
«Жалпы білім беру пәндері» пәндік-циклдік комиссиясы төрайымы Ж.К.Абишеваның  

2021-2022 оқу жылының ІІ жартыжылдығындағы атқарылған оқу-тәрбиелік және 

әдістемелік жұмыс туралы 

ЕСЕБІ  

        «Жалпы білім беру пәндері» пәндік-циклдік комиссиясы құрамында 14 оқытушы жұмыс 

істейді: 10 – штатта, 5 –толық емес жұмыс уақытымен; оның 5–нің жоғары біліктілік санаты 

бар, 4 оқытушының бірінші біліктілік санаты бар, 2 оқытушы екінші біліктілік санатты, 5 

оқытушы – біліктілік санаты жоқ,  1- жас маман және 1- оқытушы декреттік демалыста. 

Есеп беріп отырған уақыт аралығында жоспарланған оқу-тәрбие және әдістемелік жұмыстар 

орындалды. Оқу жылының басында барлық жұмысқа қажетті құжаттар оқутышылар мен   

пәндік-циклдік комиссиясы төрайымымен бірлесе отырып жасалынды. Пәндік-циклддік 

комиссия жұмысы училищенің әдістемелік тақырыбына және оқытушылардың жеке  ізденіс 

тақырыптарына сәйкес жоспарланып, орындалды. 

Жазғы сессияның нәтижесі бойынша жалпы білім беру пәндерінен білімалушылардың 

жалпы үлгерімі - 100%, білім сапасы – 98,5%. 

 

Жалпы білім беру пәндерінен білім алушылардың үлгерім көрсеткіші:  

 

№ Оқытушының аты-

жөні 

Сабақ беретін пәні Жалпы 

үлгерімі 

Білім сапасы 

1.  Оразгалиева М.Д.  Тарих және қоғамдық 

ғылым негіздері 

100% 91,8% 

2.  Рахимжанова А.Ш. Қазақтілі мен әдебиеті 100% 100% 

3.  Акшалова Д.Т.  Рус.язык и литература  100% 99,2% 

4.  Касымжанова А.А.  Математика, 

физика,информатика,ОМИ 

100% 99% 

5.  Абишева Ж.К. Шетел тілі 100% 98,5% 

6.  Нұрлыбекова А.А. Қазақтілі мен әдебиеті 100% 98,% 

7.  Олжабаева Б.О. Всемирная история, 

самопознание 

100% 100% 

8.  Баталов Е.Т.  Денемәдениеті 100% 98% 

9. Джолымбекова А.Р. Валеология, Өзін-өзі тану 100% 100% 

10. Карипова М.М. Химия, биология 100% 100% 

11. Дюсекина Л.О. Всемирная 

история,география 

100% 100% 

12. Мукушева Л.Н.. Информатика  100% 100% 

13 Маханбетова А.М. Құқықтану, өлкетану 100% 100% 

14 Жахиянов А.Ж. Экономика  100% 95% 

                          Орта балл 100% 98,5 % 

 

І жарты жылдық ІІ жарты жылдық 

 

Талдау 

білім сапасы 

99%  

жалпы үлгерімі 

100% 

білім сапасы 
98,5 % 

Бірінші жарты жылдықпен салыстырғанда 

білім сапасы 0,5% сәл төмендеген.Оның 

себебі, білім алушыларымыз 

ұйымдастырылған мерекелік шараларға, 

кәсіби олимпиада, конкурстарға қатысуда 

сабақтарын босатуға байланысты қорытынды 

баға пайызын шығаруда әсер етуде 



«Жалпы білім беру пәндері» пәндік-циклдік комиссиясы жұмысы келесі бағыттарда іске 

асырылды: 

1. Ұйымдастыру жұмыстары 

2. Оқу-әдістемелік жұмыстар 

3. Педагогикалық қызмет нәтижелері мен тәрбие жұмысы  

4. Оқытушылардың біліктілігін көтеру 

 

І.  Ұйымдастыру жұмыстары 

1.1. 2021-2022 оқу жылының екінші жартыжылдығында пәндік – циклдік комиссия 

оқытушылары ПОӘК-ін толықтырды  

1.2. Училище кітапханашысына жалпы білім беру пәндері бойынша оқулықтарға 

тапсырыстар берілді 

1.3. ПЦК отырыстары жүйелі түрде өтті (есеп беріп отырған уақыт аралығында 2 ПЦК 

отырысы болды. Отырыста қаралған мәселелер бойынша хаттамалары бар.  

1.4. ПЦК оқытушылары училищенің әдістемелік кеңесінің, педагогикалық кеңестің, 

кәсіподақ жиналысына қатысып, училищенің өміріне белсене араласып отырды.  

1.5. 2022 жылдың 14 – 19 сәуір аралығында дәстүрлі өтетін жалпы білім беру пәндерінің 

апталығы жопар бойынша өтті. Апталықтың тақырыбы «Болашақтың тұтқасы білімді 

ұрпақта»  2022 жыл ҚРда «Балалар жылы» деп жариялануына арналды. Апталық 

жұмысына барлық бөлімнің студенттері белсене қатысып, Орыс тілі мен әдебиеті 

(орыс топтары үшін) және шет тілінен ертегі сабақтар, математика, физика және 

информатика негіздері бойынша сайыстар, тарих пәні аясында виртуалды саяхат, 

дөңгелек үстел, дебат тағы басқа іс-шаралар сәтті өтті.  Апталықтық жоспары 

қосымша беріледі. 

1.6. Цикл оқытушылары барлық пәндерден оқушыларды, әсіресе үлгерімі төмен 

оқушыларды қолдап, жыл басында жоспарланған жоспар бойынша қосымша 

сабақтар өткізіп, олардың ата-аналарымен, бөлім меңгерушілерімен, топ 

кураторларымен бірлесе жұмыстар атқарылды. 

 

1.7.  Үлгерімі төмен және нашар оқитын оқушылар: 

       1)Үрлемелі және соқпалы аспапатар бөлімі – Саятов Нұрбол, Нұрмұхаметұлы Ернұр, 

Мұхамадиева Дильназ(1 курс),  

1) Актер бөлімі -  Талғатов Нұрбол ,Маликов Айбын. (1 курс, акт.);    

2) Хорда дирижерлеу бөлімі –Ербол Гүлнар (2 курс);  

3) Ішекті аспаптар бөлімі – Старченко Максим (2 курс); 

4) Орыс халық аспаптар бөлімі – Жұмабеков Данияр, Шахманов Сұлтанбек .(1 курс) ,  

Сатыбалдинов А. (2 курс);Сапарұлы С.(3 курс) 

5)   Хореография бөлімі - Манап Айкөркем, Таласова Нұрсұлу .(1 курс) Бейбіт Әйгерім,      

      Әбілова Арайлым.(2 курс),Васильева Дарья, Роженцева Алина, Белкина Татьяна(3 к) 

        6)   ҚХА– домбыра – Ержанов Н. Рысбек А. (қобыз)(2 курс), Қасымханов А  (4 курс),  

        7)   Ән бөлімі – Досжанов Дастан, Ибағатқызы Кәусар (2 курс), 

Сапалы білімі мен қоғамдық белсенділігімен ерекшеленген білім алушыларды атап 

өткім келеді: 

1 курс – Кенжебай Досжан, Шәріпхан Бабыр (ҚХА-домбыра),Мустаханова Дильназ (ОХА); 

2 курс –Тургамбаев А.(ән салу), Арқашов Жасқанат, Ерназарова Ж. (ҚХА-домбыра), 

 Саттенова Азель (теория), Меари Нұрай, Марат Анель (үрм.жәнесоқп.аспап); 

3 курс – Бектенова Д ,Маханова Г (актер), Серікбекова Ж (дәст.ән), Самат А, Фархатұлы 

Батыр (домбыра) 

4 курс - Әбілхасимова Ұ.(д.ән), Жумагалиева Д, Мухамадиева А(қобыз),Тұрсымбекова 

Ж.(үрл.соқп.асп.),Болатова А.(домбыра),Саметова А (домбыра); 

 

ІІ. 2. Оқу-әдістемелік жұмыстар 

 



2.1. 2021-2022 оқу жылының ІІ жартыжылдығында пәндік-циклдік комиссия 

оқытушылары өздерінің кәсіби жетілуіне көңіл бөле отырып,  кәсіби өсу жолын 

шыңдай түсті, республикалық, аймақтық, облыстық және қалалық деңгейде 

ұйымдастырылған байқаулар мен ғылыми - тәжірибелік конференцияларға, 

семинарларға қатысты. 

2.2. 06.02.2022 ж. училищеміздің 2 курс студенттері «Қазақстан ұстаздары» қауымымен 

бірге инеллектуалды технология институты өткізген студенттерге арналған қашықтық 

олимпиадаға қатысып Әдебиеттік оқу пәнінен 100 пайыз жауап беріп 1ші дәрежелі 

Дипломмен және жетекшісі Рахимжанова А.Ш. «Қазақстан ұстаздары» қауымы  

ұйымдастырған ұстаздарға арналған олимпиадаға қатысып 1ші дәрежелі 

Дипломдармен марапатталды.   

2.3. Қазақ тілі және әдебиеті пәнінің оқытушысы Рахимжанова АШ. Шәкәрім атындағы 

Сеей мемлекеттік университетінде Семей Жастар ассамблеясы өткізген «Деструктивті 

идеялогияға төзімділікті қалыптастыру» атты семинар-тренингке қатысып 

Сертификатпен марапатталды. 

2.4. Тарих және қоғамдық пәндер оқытушысы Оразгалиева М.Д «Қашықтықтан оқыту 

технологияларын қолдана отырып, оқытудың үздік тәжірибесін тарату» тақырыбында 

«М.О.Әуезов атындағы педагогикалық колледж» базасында және «Өрлеу» «Жоғары 

Өскемен политехникалық колледж» базасында «Активизация позновательной 

деятельности учащихся на занятиях по предмет социально-гуманитарного цикла» 

тақырыбында қашықтықтан өткізілген облыстық вибинарларға қатысты.  

2.5. Ағылшын тілі пәнінің оқытушысы Абишева Ж.К. «Express Publishing оқулықтары 

бойынша  ағылшын тілін оқытуда оқытушыларға әдістемелік көмек» тақырыбында 

EDU Stream " халықаралық білім беру компаниясы- халықаралық "Express Publishing" 

баспасының Қазақстандағы ресми өкілінің ұйымдастыруымен қашықтықтан 

өткізілген вебинарға қатысып Сертификатпен марапатталды. 

2.6       Орыс тілі және әдебиеті пәнінің оқытушысы Акшалова Д.Т. «ШҚО бойынша  пед.                                

            қызметкерлердің біліктілігін арттырудың ұлттық орталығы" АҚ филиалының   

            ұйымдастыруымен   «Повышение читательской грамотности школьников»  «Приёмы   
             формирования читательской грамотности» тақырыбында облыстық семинарда мастер-класқа          
              қатысып Алғыс хатпен марапатталды. 

  

2021-2022 оқу жылының екінші жартыжылдығында өткен ашық сабақтар мен 

әдістемелік баяндамалар 

 

№ Аты-жөні Іс-шара тақырыбы мерзімі орындалуы  

 

1. Олжабаева Б.О Облыстық 
ашық сабақ 

«ХХ ғасырдағы дүниежүзілік 
соғыстардың халықаралық 
қатынастар жүйесіне әсері» 

Ақпан, 
2022 ж. 
 

+ ПЦК 
отырысында 
тыңдалды  

2. Батталов Е.Т Ашық сабақ  «Шаңғымен жүру әдістері»  Ақпан, 
2022 ж. 

+ ПЦК 
отырысында 
тыңдалды  

2.6. Оқытушыларымыз өздерінің біліктіліктерін шыңдау мақсатымен түрлі 

деңгейдегі кәсіби сайыстарға қатысып отырады: 

 

р/с Тегі, аты-жөні Сайыстың түрі, деңгейі Нәтижесі 

 

1. Акшалова Д.Т. Городская научно-практическая 
дистанционная педагогическая 

конференция «Үштілдік – табысқа 
апарар жол» 
 «Трёхъязычие в музыкальном 
училище: перспективы развития» 

2 место 
 г. Семей 

колледж бизнеса и 
сервиса 
 
 



2. Акшалова Д.Т. Областной смотр среди педагогов 
ТиПО «Ярмарка педагогических 
идей», посвященная 150-ой 
годовщине 
А.Байтурсынова«Воспитание 

нравственных ценностей личности на 
уроках русского языка и 
литературы» 

3 место 
Центр ТиПО 
г. Усть-Каменогорск 
март 2022 г. 

3. Акшалова Д.Т. Научная конференция «Современные 

тенденции русского языка», 
посвященной Дню русского языка 
«Какие современные тенденции 
влияют на язык?» 

ВК Русский 

культурный центр 
г. Усть-Каменогорск 

4 Рахимжанова А.Ш. Республикалық Қазақ тілі 

ұстаздар олимпиадасы 

1 дәрежелі диплом 

№ 4563 

5 Рахимжанова А.Ш. «Ұстаз-деген жарық күні 

ғаламның,Ұстаз- деген анасы ол 

адамның!» атты Республикалық 

байқау 

Алғыс хат 

№02850 

 

6 Рахимжанова А.Ш. Облыстық директордың тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасарының 

педагогикалық идеялар 

фестивальдер байқауы 

Диплом  

3 орын 

7 Касымжанова А.А.  «Педагогика: теория және 

практика. Оқыту мен 

тәрбиелеудегі заманауи тәсілдер» 

тақырыбында педагогтар 

арасында өткізілетін халықаралық 

ғылыми-практикалық 

конференция. Баяндама 

тақырыбы: Осы заманғы жаңа 

педагогикалық технологиялар 

Сертификат  

Семей көп салалы 

колледжі 

8 Джолымбекова А.Р. Психологиялық сүйемелдеу 

саласындағы «Педагог-

психологтардың шығармашылық 

жұмыстарының әдістемелік 

әзірлемелер»  атты облыстық 

конкурс 

 I дәрежелі «Грани 

мастерства» 

номинициясы 

бойынша Диплом  

«Көлік колледжі»  

КМҚК  
9 Нұрлыбекова А.А. «Үштілділік – табысқа апарар 

жол»  атты қалалық ғылыми- 

практикалық қашықтық 

педагогикалық конференциясы 

Сертификат 
Семей қ. 
Бизнес және сервис 
колледжі 

 

 
 

2.8     Бөлім оқытушылары оқушылардың білімге деген ынтасын, ұмтылысын қолдау  

          мақсатында түрлі деңгейдегі олимпиада, байқау, сайыстарға дайындап,   

          қатыстырып отырады. Осы уақыт аралығында оқушылар мынандай нәтижелер   

          көрсетті: 

 
р/с Оқушының аты-

жөні, 

курсы,бөлімі 

Байқау,олимпиада нәтижесі жетекшісі 

1 Мустаханова Д Региональная командная Сертификат Абишева Ж.К 



Тастағанова Ж олимпиада по 
английскому языку “Striving for 
excellence”.  
Казахстанско-Американский 
свободный университет. 

 

 
№04/22/22/0101 
г. 
Усть.Каменогорск 

2. Толегенқызы М. 

 
 

"Қазіргі заманның музыкалық 

үрдістері: өзектілігі, дамуы, 

келешегі» атты оқу-зерттеу 

және жобалау жұмыстарының 

облыстық ғылыми-тәжірибелік 

конференция 

Тақырыбы: «Музыка және 

информатика» 

Диплом 1 орын 

7.04.2022 

Касымжанова А.А. 

3. Турганбаев А. "Қазіргі заманның музыкалық 

үрдістері: өзектілігі, дамуы, 

келешегі» атты оқу-зерттеу 

және жобалау жұмыстарының 

облыстық ғылыми-тәжірибелік 

конференция «Домбыра 

таңдаудағы физикалық білім» 

Сертификат 

7.04.2022 

Касымжанова А.А. 

4. Ерназарова Ж.  «Қазақстанның аграрлық және 

экологиялық секторларының 

дамуындағы инновациялық 

және перспективтік идеялар»  

тақырыбында облыстық 

ғылыми-тәжірибелік «Ауыл 

шаруашылығындағы 

ақпараттық технологиялар» 

 

Серфикатт 

20.04.2022 

Касымжанова А.А. 

5. Шәріпқан Б. «Қазақстанның аграрлық және 

экологиялық секторларының 

дамуындағы инновациялық 

және перспективтік идеялар»  

тақырыбында облыстық 

ғылыми-тәжірибелік 

конференция «Гүл өсірудегі 

математика»   

Сертификат 

20.04.2022 

Касымжанова А.А. 

6. Бейсенгазин Ә. «Үздік компьютерлік графика 

және дизайн» Мемлекетаралық 

сайысы   

Сертификат 

21.04.2022 

Касымжанова А.А. 

7. Қабытай Н. «Үздік компьютерлік графика 

және дизайн» Мемлекетаралық 

сайысы   

Сертификат 

21.04.2022 

Касымжанова А.А. 

8. Мәлікова Г. «Үздік компьютерлік графика 

және дизайн» Мемлекетаралық 

сайысы   

Сертификат 

21.04.2022 

Касымжанова А.А. 

9. Маратова А.   «Мен тұратын қала» қалалық 

(халықаралық қатысумен) 

шығармашылық жұмыстар 

байқауында  «Компьютерлік 

графика»  

Диплом 2 орын 

28.04.22 

Семей» колледжі 

Касымжанова А.А. 

10. Тұрғанбаев А.  «Әскердегі және менің 

мамандығымдағы физика және 

Мадақтама 

ІІ орын    

Касымжанова  А.А. 



математика» атты қашықтықтан 

өтетін қалалық ғылыми-

тәжірибелік конференция. 

«Математика және физика 

менің мамандығымда» секциясы 

бойынша Тақырыбы: Аспап 

таңдаудағы физика 

29.04.22 

11. Шәріпқан Б. 

Жақан А. 

Кенжебай Д. 

Қазақ тілі мен әдебиеті пәні 
бойынша « Ұстаз тілегі» ғылыми – 
әдістемелік орталығы 
ұйымдастырған облыстық 
олимпиада 

Диплом 1 дәрежелі  Нұрлыбекова А.А. 

12. Актер 1 курс «Ыбырай Алтынсарин 

әңгімелері- тәрбиенің алтын 

діңгегі» облыстық бейнекөрініс 

байкауы.  

Диплом 3 орын Батталов Е.Т. 

13 Дәлелова Ж. 

Құсайынқызы З. 

2 курс 

«Менің Қазақстаным» атты 

Республикалық шығармалар 

байқауы. Триада.Республикалық 

білім беру орталығы. 

Диплом 1 дәрежелі  Махамбетова А.М. 

     

 

2.9      Бөлім оқытушылары өздерінің іс-тәжірибесімен бөлісі және тарату мақсатында   

           мақала, авторлық әдістемелік бағдарламалар мен көмекші құралдар басып шығару  

           бағытында жұмыс атқаруда. Бөлім оқытушыларының жарияланымдары (публикация): 

 
№ Оқытушының 

аты-жөні 

Тақырыбы Жұмыстың 

түрі 

Жарияланған орны 

1. Касымжанова 
А.А. 

Көңілді 

тапқырлар 

клубы  “МИФ” 

 

Әдістемелік 

әзірлеме 

Образовательный интернет-проект 

в России  «Инфоурок» 

web- адрес публикации: 

https://infourok.ru/k%D3%A9%D2%

A3%D1%96ld%D1%96-

tap%D2%9Byrlar-kluby-mif-

5821120.html 
2. Акшалова Д.Т. «Опыт 

педагогической 
работы по 
проблеме 
«Воспитание 
духовности на 
уроках русского 

языка и 
литературы» 

Мақала Республиканский научно-
методический журнал 
«Педагогический вестник» 
№ 2 (100) 2022  
г. Усть_Каменогорск 

3. Акшалова Д.Т. «Использование 
регионального 
компонента на 

уроках русского 
языка и 
литературы 
музыкального 
училища им. 
М.Тулебаева» 

Мақала Журнал «Педагогика и искусство» 
г. Алматы 

4. Рахимжанова «Қауіпсіз жаз» Баяндама Ziatker.kz ҚР Білім және Ғылым 

https://infourok.ru/k%D3%A9%D2%A3%D1%96ld%D1%96-tap%D2%9Byrlar-kluby-mif-5821120.html
https://infourok.ru/k%D3%A9%D2%A3%D1%96ld%D1%96-tap%D2%9Byrlar-kluby-mif-5821120.html
https://infourok.ru/k%D3%A9%D2%A3%D1%96ld%D1%96-tap%D2%9Byrlar-kluby-mif-5821120.html
https://infourok.ru/k%D3%A9%D2%A3%D1%96ld%D1%96-tap%D2%9Byrlar-kluby-mif-5821120.html


А.Ш. порталы № 3152 

Ата- аналарға арналған жиналыс 

zoomплатформасы 

5. Джолымбекова 
А.Р. 

 «Мен және 
менің 

мамандығым» 
ШҚО Семей 
«Zhardem»респу
бликалық баспа 
компаниясы 
ISBN 978-
6017485-23-
7«Бірінші курс 

студенттерінің 
колледжге  
бейімделуі» 
авторлық 
бағдарлама  
жаздым. 

Мақала «Педагогика және өнер» журналына 
ШҚО Семей «Zhardem»республикалық 

баспа компаниясы ISBN 978-6017485-
23-7 «Бірінші курс студенттерінің 
колледжге   

6. Джолымбекова 
А.Р. 

«Бірінші курс 
студенттерінің 
колледжге  
бейімделуі»  

Авторлық 
бағдарлама   

 

7. Батталов Е.Т. Дене 
шынықтыру 
оқытушысының 
педагогикалық 
мәдениеті 

Баяндама Кәсіби білім беру журналы 

 

ІІІ. Тәрбие жұмысы 

 

«Жалпы білім беру пәндері» пәндік-циклдік комиссиясы оқытушыларының барлық тәрбие 

жұмыстары білім алушылардың танымдық белсенділігін арттыру, шығармашылығы мен 

дүниетанымын кеңейтуге бағытталады. Есеп беріп отырған уақыт ішінде мынандай тәрбие 

жұмыстары ұйымдастырылып, түрлі іс-шаралар өткізілді: 

 
р/с Жұмыстың түрі Өткізген жауаптылар мерзімі нәтижесі 

1. Сауалнама 

«Өз құқығыңды білесің бе?». 

1-3 курс 

Оразгалиева.М.Д. 14-18.02.22. 
 

+ 

2. Сыныптан тыс іс-шара 

«Бала құқығы - асыл қазына». 4 

курс 

Оразгалиева.М.Д. 15.02.22. 

15.30 

+ 

3. Тренинг 

“Көшбасшы болуға ұмтыламыз”. 1 

курс 

Нұрлыбекова А.А. 14.02. 

16.20 

- 

4. Фестиваль поэзии "Живёт на всей 

планете народ весёлый - дети". 1 

курс 

Акшалова.Д.Т. 15.02.22. 

13.50 

+ 

5. Онлайн интелектуалды сайыс 

«Білімді болсаң, байқап көр». 

Касымжанова А.А. 14-15.02.22. 

 

+ 

6. Онлайн видео монтаж сайысы 

«Ең үздік видеоролик - 2022». 

(еркін тақырыпта)  1-2 курс 

Касымжанова А.А. 14-18.02.22  

7. Математика, физика және Касымжанова А.А. 17.02.22.  



информатика пәнінен  

КВН «МИФ». 1-2 курс 

14.35. 

8. Облыстық ашық сабақ Олжабаева Б.О. 15.02.22. 

10.00 

+ 

9. Пікір – талас алаңы 

"Қазақстан болашығы жастардың 

қолында ма???" 4 курс 

Рахимжанова.А.Ш. 

Джолымбекова А.Р. 

16.02.22. 

17.10 

 

10. Сыныптан тыс іс-шара 

«The world of fairy tales». 3 курс 

Абишева Ж.К. 17.02.22. 

13.50 

 

11. Химия пәнінен Интерактивті 

презентациялар байқауы 

«Интерактивті мозайка». 1 курс 

Карипова М.М. 18.02.22. 

13.50. 

 

12. Спорт күні 

Қазақтың ұлттық ойыны «Тоғыз 

құмалақ». 1-4 курс 

Батталов Е.Т. 19.02. 

13.50. 

 

 

IV. Оқытушылардың біліктілігін көтеру: 

 
№ 

Аты-жөні Өткен орны Тақырыбы Пәні, 

көлемі 

мерзімі № 

сертификат 

1. Рахимжанова А.Ш.  «Талап» 

комерциялық 

есес 

акционерлік 

қоғамы 

«Техникалық 

және кәсіптік,орта 

білімнен кейінгі 

білім берудегі 

менеджемент» 

72 сағат 
31.01.-

11.02.202

2ж 
 

Сертификат 

№22Б00127 

 
2. 

Рахимжанова А.Ш.  Орта білім 

мазмұнын 

жаңарту аясында 

«қазақ тілі» және 

«қазақ әдебиеті» 

жалпы білім беру 

пәндері бойынша 

колледж 

оқытушылырыны

ң біліктілігін 

арттыру 

80 сағат 

19.04-

30.04.202

2 ж 

Сертификат 

№0346040 

3. Нұрлыбекова А.А Республикалы

қ «Өрлеу» 

ғылыми 

әдістемелік 

орталығы  

 

Қазақстан 

Республикассыны

ң жалпы орта 

білім беру 

мекемелерінің 

қазақ тілі мен 

әдебиеті пәні 

мұғалімдерінің 

кәсіби 

педагогикалық 

біліктіліктерін 

арттыруда 

«Жаңартылған 

білім беру 

мазмұны аясында 

қазақ тілі мен 

әдебиеті пәні 

80 

академ. 

сағат 

14.12.2021
-

28.12.2021 

Сертификат 
БЖ № 001025 



оқытуды 

ұйымдастыру» 

4. Джолымбекова А.Р. Қазақстан 

Республикасы

ның қоғамдық 

қоры 

"EN 

BAQYTTY 

EL" 

Ересектердің 

мінез-

құлықтарының 

бұзылуы. 

 26 

маусым  

2021жыл 

сертификат 

№ 

000001919 

5. Акшалова Д.Т. Образовательн
ый центр 
«Global САПА» 
г. Нур-Султан 

«Медиация в 
школе» 
 

80 сағат 
21 – 
26.02.2022 

№  МВШ - 
00292022 

6. Батталов Е.Т. Өрлеу білім 
беру және 
мәдениетті 
дамыту қоры 

Дене шынықтыру 
және алғашқы 
әскери дайындық 
мұғалімдеріне 
арналған Білім 
берудегі заманауи 
тенденциялар 

болашақ 
мұғалімдер үшін  

80 сағат 25.04-
05.05.22. 

БЖ4896 

 

Қорытындылар: 
 

1. «Жалпы білім беру пәндері» пәндік-циклдік комиссиясы оқытушылары 

училищенің оқу-тәрбие және әдістемелік жұмысына белсене қатысады. 

2. Болашақ мамандарды жан-жақты дамыту мен тәрбиелеуге зор үлес қосады. 

3. Бөлім оқытушылары өздерінің кәсіби өсу жолына үлкен көңіл бөледі. 

4. Бөлімде біліктілік курстарынан өту жоғары деңгейде. 

 

Қойылатын міндеттер: 
 

1. Әдістемелік құралдар және электронды оқулықтар құрастырып, баспадан шығаруды 

белсенді түрде қолға алу; 

2. Оқытушыларымыздың ақпараттық – коммуникациялық технологияларды, онлай-сервистер 

қолдануын және цифрлық сауаттылықтарын арттыру;  

3. Бейне-сабақтар түсіру және пән бойынша сыныптан тыс шараларды ұйымдастыруды 

(штаттық және онлайн) арттыру. 

4. Оқытушыларымыз өздерінің біліктіліктерін шыңдау мақсатымен түрлі деңгейдегі кәсіби 

сайыстарға белсене қатысуын арттыру. 

5. Бөлім оқытушылары кәсіби даму портфолиосын толықтыруды жалғастыру, пән бойынша 

оқу – әдстемелік кешендерді толықтыру; 

 

 

«Жалпы білім беру пәндері»                                   Ж.К.Абишева 

 ПЦК - сы төрайымы:     
 

 


