
«Тілдер» пән бірлестігі

0111000 – Негізгі орта білім    
мамандығы

0111013 – Қазақ тілі мен әдебиеті



0111000 – «Негізгі орта білім беру» мамандығы
011101 3 - «Қазақ тілі және әдебиеті мұғалімі»
0111000 – «Негізгі орта білім беру»  мамандығы бойынша 
бітірушілерге 011101 3 - «Қазақ тілі және әдебиеті 
мұғалімі» біліктілігі беріледі.
Оқыту мерзімі: негізгі жалпы білім базасында – 3 жыл 10 
ай, орта жалпы білім базасында – 2 жыл 10 ай.
Оқыту күндізгі және сырттай  оқу түрінде мемлекеттік 
тілде, келісім шарттары  негізінде жүзеге асырылады. 

Мамандық мақсаты: 

Ұлттық, дүниежүзілік рухани құндылықтар мен қажетті 
ақпараттық технологияларды меңгерген, жоғары кәсіби 
білікті, бәсекеге қабілетті филолог мамандарды даярлау.



0111000 – Негізгі орта білім
0111013 – Қазақ тілі мен әдебиеті 

мұғалімі мамандығын
бітірген түлектер



«Қазақ тілі және әдебиеті» мамандығы 
бойынша бітірген түлектер



Жунусбекова Гүлжан Қалдыбекқызы



Оқу бөлім меңгерушісі Жунусбекова Г.К.



Оқу бөлім меңгерушісі Жунусбекова Г.К.



Оқу бөлім меңгерушісі Жунусбекова Г.К.



2016 жылы Минск, Польша, Прага, Париж, Берлин маршруты бойынша 
«Мектепке дейінгі, мектепкі және орта кәсіптік оқыту мекемелеріндегі 
интеграция жүйесімен оқытуда», «Educatec Educatice» халықаралық білім беру 
жүйесіндегі көрмеге , мәдени орындарына,мемлекеттердің оқу мекемелерінде 
ұйымдастырылған семинар-тренингтерге белсене қатысып, тәжірибе алмасып, 
сертификат алды.







Колледжде өткізілген іс-шаралар Вен баллы



Дандыбаева Ұлдана Заурбековна



«Тілдер» пән бірлестігі 
төрайымы Дандыбаева Ұ.З.



«Тілдер» пән бірлестігі 
төрайымы Дандыбаева Ұ.З.



«Тілдер» пән бірлестігі 
төрайымы Дандыбаева Ұ.З.











“Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі”  
біліктілігінің студенттері  - тәрбиелік іс-

шаралардың тұрақты белсенді қатысушылары
Колледжде өткізілген іс-шаралар Вен баллы











Мамандық студенттері қалалық, облыстық, 
республикалық, халықаралық байқаулардың жеңімпаздары









Біздің жетістіктер













Ақын- жазушылармен кездесу кеші





Сабақ сапасын жақсартуды, әдістемелік 
шеберлігін шыңдауды алдына мақсат 

етіп қойған тәжірибелі ұстаздар

















«Тілдер» мерекесі












	�����«Тілдер» пән бірлестігі��0111000 – Негізгі орта білім    мамандығы�0111013 – Қазақ тілі мен әдебиеті
	0111000 – «Негізгі орта білім беру» мамандығы�011101 3 - «Қазақ тілі және әдебиеті мұғалімі»�0111000 – «Негізгі орта білім беру»  мамандығы бойынша бітірушілерге 011101 3 - «Қазақ тілі және әдебиеті мұғалімі» біліктілігі беріледі.�Оқыту мерзімі: негізгі жалпы білім базасында – 3 жыл 10 ай, орта жалпы білім базасында – 2 жыл 10 ай.�Оқыту күндізгі және сырттай  оқу түрінде мемлекеттік тілде, келісім шарттары  негізінде жүзеге асырылады. �
	0111000 – Негізгі орта білім�0111013 – Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі мамандығын�бітірген түлектер
	Слайд номер 4
	Жунусбекова Гүлжан Қалдыбекқызы
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	      2016 жылы Минск, Польша, Прага, Париж, Берлин маршруты бойынша «Мектепке дейінгі, мектепкі және орта кәсіптік оқыту мекемелеріндегі интеграция жүйесімен оқытуда», «Educatec Educatice» халықаралық білім беру жүйесіндегі көрмеге , мәдени орындарына,мемлекеттердің оқу мекемелерінде ұйымдастырылған семинар-тренингтерге белсене қатысып, тәжірибе алмасып, сертификат алды.�
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Дандыбаева Ұлдана Заурбековна
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	  
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24
	Слайд номер 25
	Мамандық студенттері қалалық, облыстық, республикалық, халықаралық байқаулардың жеңімпаздары
	Слайд номер 27
	Слайд номер 28
	Слайд номер 29
	Слайд номер 30
	Слайд номер 31
	Слайд номер 32
	Слайд номер 33
	 
	Слайд номер 35
	Ақын- жазушылармен кездесу кеші
	Слайд номер 37
	Сабақ сапасын жақсартуды, әдістемелік шеберлігін шыңдауды алдына мақсат етіп қойған тәжірибелі ұстаздар
	Слайд номер 39
	Слайд номер 40
	Слайд номер 41
	Слайд номер 42
	Слайд номер 43
	Слайд номер 44
	Слайд номер 45
	«Тілдер» мерекесі
	Слайд номер 47
	Слайд номер 48
	Слайд номер 49
	Слайд номер 50
	Слайд номер 51

