Оқу-әдістемелік жұмыс,
оқытушылар мен студенттердің шығармашылық қызметі
Колледждің әдістемелік жұмысы Қазақстан Республикасының “Білім туралы”
Заңына, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2007 жылғы 29
қарашадағы № 583 “оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру және жүзеге асыру
қағидаларын бекіту туралы” бұйрығына, “Қазақстан Республикасындағы тіл туралы”
Заңына, бұйрықтарға, нұсқаулық- нормативтік актілерге және хаттарға сәйкес жүзеге
асырылады.
Теректі колледжінің оқу-әдістемелік жұмысының мақсаты білім беру процесінің
сапасын арттыру, бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау мақсатында ақпараттық
технологияларды пайдалана отырып, оқу- әдістемелік процесті жетілдіру болып
табылады.
Жұмыстың міндеттері мен бағыттары: “Қазақстан Республикасында білім беруді
дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын” іске асыру; білім
берудің жаңартылған мазмұны шеңберінде білім алушыларды даярлау сапасын арттыру;
білім беру процесіне интерактивті технологияларды, дуальды оқыту элементтерін және
модульдік- құзыреттілік тәсілді енгізу; колледждің педагогикалық қызметкерлерінің
кәсіби құзыреттілік деңгейін арттыру; педагогтар мен білім алушылардың ғылыми-зерттеу
жұмыстарын жандандыру.
Колледждің әдістемелік жұмысы төмендегі бағыттар бойынша жүзеге асырылады:
 ғылыми-ұйымдастырушылық жұмыс;
 ақпараттық қамтамасыз ету;
 инновациялық қызмет;
 диагностикалық және бақылау-түзету қызметі;
 педагогтердің біліктілігін арттыру және оларды кәсіби қайта даярлау;
 жас маман педагогтармен жұмыс.
Жоғарыда көрсетілген міндеттерді шешу педагогтердің әдістемелік жұмыстың келесі
ұйымдастыру нысандарына қатысуы арқылы жүзеге асырылады:
 колледждегі әдістемелік жұмысты үйлестіретін әдістемелік кеңес;
 оқу-тәрбие жұмысының деңгейін және білім алушылардың білім сапасын арттыру
мәселелерін қарастыратын пәндік-циклдік комиссиялар (ПЦК) білім алушылардың білімін
тексеру үшін тәжірибе алмасуды, озық педагогикалық тәжірибені және педагогикалық
ғылымның жетістіктерін енгізуді, тест тапсырмаларын, бақылау жұмыстарын, емтихан
билеттерінің сұрақтарын дайындауды ұйымдастырады, бақылау жұмыстарының,
емтихандардың нәтижелерін талқылайды, білім алушылардың білім сапасын арттыру
бойынша ұсыныстар әзірлейді;
 әдіскер ұйымдастыратын “Жас педагог мектебі”.;
 педагогикалық шеберлікті арттыру бойынша іс-шаралар (әдістемелік жұмыстың
жеке және ұжымдық түрлері);
 әдістемелік кабинет, басшылар мен педагогтардың біліктілігін арттыруды
жоспарлайды және болжайды, педагогикалық қызметкерлерді
аттестаттауды, оқу-әдістемелік құжаттаманы әзірлеуді және бекітуге дайындауды
ұйымдастырады, колледж педагогтерінің жұмыс нәтижелерін талдайды және
қорытындылайды, оқытушылар мен өндірістік оқыту шеберлеріне консультациялық және
әдістемелік көмек көрсетеді.
Өзінің оқытушылық қызметінде колледж педагогтары өзекті педагогикалық
технологияларды белсенді қолданады:
 жобалау әдісінің технологиясы;
 жеке тұлғаға бағытталған оқыту технологиясы;
 технологиясы, модульдік оқыту;
 ақпараттық технологиялар;

 зерттеу қызметінің технологиясы.

Әдістемелік жұмыс жылдық жұмыс жоспарына сәйкес жүзеге асырылады. Жоспарға
сәйкес әр түрлі ұжымдық және жеке іс-шаралар, аттестатталатын оқытушылармен
(жоспар-кесте), сондай-ақ “жас педагог мектебі”жұмысының шеңберінде ісін жаңа
бастаған жас педагогтармен консультациялар өткізіледі. Педагог қызметкерлердің
біліктілігін арттыру да перспективалық жоспарға сәйкес жүзеге асырылады.
“Теректі колледжінің” оқытушылары мен өндірістік оқыту шеберлерінің бағалау
рейтингін жүргізу қағидаларына ” сәйкес диагностика және оқу жылындағы
педагогикалық еңбектің тиімділік рейтингі жүргізіледі. Рейтинг қорытындысы бойынша
үздік педагогтар грамоталармен және ақшалай сыйлықтармен марапатталады.
Әдістемелік жұмыс колледждің миссиясы, мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес
жүзеге асырылады және келесі принциптерге құрылады:
 бағыттылық принципі;
 ғылыми негізділік;
 жүйелік тәсіл;
 ізгілендіру;
 ашықтық;
 вариативтілігін;
 дербестік;
 әлеуметтік шарттылық;
 педагогтер мен білім алушылардың даралығын өзіндік өзектендіру және
шығармашылық дамыту.
Колледждің стратегиялық даму үдерісінде оқу-әдістемелік жұмыстың негізгі
бағыттары айқындалды:
 Оқытушылардың кәсіби шеберлігі мен шығармашылық әлеуетін арттыру үшін
жағдай жасау;
 Білім беруді жаңғырту жағдайында колледж түлектерін кәсіби даярлау сапасын
арттыруды қамтамасыз ететін шаралар мен іс-шараларды әзірлеу және жүзеге асыру;
 Дуальды оқыту жүйесін, үштілді оқытудың модульдік-құзыреттілік тәсілін енгізу
шеңберінде МЖМБС талаптарына сәйкес оқу-бағдарламалық және оқу-жоспарлау
құжаттамасын жасау және жетілдіру бойынша ОЖБ жұмысын ұйымдастыру;
 Оң педагогикалық тәжірибені зерттеу, енгізу, насихаттау;
 WorldSkills
конференцияларына,
конкурстарына,
олимпиадаларына,
чемпионаттарына қатысуды әдістемелік сүйемелдеу;
 Педагогикалық тәжірибені жинақтау;
 Қазіргі заманғы талаптарға сәйкес жұмыс бағдарламаларын жетілдіру мақсатында
жұмыс берушілермен өзара іс-қимылды ұйымдастыру;
 Колледждегі оқу-әдістемелік жұмыстың негізгі бағыттары мен нысандары
бойынша ұсынымдарды талқылау мен қабылдауда алқалылықты қамтамасыз ету.
Жұмыстың осы бағыттары әдістемелік жұмыстың сабақтастығын, жүйелілігін
қамтамасыз етеді, оқытушылардың кәсіби-педагогикалық қызметінің қазіргі заманғы
жүйесін қалыптастыруға, білім беру процесінің сапасын арттыруға ықпал етеді.
Колледждің жұмыс жоспарына сәйкес өткізілетін кәсіби-пәндік апталар
педагогтардың кәсіби шеберлігі мен тәжірибесін тарату құралы болып табылады. Барлық
өткізілетін іс-шаралар ашық болып табылады. Аптаны өткізу кезінде көзделген іс-шаралар
жоспары директордың оқу-өндірістік және оқу жұмысы жөніндегі орынбасарларына қарау
және келісу үшін ұсынылады, содан кейін барлық педагогтар мен студенттердің назарына
жеткізіледі.
Пәндік апталар колледж студенттері арасында үлкен қызығушылық пен
белсенділікті тудырады және оларға аптаның түрлі іс-шараларына қатысу барысында өз
қабілеттерін жүзеге асыруға мүмкіндік береді.
Апта жоспарына, әдетте, кіреді:

 ашық оқу сабақтары;
 сыныптан тыс іс-шаралар (конкурстар, викториналар, турнирлер, қабырға газеттері

конкурсы және т. б.);
 студенттердің білімін тексеру (рефераттарды, курстық және шығармашылық
проекцияларды көпшілік алдында қорғау, олимпиадаларды өткізу және т. б.).;
 студенттердің білімін тексеру (рефераттарды, курстық және шығармашылық
проекцияларды көпшілік алдында қорғау, олимпиадаларды өткізу және т. б.).;
 кәсіптік бағдар беру жұмысы бар (оқушылармен, колледж түлектерімен, жұмыс
берушілермен, ата-аналармен және т.б. кездесулер).
Пән апталығының қорытындысы бойынша үздік студенттер грамоталармен,
дипломдармен және естелік сыйлықтармен марапатталады.
Көзқарасқа, миссияға және стратегияға сәйкес жүзеге асырылатын колледж қызметі
қоғам өмірінде, оның ішінде білім беру саласында болып жатқан оқиғалармен тығыз
байланысты. Осылайша, колледждің көптеген оқытушылары өздерінің жоғары кәсіби
беделінің арқасында ТжКБ жүйесінде болып жатқан процестердің белсенді
қатысушылары болып табылады.
Өндірістік оқыту шебері Д.И.Орманова, арнайы пәндер оқытушысы
У.М.Бекмухамбетов 1513000 “Ветеринария” мамандығы бойынша техникалық және
кәсіптік білім беруді дамыту және біліктілікті берудің республикалық ғылыми-әдістемелік
орталығының тест тапсырмаларын әзірлеушілер болып табылады, 1513012 “жануарларды
ветеринариялық өңдеу жөніндегі Оператор”біліктілігі.
Өндірістік оқыту шеберлері Д.И.Орманова, Т.Ш.Рахимгалиев “веб-дизайн”
құзыреттілігі бойынша “WorldSkills” өңірлік чемпионатының сарапшылары болып
табылады, ал арнайы пәндер оқытушысы Ж.Ж.Ихсанова “Аспаз”құзыреттілігі бойынша.
Колледж оқытушыларының қызметі білім беру жүйесіне қойылатын заманауи
талаптарға сәйкес жүзеге асырылады. Соңғы жылдары оқытушылар оқу-тәрбие үдерісінде
инновациялық технологияларды: модульдік, ойын технологиясын, сыни ойлауды дамыту
технологиясын, дуальді оқытуды және т.б. жүйелі түрде қолданады.
Колледждің көптеген оқытушылары өз сабақтарында заманауи білім беру
технологияларын кеңінен қолданады:
 модульдік технология бойынша: өндірістік оқыту шеберлері Д.И.Орманова,
Т.Ш.Рахимгалиев.;
 оқу мен жазуды үйрену арқылы сыни ойлауды дамыту
 оқытушылар А. Х.Амангалиева, К. Е.Мушагалиева, И.М.Баймулдина;
 оқу және оқудан тыс жұмыста денсаулық сақтау технологиялары —
Р.М.Молдашов, У. Т.Шораяков;
 оқу процесіне АКТ енгізу - Г.Т.Хайредденова, У.Ж.Абдрахманова, С.С.Сагубаева,
Э.К.Бисенгалиева, Ж.О.Тайтенова, Ж.Ж.Ихсанова, З.К.Хамитова;
 оқытудың дәстүрлі емес әдістері - З.К.Хайруллина, О.И.Мацкевич;
 сабақтардағы пәнаралық байланыс - Г.Т.Хайредденова, К.У.Уразгалиева.
Инновациялық оқыту әдістері нақты кәсіби жағдайға барынша жақындауымен
сипатталады және болашақ маманның кәсіби құзіреттілігін және оқу процесінің нәтижесі
үшін студенттердің жауапкершілігін тиімді қалыптастыруға мүмкіндік береді. Дәріс
материалын визуализациялау үшін сабақтарда мультимедиялық технологиялар, бейнелер
кеңінен қолданылады. Студенттердің танымдық белсенділігін арттыру үшін рөлдік
ойындар, пікірталастар, ауыспалы топтардағы жұмыс, сондай-ақ эвристикалық әңгімелері
бар дәрістер және т. б. сияқты интерактивті оқыту түрлері қолданылады.
Педагогикалық ұжымның күнделікті қызметінің міндетті элементі педагогикалық
тәжірибені жалпылау болып табылады. Колледжде педагогикалық тәжірибені тарату
бойынша формалардың бірі ашық сабақтар, сыныптан тыс іс-шаралар өткізу, өз
жұмысының нәтижелерін жинақтайтын баяндамалармен тек колледжішілік ғана емес,
облыстық деңгейде де сөз сөйлеу болып табылады:

2015-2016 оқу жылында:
 Жоғары санатты математика және информатика оқытушысы Хайредденова
Гульнар Тулеугалиевна ІІ Республикалық педагогикалық оқуларда (облыстық кезеңде) 3
орын алды.
 Аспаз ” мамандығы бойынша өндірістік оқыту шебері Хайруллина Зубарзат
Кенесовна облыстық педагогикалық оқуларда ТжКБ педагогтері арасында 2-орынды
иеленді.
 ІІ Республикалық педагогикалық оқуларда (облыстық кезең) “ЭЕМ операторы”
мамандығы бойынша өндірістік оқыту шебері Рахимгалиев Тимур Шынболатович 3 орын
алды.
 БҚО Спорт және дене шынықтыру басқармасы ұйымдастырған грэплингтен облыс
чемпионатында дене шынықтыру пәнінің оқытушысы Молдашов Ришад Маратович 1
орын алды
2016-2017 оқу жылында:
 ЭЕМ операторы “мамандығы бойынша өндірістік оқыту шебері Рахимгалиев
Тимур Шынболатович” Үздік оқу — әдістемелік кешен “облыстық конкурсында”
Macromedia Flash “оқу — әдістемелік құралын ұсынып, 2 орынға ие болды.
 Ветеринария “мамандығы бойынша өндірістік оқыту шебері Орманова Дариға
Изимгалиевна облыстық өндірістік оқыту шеберлері арасындағы “Өндірістік оқытудың
үздік шебері” байқауында жүлделі 1 орынды иеленіп, бағалы сыйлықпен марапатталды.
17 жылы жалпы білім беру пәндерінің оқытушылары Баймулдина и.М., Тайтенова
Ж. О. “білікті маманға — нәтижеге бағытталған білім”атты облыстық Flash-семинарында
шеберлік сыныптарын өткізді.
Өндірістік оқыту шебері З.К.Хайруллина “білім беру жұмысында тәжірибе алмасу –
Педагогтің болашаққа бағдарлаған қадамы” (Рубежка ауылы) атты облыстық семинарға
қатысып, “оқушының мамандыққа деген қызығушылығын арттыруда инновациялық
технологияларды қолданудың тиімділігі”тақырыбында баяндама жасады.
2017-2018 оқу жылында:
“Аспаз” мамандығы бойынша өндірістік оқыту шебері Бибігүл Мұратқызы
Жұмағалиева өндірістік оқыту шеберлері арасындағы “Үздік өндірістік оқыту шебері”
облыстық байқауында “Өндірістік оқытудың шығармашылық шебері”номинациясымен
марапатталды.
Колледж психологы А. С. Мухамедьярова “жылдың Үздік педагог- психологы”
облыстық байқауында І орын алды»
Теректі колледжінің базасында ТжКББ ұйымдарының жалпы білім беру пәндерінің
оқытушылары арасында облыстық “кәсіби шығармашылық” байқауы өткізілді, оған
облыстың 12 оқытушысы қатысты.
2018 жылы колледж әдіскері С. С. Сагубаева “Өсу қадамдары” әдіскерлерінің
облыстық семинарында “2018-2019 оқу жылына арналған әдістемелік жұмыс жоспарын
құру әдістемесі”тақырыбы бойы.
2018-2019 оқу жылында:
 Батыс
Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы
ұйымдастырған А.Байтұрсынов атындағы республикалық
байқаудың облыстық кезеңінде жоғары санатты қазақ тілі мен әдебиеті оқытушысы
И. М. Баймулдина 1 орын алды.
 Амангалиева А., Преподаватель истории высшей категории.Х. выступила с
докладом на региональной научно-практической конференции
«Великой Степи духовности – основа нации» и была отмечена номинацией
«репутация Темы».
 Колледждің музыкалық жетекшісі А. М. Жұбанышева ” Ұлы Даланың руханияты –
ұлт болашағының негізі ” өңірлік ғылыми-практикалық конференциясында “Зерттеушілік
талант” номинациясымен марапатталды»

 Тайтенова

г. о., преподаватель физико-математических дисциплин первой
категории, принимала участие в Республиканском конкурсе «Жыл үздігі-2019″, была
награждена дипломом и орденом “Қазақстанның үздік ұстаз”».
2019-2020 оқу жылында:
 Жоғары санатты қазақ тілі мен әдебиеті оқытушысы И. М. Баймулдина Нұр-сұлтан
қаласында өткен” Ұлт көсемі А. Байтұрсынов атындағы республикалық Қазақ тілі
оқытушыларының конкурсы ” республикалық конкурсына қатысқаны үшін Алғыс хатпен
марапатталды.
 “Аспаз” мамандығы бойынша өндірістік оқыту шебері С. А. Сундетова “Рухани
жаңғыру” бағдарламасының іс-шаралары шеңберінде өткізілген ТжКБ жас шеберлері
арасында “Шеберлер күні” облыстық конкурсына қатысып, “Ізденімпаз шебер”
номинациясымен марапатталды».
Теректі колледжінің 25 педагогы Астана қаласының 20 жылдығына, А.
Байтұрсынұлының 145 жылдығына, М. Жұмабаевтың 125 жылдығына шығарылған жинақ
– Қазақстан Республикасының үздік білім және мәдениет қызметкерлерінің “Алтын кітап”
энциклопедиясына енгізілді.
Колледж педагогтары өздерінің үздік жұмыс тәжірибелерімен облыстық,
республикалық газеттер мен ғылыми — әдістемелік журналдарда бөліседі: “Жайық
ұстазы”, “Орал өңірі”, “Соқпақ — тропинка”, “Мұғалім шеберханасы”, “Дәстүр”,
“Мектептегі шарлар”, “ел және мұғалім”, “Алғашқы дайындау”, “Жайық әдістері”,
сондай-ақ Интернет сайттарда “Продленка”, “Дәстүр”, “Создленка”,
InfoUrok.ru, www.ustaz.kz. т.б.
№1 Кесте.
Колледж педагогтерінің соңғы бес жылдағы жұмыс тәжірибесін республикалық,
облыстық деңгейде тарату
№
Оқу жылдары
Республикалық деңгей Облыстық деңгей ISBN
1
2015-2016
3
—
3
2
2016-2017
1
3
4
3
2017-2018
4
—
4
4
2018-2019
9
—
9
5
2019-2020
2
—
2
№2 Кесте.
Колледж педагогтерінің соңғы бес жылда халықаралық, республикалық, облыстық
деңгейлерде өткізілетін іс-шараларға қатысуы
Инженер-педагог
Инженерліккадрлардың
педагогикалық
халықаралық,
қызметкерлер
республикалық,
арасындағы
Оқу
Оқушылармен зерттеу
№
облыстық
облыстық және
жылдары
жұмысы
конференцияларға,
республикалық
семинарларға қатысуы конкурстарға қатысу
1 2015-2016
13
7
1
2 2016-2017
21
9
7
3 2017-2018
23
13
7
4 2018-2019
21
20
4
5 2019-2020
28
15
3

Колледждің оқытушылары мен өндірістік оқыту шеберлері студенттердің
шығармашылық-зерттеу жұмыстарына белсене қатысады.
Зерттеу және шығармашылық іс-әрекет әдістеріне оқыту өзіне және оның
нәтижелеріне қанағаттануды дамытуға ықпал етеді, студенттердің одан әрі өзін-өзі
жетілдіруіне және өзін-өзі жүзеге асыруына негіз болып табылады.
Сондықтан оқытушылардың жетекшілігімен студенттердің ғылыми-зерттеу және
шығармашылық қызметін ұйымдастыру оқу процесінің тиімділігін арттыру жолдарының
бірі болып табылады. Зерттеу және шығармашылық іс- әрекет әдістерін оқыту оқытудың
тиімділігін арттыруға ғана емес, сонымен бірге шығармашылық ойлауды, шындық
құбылыстарына шығармашылық көзқарасты дамытуға, осы құбылыстарға объективті баға
беру дағдыларын қалыптастыруға және білім мен ресурстардың қосымша көздерін
шарлауға мүмкіндік береді.
 Тіл – татулықтірегі “(2017жыл) өзге ұлт студенттері арасында өткен облыстық
байқауда Кусько Иван” сөз шебері “номинациясы бойынша марапатталды (жетекшісі —
жоғары санатты қазақ тілі мен әдебиеті оқытушысы И. М. Баймулдина.)
 Жаһандық бастамалардағы Қазақстанның рөлі “атты облыстық эссе байқауында 3
курс студенті Сағынғалиева Н. 3 орын алды (жетекшісі — жоғары санатты қазақ тілі мен
әдебиеті оқытушысы Баймулдина и.М.).
 “Біздің таңдауымыз — жемқорлықсыз әлем” облыстық шығармалар конкурсында 1
курс студенті Кубейсинова с. 1 орын алды; (жетекшісі-жоғары санатты қазақ тілі мен
әдебиеті оқытушысы Баймулдина и. М.).
 Батыс Қазақстан “қазақ тілі” қоғамдық бірлестігі ұйымдастырған қазақ тілінен
бірінші пәндік олимпиадада (2017 жылдың желтоқсан айы) 1 курс студенті С.Кубейсинова
3 орын алды (жетекшісі — жоғары санатты қазақ тілі мен әдебиеті оқытушысы И. М.
Баймулдина).
 “Ақжайым-туған мекенім, қойнаудың тұнған шежіресі” атты облыстық студенттік
ғылыми – практикалық конференцияда (2018 ж) 1 курс студенті Ф.Джасыбеков 2 орын
алды; (жетекшісі — бірінші санатты орыс тілі мен әдебиеті оқытушысы С.М.
Хайрмуллина).
 “Аспаз” мамандығы бойынша “WorldskillsKazakhstan” чемпионатының аймақтық
кезеңінде (2018 жылдың сәуір айы) 2 курс студенті Е.Сарсенгалиев 2 орын алды.
(Жетекшісі – “Аспаз” мамандығы бойынша жоғары санатты өндірістік оқыту шебері) Б.
М.Жұмағалиева.
 “Рухани жаңғыру” бағдарламасы аясында “Менің мамандығым – менің
мақтанышым” атты облыстық бейнероликтер байқауының студенттері арасында Маратова
М. 2 орын алды (2018 жылдың мамыр айы) (жетекшісі З.К.Хайруллина, “Аспаз”
мамандығы бойынша жоғары санатты өндірістік оқыту шебері»)
 Цифрлық оқу орны “ТжКБ студенттері арасындағы облыстық инновациялық
жобалар конкурсына 1 курс студенті Ж.Еркебай қатысып, 3 орын алды (2018 жылғы
маусым) (жетекшісі — бірінші санатты өндірістік оқыту шебері Т.Ш.Рахимгалиев).
 Ветеринария
“мамандығы
бойынша”
WorldskillsKazakhstan
“өңірлік
чемпионатында (2019 жылдың сәуір айы) 1 курс студенті К.Өтегенов 3 орынды иеленді
(жетекшілері” Ветеринария “мамандығы бойынша жоғары санатты өндірістік оқыту
шебері Д. И. Орманова және бірінші санатты оқытушы у. М. Бекмухамбетов).
 COLLEGE STARTUP ” ТжКБ студенттері арасындағы облыстық бизнес- жобалар
байқауында С. Куликова 1 орынды иеленіп, өз ісін ашуға 500 мың теңге көлемінде грант
алды (жетекшісі – Жумагалиева Бибигуль Муратовна, “Аспаз” мамандығы бойынша
жоғары санатты өндірістік оқыту шебері»)
 Облыстық “Адалдық-адами белгісі” эссе байқауында 1 курс студенті С.3. Абишев
орын алды (жетекшісі С.М.Хайрмуллина - бірінші санатты орыс тілі мен әдебиеті
оқытушысы).

 Ұлы

Жеңістің 75 жылдығына арналған облыстық қашықтық шығармалар
байқауында 2 курс студенті А.Беркінбаеваның “Ұлы Отан соғысындағы тұрмыс-тіршілік”
тақырыбындағы шығармасы 2 орын алды (жетекшісі И.М.Баймулдина-жоғары санатты
қазақ тілі мен әдебиеті оқытушысы).
 БҚО білім беруді дамыту орталығының әдістемелік кабинеті ұйымдастырған
“Қоғамдық сабақтастықты дамытудағы заманауи әдістерге жаңашыл көзқарас” атты
аймақтық студенттер конференциясына 0508000 “сабақтастықты ұйымдастыру”
мамандығы бойынша 2 студент қатысты. Конференция қорытындысы бойынша 3 курс
студенті М.Маратова 2 орынға ие болса, А.Хамитова қатысқаны үшін сертификатпен
марапатталды (жетекшілері: бірінші санатты арнайы пәндер оқытушысы Ж.Ж.Ихсанова
және С. А.Сундетова).
 Әл-Фарабидің ғылыми – зияткерлік мұрасы “облыстық ғылыми – практикалық
конференциясында ТжКББ студенттері арасында 2 курс студенті Кубниязов к.жүлделі 2
орынды иеленді (жетекшісі - Ж.О.Тайтенова бірінші санатты физика-математикалық
пәндер оқытушысы).
Кесте №3.
Колледж студенттерінің жүлделі орындар мониторингі
Халықаралық ісРеспубликалық іс№ Оқу жылы
шаралар
шаралар
1 2015-2016
3
3
2 2016-2017
0
1
3 2017-2018
0
4
4 2018-2019
0
6
5 2019-2020
3
4

Облыстық ісшаралар
5
3
7
0
10

Аудандық ісшаралар
0
3
0
0
5

