
Информация об участии инженерно-педагогических работников колледжа в 
методических мероприятиях 

за I полугодие 2020-2021 учебного года 

 

За I полугодие 2020-2021 учебного года коллективом колледжа была проделана 
следующая работа: Все запланированные по годовому плану мероприятия были 
проведены, за исключением открытых уроков. 

 

- Председателями МЦК и МО проводились заседания методических объединений, 

2 заседания экспертного совета колледжа. 

 

- Преподаватель физической культуры, преподаватель английского языка, 
методист, заместитель руководителя по ВР прошли курсы повышения квалификации 

Холдинга «Талап» и академии Ы.Алтынсарина. 
 

-37 педагогов колледжа прошли международную стажировку «Цифровые 
технологии в профессионально-техническом образовании. Зарубежные практики» в 
международной ассоциации SKLAD и получили дополнительные сертификаты за участие 
в вебинаре «Дни немецкого дуального обучения на Урале». 

 

- 11 педагогов успешно прошли национальное квалификационное тестирование на 
прохождение аттестации: из них 8 человека на квалификационную категорию педагог-

модератор, 3 человека на квалификационную категорию педагог-эксперт. Из них второй 
этап аттестации на категорию педагог-модератор с положительным результатом прошли 6 
человек, одному отказано, 1 отложил аттестацию на 6 месяцев.  

 

- 5 педагогов колледжа приняли участие в работе онлайн фокус-группы по теме 
«Эффективность внедрения модульно-компетентностного подхода в ТиПО». (Дементьев 
С.А., Амантаева Э.Т., Гильзенберг С.Р., Поплавская Н.Г., Тур Л.И.). 

 

- 3 педагога приняли участие в Республиканском конкурсе «Лучший по 
профессии», все трое получили дипломы за занятые призовые места. Королевская Л.Ю. 
диплом 3 степени в номинации «Лучший педагог специальных дисциплин ТиПО», 
Кеншиликова М.М. диплом 2 степени в номинации «Лучший педагог колледжа» 2 степени 
и Тур Л.И. диплом 1 степени в номинации «Лучший педагог колледжа». 

 

- 2 педагога приняли участие в областном проекте «Витрина инновационных 
работ» (Кеншиликова М.М., Тур Л.И.) 

 

- Стельмах М.А. награждена грамотой руководителя УО за участие в конкурсе 
«Лучший мастер 2020». 

 

- В областном конкурсе видео-уроков «Фестиваль – видеоуроков» по направлению 
Преподаватели специальных дисциплин приняли участие 3 педагога колледжа: 
Королевская Людмила Юрьевна, Амантаева Эльмира Толегеновна, Балғабаев Женысхан 
Балмуханұлы; и 3 педагога колледжа приняли участие по направлению   Преподаватели  
общеобразовательных дисциплин: Щербинина Светлана Владимировна, Кеншиликова 
Меруерт Максатбековна, Бұғыбай Жұлдыз Еженханұлы. 

 

- На прохождение курсов повышения квалификации в 2021 году в рамках 
обновленного содержания образования записались 7 педагогов колледжа: Щербинина 



С.В., Абдибекова С.Б., Кеншиликова М.М., Жолбарысхан Г., Дементьева О.Ф., 
Сухоставская А.К., Башарина И.Д. 

 

- Преподавателями и мастерами производственного обучения опубликовано свыше 
100 статей, в таких СМИ, как еженедельная районная газета «Маяк», образовательный 
портал «Знанио», образовательный портал «Продленка», сайт для учителей «Копилка 
уроков», образовательный портал «Видеоуроки.нет», «Современный педагог», «Готовим 
урок», «Коллеги», «Ресурсы образования», «Оқу заман» и мн.др. Педагоги колледжа 
участвовали в онлайн-конкурсах и олимпиадах, таких как «Лучшие учителя Независимого 
Казахстана 2020», конкурсах и олимпиадах образовательного портала «Просвещение», 
«Қазақстан ұстазы», «Коллеги», «Учителя KZ», «Ұстаз нұры», «Ұстаз тілегі» и др. 

 

Колледждің инженерлік-педагогикалық қызметкерлерінің әдістемелік іс-

шараларға қатысуы туралы ақпарат 

2020-2021 оқу жылының І жартыжылдығына 

 

2020-2021 оқу жылының І жартыжылдығында колледж ұжымы келесі жұмыстарды 
атқарды: ашық сабақтарды қоспағанда, жылдық жоспар бойынша жоспарланған барлық 
іс-шаралар өткізілді. 

 

- ХКО және МҰ төрағалары әдістемелік бірлестіктердің отырыстарын, колледждің 
сараптамалық кеңесінің 2 отырысын өткізді. 

 

- Дене шынықтыру оқытушысы, Ағылшын тілі оқытушысы, әдіскер, басшының ТЖ 
жөніндегі орынбасары "Талап" холдингі мен Ы академиясының біліктілікті арттыру 
курстарынан өтті.Ы. алтынсарин. 

 

-37 колледж педагогы " кәсіптік-техникалық білім берудегі цифрлық 
технологиялар. Sklad халықаралық ассоциациясында" шетелдік тәжірибе " және 
"Оралдағы неміс дуалды оқыту күндері"вебинарына қатысқаны үшін қосымша 
сертификаттар алды. 

 

-11 педагог аттестаттаудан өтуге арналған ұлттық біліктілік тестілеуден сәтті өтті: 
оның ішінде 8 адам педагог-модератор біліктілік санатына, 3 адам педагог-сарапшы 
біліктілік санатына. Оның ішінде педагог-модератор санатына аттестаттаудың екінші 
кезеңінен 6 адам оң нәтижемен өтті, біреуінен бас тартылды, 1 аттестаттауды 6 айға 
кейінге қалдырды. 

 

-Колледждің 5 педагогы "ТжКБ-ға модульдік-құзыреттілік тәсілді енгізу 
тиімділігі"тақырыбы бойынша онлайн фокус-топ жұмысына қатысты. (Дементьев С.А., 
Амантаева Э.Т., Гильзенберг С. Р., Поплавская Н. Г., Тур Л. И.). 

 

- 3 педагог " Үздік мамандық иесі "республикалық байқауына қатысып, үшеуі де 
жүлделі орындарға ие болғаны үшін диплом алды. Королевская л.ю. "ТжКБ арнайы 
пәндерінің үздік педагогы" номинациясы бойынша 3 дәрежелі диплом, Кеншиликова М. 
М. "колледждің үздік педагогы" номинациясы бойынша 2 дәрежелі диплом және Тур л. и. 
"колледждің үздік педагогы"номинациясы бойынша 1 дәрежелі диплом. 

 

- 2 педагог "инновациялық жұмыстардың витринасы" облыстық жобасына қатысты 
(Кеншиликова М. М., Тур л. и.) 

 



- Стельмах М.А. "Үздік шебер 2020"байқауына қатысқаны үшін УО басшысының 
грамотасымен марапатталды. 

 

- "Фестиваль – бейнесабақтар" облыстық бейне-сабақтар байқауына арнайы пәндер 
оқытушылары бағыты бойынша колледждің 3 педагогы қатысты: Королевская Людмила 
Юрьевна, Амантаева Эльмира Төлегеновна, Балғабаев Женісхан Балмұқанұлы; және 
колледждің 3 педагогы жалпы білім беру пәндерінің оқытушылары Щербинина Светлана 
Владимировна, Кеншиликова Меруерт Мақсатбековна, Бұғыбай Жұлдыз Еженханұлы. 

 

- Жаңартылған білім беру мазмұны аясында 2021 жылы біліктілікті арттыру 
курстарынан өтуге колледждің 7 педагогы жазылды: Щербинина С. В., Әбдібекова с. Б., 
Кеншиликова М. М., Жолбарысхан г., Дементьева о. Ф., Сухостевская А. К., Башарина и. 
Д. 

 

- Оқытушылар және өндірістік оқыту шеберлері апта сайынғы аудандық "Маяк" 
газеті, "Знанио" білім беру порталы, "Продленка" білім беру порталы, мұғалімдерге 
арналған "сабақтар жинағы" сайты, "бейнесабақтар.жоқ", "заманауи педагог", "сабақ 
дайындаймыз", "әріптестер", "білім ресурстары", "Оқу заман" және т.б.т. Колледж 
педагогтары "Тәуелсіз Қазақстанның үздік мұғалімдері 2020" онлайн-конкурстарға және 
олимпиадаларға, "Просвещение", "Қазақстан ұстаздары", "Коллеги", "мұғалімдер KZ", 
"Ұстаз нұры", "Ұстаз тілегі" және т. б. білім беру порталының конкурстары мен 
олимпиадаларына қатысты. 
 

 


