндамалар, 

нұсқаулар, ашық сабақтардың атауы   

Өткізілетін мерзімі  



 

ПЦК "Естествознание, физическое воспитание" 

 

ПЦК  "Социально- экономических дисциплин" 

№ Оқытушының 

аты-жөні 

Тақырыбы Мерзімі   Деңгейі 

орны 

Нәтижесі 

1 Мұқанов Т.К. 

 

М.О.Әуезов 

және Алаш 

қозғалысы 

10.12.2020 республикал

ық, 

Ж.Досмұхам

едов 

атындағы 

жоғары 

педагогикал

ық колледжі 

Баяндаманың 

мақсаты, міндеттері 

дұрыс қойылған. 

М.О.Әуезовтің Алаш 

қозғалысымен 

байланысы ашып 

көрсетілген. 

2 Мұқанов Т.К. Дебат 30.10.2020 Аймақаралы Дебат 

1.  ПӘК жетекшісі 

Алканова З.С. 

 

Мемлекет басшысының 2020 жылғы 1 

қыркүйектегі «Жаңа жағдайдағы Қазақстан: 

іс-қимыл кезеңі» атты Қазақстан халқына 

Жолдауы 

№ 1 отырыс (қазан) 

2 Алканова З.С. Әдістемелік баяндама: «Техникалық және 

кәсіптік білім беру мекемелерінде 

қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру 

ерекшеліктері» 

№ 2 отырыс (қазан) 

3 Кабимолдина А.К Әдістемелік баяндама: «Оқу-тәрбие үрдісінде 

дамыта оқыту технологиясын АКТ-ға 

негіздей отырып, білім алушылардың 

шығармашылық қабілеттерін арттыру» 

№ 3 отырыс 

(қараша) 

4 

 

 

Жунусова Л.Б Әдістемелік баяндама: «Профессиональные 

компетенции педагога в условиях 

инклюзивного обучения» 

№ 4 отырыс 

(желтоқсан) 

5 Нұрланова А.Қ Әдістемелік баяндама: «Өзін-өзі тану пәнін 

өзге пәндермен кіріктіре жүргізудің 

маңыздылығы» 

№ 5 отырыс (қаңтар) 

6 Сыдыканова А.Т Баяндама: «Қазастанда нклюзивті білім 

берудің алғашқы кезеңдегі дамуы» 

№ 5 отырыс (қаңтар) 

№ 

р/р 
Оқытушы Әдістемелік әзірлемелер, баяндамалар, 

нұсқаулар, ашық сабақтардың атауы   

Өткізілетін мерзімі  

1.  Куспанова Л.У 

 

Әдістемелік  баяндама «Биология пәнінен 

қашықтықтан оқытудың пайдасы мен 

кемшіліктері» 

№ 2 отырыс (қазан) 

2 Жумадилова Б.Т Әдістемелік баяндама: «Арнайы 

медициналық топ оқушылары үшін дене 

шынықтыру пәнінің маңызы» 

№ 5 отырыс 

(желтоқсан) 

3 Ораш М.Ж   Әдістемелік баяндама «Волейбол техникасы 

мен тактикасын дамыту» 

№ 6 отырыс (қаңтар) 

4 Мухамбаев Б.Р Оқу құралы  «Жүзу спорты»   № 6 отырыс (қаңтар) 

5 Куспанова Л.У 

 

Әдістемелік  баяндама «Биология пәнінен 

қашықтықтан оқытудың пайдасы мен 

кемшіліктері» 

№ 2 отырыс (қазан) 



технологиясыны

ң оқушылардың 

интеллектуалды 

ой-өрісін, 

шығармашылығ

ын дамытудағы 

рөлі 

қ 

(халықаралы

қ 

қатысумен) 

Өскемен 

жоғары 

политехника

лық 

колледжі 

технологиясының 

мәні, маңызы 

оқушылардың 

шығармашылығын 

дамытудағы рөлі 

ашып көрсетілген. 

3 Мұқанов Т.К. «Колледж 

тарихына 

қатысты 

мәліметтерді оқу 

үдерісінде 

пайдалану» 

02.12.2020 Колледжіші

лік,  

педагогтар 

арасында 

өткен 

педагогикал

ық оқулар 

Колледж тарихына 

қатысты 

мәліметтерді оқу 

үдерісінде 

пайдаланудың 

маңызы, қажеттілігі 

ашып көрсетілген. 

4 Мұқанов Т.К. «Жаңартылған 

оқу 

бағдарламалары

н жүзеге 

асырудың 

мазмұндылығы» 

23.12.2020 колледжішіл

ік 

ПӘК 

отырысында

ғы баяндама 

Жаңартылған оқу 

бағдарламаларын 

жүзеге асыру 

мәселелері 

мазмұнды талданған. 

5 Жұмағұлова Ә.Ә. Алаш қайраткері 

Мәннан 

Тұрғанбаев 

10.12.2020 республикал

ық, 

Ж.Досмұхам

едов 

атындағы 

жоғары 

педагогикал

ық колледжі 

Мәннан 

Тұрғанбаевтың 

Алаш қозғалысымен 

байланысы ашып 

көрсетілген. 

6 Битөлеуова Э.Д. «Сыни тұрғыдан 

ойлауға үйрету» 

02.12.2020 Колледжіші

лік,  

педагогтар 

арасында 

өткен 

педагогикал

ық оқулар 

Сыни тұрғыдан 

ойлау 

технологиясын сабақ 

үдерісінде пайдалану 

тәжірибесі 

баяндалды. 

7 Битөлеуова Э.Д. «Жаңартылған 

оқу 

бағдарламалары

н жүзеге 

асырудың 

мазмұндылығы» 

23.12.2020 колледжішіл

ік 

ПӘК 

отырысында

ғы баяндама 

Жаңартылған оқу 

бағдарламаларын 

жүзеге асыру 

мәселелері 

мазмұнды талданды 

8 Битөлеуова Э.Д. Ұлттық 

болмыстың 

үлгісі 

27.12.20. Республикал

ық, 

Қызылорда 

педагогикал

ық жоғары 

колледжі 

Ұлттық болмыс 

мәселелеріне талдау 

берілген. 

9 Гельмендинова 

М.Б. 

«Педагогическое 

наследие Абая» 

02.12.2020 Колледжіші

лік,  

педагогтар 

Абайдың 

педагогикалық 

мұрасының 



арасында 

өткен 

педагогикал

ық оқулар 

өзектілігі, маңызы 

ашып көрсетілген. 

10 Гельмендинова 

М.Б. 

«Роль 

самостоятельной 

работы студента 

в 

образовательном 

процессе» 

16.11.2020 колледжішіл

ік 

ПӘК 

отырысында

ғы баяндама 

Оқу үдерісінде 

студенттердің жеке 

жұмысын 

ұйымдастыру 

мәселелеріне баға 

берілген. 

11 Гельмендинова 

М.Б. 

Роль 

критического 

мышления в 

формировании        

профессиональн

ых компетенций 

будущего 

специалиста 

27.11.2020 Областной 

вебинар. 

Болашақ 

мамандардың кәсіби 

құзыреттілігін 

қалыптастырудағы 

сыни тұрғыдан 

ойлаудың маңызына 

талдау жасалған. 

 

ПЦК  "Дошкольное воспитание и обучение" 

№ Оқытушының аты-

жөні 

Тақырыбы Мерзімі   

1 Комаева.М.С «Қашықтықтан оқыту жағдайында 

машықкерлердің АІТІ құзыреттіліктерін 

қалыптастыру» 

Қазан 

2  Маметекова.А.С «Қашықтықтан оқыту технологиясын 

ұйымдастырудың дидактикалық негіздері» 

Қазан 

3 Тұрсынова.А.Қ «Рухани жаңғыру бағдарламасына сәйкес ою-өрнек 

түрлерін технология сабағында қолданудың тиімді 

әдістері» 

Қараша 

4 Утепбаева.А.А «ҚМҰҚӘ сабағында интербелсенді әдістерді 

қолдану ерекшеліктері» 

Қараша 

5 Мукышева.С.А «Ойын технологиясы арқылы мектеп жасына 

дейінгі балалардың тілін дамыту» 

Қаңтар 

6 Елеусізқызы Меруерт «Психология ғылымында тұлғалық әлеуетті 

анықтау мәселесі» 

Қаңтар 

 

ПЦК  "Иностранный язык" 

№ Баяндамашы ның 

аты-жөні 

Тақырыбы 

 

Өткізетін 

күні 

1 Торыбаева Г Н  «Ағылшын тілін оқытуда оқушылардың сөйлеу 

дағдысын қалыптастыру мақсатында тиімді әдістер 

мен жаттығуларды пайдалану» 

Қазан 

2 Орынбасарова Қ. Н «Шет тілі сабағында жаңа технологияларды 

пайдалану» 

Қазан 

3 Дюсебаева А М «Қашықтан оқытудың маңызы және рөлі» Қазан 

4 Серіққан А А  «Оқушылардың шетел тілін үйренудегі 

қызығушылығын арттыру жолдары» 

Қараша 

5 Юсупова М К. Әдістемелік нұсқаулық: «Ағылшын тілі сабағында 

көркем әдебиетті қолдану арқылы білімалушылардың 

ізденіс дағдыларын дамыту» 

Қараша 



6 Какенова  А АҰ «Болашақ шет тілі пәні мұғалімдерінің 

шығармашылық қабілетін дамыту» 

Қараша 

7 Курманова Д  Әдістемелік баяндама: «Использование интернет 

ресурсов на уроках английского языка» 

Желтоқсан 

8 Серіққан А Әдістемелік нұсқаулық: «Оқыту үрдісінде  ойын 

тапсырмалары мен драматизация элементтерін  

қолданудың принциптері» 

Желтоқсан 

9 Мусабалина Э А «Білім беру мазмұнын жанартыру: инновациялар мен 

тенденциялар» 

Желтоқсан 

10 Мусабалина Э А «Жас оқытушылардың шеберлігін шыңдай отырып, 

инновациялық оқытудың әдіс тәсілдерін қолдануды 

үйрету» 

Желтоқсан 

 

ПЦК "Музыки и ИЗО" 

№ Оқытушының аты-

жөні 

Тақырыбы Мерзімі   

1 Қалибаев Б.М. «IT технологияны пайдалана отырып 

«Артикуляция, дикция және тыныс алу теникасын 

дамыту» 

Қараша 

2 Фомина О.Ю. «Формирование навыков голосоведения при работе 

над полифоническим произведением» 

Желтоқсан  

 


