
Әдістемелік іс-шаралар  

 2017-2018 оқу жылы 

 

№ Іс-шара түрі Іс-шара тақырыбы Жауапты Қатысушы Өткен күні Өткен жері Нәтиже 

1. Облыстық дөңгелек 

үстел 

 «ҚР Президентінің 

«Төртінші өнеркәсіптік 

революция 

жағдайындағы 

дамудың жаңа 

мүмкіндіктері» 

Жолдауы және 

оқушылардың 

шығармашылық 

белсенділігін арттыру 

«Innovative 

College» 

мекемесі 

Токенов Жігер 

203 топ студенті 

Жетекшісі: 

Ердешева А.К. 

 

15.02.  

 2018ж. 

 

«Innovative 

College» 

мекемесі, Семей 

қаласы. 

Сертификат  

Алғыс хат 

2. Республикалық 

кәсіби  

педагогикалық 

сайыс 

Менің сабаққа 

презентациям 

Өндірістік-

білім беру 

орталығы  

«Алтын ұрпақ» 

Чайникова Е.С. Қаңтар  2018 

жыл 

Астана қаласы 1 дәрежелі 

диплом 

3. Республикалық  

семинар-практикум 

«Өндірістік-

технологиялық ортаға 

геологиялық саланы 

кіріктірудегі 

көптілділіктің маңызы» 

«Кәсіпқор» 

холдингі» 

коммерциялық 

емес 

акционерлік 

қоғамы,  

КМҚК 

«Геологиялық 

барлау 

колледжі» 

Абдрахманова 

А.Ж. 

15 наурыз 

2018 жыл 

КМҚК 

«Геологиялық 

барлау 

колледжі», 

Семей қаласы 

сертификат 

4. Республикалық 

қашықтықтан 

өткізілген байқау 

«Үздік ашық сабақ»  «Мұрагер» 

интеллектуалд

ы порталы  

Садвакасова 

А.О. 

28 ақпан 2018 

жыл  
«Мұрагер» 

интеллектуалды 

порталы 

ІІ дәрежелі 

диплом  

5. Республикалық 

қашықтықтан 

өткізілген байқау 

Мой любимый 

предмет 

«Мұрагер» 

интеллектуалд

ы порталы 

Бейсембаев Д.М. 

304 группа 

Рук: Ксупова 

Ақпан 2018 

г. 

«Мұрагер» 

интеллектуалды 

порталы 

І орын,  диплом  

 



А.А. 

6. Республикалық 

қашықтықтан 

өткізілген байқау 

Сабаққа үздік 

презентация  

«Мұрагер» 

интеллектуалд

ы порталы 

Тобыкбаева Б.У. Ақпан 2018 

жыл 

«Мұрагер» 

интеллектуалды 

порталы 

І орын,  диплом 

7. Облыстық семинар 

практикум 

«Жаһандық бәсекеге 

қабілеттілік – өзін өзі 

танудағы 

жалпыадамзаттық 

құндылық 

КМҚК 

«М.О.Әуезов 

атындағы 

педагогикалық 

колледжі»  

Кулакова Ш.Б. 13 наурыз 

2018 жыл 

КМҚК 

«М.О.Әуезов 

атындағы 

педагогикалық 

колледжі» 

сертификат 

8. Облыстық ІV 

Президент оқулары 

Елін сүйген,  Елін 

сүйген Елбасы 

 Кеңесбеков 

Бекжан, 203 топ, 

жетекші: 

Кулакова Ш.Б. 

 

29 қараша  

2017 жыл  

«М.О.Әуезов 

атындағы 

педагогикалық 

колледжі» 

ҚМҚК  

Мадақтама 

 Аймақтық 

конференция 

Қазақстан 

Республикасының 

Тәуелсіздік күніне 

арналған «Қазіргі 

Қазақстанның дамуы 

мен болашағы» атты 

студенттер арасындағы 

конференция 

«Рымбек 

Байсейтов 

атындағы 

Семей қаржы –

экономикалық 

колледжі» 

КМҚК 

Слямжанова 

Дана 305 топ. 

Жетекші: 

Ердешева А.К. 

2017 жыл «Рымбек 

Байсейтов 

атындағы Семей 

қаржы –

экономикалық 

колледжі» 

КМҚК 

1 орын 

9. 

 

Қалалық жастар 

форумы  

«Мұратымыз-мәңгілік 

ел, рухани жаңғыру» 

ұранымен «Төртінші 

өнеркәсіптік революция 

жағдайындағы 

дамудың 

мүмкіндіктері»  атты 

Елбасы 

Н.Ә.Назарбаевтың 

халыққа жолдауын іске 

асыру мақсатында  

«Жолдауды 

«Рымбек 

Байсейтов 

атындағы 

Семей қаржы –

экономикалық 

колледжі» 

КМҚК 

Ауезов Д.К., 203 

топ. 

Серикқазиев 

М.А., 304 топ. 

жетекші: 

Ердешева А.К. 

2 наурыз 

 2018 жыл 

«Рымбек 

Байсейтов 

атындағы Семей 

қаржы –

экономикалық 

колледжі» 

КМҚК 

Диплом 



орындаудағы менің 

үлесім» 

10. Аймақтық ғылыми 

– тәжірибелік 

коференция 

Жасыл экономика – 

болашаққа бастар 

қадам 

«Казтұтынуода

ғы агробизнес 

және 

экономика 

колледж» 

мекемесі  

Емельбаева Д. 

К., 404 топ 

жетекші: 

Тобыкбаева Б.У. 

 

27  наурыз 

2018 жыл 

«Казтұтынуодағ

ы агробизнес 

және экономика 

колледж» 

мекемесі 

Сертификат, 

алғыс хат 

11. Қалалық  

олимпиада  

Информатика және 

есептеу техникасы   

Семей 

қаласының 

Шәкәрім 

атындағы 

мемлекеттік 

университеті 

Смородников 

Г.А. 

жетекші: Ступак 

А.А. 

26 наурыз 

2018 жыл 

Семей 

қаласының 

Шәкәрім 

атындағы 

мемлекеттік 

университеті 

Диплом,  

 1 орын 

12. Студенттер 

арасындағы 

аймақтық  

конференция 

«Қазіргі Казақстанның 

дамуы мен болашағы» 
ҚР Тәуелсіздігіне 

арналған  

«Innovative 

college» 

 

Слямжанова Д. 

 305 топ 

жетекші: 

Ердешева А.К. 

8 желтоқсан 

2017 жыл 

 

«Innovative 

college» 

 

1 орын 

14. Қалалық спорт жарысы ҚР Рәміздеріне 25 жыл, 

М.О.Әуезовтың 

туғанына 120 жыл, Алаш 

орда үкіметінің 

құрылғанына 100 

жылдығына орай  Семей 

қалалық техникалық 

және кәсіптік білім беру 

мекемелері арасындағ 

өткізілген тоғызқұмалақ 

жарысы 

директорлар 

кеңесі " ШҚО 

ТжКБ, Семей 

қаласы 

колледж 

командасы 

 

 

2017жыл.  Семей қаласы ІІІ орын 

15. Қалалық спорт 

 жарысы 

Семей қалалық ТжКББ 

мекемелері арасындағы 

жалпы топтық есептегі 

шахмат  

Геодезия және 

картография 

колледжі  

Ұлдар 

командасы  

қараша 2017 

жыл  

 

Геодезия және 

картография 

колледжі  

І орын 

 


