
«Жалпы білім беретін пәндер пәндік –циклдік комиссиясының»  
2021-2022 оқу жылындағы жасаған жұмыстарының есебі 

 

      Жалпы білім беретін пәндер  пәндік - циклдік комиссиясы – ТжКББ мамандықтар 

бойынша негізгі кәсіптік білім беру бағдарламаларын жүзеге асыруды, оқу-

бағдарламалық және оқу – әдістемелік қамтамасыз ету мақсатында құрылған циклдің 

бірнеше оқу пәндері оқытушыларын біріктіреді. Циклдік  комиссия  құрамында жыл 

басында 15 оқытушы болды, қазіргі кезде 14 оқытушы, оның 9-ы жоғары санатты, 

бірінші санат 1, екінші санатты – 1, және 2  магистр бар. 

      2021-2022 оқу жылының басында  барлық оқытушылар  берілген оқу жүктемелері  

бойынша  оқу жоспарлық  құжаттарын дайындап, бекітті. Ұйымдастыру жұмыстарына 

байланысты бірлестік отырысында жыл бойы жасалатын жұмыс жоспары жасалып, 

талқыланып бекітілді. Оқу жылының басында келген  жас мамандарға биология 

пәнінің оқытушысы Ж.Елдашбаева мен  физика пәнінің оқытушысы Г.Жеңісоваға 

тәлімгерлер тағайындалып, тиісті құжаттарды қалай толтыратындығы туралы 

айтылып, әдістемелік көмек көрсетілді.Ашық сабақтар,  сабақтан тыс шаралар, 

әдістемелік семинар тақырыптары талданып бекітілді.  

        Бірлестік оқытушыларының барлығы «Жалпы білім мазмұнын жаңарту 

аясындағы» курстан өтті. «Ақтөбе  облыстық ғылыми тәжірибелік орталығының 

ұйымдастыруымен» онлайн форматта өткізілген семинар, шебер кластарға бірлістік 

оқытушылар қатысып, іс тәжірибелерін шыңдады. 

5-қыркүйек Тілдер мерекесіне орай «Тіл – ұлттың жаны» тақырыбында 

мерекелік шара өткізілді.Студенттер тіл меркесіне арнап үш тілде өлең шумақтарын 

арнады. 

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай жалпы білім 

беретін пәндер бірлесітінің дене шынықтыру пәнінің оқытушысы Мажитов Азамат 1 

курс 1300,1301,1310,1311 топтары арасында «Көңілді старт» атты эстафеталық сайыс 

ұйымдастырды.Ойынның мақсаты –білім алушыларды жан-жақтылыққа тәрбиелеуге 

салауатты өмір салтын, келешекте өз елінің, өркениетті, білімді азаматы етіп 

қалыптастыруға спорттық ойындарға икемділіктері мен шапшаңдықтарын 

анықтау.Сайыс соңында 1300 тобы  «Барыс» тобы жүлделі орынды иеленді.  

Жалпы білім беретін пәндер пәндік-циклдік комиссиясының жоспарына сәйкес  

11.10-29.10.21ж. күндері аралағында ҚР Тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай 

бірлестіктің сабақтан тыс шаралары өткізілді. 

 Мақсаты: - білім алушылардың жаратылыстану және  қоғамдық-гуманитарлық 

пәндерді оқуға қызығушылығын арттыру, 

- оқытушылардың озық  іс – тәжірибесін тарату, жас мамандарға насихаттау. 

    11 қазан күні оқытушылардың жалпы және кәсиби құзырлығын қалыптастыруда әдіс 

– тәсілдерді қолдануы және тәжірибе алмасуы және жас мамандарға әдістемелік көмек 

көрсету мақсатында ағылшын тілі пәнінің оқытушысы Ж.Кайырова  «Жаңартылған 

бағдарламаны жүзеге асырудағы жаңашыл әдіс – тәсілдердің тиімділігі» тақырыбында 

шебер – класс өткізді.Шара барысында пәнаралық байланыс жасалып, оқытушылар өз 

тәжірибесімен бөлісіп, кері байланыс жасалды. 

    14 қазан күні биология пәнінің оқытушысы Ж.Елдашбаева 1 курс 1300 тобы білім 

алушылары арасында «Дарындылар додасы» атты сайыс өткізді.Сайыс барысында 

биология пәніне қатысты сұрақтар, жұмбақтар, термин сөздер берілді.Бұл сайы білім 

алушылардың биология пәніне деген қызығушылығын арттыру, сабақтан алған 

білімдерін жетілдіруге бағытталған.  20 қазан күні тарих пәнінің оқытушысы 

К.Сарбасова 1 курстар 1310 және 1190 топтары арасында «Независимый Казакстан!» 



тақырыбында сайыс өткізді. Сайыстың мақсаты- еліміздің тәуелсіздік алғаннан кейінгі 

жетістіктері таныстыру білімдерін кеңейту. 

 

21 қазан күні «Менің мамандығым - менің мақтанышым» атты дөңгелек үстел 

өткізілді. Дөңгелек үстелге мамандықтар бойынша оқытушылар және 8 мамандық 

бойынша  білім алушылары қатысты.Шара барыснда баяндама жасаған білім алушылар 

«Неліктен мен осы оқу орнын таңдадым?», «Неліктен мен осы мамандықты 

таңдадым?», «Мен елімнің гүлденуі  үшін не істей аламын?», «Оқу орнын бітіргеннен 

кейін қандай қызмет атқаратын боламын?» деген сауалдарға дайындаған бейне – 

слайдтың көмегімен жауап берді. Шара барысында мамандар «Жақсы маман болу үшін 

нені білуі керек?» деген сауалдарға әрқайсысы, өз мамандықтарына байланысты ой-

пікірлерін айтып, кеңестерін берді. Білім алушылардың болашақ мамандықтары 

бойынша жасаған баяндамалары тыңдаушылардың ерекше ықласына бөленді.Бұл 

өткізілген шара білім алушының тұлға болып қалыптасуына және өмірден өз орнын 

табуына себептігін тигізері сөзсіз.  

22 қазан күні орыс тілі және әдебиеті пәнінің оқытушысы А.Битымова «Моё любимое 

стихотворение» атты сабақтан тыс шара өткізді. Білім алушылардың поэзия әлеміне, 

жалпы сөз өнеріне сүйіспеншіліктерін қалыптастыру. Шараға білім алушылар белеснді 

қатысты. 

25 қазан күні Алғашқы әскери дайындық және технологиялық дайындық пәнінің 

оқытушысы С.Калдыгулов 1300 тобында «Тәуелсіздік қырандары» атты әскери –

патриоттық сайыс өткізді.Сайыста білім алушылар саптық байқау, автоматты толық 

емес бұзып емес жинау, саппен ән айту кезеңдері бойынша сынға түсті. Сайыста білім 

алушылар біліктілік, өнер-жігерлілік, ептіліктерін, шапшаңдықтарын көрсете білді.  

25 қазан күні Ы.Алтынсариннің 180 жылдығына орай қазақ тілі және әдебиеті пәнінің 

оқытушысы Н.Кәдірбаева  «Ұлт ұстазы – Ыбырай Алтынсарин» танымдық кеш өткізді. 

Кеш барысында қатысшылар Ы.Алтынсариннің шығармашылығымен танысып, 

өлеңдері оқылып, сұрақтарға жауап берді .Шараға 110,1011,1301,2610 тобының білім  

алушылары қатысты. Кешті «Ыбырайдың мектебі» әнімен аяқтады. 

26 қазан күні ағылшын тілінің оқытушысы А.Байтақова 1190 және 1610 топтары 

арасында «Brain ring»  интеллектуалды сайыс өткізді.Сайыста білім алушылар 

шапшаңдылықтарын, ойларын жетік жеткізе алды. 

27 қазан физика пәнінің оқытушысы Г.Жеңісова 1190 және 1610 топтары арасында 

«Ғажайып физика» сайысын өткізді. Сайыс кезеңдерінде пән бойынша сұрақтар, 

термин сөздер, шамалардың өлшем  бірліктері жан-жақты қамтылды. Бұл сайыс білім 

алушылардың танымдық деңгейін дамытуға бағыталған. 

28 қазан күні математикапәнінің оқытушысы С.Ильясова  1610 және 1190 топтары 

арасында «Математическое кафе» сайысын өткізді.Сайыс таныстыру, логикалық 

сұрақтар, әртүрлі танымдық ойындар, музыка минуты, қара жәшік, капитандар сайысы 

кезеңдерінен тұрды. Білім алушылардың шығармашылық деңгейін тексеру мақсатында 

бірнеше жұмыстар атқарылды.  

29 қазан күні ағылшын тілінің оқытушысы Ж.Каумбаева 2300, 2610,2190 топтары 

арасында «Полиглот» зияткерлік сайысын өткізді.Бұл сайыс білім алушылардың 

ағылшын тіліне деген қызығушылықтарын арттырумен, білім деңгейлерін анықтау 

мақсатында ұйымдастырылды. Сайыста білім алушылар өз белсенділіктерін көрсете 

білді. Сайыс өте қызықты, өте жақсы деңгейде өтті. Сабақтан тыс өткізілген шаралар 

қорытындыланып, белсенді қатысқан білім алушылар алғыс хаттармен марапатталып, 

сыйлықтар үлестірілді. 

Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының талаптарын орындау 

мақсатында, сонымен қатар колледждің жұмыс жоспарына сәйкес І және ІІ жарты 



жылдықта білім алушылардың білімін тексеру үшін 1,2 курс білім алушыларына 

жалпы білім беретін пәндер бойынша бақылау үзгі ұйымдастырылып өткізілді.Білім 

алушылардың бақылау үзігі нәтижесі оқу бөліміне тапсырылды. 

    29-30 қараша күндері жалпы білім беретін пәндер пәндік-циклдік комиссиясының 

жоспарына сәйкес білім алушылардың оқу–танымдық қабілеттерін ынталандыру, 

пәндік білімдерін тереңдету, ғылымға деген қызығушылығын дамыту, білім 

алушыларды облыстық  олимпиадаларға қатыстыруға іріктеу және дайындықтарын 

пысықтау мақсатында  жалпы білім беретін пәндер бойынша колледжішілік  пәндік 

олимпиада өткізілді. Олимпиадаға қоғамдық-гуманитарлық және  жаратылыстану - 

математикалық пәндер бойынша 1 курс білім алушылары қатыстырылды. Олимпиада 

ережеге сәйкес, негізгі мақсат, міндеттері орындала отырып жүргізілді 1 орын алған 

білім алушылар облыстық кезеңге жолдама алды. 22 мамыр күні облыстық кезеңнен 

жүлделі орындар иелеген білім алушылар: 

1.Химия пәні бойынша 1300 тобы білім алушысы Амангелдиев Данияр, 3 орын, 

жетекшісі: Елемесова Ф. 

2.Тарих пәні бойынша 1610 тобы білім алушысы Көбейген Тоқтар, 3 орын, жетекшісі: 

К.Сарбасова 

3.Құқық пәні бойынша 1190 тобы білім алушысы Джиембаев Дамир, 3 орын жетекшісі 

К.Сарбасова 

4.Орыс тілі және әдебиеті пәні бойынша 1190 тобы білім алушысы Нестеров Андрей, 2 

орын жетекшісі А.Битымова 

5.Биология пәні бойынша 1300 тобы білім алушысы Тулегенов Аян, мақтау қағазы, 

жетекшісі Ж.Елдашбаева 

      Қазақстан Республикасының ұлық мерекесі –  Тәуелсіздік күні қарсаңында ЖББ 

пәндік циклдік комиссиясының жоспарына сәйкес,  16 желтоқсан –ҚР Тәуелсіздік 

күніне орай «Тәуелсіздік – мәңгілік елдің тұғыры» атты апталықтың жоспары 

құрылып, мерекелік іс шаралар өткізілді. 

       6 желтоқсан күні апталық жиында  «Тәуелсіздік – мәңгілік елдің тұғыры» атты 

атты апталықтың жоспарымен білім алушылар, оқытушыларға таныстырылды.Шараны 

әрі қарай  жас мамандар Ж.Елдашбаева мен Г.Жеңісова «Тәуелсіздік – тірегім, 

Қазақстан -жүрегім» атты мерекелік іс шарамен жалғастырды. Шарада білім алушылар 

желтоқсан оқиғасына қатысқан Қайраттың монологынан үзінді оқыды, тәуелсіздік 

туралы өлеңдерді мәнерлеп оқыды. Мерекелік іс – шара барысында білім 

алушылардың бойындағы еліне, жеріне деген патриоттық сезімдері шыңдала түсті. 

     7 желтоқсан күні ағылшын тілінің оқытушысы Ж.Кайырова «Тәуелсіздік – туыммен 

тұғырлы, елтаңбаммен еңселі» тақырыбында дөңгелек үстел өткізді.Білім алушылар 

қазақ халқының мыңдаған жылғы тарихына,Қазақстанның тәуелсіздік жылдарындағы 

жеткен жетістіктеріне, экономикалық бағыттағы реформаларына қатысты ойларын 

ортаға салды. 

     8 желтоқсан тарих пәнінің оқытушысы К.Сарбасова «30 лет мира и созидания» 

тақырыбында шара өткізді.Шараның мақсаты: ата-бабамыздың тәуелсіздік жолындағы 

ерлігін үлгі етіп, өз Отанын сүюге, еліне, халқына, қызмет етуге тәрбиелеу.Шара 

барысында білім алушылар өздерінің дайындаған баяндамаларын оқып, пікір алысты. 

    9 желтоқсан күні бірлестік оқытушылары С.Ильясова мен С.Жакупова 1 курстар 

арасында «Тәуелсіздік жетістіктері» тақырыбында инттлектуалды – танымдық ойын 

өткізді. Білім алушылардың сөйлеу мәдениетін, жан-жақты ой өрісін жетілдіру, ой 

ұшқырлығын, білімге деген ынтасын арттыру.Жан –жақты дамыған, интеллекті 

жоғары, батыл, текті, намысты, ұрпақ, шынайы патроиттар тәрбиелеу. Ойын 

барысында топтар арасында бәсекелестік және көшбасшылық рухтары сезілді. 



Апталықта өткізілген шаралар талданып, белсенді қатысқан білім алушылар алғыс 

хаттармен марапатталды. 

         10 желтоқсан күні Ақтөбе облыстық білім басқармасы, «Ақтөбе -Дарын» өңірлік 

ғылыми – тәжірибелік қосымша білім беру ортылығының ұйымдастыруымен 

Мемлекет басшысының «Халық бірлігі және жүйелі реформалар – ел өркендеуінің 

берік негізі» атты қазақстан халқына Жолдауын жүзеге асыру шеңберінде «Зайырлы 

ұрпақ» жобасын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 

жылдығына арналған 1 курс  білім алушылары арасында «Қазақстан – зайырлы - 

мемлекет» тақырыбында бір уақытта жаппай диктант жазылды. Өткізілу мақсаты: 

Білім алушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту, туған жерін қадірлеуге, 

отаншылдыққа тәрбиелеу. 

2022 жылдың 18 ақпан  айында  PISA -2022 халықаралық зерттеу бойынша 

Ақтөбе облысынан 6 колледж таңдалды. Соның ішінде біздің колледждің де 

қатысатындығы анықталды.  

Сол уақыттан бастап дайындық шаралары жүргізіле бастады, білім  

алушылардың функционалды сауаттылығын дамытуға бағытталған іс-шаралар 

жоспары құрылды. Жоспарға сәйкес колледжішілік бұйрық шығарылды. Математика 

және жаратылыстану, гуманитарлық пәндер  оқытушыларына түсіндірме жұмыстары 

жүргізіліп, семинар өткізілді. Сонымен қатар, колледж оқытушылары Ақтөбе 

облыстық ғылыми-тәжірибелік орталығының ұйымдастыруымен өткізілген семинар-

практикумдарға толық қатысты. Математика, физика, химия, биология,  география 

пәндерінің оқытушылары «Білім алушылардың функционалдық сауаттылығын 

арттыруға бағытталған педагогтердің кәсіби құзіреттілігін дамыту» білім беру 

бағдарламасы бойынша курстан өтті. «Білім Медиа Групп» компаниясымен келісім-

шарт жасасып, «Bilimland» платформасы арқылы сынама тест өткізілді. Қосымша 

көмек ретінде «Білім инновация» лицейінің математика пәні мұғалімі Амандықұлы 

Нұрхан және физика пәні мұғалімі Айтымов Азамат, №29 орта мектебінің география 

пәні мұғалімі Нұғыманова Тұрсын кестеге сәйкес білім алушылармен дайындық 

жұмыстарын жүргізді. Колледж оқытушылары да тұрақты түрде білім алушылармен 

дайындық жұмыстарын жүргізіп, сынама тест алып отырды. Халықаралық PISA -2022 

зерттеуі 14 сәуірде өткізілді.Нәтижесі күтілуде. 

        Ақтөбе облыстық ғылыми – тәжірибелік орталығының ұйымдастырылуымен 

өткен облыстық педагогикалық пәндік олимпиадаға орыс тілі және әдебиеті пәнінің 

оқытушысы  А.Битымова қатысып ІІ дәрежелі дипломмен, биология пәнінің 

оқытушысы Ж.Елдашбаева ІІІ дәрежелі дипломмен, ағылшын тілі пәнінің 

оқытушылары А.Байтақова, Ж.Каумбаева ІІІ дәрежелі дипломмен, ағылшын тілі 

пәнінің оқытушысы Ж.Кайырова  алғыс хатпен марапатталды. 

          Бірлестік оқытушылары жыл бойы тәжірибе алмасу мақсатында өзара сабақтарға  

қатысып отырады. Сонымен бірге «Ұстаз» газеттеріне әдістемелік материалдары 

жарық көрді және республикалық, облыстық конференцияларға қатысып отырды.   

      Ақтөбе облыстық ғылыми-тәжірибелік орталығы техникалық және кәсіптік білім 

беру ұйымдарының студенттері арасында ұйымдастырылған «ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ 

БІЛІМДІ ЖАСТАР-2022» атты облыстық ғылыми практикалық конференцияға 1300 

тобының білім алушысы Төлеутаев Рахат қатысып, конференцияда жоғары деңгейде 

белсенділік танытып, ІІ дәрежелі диплом марапаталды.Жетекшісі: Жакупова С.Т. 

             Ақтөбе облыстық ғылыми - тәжірибелік орталығының ұйымдастыруымен 

гумманитарлық пәндер бойынша «Студенттік ғылыми ізденіс нәтижелері: талдау және 

мәселелер» атты ІІІ халықаралың ғылыми - практикалық онлайн конференцияға 

ағылшын тілі пәнінің оқытушысы Кайырова Ж.К. білім алушыларды дайындап 

қатыстырды. Конференция нәтижесінде 1300 тобының білім алушысы Төлеутаев Рахат 



және 2160 тобының білім алушысы  Нұрғазин Сұлтан шет тілінде белсенділік 

танытқаны үшін алғыс хатпен марапатталды. Жетекшісі: Кайырова Ж. 

   Сонымен қатар Кайырова Ж.К. Нұрсұлтан қаласындағы «Білім өркениеті» ұлттық 

инновациялық ғылыми-зерттеу орталығының ұйымдастыруымен өткізілген 

«Қашықтықтан оқыту - заман талабы» атты Республикалық конференциясына 

«Қашықтықтан оқыту барысында туындаған  проблемалардан түрлі әдіс-тәсілдер 

арқылы шығу жолдары» тақырыбындағы өз баяндамасын ұсынып, нәтижесінде І 

орынға ие болды.  Осы орталықтың ұйымдастыруымен “Қазақстан Республикасының 

білім беру ісі қайраткері” атты Республикалық байқауына ағылшын тілінің оқытушысы 

Ж.Кайырова көптеген мақалалары мен баяндамаларын және жаңартылған білім беру 

бағдарламасы бойыша құрылған  сабақ жоспарларын, атқарылған шаралардың 

фотоесебін ұсынып,  І орынға ие болды. 

       Жалпы білім беретін пәндер ПЦК жоспарына сәйкес  2022 жылдың 11 мамыры мен 

18 мамыры  күндері аралығында ашық сабақтар апталығы өткізілді. 

   11 мамыр күні ағылшын тілінің оқытушысы Ж.Каумбаева 1190 тобында «The Aral 

Sea Disaster» /Арал теңізінің апаты/ тақырыбында ашық сабақ өткізді.Сабаққа білім 

алушылар белсенді қатысып, жаңа білімді өте жақсы меңгерді, тапсырмаларды 

қызығушылықпен, ынтамен орындады және кері байланыс алынды. 

     12 мамыр күні орыс тілі және әдебиеті пәнінің оқытушысы А.Битымова 1300 

тобында «Жамбыл Жабаев.Стихи о войне» тақырыбында ашық сабақ өткізді.Сабақ 

жоспарына сай білім алушыларға пән оқытушысы тарапынан ақынның шыққан ортасы, 

өмірбаяны мен шығармашылығы слайд және қысқаметражды бейнефильм түрінде  

көрестілді, сұрақтарға жауап берді.Соңында  білім алушылар ақынның  өлеңдерін 

мәнеріне келтіріп оқыды.   

    13 мамыр күні биология пәнінің оқытушысы Ж.Елдашбаева 1301 тобында 

«Механорецепторлардың түрлері» тақырыбында ашық сабақ өткізді.Сабақта 

терминологияны отырып, жазу дағдыларын дамыту, механорецептор ұғымын ауызша, 

жазбаша түрде сипаттау. Сабақтың кері байланыс кезеңінде топтағы білім 

алушылардың сабаққа деген қызығушылығы жоғарылап, пәнді оқудағы ынталарының 

артқаны байқалды. 

    16 мамыр күні ағылшын тілінің оқытушысы А.Байтақова 1610 тобында «The degrees 

of adjectives» /Сын есімнің шырайлары/ тақырыбында ашық сабақ өткізді.Сабақ 

барысында жаттығу орындату арқылы білім алушылардың оқу, аудару, ойлау қабілетін 

дамыту. Сабақта көрнекі құралдар, слайд, суреттерді тиімді пайдаланды. 

    17 мамыр күні тарих пәнінің оқытушысы К.Сарбасова 1190 тобында «Современные 

вызовы и угрозы международной безопасности» тақырыбында ашық сабақ 

өткізді.Сабақ барысында білім алушыларға сұрақтар беріліп, өз ойларын ортаға 

салды.Кері байланыс жасалды, бағалау парағы таратылды. 

    18 мамыр күні математика пәнінің оқытушысы С.Ильясова 1190 тобында 

«Пирамида» тақырыбында ашық сабақ өткізді. Білім алушылар сабаққа белсенді 

қатысты, сұрақтарға жауап беріп, үй тапсырмасы бойынша презентацияларын қорғады. 

Сабақ барысында өз бетінше ойлаудың жақсы деңгейін, жоғары танымдық 

белсенділіктерін, материалды меңгеру және пайдалану деңгейін көрсетті. 

     Апталық барысында ашық сабақтарға қатысқан колледж әкімшілігі, оқытушылар 

сабақтарды талдап, сабақ жүргізген оқытушыларға өз ұсыныстарын айтты.  

     Жалпы білім беретін пәндер пәндік-циклдік комиссиясының жоспарына сәйкес 1 

курс білім алушылары мен «Дүние» колледжінің 1 курс білім алушылары арасында 

«ХХІ ғасыр көшбасшысы» зияткерлік ойыны өткізілді.Ойын барысында 

сайыскерлердің арасында бәсекелестік және көшбасшылық рухтары сезілді.Ойынға 6 

білім алушы қатысып, білімдерін сынады.Ойынның шарты бойынша әр айналымда 



төмен көрсеткішке ие болған қатысушылар ойыннан шығарылды.Сайыскерлердің 

барлығы да ойынға белсенді  қатысып, сұрақтарды толық ашып, жауап берді және де 

жақсы білімдерін көрсетті.Зияткерлік ойынның қорытындысы бойынша жеңімпаз 

болып, АИКК 1 курс білім алушысы Тлеуп Серік атанды. 

     Жалпы білім беретін пәндер пәндік-циклдік комиссиясының жоспарына сәйкес 1  

курс топтары арасында «Ең үздік топ -2022» байқауы өтті.Мақсаты: Білім алушы 

топтардың білімін саралау, пәндерге деген қызығушылығын арттыра отырып, сөйлеу, 

ойлау қабілеттерін одан әрі дамыту, «жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар» озып шығар, «Ең 

үздік топ -2022» байқауы жеңімпазын анықтау.Байқау 4 кезең бойынша 

өткізілді.Байқауға барлық топтар белсенді қатысты. Байқау қорытындысы бойынша 

ұйымшылдығы мен ұшқыр ой танытып, жүлделі 1-орынды 1300 тобы, 2-орын 1010 

тобы, 3 орын 1301 топтары иеленді. Оқытушылар білім алушылардың білім сапасын 

арттыру мақсатында жаңа инновациялық технологияларды тиімді қолданды.  

     Алдағы оқу жылында Ақтөбе облыстық ғылыми – тәжірибелік орталығының 

жылдық жоспарына сәйкес қараша айында «Жаңартылған білім мазмұны бойынша 

оқытудың тиімді жолдары» тақырыбында қоғамдық - гуманитарлық пәндер бойынша 

шебер-класс өткізу жоспарланды. 

      Заман талабына сай  бәсекеге қабілетті мамандар дайындау ісі колледж 

оқытушыларының алдына   ақпараттық оқыту технологияларын, педагогикалық  жаңа 

технологияларды  шеберлікпен қолдануды талап етеді.  

 
Жалпы білім беретін пәндер ПЦК төрайымы:                     Жакупова С.Т. 


