
І-орын БСО - 151 оқу тобының студенті             Тулен Перизат
ІІ -орын БСО-141  оқу тобының студенті              Ташен Гүлбану
ІІІ-орын БСО - 151 оқу тобының студенті            Сұлтаниязова Д,  Хожамкулова Д
Жетекшісі : Исматуллаева Ә.М
Психология пәні бойынша 7 студент  қатынасты  ,3 студент орын алды.
І -орын МДО/162  оқу тобының студенті        Пирназарова С
ІІ-орын МДО/151   оқу тобының студенті       Насриддинова Д
ІІІ-орын БСО/151   оқу тобының    студенті      Эрашева Э

Жетекшісі : Мавланова Г

Құқық  негіздері  пәнінен 10 студент қатысты.

І -орын Хайдаркулова Д МДО-142 Б

ІІ-орын Серікбай Эльмира  МДО/142 Б

ІІІ-орын  Артукметова С     МДО /142 Б

Жетекшісі :  Умарова С.А



Жалпы алғанда  пән оқытушылары  сабақ беріп жүрген топтардың  
барлығынан  олимпиадаға  қатыстырды.Студенттердің қызығушылықтары  
бар, дайындықтары да көрініп тұр.Пән оқытушылары жыл басында жеке 
жұмыс жоспарына  аталған студенттерді бекітіп олимпиадаға   дайындаған.

Олимпиада 2 турдан өтті. 1  -ші тур  пән бойынша тест тапсырмалары,2-тур  
бақылау сұрақтары.   

Өткізілген  іс-шараның  хаттамалары  олимпиадаға жауапты оқытушы   
Садыкова Ш  ға тапсырылды.

Жалпы пән бірлестік бойынша  60 студент олимпиадаға  қатысты.









№ Аты- жөні Нәтиже 
1. Исматуллаева А сертификат
2 Ахмедова Р.А сертификат
3 Мавланова Г.Р сертификат
4 Хидирбаев Ұ сертификат
5 Мавланов Э.Д сертификат
6 Абдрахимов А сертификат
7 Эшанходжаев Б сертификат

КИО олимпиадасына қатынасуы





ІІІ-тарау
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.   Сонымен қатар желтоқсан 
айында студенттер арасында ғылыми -тәжірибелік конференция 
ұйымдастырылып өткізілді.

«Педагогика, жаратылыстану және дене тәрбиесі» пән бірлестігі 
оқытушыларының 

жетекшілігіндегі студенттердің ғылыми жұмыс тақырыптары

№ Студенттің аты-жөні Тобы Тақырыбы Ғылыми жетекшісі
1. Ташен Гүлбану. БСО/141 Бастауыш сынып оқушыларының

шығармашылық қабілеттерін
қалыптастырудың педагогикалық-
психологиялық ерекшеліктері.

Исматуллаева А.

4. Адашбеков У. ЭБА-151 Қ.Р Еңбек және тәртіп
жауапкершілігі

Умарова С.

5. Төребекова М. 4-топ Ақсүйек  ойынының тарихы Халмурадов Ш.
6. Алимбаева К. ҚТӘ/141 Адам өміріндегі химиялық

элементтердің маңызы.
Хидирбаев У.



7. Хайткулова М. БСО/141 Математика сабақтарында ойын
технологияларды пайдалану.

Ахмедова Р

8. Маматкулов А. Отанды қорғау мемлекеттің маңызды
қызметі.

Мавланов.Э

9. Абдрахимов Ш. ДТ/151 Қазақтың ұлттық ойындары Саидмуратов Д.
12 Тлеуова Ұ. МДО/151 Өз-өзіне қол жұмсаудың 

психологиялық сипаттамасы және 
алдын-алу жолдары

Мавланова.Г

13 Адахамов С. ДТ/151 Спорттық жаттығуларда дене бұлшық 
еттері қимыл қозғалысы әсерінен 
ағзаның дамуы.

Эшанходжаев Б

Пән бірлестік  оқытушылары өздерінің жетекшілік жасаған студенттерімен  
ізденіс жұмыстарын жүргізген. Желтоқсан айында студенттер арасында  өтілген 
ғылыми тәжірибелік конференцияда жұмыстарын қорғады.
Нәтижесі :  Ташен Гүлбану БСО 141  «Үздік ғылыми жоба»  жетекшісі                    
Исматуллаева Ә.М

Алимбаева К   ҚТӘ 151     «Зерттеуші»      жетекшісі   Хидирбаев Ұ
Тлеуова Ұ     МДО 151      «Ізденімпаз»       жетекшісі       Мавланова

Г





Қазан айында Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік педагогикалық институты 
ұйымдастырған « ТӨЛЕГЕН АЙБЕРГЕНОВ АҢСАҒАН ӘЛЕМ» атты 
халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияға қатысқандары үшін оқытушы 
Исматуллаева Ә.М және Хидирбаев Ұ.О  сертификатпен марапатталды.



«Жаңа  білім беру жүйесі -заман талабы»-атты тақырыбында   пән бірлестік 
оқытушыларымен студенттері  Республикалық қашықтықтан  өткізілген  ғылыми -
тәжірибелік конференцияға қатысып  дипломмен марапатталды.

№ Оқытушылар Студенттер
1 Исматуллаева Ә.М Ташен Гүлбану 
2 Хидирбаев Ұ.О Алимбаева К
3 Мавланов Э.Д
4 Ахмедова Р.А
5 Мавланова Г.Р Тлеуова Ұ
6 Абдрахимов А

Олар :  





Ашық сабақтар
Қараша айының 1-ші және 2-ші аптасында пән бірлестіктің жоспары 

бойынша ашық сабақтар апталығы болды.Мұнда апталықтың жоспары 
оқытушылардың  сабақ кестесіне және күнтізбелік-тақырыптық жоспарға сай 
колледждің әдіскерімен бекітілді. 

Апталықтың жоспары :
№ Оқытушы Тобы Пәні Тақырыбы Күні Аудиториясы
1 Ахмедова Р.А. МДО-

142/Б
Факультатив Заттар тобын толықтыр, 

салыстыр.
12.11.2016
6 пара

309

2 Хидирбаев У 3 топ Химия Химиялық  өндірістің жалпы 
ғылыми принциптері 
.Қазақстандағы химиялық 
өндірістер.

8.11.2016
1 пара 

106

3 Исматуллаева А.М. БСО-151 Рухани 
адамгершілік 

Махаббат- шуағы. 14.11.2016
2 пара 

309

4 Мавланова Г.Р. МДО-162 Психология Мінез 11.11.2016
2 пара 

306

5 Мавланов Э.Д. 6-топ Алғашқы 
әскері 
дайындық

ҚР ҚК-нің гарнизондық және 
қараулдық қызметтерінің 
жарғысы.

10.11.2016
4 пара

306

6 Саидмуратов Д. ДТ-151 Дене тәрбиесі Саптық жаттығулар. 9.11.2016
2 пара

С/з

7 Умарова С.А. МДО-
142/Б

Педагогика Дидактикалық рольдік сюжеттік 
ойындар.

10.11.2016
4 пара

8 Якименко В.В. 5-топ Химия Химическ.   св-ва    неметаллов 8.11.2016
2 пара

106



9 Эшанходжаев Б. ШТ-151 Дене 
тәрбиесі

Футбол. Қарсыласты 
айналып өту.

14.11.2016
1 пара

С/з

10 Абдурахимов А. 2- топ Дене тәрбиесі 60 м қашықтыққа еркін 
жүгіруден кейін жүгіру 
жылдамдығын ұлғайту.

11.11.2016
1 пара

С/з

11 Сағынтаева Ж. ШТ-131 Пед-лық 
шеберлік 
негіздері.

Тиімді қарым қатынас –
педагогикалық шеберлік 
негізі.

10.11.2016
5 пара 105

12 Нурметова Д. МДО-
151

Анатомия Мектептке дейінгі жастағы 
балалардың зат және энергия 
алмасуы .

11.11.2016
3 пара 

306

13 Затыбек А. БСО-
131

Музыка Бастауыш сынып 
оқушыларының мейрамдары 
мен бос уақыттарын 
ұйымдастыру.

16.11.2016
6 пара

105

14 Халмурадов Ш.Р. Д-151 Дене тәрбиесі Қазақстан футболы 
тарихына шолу.

12.11.2016
1 пара

С/з

15 Саипов М.Б. Д-152/Б Дене тәрбиесі Эстафеталық ойындар 12.11.2016
6 пара

С/з



Исматуллаева Ә.М-ның   ашық  сабағы :

Сабаққа қатысқан оқытушылар :Бексейтова К,  Хидирбаев Ұ,Ахмедова Р, 

Қайнарбекова М , Нурметова Д, Мавланова Г  және іс-тәжірибе жинақтаушылар.



Хидирбаев Ұ.О : 
Сабаққа қатысқан  оқытушылар : Ахмедова Р,Мамбетова А ,Қайнарбекова М, 
Кушербаева Ұ,  Дандыбаева , Садыкова Ш.



Ахмедова Р.А :
Сабаққа қатысқан оқытушылар : Исмауллаева Ә,Қайнарбекова М, Мавланова
Г , іс-тәжірибе жинақтаушылар.



Мавланова Г.Р :
Сабаққа қатысқан оқытушылар : Ахмедова Р,Мамбетова А ,Қайнарбекова М, 
Исмауллаева Ә,  Дандыбаева Ұ, Убаев К,Мырзаметов Ж, Аташева З. ,     іс-
тәжірибе жинақтаушылар.



Мавланов Э.Д
Сабаққа қатысқан оқытушылар : Сайдмурадов Д, Мырзаметова Д



Сайдмурадов Д :
Сабаққа қатысқан оқытушылар : Исматуллаева Ә.М,Мамбетова
А.Қ,Хидирбаев Ұ.О,Ахмедова Р.АЭшанходжаев Б,Абдурахимов А



Умарова С.А:
Сабаққа қатысқан оқытушылар : Аташева З,Амирова Г, Кушербаева Ұ,Садыкова
Ш,Ахмедова Р.А



Абдрахимов А:
Сабаққа қатысқан оқытушылар : Мамбетова А,Мадикаримова
М,Мырзаметов Ж,Қайнарбекова М,Хидирбаев Ұ.



Затыбек Айжан: 
Сабаққа қатысқан оқытушылар : Исматуллаева Ә.М ,Мавланова Г.Р, іс-тәжірибе жинақтаушы   студенттер.



Эшанходжаев Б:
Сабаққа қатынасқын оқытушылар : Бексейтова К.Р,Рустемов И,Мырзаметов
Ж,Тажибеков М,Ахмедова Р,Сайдмурадов Д.

Оқытушылар ашық сабақтарды жеке 
жұмыстарында бекіткендері бойынша 
талаптарға сәйкес өткізді. Сабақтарын 
ерекше етіп өткізуге ақпараттық 
құралдарды,жаңа әдіс-тәсілдерді қолданды 
және пән оқытушысы тарапынан ашық 
сабақтарды барынша безендіріп көрнекілік 
құралдардарды дайындады.   Апталықтың 
есебі және хаттамасы колледждің әдіскеріне 
өткізілді.



Инновация
Одан басқа колледжде  әдістемелік бөлімнің ұйымдастыруыменен  «Кембридж 

технологиясы» бойынша  презентациялық сабақтар  өткізілді.Пән бірлестік 
оқытушылары өздері бөлінген жетекшілерімен бірге әр сәрсенбіде  сабақ көрсетті. 
Атап айтатын болсақ:

№ Оқытушы Кембридж бойынша өтілген сабақ Мерзімі
1 Исматуллаева А.М. 7 модуль Оқытудағы басқару және 

көшбасшылық.
07.12.2016 жыл

2 Халмурадов Ш.Р. 7 модуль Оқытудағы басқару және 
көшбасшылық.

07.12.2016 жыл

3 Ахмедова Р.А. 4 модуль  Оқыту мен оқуда ақпараттық-
коммуникациялық технологияларды (АКТ) 
пайдалану.

16.11.2016 жыл

4 Мавланова Г.Р. 3 модуль  Оқыту үшін бағалау және оқуды 
бағалау

09.11.2016ж

5 Мавланов Э.Д. 2 модуль Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету 02.11.2016жыл

6 Саидмуратов Д. 6 модуль Оқушылардың жас ерекшеліктеріне 
сәйкес оқыту және оқу.

30.11.2016 жыл

7 Умарова С.А. 2 модуль Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету 02.11.2016жыл

8 Якименко В.В. 4 модуль  Оқыту мен оқуда ақпараттық-
коммуникациялық технологияларды (АКТ) 
пайдалану.

16.11.2016 жыл



9 Эшанходжаев Б. 2 модуль Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету 02.11.2016жыл

10 Абдурахимов А. 1 модуль Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер. 26.10.2016жыл

11 Сағынтаева Ж. 6 модуль Оқушылардың жас ерекшеліктеріне 
сәйкес оқыту және оқу.

30.11.2016 жыл

12 Нурметова Д. 2 модуль Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету 02.11.2016жыл

13 Затыбек А. 1 модуль Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер. 26.10.2016жыл

14 Хидирбаев У 2 модуль Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету 02.11.2016жыл

15 Саипов М.Б. 5 модуль  Талантты және дарынды балаларды 
оқыту.

23.11.2016 жыл



Инновациялық топта жұмыс жасаған оқытушылар  сабақ көрсетіп,жаңа әдіс-
тәсілдерді бір-бірімен тәжірибе алмаса отыра   үйренумен болды.









Оқытушы Ахмедова Р.А .  Сайрам аудандық өзбек этно-мәдени орталығының №53 
шешімімен 23.10 .2016жыл “Сайрам аудандық өзбек мәдени орталығына 25 жыл” 
мерекелік медалімен Қарабулақ аудандық әкімшілігі тарапынан  МАРАПАТТАЛДЫ.

Оқытушылар :  Исматуллаева Ә.М., Мавланова Г.Р.  ,Ахмедова Р.А,Хидирбаев Ұ.О 
Умарова С.А «Инфоурок» , «Капилка-уроков» және «Metod-kapilka» сайттарында өз 
жұмыстарын жариялар куәліктер алды.





Одан басқа   Исматуллаева Ә.М , Хидирбаев Ұ.О,Мавланова Г.Р    «Білім беру 

жүйесіндегі инновацияларды қолдану және жүзеге асыру» -атты тақырыбында  

Республикалық қашықтықтан өткізілген  ғылыми-әдістемелік  конференциясына  

қатысқандары  үшін  дипломмен марапатталды.





Оқытушылардың жеке құжаттарының орындалуы туралы мәлімет
№ ФИО Ж

ОБ
, 

КТ
Ж

Жоспа
р, жеке 
жұмыс 
жоспар

ы

Ғылы
ми 

жұмыс

Олим
пиада

КИО
олимп
иада

Инно
вация

Публи
кация

Жарты 
жылдық

, 
жылдық 

есеп

Әдіст
е

мелік
құра

л

Порт
фоли

о

ОӘЖ 
номер 
алғанд

ар
Әд.құр

ал

Дуалд
ы

топ 
ЖОБ,
КТЖ

1 Халмурадов 
Ш. Р.

+ + - - + + - + - + - -

2 Саипов М. Б. + + - - + - + + - + -
3 Ахмедова Р.А. + + + - + + + + + + +
4 Мавланов Э.Д. + + + - + + + + - + -

5 Исматуллаева
А. М.

+ + + + + + + + + + +

6 Затыбек А. + + - - - - - + - + -
7 Якименко В. 

В.
+ + + - + + + + + + +

8 Мавланова Г. + + + + + + + + + + +
9 Умарова С. А. + + + + - + + + + + - +

10 Эшанходжаев 
Б.     

+ - + + - + + + + + + -

11 Сайдмуратов
Д. А.

+ + + - + + - + + + -

12 Хидирбаев У.  
О.

+ + + + + + + + + + +

13 Аб ра о + + + + + + + + + +



Пән бірлестігінің үйірме жұмысының  жылдық көрсеткіші

Пән бірлестігінде 4 үйірме жұмыс бар.Үйірмелердің жоспары түзілді. 

№ Үйірменің аты Үйірме жетекшісі Ескерту
1 Валейбол Халмурадов Ш.Р Жұмыс жүргізілмеді
2 Теннис Абдрахимов А Жұмыс жүргізілмеді
3 Футбол Эшанходжаев Б Қыркүйек айында ғана болды.
4 Баскедбол Сайдмурадов Д Жұмыс жүргізілмеді

Тек Эшанходжаев Б  қыркүйек айында колледж студенттер арасында болып 
өтілген  аудандық футболдан жарысқа  студенттерді қатыстырып қайтты және 2-ші 
орын  алды.



Ақпан айында өтілген аудан мектептері оқушылары арасында «Баскетбол» ойынынан 
жарыс ұйымдастырылды. Дене шынықтыру пән оқытушысы Эшанходжав Б  
мадақтамамен  марапатталды.



Қоғамдық және тәрбие жұмыстары
Оқу жылының басында  колледждің   тәрбие жоспарын негізге ала 

отырып пән бірлестік  және топ тәлімгерлері     тәрбие жоспарларын  жасап  
колледждің тәрбие істері бойынша директордың орынбасарына бекітті.2016-
2017 оқу жылында осы жоспар бойынша тәрбиелік іс-шаралар атқарылды.

Қыркүйек айында әр тәлімгердің өз жоспарлары бойынша, топтарында 1
қыркүйек күні тәлімгерлік сағаттарын өткізді.
ҚР – нің 27.07.2007 жылғы «Білім туралы Заңын» түсіндіру жұмыстарын
ұйымдастыру, жаңадан оқуға түскен студенттерді «Колледж жарғысымен және
ішкі тәртіп ережесімен», «Техника қауіпсіздік ережесімен» таныстырды.
Тілдер мерекесі, ұстаздар күні, тәуелсіздік күні, студенттер күні ,жаңа жыл
мерекелеріне топ тәлімгерлерімен студенттері ат салыса қатысып жүрді.
Колледждің тәрбие бөлімі бекіткен жоспарымен ашық тәрбие сағаттарын өтті.
Тәуелсіздік мекесіне орай өткізілген ашық тәрбие сағаты : 
Пән бірлестігіне қарасты 1 топ, 2 топ  тәлімгерлері студенттерімен бірлесе 

отырып  «Тәуелсіздіктің 25 жылдығына» арнап  қабырға газеттерін  шығарып,  
«Мен қазақпын мың өліп мың тірілген »  тақырыбында ашық тәлімгерлік сағат 
өткізді. Ол жерде студенттер  би билеп, өлең айтып, , сахналық қойылымдар 
қойып өз өнерлерін ортаға салды.





Жаңа жыл мерекесіне орай өткізілген ашық тәрбие сағаты :



Сонымен қатар пән бірлестікке  қарасты топтар колледж оқытушыларының  
ашық сабақтармен  олимпиада және ғылыми жұмыстарға белсене қатысты.



Пән бірлестік оқытушылары және студенттері тәрбие жұмыстарымен қатар 
қоғамдық жұмыстарға да белсене қатысты.

Жаңа жыл мерекесінің  ұйымдастыру іс-шарасына  жауапты болған соң,жалпы
колледж ішілік безендіру жұмыстарын ұйымдастырып студенттермен оқытушылар 
қатысты. Жалпы тәрбиелік -қоғамдық іс-шаралар соның ішінде қыздар 
кеңесі,кішігірім АКТ залында өтілген  тәрбие бөлімі ұйымдастырған аудандық  
жиналыстарда 1-ші топ, БСО/151 ,ДТ/151  оқу топтары белсене қатысып жүрді. 
Одан басқа пән бірлестік оқытушысы Затыбек Айжаннның ұйымдастыруыменен әр  
сәрсенбімен жұмада  салауатты өмір салтын сақтау мақсатында  таңғы 
жаттығуларды жасады.



Сайрам ауданының төтенше жағдайлардан алдын-алу комитетінің  басқаруымен 
алғашқы әскери дайындық пәнінің оқытушысы   Мавланов Э.Д және  пән бірлестік 
оқытушылары ,тәлімгерлер және топтары  ,осы іс-шараға  қатысты.



Қараша айында тәрбие бөлімінің  жоспары бойынша  пән бірлестіктің дене 
тәрбиесі оқытушыларының ұйымдастыруыменен  «Волейболдан»жарыс өткізілді.

Тәуелсіздіктің 25 жылдығын атап өту концерттік бағдарламасында да 
бірқатар оқытушылармен студенттер қатысты.



Желтоқсан айында Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігінің 25
жылдығына орай ұйымдастырылған «ВЕН БАЛЛЫ»на белсенді қатысып, 
жүлделі орын иегерлері атанған оқытушылар мен студенттер  бар , атап 
айтатын болсақ пән бірлестігінің келесі оқытушылары: Сайдмурадов
Д.Эшанходжаев Б ,Абдрахимов А және пән бірлестікке қатысты студенттер.

«ВЕН балының» ұйымдастыру жұмыстарына да оқытушылар : 
Исматуллаева Ә.М,Умарова С.А,Мавланова Г.Р,Мавланов Э.Д   ат салысып  
белсене қатысты. 

Соның ішінде қонақтарды шақырту ,қонақтарды күтіп алу,студенттерді
барынша толығымен көрермен ретінде қатыстыру және би билеуге 
қатыстыру т.б ұйымдастыру жұмыстары жүргізілді.









Наурыз  айында   «Ұлыстың ұлы күні наурыз мерекесіне орай» пән 
бірлестік оқытушыларымен   топ студенттері  мерекеге жаппай қатысты. Топ 
студенттердің барлығы  ұлттық тағамдардан тұратын дастархан жасады. 
БСО/151 және 7-ші оқу тобының студенттері  «Түрік және күрді 
халықтарының» салт-дәстүрін  көрсетті.





Түркістан қаласында,  наурыз мерекесі аясында болып өтілген  Облыстық іс-
шараға  да бірқатар оқытушыларымыз қатынасып  қоғамға өз үлестерін қосты.Атап
өтетін болсақ :

1.Исматуллаева Ә..М
2.Мавланов Э.Д
3.Сайпов М.Б
4.Мавланова Г.Р





7-мамыр  «Отан қорғаушылар және Жеңіс күні» мерекесіне орай   пән 
бірлестіктің оқытушылары :  Мавланов Э.Д,Сайдмурадов Д.А,Мавланова Г.Р  
және пән бірлестікке қатысты оқу топтары  мәңгілік даңқ    шеруіне қатысты.



Сәуір айында  18.04.2017ж   «Білімді ұрпақ  болашақтың негізі» -атты 
тақырыпта  өткізілген аудандық семинарда пән бірлестіктің оқытушылары 
қатынасты.  



Сәуір  айының    24.04-28.04.17ж  күндері аралығында «Әйел ана,әйел-жар,әйел-
батыр»  -атты тақырыпта  болып өткен  Облыстық   семинар іс-шарасында  да белсенді 
түрде қатынастық.Мұнда әр бір оқытушыға жүктелген әр түрлі  тапсырмалар бойынша 
жұмыстар атқарылды. Олар : Исматуллаева Ә.М, Умарова С.А,Мавланова Г.Р. 

Умарова С .А  «Тілдер» пән бірлестігінің төрайымы Дандыбаева Ұлданамен бірге 
қонақтар кездесу және дөңгелек  үстел өткізді.

Исматуллаева Ә.М   қазақ тілі және әдебиет пән оқытушысы  Содикова Ш  -мен 
бірге  «Ана-болашақтың ұлттың демеушісі-сәбилер бақыты»-атты тақырыпта  тренинг 
сабақ өтті.

Мавланова Г.Р  өзбек тілі және әдебиет пән оқытушысы  Қайнарбекова М.Ж мен 
бірге «Әйелдің қоғамдағы ролі»-атты тақырыпта  ашық тәрбиелік сағат өтті.









Колледждің  қыздар кеңесі  жұмыстарында да пән бірлестік оқытушылар  
Исматуллаева Ә.М ,Умарова С.А,Мавланова Г.Р   студенттермен кездесу 
ұйымдастырып  кеңестерін берді. «Психологтармен кездесу»



Жетістіктер: 1. Қоғамдық іс-шараларға қатысып колледждің  мәдениетінің 
дамуына үлес  қосылды.

2. Инновациялық жұмыстарда тәжірибе алмасып  білім сапасы 
жағына көбірек көңіл бөлінді және де оқытушылар өзіндік  жұмыстарын 
дамытты.

3. Пән оқытушылары оқу процесі ,тәрбие процесі және қоғамдық 
іс-шараларды барынша алып,үлгеріп жүрді.
Кемшіліктер:

1. Пән бірлестігіндегі үйірме жұмыстары  өз деңгейінде жүргізілмеді.
2. Республикалық ,халықаралық деңгейде публикациялық жұмыстар өте аз.

Ұсыныс: 
1.Топ   тәлімгерлерге  тәлімгерлік топты бөлген кезде, сол топқа тікелей 
жауапты  пән бірлестіктің оқытушыларына  бөлінсе. 
2. Әр бір оқытушының жеке жұмысы бойынша  міндеттелген жұмыстар өз 
мерзімінде орындалса және орындалмай қалған жағдайда әкімшілік тарапынан 
шара қолданылса.
3.Қазіргі таңда өткізіліп жатқан әдістемелік жұмыстар соның ішінде инновация 
және ғылыми -тәжірибелік жұмыстарымыз аудан немесе облыстық деңгейде  
өткізіліп тұрса.

Пән бірлестігі төрайымы:                           Исматуллаева Ә.М 



НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА  
РААААХХХМЕЕЕТ!!!
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