
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 
 

Анвар Исмаилов атындағы кәсіптік колледжі 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Тілдер» пән бірлестігінің  2018-2019 оқу 
жылында атқарған І жарты жылдық 

жұмыстарының есебі 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Ақсукент – 2018 ж. 
 



І – тарау 
 Пән бірлестігінің атқарған жұмысы туралы қысқаша мәлімет: 

 «Тілдер» пән бірлестігі оқытушыларының І жарты  жылдықта жүктеме бойынша 
берілген сағат сандарының орындалуы  және орындалмауы жайлы мәлімет. 
 

р/с Аты-жөні Жылдық 
жоспарланған 

сағат саны 

Оның ішінде 
орындал-

ғаны 

Орындал-
маған сағат 

саны 

Орындалмағаны 
туралы 

түсініктеме 
1. Дандыбаева Ұ.З. 815 808 7 Мерекелік 

күндерге сәйкес 
келген 

2. Содикова Ч. 536 534 2 Мерекелік 
күндерге сәйкес 
келген 

3. Давлетова Ш. 423 423 -  
4. Аблаева А. 507 507 -  
5. Жунусбекова Г. 57 57 -  
6. Байғондиева М.  129 129 -  
7. Аташева З. 549 549 -  
8. Туламетова Н. 182 182 -  
9. Джанабаева Ж. 558 558 -  
10. Нелидова Ю. 191 191 -  
11. Бекенова Х.Э. 446 446 -  
12. Рахматуллаева С.Т. 584 584 -  
13. Ахметова Г. 667 667 -  
14. Исамов Р. 433 433   
15. Мирзаметова Н. 587 587 -  
16. Қайнарбекова М. 184 184 -   

Барлығы: 6848 6839 9 
 

Үлгі 1.1 
 

Біліктілікті  көтеру 
         Пән бірлестігі оқытушылары біліктілігін арттыру орталығынан өту арқылы үнемі  өз 
білімдерін арттырып отырды. Пән бірлестігінің төмендегі оқытушылары 2018-2019 оқу 
жылында өз біліктіліктерін арттыру мақсатында аттестаттау комиссиясына өтініш берді.  
 

№ Оқытушының аты-
жөні 

Бекітілген санаттар 

1  Мирзаметова Н. ІІ санатқа 

 
Педагог кадрлардың сапалық құрамы 

«Тілдер» пән бірлестігі педагог кадрлардың сапалық құрамы жайлы мәлімет 
 

 
 

ПЦК 
атауы 

 
 

Барлығы 

Санаттары Білімі Тілі 
Жоғарғы 

және І 
санат 

ІІ санат Жоғары Орта 
арнаулы 

Базалық 
білімі 
жоқтар 

Мемлекеттік 
тілде сабақ 
беретіндер 

Сан
ы 

% Са
ны 

% Сан
ы 

% Сан
ы 

% Сан
ы 

% Саны % 

«Тілдер»  8 57 - - 4 28 - * - -   
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Кадрлар әлеуетін талдау 
    Мамандық педагогикалық кадрлармен толық қамтамасыз етілген, барлығы жоғары 
білімді және 14 мұғалім  штаттық кестеге сәйкес сабақ жүргізеді. 
    Оқытушылардың педагогикалық жүктемелері олардың біліктіліктеріне, еңбек 
өтілдеріне және базалық білімдеріне байланысты бөлінген. 
1. Дандыбаева Ұ.З.  – ПЦК төрайымы 
2. Содикова Ч..- қазақ тілі және әдебиеті оқытушысы  
3.Давлетова Ш. – қазақ тілі және әдебиеті оқытушысы 
4. Аблаева А. – қазақ тілі және әдебиеті оқытушысы 
5. Жунусбекова Г.Қ. – қазақ тілі және әдебиеті оқытушысы 
6. Аташева З.Т.- орыс тілі және әдебиеті оқытушысы 
7. Туламетова Н.- орыс тілі және әдебиеті оқытушысы 
8. Джанабаева Ж.С. - орыс тілі және әдебиеті оқытушысы 
9. Қайнарбекова М.Ж. – өзбек тілі және әдебиеті оқытушысы 
10. Рахматуллаева С.Т. – шетел тілі пәні оқытушысы       
11. Бекенова Х.Э. – шетел тілі пәні оқытушысы 
12. Ахметова Г. - шетел тілі пәні оқытушысы 
13. Мирзаметова Н. - шетел тілі пәні оқытушысы 
14. Исамов Р.- шетел тілі пәні оқытушысы 
 
                                                                       
Кесте 2.1         Кадрлық мүмкіндіктер 

 Көрсеткіштер Бірлік өлшемі 
2015-2016 

Оқытушылар саны % 
1. Берілген мамандық бойынша 

сабақ жүргізетін педагогикалық 
кадрлар, барлығы:  

саны 16 100 

2. -штаттық кесте бойынша саны 14 87 
3. -бірінші және жоғарғы санатты 

оқытушылар 
саны 8 57 

4. -негізгі базалық білімі жоқ 
оқытушылар 

саны - - 

5. -мемлекеттік тілде жүргізетін 
оқытушылар 

саны,%   

6. -жалпы оқытушылардың жас 
мөлшері 

саны,%   

7. -30 жасқа дейін саны,% 5 31 
8. -35-тен   45-ке дейін саны,% 7 43 
9. -45 жастан жоғары саны,% 3 18 
10. Оқытушылардың біліктілігімен 

қамтамасыз ету 
саны   

ІІ- тарау  
Оқу процесі. 

 2018-2019 оқу жылында «Тілдер» пән бірлестігіне қарайтын мамандықтарда 
күндізгі бөлімде   студент білім алып жатыр. Олардың 166   мемлекеттік тілде білім алуда. 

Үлгі 2.1 
2018-2019 оқу жылына оқушыларды оқытудың түрі мен оқыту тіліне қарай бөлістіру 

Мамандығы 
бойынша оқыту 
түрі 

Қазақ тілінде оқыту Орыс тілінде оқыту 



        1курс 2курс   3курс  4курс   жалпы 1курс   2курс   3курс    4курс     жалпы  

Күндізгі оқу 
тобы 

          

« Қазақ тілі 
және әдебиеті 

мұғалімі» 
мамандығы 

 5 13 16 34      

« Бастауыш 
білім берудегі 

шет тілі 
мұғалімі» 

мамандығы 

 19 20 20 59      

Барлығы 93 
 
      Оқу жылы басында пән бірлестігіне қарасты 5 топта  жалпы студент саны 86 
болған. 

«Тілдер»  пән бірлестігіне тиісті топтардың қысқы сессияға жіберілуі  туралы мәлімет 
Тобы Тәлімгер Жалп

ы  
саны 

Жіберіл
ді 

Жіберілме
ді 

Төле
м 

ақы 

Практика 
тапсырды 

Сессияны 
тапсырды 

ШТ-161 Мирзаметова Н. 19 19 - - 19 19 

ҚТӘ-151 Дандыбаева 
Ұ.З. 

16 15 1 3 13 15 

ҚТӘ-161 Содикова Ч. 13 10 3 3 10 10 

ШТ-171 Рахматуллаева 
С.Т. 

20 20 - - 20 20 

ШТ-151 Бекенова Х.Э. 20 19 1 1 19 19 

  Барлығы: 
88 83 5 7 80 83 

 
 

КИО олимпиадасына қатынасуы 
Қазақ тілі  пәні бойынша қатынасқан оқытушылар  

№ Аты- жөні Нәтиже  
1. Содикова Ч.Ж. сертификат 
2. Аблаева А. сертификат 
4. Давлетова Ш. сертификат 

 

       
 

Қазақ тілі  пәні бойынша қатынасқан студенттер  
№ Аты- жөні Тобы Жетекшісі Нәтиже 

2. Әбдіқалық Е. ҚТӘ-151 Дандыбаева Ұ. сертификат 



3. Юлдашбекова Л. ҚТӘ-151 Дандыбаева Ұ. сертификат 
7. Розакулова С. ҚТӘ-151 Содикова Ч. ІІ дәрежелі 

диплом 
8. Мырсайтова О. ҚТӘ-161 Содикова Ч. сертификат 
9. Балғабай Н. ҚТӘ-171 Содикова Ч. сертификат 

 

   

   
 

Шетел тілі пәні бойынша қатынасқан оқытушылар  
№ Аты- жөні Нәтиже 
1. Бекенова Х.Э. І дәрежелі диплом,  

облыс бойынша 1 орын, аудан, 
облыстын мадақтама 

2. Рахматуллаева С. сертификат 
3. Ахметова Г. сертификат 
4. Мирзаметова Н. ІІ дәрежелі диплом, аудан,облыс 

бойынша ІІ орын 
5. Исамов Р. сертификат 
6. Маймакова А. сертификат 

 

     
 

       



Шетел тілі  пәні бойынша қатынасқан студенттер 
№ Аты- жөні Тобы Жетекшісі Нәтиже 

1. Ж.Бимурзаева ШТ Бекенова Х. сертификат 
2. Г.Ахматбекова ШТ Бекенова Х. сертификат 
3. Д.Хайматова ШТ-161 Бекенова Х. сертификат 
4. Н.Эшходжаева ШТ-161 Мирзаметова Н. сертификат 
5. Ш.Худайбергенова  ШТ-161 Мирзаметова Н. сертификат 
 К.Чилингарова ШТ-161 Мирзаметова Н. сертификат 
 С.Юсантаева ШТ-161 Рахматуллаева С. сертификат 
 М.Төребекова ШТ-161 Мирзаметова Н. ІІІ дәрежелі диплом, 

аудан бойынша ІІ 
орын 

 Г.Умарова ШТ-161 Рахматуллаева С. сертификат 
 Ф.Хитар ШТ-161 Рахматуллаева С. сертификат 

 

     
 

          Қараша айының 5- 9 күндері аралығында «Тілдер» пән бірлестігінің ашық сабақтар 

апталығы болып өтті. Пән бірлестіктегі оқытушылар кесте боынша өз ашық сабақтарын 

өтті.  

   Ашық сабақтар апталығы оқытушы Рахматуллаева С. сабағынан басталды. 05.11.2018ж. 

күні 11 топпен шетел тілі пәнінен «The most popular Kazakh writers. Synonyms, antonyms, 

ambiguity of words» деген тақырыпта өз ашық сабағын өтті. Мұғалім өз сабағында 

кембридж технологиясының элементтерін пайдала отырып, студенттердің сабаққа деген 

қызығушылығын арттыра білді.Ашық сабағына мына оқытушылар қатысты: Жунисбекова 

Р., Жунусбекова Г., Ахмедова Р., Шатемирова А., Ахметова Г., Маймакова А., 

Мирзаметова Н., Мирзаметова Д., Абу А., Аблаева А.,Назерке, Мохинур 

Сабағы өте жоғары деңгейде өтіліп, өте жақсы деген бағамен бағаланды. 

  
    



05.11.2018ж. күні оқытушы Мирзаметова Н.  16 топпен шетел тілі пәнінен «The well – 

known singers in Kazakhstan. Demon – strative and Indefinite pronouns» деген тақырыпта 

ашық сабақ өтті. Сабағына жақсы деген  баға берілді. Оқытушы студенттердің сабаққа 

деген қызығушылығын арттыра білді. Ашық сабағына мына оқытушылар қатысты: 

Исматуллаева А.М., Аташева З.Т.,Бекенова Х.Э., Рахматуллаева С.Т., Омарова Р, Әбу 

Айнур, Аблаева А. 

   
06.11.2018ж.күні оқытушы Исамов Р. 12 топпен шетел тілі пәнінен «Art of 

Kazakhstan.degrees of comporisons of adjectives and adverbs» деген тақырыпта өз ашық 

сабағын өтті. Ашық сабағына мына оқытушылар қатысты: Умартаев М., Хабибуллаев Х., 

Ахметова Г.  

   07.11.2018ж. күні оқытушы Бекенова Х. ШТ-171оқу тобымен шетел тілі практикумы 

пәнінен «The weather» деген тақырыпта ашық сабақ өтті. Өз сабағында кембридж 

технологиясының элементтерін қолданды. Топты екі топқа бөле отырып, түрлі 

тапсырмалар бере отырып студенттерді сабаққа қызықтыра алды. Сабақ үстінде 

студенттерге түрлі тапсырма орындата отырып, студенттердің белсенділігін арттырды. 

Өте жақсы деген баға берілді. Мына оқытушылар сабағына қатынасты: Дандыбаева Ұ., 

Ахназарова Н., Розакулова Н., Мирзаметова Н., Маймакова А., Ахметова Г. 

  07.11.2018ж. күні оқытушы Аташева З. 3 топпен орыс тілі пәнінен «Морфологический 

разбор имен существительных. Употребление  имен существительных  в речи» 

тақырыбында өз ашық сабағын өтті. Сабағына мына оқытушылар қатынасты:  Еркинова 

Н., Абу А., Рустамов И., практиканттар. Сабағын қызықты өте отырып, студенттердің 

пәнге деген қызығушылығын арттырды. 

     



        08.11.2018ж. күні оқытушы Содикова Ш. 11 топта қазақ әдебиеті пәнінен «Абай 

Құнанбаевтың «Масғұт» дастаны. Қара сөздері. «Бірінші сөз», «Алтыншы сөз», «Он 

сегізінші сөз»» деген тақырыпта ашық сабақ өтті. Ашық сабақта  жазушының 

шығармаларын студент бойына сіңіріп, осы ақын-жазушының шығармашылығына деген 

қызығушылықтарын арттыра отырып, жаңа технология элементтерін тиімді пайдалану 

нәтижесінде сабағы жақсы өтіп, көптеген жетістікке жете білді. Сабағына мына 

оқытушылар қатынасты: Кушербаева Ұ., Наркулова Ш., Альханова С., Хидирбаев Ұ., Абу 

А., Мирзаметова Н., Аблаева А., Еркинова М.     

   
   08.11.2018ж. күні оқытушы Дандыбаева Ұ. МДО-171/Б оқу тобында балалар  әдебиеті  

пәнінен «Абайдың жасөспірімдерге лайықты өлеңдері» деген тақырыпта ашық сабақ өтті. 

Сабақта түрлі әдіс-тәсілдерді тиімді пайдалан отырып, топты қызықтыра білді. Сабағында 

өзін еркін ұстап, түрлі тапсырмаларды интерактивті тақта көмегімен студенттерге 

орындатты.Ұлы ақын Абайдың өлеңдерін сатылай кешенді талдата отырып, 

шығармаларының мазмұнын түсіндіре алды. Сабағына мына оқытушылар қатынасты: 

Хидирбаев У., Альханова С., Мирзаметова Д., Содикова Ч., Умарова С., Рахматуллаева С., 

Исамов Р., Мирзаметова Н., Мавланова Г. 

   
   

     08.11.2018ж. күні оқытушы Ахметова Г. Д-182/Б тобында кәсіби шетел тілі пәнінен 

«Continuous tenses» деген тақырыпта ашық сабақ өтті. Өз сабағында жаңа технология 

элементтерін тиімді пайдаланып, студенттерді сабаққа қызықтыра алды. Сабағы жоғары 

деңгейде өтілді. Сабағына мына оқытушылар қатынасты: Омарова Р., Мырзабаева Д 



   09.11.2018ж. күні оқытушы Аблаева А. БСО-171 оқу тобымен  қазақ тілі  пәнінен  

«Шылау, шылаудың түрлері»  деген тақырыпта ашық сабақ өтті.Сабағы орта деңгейде 

өтіліп, жақсы деген бағамен бағаланды. Жас маман болғандықтан студенттерді түгелімен 

сабаққа қызықтыра алмады, кейбір студенттер шет қалып қойды. Оқытушының сабағында 

жаңа әдіс-тәсілдер мен жаңа технология элементтері аз болды. Ашық сабағына мына 

оқытушылар қатысты: Кушербаева Ұ., Аташева З.,Жунисбекова Р., Еркинова 

Н.,Хидирбаев Ұ., Тажибеков М. 

      09.11.2018ж. күні оқытушы Туламетова Н. ФЛ-182 оқу тобында  кәсіби орыс тілі 

пәнінен  «Способности, труд, талант» деген тақырыпта ашық сабақ өтті. Мұғалім өз 

сабағында студенттерді топқа бөле отырып,  тақырыпты ұғындыра білді. Сабағына мына 

оқытушылар қатысты: Мирзаметова Н., Мырзабаева Д.,практиканттар     

     Жалпы ашық сабақтар апталығы өз деңгейінде өткізілді. Пән бірлестіктегі 

оқытушылардың барлығы жаңа технологияның элементтерін тиімді пайлана отырып, 

сабақ тақырыбына сай көрнекі құралдарды пайдаланып, студенттердің пәнге деген 

қызығушылақтарын арттыра білді.  

09.11.2018ж. күні оқытушы Давлетова Ш. 1 топпен қазақ әдебиеті пәнінен «Абай 

Құнанбаевтың «Масғұт» дастаны. Қара сөздері. «Бірінші сөз», «Алтыншы сөз», «Он 

сегізінші сөз» деген тақырыпта ашық сабағын өткізді.Сабағына мына оқытушылар 

қатысты: Содикова Ч., Еркинова Н., Исамов Р., Умарова С. 

Апталықта жеткен жетістігіміз: Апталық кестесіне сәйкес барлық оқытушылар өз ашық 

сабақтарын өткізді. Ашық сабақтарында пән бірлестік оқытушылары жаңа технология 

әдістерін:  «Өрмекшінің өрмегі», «Рөлдегі студенттер», «Бағдаршам» әдісі, «Даналық 

ағашы», кубизм әдісі, «коммуникативтік қарым-қатынас тілін меңгерту» әдісі, іздену, 

табу, анықтау, салыстыру, композициялық талдау, сатылай кешенді талдау әдістерін, 

сахналық қойылымдарды тиімді қолданды. Пән бірлестік оқытушылары әр түрлі сабақ 

түрлерін ұйымдастырды: аралас сабақ, біріккен сабақ, ойын сабақ.  

Кеткен кемшіліктер: Жас мамандар Аблаева А., Исамов Р., Мирзаметова Н. 
сабақтарында топ студенттері белсенді қатысқанымен, кейбір студенттер шет қалып 
қойды. Жас мамандардың тәжірибесі аз болғандықтан сабақтарды әдістемелік жағынан 
кемшіліктер айтылды. Апталық барысында оқытушы Нелидова Ю. денсаулығына 
байланысты ашық сабағын өткізбеді және Қайнарбекова М. жеке себептермен кейінге 
өткізіп беретінін ескертті. 

Ұсыныс: Жас мамандарға әдістемелік көмек көрсетіліп, тәжірибелі оқытушылардың 
сабақтарына еніп, көбірек тәжірибе жинақтау керек. Жаңа технология әдістерін тереңінен 

игеріп, сабақтарда жиі қолдану қажет. Үздік ашық сабақ өткізген оқытушыларды 
мотивация ретінде марапаттау қаралса. 

 
 



ІІІ-тарау 
 Әдістемелік жұмыс: 

 Пән бірлестігінде  әдістемелік жұмыс бойынша бекітілген жылдық жоспардағы  
жоспарланған әдістемелік баяндамалар пән бірлестігінің  отырысында  тыңдалды.                                                                                                                          

    Үлгі 3.1 
 Ғылыми-әдістемелік жұмыс: 

 Пән бірлестігінің жылдық жоспарына сәйкес  ПБ оқытушыларының және 
студенттердің ғылыми жұмыс тақырыптары оқу жылының басында анықталып, 
бекітіліп қойылған, тақырыптар үстінде оқытушылар да, студенттер де ізденіс 
жұмыстарын жүргізуде. «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығына 
оқытушылар: Содикова Ч., Бекенова Х., Рахматуллаева С., Аташева З., Ахметова Г. өз 
ашық сабақ жоспарларын жіберіп, баспаға берді. Оқытушы Ұ.Дандыбаева «ZIAT» 
ғылыми-әдістемелік орталығына «Үздік ашық сабақ» Республикалық оқытушылар 
сайысына өз ашық сабағын жіберіп, қатынасып, ІІ орынға ие болды.  

 
Оқытушы Мирзаметова Н. ғаламтордағы GOTOVIMYROK.COM, UCHITELYA.KZ   
интернет порталдарында әдістемелік нұсқаулықтарын жіберіп  «Куәлікпен»  
марапатталды. 

                     
   

  Оқытушылар: Содикова Ч., Бекенова Х., Рахматуллаева С., Аташева З., Ахметова Г. 
«Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығының «Техникалық және кәсіптік білім беру 
ұйымдарында оқытудың кредиттік-модульдік технологияларын енгізудің ерекшеліктері» 
тақырыбында 36 сағат көлемінде біліктілікті арттыру курсынан өтті. 
 

 
 

 
 



Оқу-тәжірибесі: 
 2018-2019 оқу жылының оқу процесінің кестесіне сәйкес тәжірибелердің өтілуі 
туралы мәлімет.  

Студенттердің іс-тәжірибесін ұйымдастыру мақсатында мекемелермен және аудан 
мектептерімен келісім-шарттар түзілген. Бұйрық бойынша жіберілген студенттерге өз 
кезінде жіберу және келу конференциялары ұйымдастырылып, әдіскерлер өз тәжірибесін 
бөлісуде. 

 Пән бірлестігінде іс-тәжірибе папкасы жүргізіледі. Бұйрықтан көшірме, 
ведомостан көшірме және хаттамалар жинақталған. 
 

Пән бірлестігінің үйірме жұмысының  жылдық көрсеткіші 
  

Пән бірлестігінде «Жас тілші» үйірмесі жұмыс жүргізеді. Үйірмелердің жоспары 
түзіліп, жоспар бойынша  жұмыстар жүргізілді. «Жас тілші» үйірмесі «Тілдер»  
мерекесіне орай  бағдарлама жоспарын жасап өткізді. 
     «Жас тілші» үйірмесі бойынша 2018-2019ж. оқу жылына арналған жоспар бойынша 
көрсетілген барлық іс-шараларды өз уақытында өткізіп отырды. Қыркүйек айында 
«Тілдер» мерекесі атап өтілді. Бұл – барша елге ортақ, жалпы халықтық мереке, барлық 
ұлт өкілдеріне көрсетілген құрмет. Осыған орай колледж қабырғасында жоспар құрылып 
жауаптылар бекітілді.Тілдер мерекесіне орай қабырға газеттері шығарылып, кітаптар 
көрмесі жасалды.  

   
 

№ Мамандығы Тобы 
мерзімі 

Оқушы 
лар саны 

жіберілгені Тапсырға
ны 

тапсырмағ
аны 

1 «Қазақ тілі 
 және әдебиеті мұғалімі» 

ҚТӘ-151 
  

16 13 13 1 

2 «Қазақ тілі 
 және әдебиеті мұғалімі» ҚТӘ-161 

13 12 12 1 

3 «Бастауыш білім берудегі 
шет тілі мұғалімі» 

ШТ-151 20 19 19 1 

4 «Бастауыш білім берудегі 
шет тілі мұғалімі» 

ШТ-161 20 20 20 - 

5 «Бастауыш білім берудегі 
шет тілі мұғалімі» 

ШТ-131 19 19 19 - 

   89 80 80 9 



   «Қазақ атын танытсын әлемге, үштұғыр тіл» тақырыбында мерекелік кеш 
ұйымдастырылды. 

          
 

 
 

  «Латын әліпбиіне көшу – заман талабы» тақырыбында сайыс сабақ ұйымдастырылды. 
Бұл дөңгелек үстелдің мақсаты латын әліпбиіне көшудің маңыздылығы туралы терең 
мағлұмат беру, қоғамдық пікір қалыптастыру болды. 

 
Қоғамдық және тәрбие жұмыстары 

 Қыркүйек айында  әр тәлімгердің  өз  жоспарлары бойынша,  топтарында 3 қыркүйек  
күні тәлімгерлік сағаттарын өткізді. 
ҚР – нің 27.07.2007 жылғы «Білім туралы Заңын» түсіндіру жұмыстарын ұйымдастыру, 
«Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы адами капитал» тақырыбында 
баяндамалар оқылып, жаңадан оқуға түскен студенттерді «Колледж жарғысымен және 
ішкі тәртіп ережесімен», «Техника қауіпсіздік ережесімен» таныстырды.  
    Пән бірлестік мұғалімдері тәрбие жұмыстарымен қатар қоғамдық жұмыстарға да 
белсене қатысты.  
 
Жетістіктер:  
      1. КИО олимпиадасы бойынша шетел тілі пәнінен 2 оқытушы жүлделі орындар алды. 



      2. Студенттер арасында өткізілген КИО олимпиадасында ағылшын пәнінен 1 студент, 
қазақ тілі пәні бойынша 1 студент ІІ орынды  иеленді.  
      3. Оқытушылар:  Содикова Ч., Бекенова Х., Рахматуллаева С., Аташева З., Ахметова Г. 
«Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығының ұйымдастыруымен біліктілікті арттыру 
курсынан өтті. 
 
 Кемшіліктер: 

1. Пән бірлестігіндегі үйірме жұмыстары  қанағаттанарлы деңгейде жүргізілмеді. 
 
Ұсыныс: 

1.   Үйірме жұмыстарына көбірек назар аударылып, үйірме мүшелерімен тығыз жұмыс 
жүргізілсе. 

 
 
 
 
 

Пән бірлестігі төрайымы:                           Дандыбаева Ұ.З. 
 
 


