
 
 

 

 

 

 «Величайшие умы казахской степи» 
 

14.09.2020 - 18.09.2020 

Цель : знакомство студентов с культурным наследием казахского 

народа; воспитание духовно богатой и высоконравственной личности; 

привитие чувства бережного отношения к духовному наследию. 

 
 

Наименование мероприятия Дата Ответственные 

Online webinar “Tips for Online Language 

Learning” with Tracy L. Case Koslowski 

https://bit.ly/2RiNWuK (Zoom) 

14.09.2020 

1900 – 2000 
Султангалиева А.Б. 

Ұлы Абайдың 175 жылдығына арналған 

челлендж 

https://www.instagram.com/umk_maksat2/ 

(Instagram) 

15.09.2020 

Коцелл С.О. 

Жайгалиева Г.С. 

 

Әл-Фарабидің 1150 жылдығына арналған 

«Аңызға толы өмір» атты виртуалды әдеби 

кеш 

https://www.instagram.com/umk_maksat2/ 

(Instagram) 

16.09.2020 

Коцелл С.О. 

Молдагалиева Р.Б. 

Сейтмагамбетова А.Б. 

Ағылшын тілінен пәндік олимпиада 

Google classroom 

(https://classroom.google.com/u/0/c/MTQ1M

DQ0OTQzMTMy?hl=ru ) 

17.09.2020 Сейтмагамбетова А.Б. 

Апталықтың жабылуы. Марапаттау. 

https://www.instagram.com/umk_maksat2/ 

(Instagram) 

18.09.2020 Коцелл С.О. 

 

Председатель ЦМК № 1:     Мустафиева Э.Б. 
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Фармацевтикалық пәндер апталығы 

 

18.11.2020 - 23.11.2020 

Мақсаты: Білім алушыларға, жаңа технологияның тиімді жолдарын 

пайдалана отырып, фармацевтикалық пәндерге қызығушылығын 

арттыру 
 

Мазмұны Уақыты, күні, тобы Жауапты 

Онлайн-конференция 

«Сокотерапия» тақырыбы 

бойынша. Zoom платформасы 

арқылы 

18.11.2020 

Фт-32 тобы 

 

Ибраева Г. К 

 «Covid-19 жаһанды жайлаған 

індет» тақырыбы бойынша Zoom 

платформасы арқылы онлайн-

конференция өткізу. 

20.11.2020 

Фт-31 тобыпт 
Балкыбаева Д. М 

 «Үй қобдишасында болатын 

ферментті препараттар» 

тақырыбы бойынша онлайн-

конференция өткізу. Zoom 

платформасы арқылы 

21.11.2020 

Фт-31 тобы 

Балкыбаева Д. М 

 

Онлайн сынып сабағы- «Все о чем 

хотели знать, но боялись 

спросить» тақырыбы бойынша. 

Microsoft Teams платформасы 

арқылы 

 

23.11.2020 

Фт-22 тобы 

Щедрова Н.В 

 

 

 

 

№3 ЦМК жетекшісі:                         Бисенова.А.Т 

  



 

 

 

«Жалпы кәсіптік пәндер – медицина бастауы» атты 

жалпы-кәсіптік пәндер апталығы 

23.11.2020 -28.11.2020 

Мақсаты: Жалпы кәсіптік пәндеріне қызығушылықтарын арттыру, 

оқыту кезінде алған білімдерін қорыту және тереңірек дамыту. Білім 

алушылардың бойында салауатты  өмір сүру жайлы түсініктерін 

қалыптастыру.   
 

Мазмұны 
Уақыты, күні, 

тобы 
Жауапты 

Челлендж - «Біз салауатты өмір 

салтын ұстанамыз» 
23.11.2020 Баймуханбетова Г.С 

Пәндік кәсіби сайыс-«Анатомия 

білгілері» 

24.11.2020 

Ф-11, Ф-13 

топтары 

Джумагазиева А.А 

Пәндік кәсіби сайыс -«Физикалық 

шоу» 

25.11.2020 

Дт-01, Ф-01 

топтары 

Рыскалиева А.С 

Химиялық пәндік олимпиада 

26.11.2020 

Дт-01, Ф-01,  

МС-01 топтары 

Манашова Л.Ж 

Конференция: «Оқушылардың 

тамақтануына қойылатын 

гигиеналық талаптар» 

26.11.2020 

Ф-11 тобы 
Исмагулова А.Е 

Пәндік кәсіби сайыс: 

«Пищеварительная система» 

27.11.2020 

Ф-12 тобы 
Махамбетова Э.Х 

Пәндік кәсіби сайыс: «Биологиялық 

турнир» 
27.11.2020 Турмуханбетова З М 

 

 

           №2 ЦМК жетекшісі:                         Турмуханбетова.З.М 

  



 

 

 

 

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігі күніне арналған шаралар жоспары.   

 

 «Тәуелсіз елім - Қазақстан!» 
 

 «Өз Отанының патриоты болу - 

Қазақстанды өз жүрегіңде ұстау». 

Н.Ә.Назарбаев  

07.12.2020-12.12.2020 

                                                                                             

Тақырыбы  Мерзімі  Жауаптылар  

«Тәуелсіздік - тұғырым» Тәуелсіздік күніне 

арналған онлайн көрме 
07.12.20. Мухтарова Л.Х. 

Тәуелсіздік күніне арналған қазақфильм 

киноларынан үзінді көрсету.  

07.12.20. 

12.12.20. 
Топ кураторлары 

«Тұғыры биік-Тәуелсіздік» ҚР Тәуелсіздігінің 

29-жылдығына арналған куратор сабақтары 

онлайн   

07.12.20. 

12.12.20. 
Топ кураторлары 

«Тарих. Тағылым. Тәуелсіздік»  

онлайн-сайыс 
08.12.20. 

Салыхова Қ.М. 

Мс-01 тобы 

«Жүзжылдықтың ұлы перзенттері!» 

онлайн-конференция.  
09.12.19. 

Мустафиева Э.Б. 

Мс-11 тобы 

 «Независимость, суверенитет и патриотизм-

наше достояние» онлайн-конференция 
10.12.19. 

Сапарова И.Г. 

Дт-12 тобы 

 «ІІІ ЖАҺАНША ОҚУЛАРЫ» аясында  «АЛАШ 

ИДЕЯСЫ ЖӘНЕ ХХІ ҒАСЫР ЖАСТАРЫ» 

тақырыбындағы республикалық ғылыми-

практикалық онлайн конференция 

10.12.12 
Салыхова Қ.М. 

Бисенбаева Г.Б. 

«Қазақстан-елім менің!» 

«Казахстан-страна моя родная!»  

мерекелік онлайн-концерт 

12.12.19. 
Мустафиева Э.Б. 

 

 

№1 ӘЦК төрайымы:                   Мустафиева Э.Б 

  



 

 

 

«Жантану әлемі және Мен» атты 

Психология негіздері  және коммуникативті дағдырлар пәнінің 

апталығы 

21.12.2020 -25.12.2020 

Мақсаты: Білім беру үрдісіне қатысушылардың психологиялық 

мәдениетін қалыптастыру, тұлғаның психологиялық денсаулығын 

нығайтуға және сақтауға ат салысу.  
 

Өткізілетін іс-шара мазмұны 
Өткізілетін 

уақыты 
Жауаптылар 

«Жантану әлемі және Мен» атты 

апталықтың ашылуы. Zoom платформасы 

арқылы «Психология ғылымына саяхат» 

тақырыбында білім алушылармен кездесу. 

Әр топтан 2 студент. 

21.12.2020 

Педагог-психолог 

Талпакова С.А. 

 

«Өз көңіл-күйіңді басқар!» тренинг сағаты. 

(1-курс) Zoom платформасы арқылы 
22.12.2020 

Педагог-психолог 

Талпакова С.А. 

Топ жетекшілері 

«Стресс және дағдарыс» тақырыбында 

психологиялық әңгімелесу. 

(Ф-01,02,03;МС-01;ДТ-01,02 топтары) 

Microsoft Teams платформасы арқылы 

23.12.2020 

Педагог-психолог 

Талпакова С.А. 

Топ жетекшілері 

«Психологиялық денсаулығымызды 

сақтайық» педагогтерге арналған тренинг 

сабақ. Zoom платформасы арқылы 

24.12.2020 

Әдіскер 

Коцелл С.О. 

Педагог-психолог 

Талпакова С.А. 

«Жантану әлемі және Мен» атты 

апталықтың жабылуы. Zoom платформасы 

арқылы «Әрбір адам – ғажайып әлем» атты 

сергіту сәті. Әр топтан 2 студент. 

25.12.2020 

Педагог-психолог 

Талпакова С.А. 

 

 


