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Түркістан 2022 жыл 

ӘЗІРЛЕУШІ Түркістан облысы адами әлеуетті дамыту басқармасының білім беруді дамыту орталығы 

НЕГІЗГІ 

БАҒЫТТАР 

 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу, бастауыш білім беру  жүйесін дамыту                                                                                      

 Жалпы орта білім беру жүйесін халықаралық деңгейіне жеткізу                                                                                                                                                        

 Тәрбие және қосымша білім беру бастамаларын, әлеуметтік психология жүйесін дамыту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Білім беру ұйымдарында цифрлық білім беру жүйесін дамыту                                                                                  

 Техникалық және кәсіптік білім беруді дамыту                                                                                                             

 Инновациялық қызметті дамыту                                                                                                                                                                                        

 Білім беру сапасын қамтамасыз ету бойынша оқу-әдістемелік, шығармашылық  жұмысты  жетілдіру, баспа қызметін 

дамыту                                                                                                                                                                                

 Білім берудің барлық деңгейіндегі ұйымдардың қызметінде, оның ішінде инклюзивті білім беруді дамыту бойынша 

әдіснамалық және әдістемелік қолдауды жетілдіру 

 Түркістан облысының білім беру кеңістігіндегі базалық бағыттардың міндеттеріне сәйкес «Рухани жаңғыру» 

бағдарламасының идеяларын ілгерілету 

 

ҚҰРЫЛЫМЫ І. Аудандық/қалалық әдістемелік қызмет жүйесінің қызмет етуі мен дамуын нормативтік-құқықтық  қамтамасыз 

ету 

ІІ. Ұйымдастырушылық-ақпараттық талдау қызметі 

2.1. Ұйымдастырушылық жұмыстар  

2.2. Әдістемелік кеңес 

IIІ. Консультациялық-әдістемелік қызмет 
3.1. Білім сапасының алшақтығын жоюға бағытталған жұмыстар 

3.2. Әдістемелік десант 

3.3. Педагогтің  кәсіби әлеуетін дамыту семинарлар, шебер-сынып, оқыту семинар, дөңгелек үстел, семинар тренинг 

3.4. «TOnline adisker» 

3.5.  Кадрлық әлеуетті дамыту. Педагог мәртебесін арттыру (орталық кафедралардың онкүндіктері) 

3.6.Әдіскерлердің, педагогтердің шығармашылық  әлеуетін дамыту  / конференциялар, форумдар, байқаулар, фестивальдар/ 

3.7. Педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру және қайта даярлауды ұйымдастыру 

3.8.  Халықаралық зерттеулерге дайындық жұмыстарын жүргізу 

3.9.  Озық педагогикалық тәжірибені зерттеу,  жинақтау, сипаттау және тарату  
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IV. Инновациялық процесстерді әдістемелік сүйемелдеу 

4.1.Әдіскерлердің, облыс педагогтерінің шығармашылық және зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру  

4.2.Әдіскерлердің, облыс педагогтерінің шығармашылық және зерттеу жұмыстарын презентациялау 

4.3. Әдіскерлердің, педагогтердің курстан кейінгі сүйемелдеу 

4.4. Инновациялық қызмет бойынша облыстық, республикалық, халықаралық ынтымақтастықты дамыту  

V. БҰҚАРАЛЫҚ-БАСПА ҚЫЗМЕТІ  

5.1.  Халықаралық, республикалық, облыстық бұқаралық ақпарат құралдарындағы басылымдар, оқу-әдістемелік кешендер

      

ТАҚЫРЫБЫ «Педагогтердің кәсіби шеберлігін жетілдіру білім сапасының негізі ретінде» 

МАҚСАТЫ Білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарын және бағдарламаларын іске асыруда оқу-тәрбие үрдісіне білім 

берудің заманауи әдістері мен түрлерін, озық педагогикалық тәжірибелерді зерделеп енгізу, педагогикалық 

қызметкерлердің біліктілігін және кәсіби шеберлігін арттыру, аудандық (қалалық) әдістемелік кабинеттердің қызметін 

үйлестіру 

МІНДЕТТЕР  Әдістемелік кеңестің қызметін ұйымдастыру; 

 педагог кадрлардың кәсіби біліктілігін әдістемелік тұрғыда жетілдіру; 

 білім беру сапасын қамтамасыз ету бойынша оқу-әдістемелік жұмыс мазмұнын жетілдіру жөніндегі 

ұсынымдамаларды, әдістемелік құралдарды әзірлеуді ұйымдастыру; 

 педагогикалық қызметті зерделеу, талдау және бағалау, тәрбиеленушілер мен оқушылардың білім беру жетістіктерін 

мониторингілеу, жұмыс тәжірибесін жинақтауды және жүйелендіруді қамтамасыз ету, тиімді нысандар мен олардың 

нәтижелілігі туралы деректер банкін құру; 

 білім беру ұйымдарына және жекелеген педагогтерге инновациялық қызметте қолдау көрсету, тәжірибелік-

эксперименттік және зерттеу жұмыстарын жүргізу, сапалы нәтижеге бағыттау; 

 инновациялық қызметті жетілдіру; 

 білімді бақылау мен бағалаудың тиімді жолдарын іздестіру, тәжірибеге ендіру; 

 педагогтерді балалар мен ересектерді оқыту, тәрбиелеу және дамыту проблемалары бойынша оқулықтар мен оқу-

әдістемелік әдебиеттер туралы  қажетті ақпараттармен қамтамасыз ету, ақпараттық-библиографиялық жұмысты өткізу, 

бейне-медиатека жасау; 

 ЖОО-ның және жалпы білім беру мекемелерінің сабақтастығын қамтамасыз ету; 

 жетекші мамандарды тарта отырып, оқу-әдістемелік материалдарды сараптау,  оқу-әдістемелік және сарапшылар 

кеңестерінің, уақытша ғылыми-зерттеу және шығармашылық топтардың қызметін үйлестіру; 

 біліктілікті арттыру ұйымдарымен бірлесіп, педагог және  басшы қызметкерлердің біліктіліктерін арттыруды болжау, 

жоспарлау  және ұйымдастыру, педагогтерге үздіксіз білім беру жүйесінде  әдістемелік көмек көрсету; 

 курстардан кейінгі педагогикалық жұмыскерлерді қолдау: методикалық кітапхана, электронды әдістемелік жинақтар, 

желілік қауымдастық, коучингтер, семинарлар, дөңгелек үстелдер т.б. ұйымдастыру; 

 педагогтердің кәсіби әрекетін ақпараттық және әлеуметтік-психологиялық қостаумен іске асыру; 

  оқу-материалдық, нормативтік-құқықтық құжаттарды сауатты қолдануды ұйымдастыру 

КҮТІЛЕТІН 

НӘТИЖЕЛЕР 

 Білім беру саласында мемлекеттік саясат жүзеге асырылады, педагог қызметкерлер мен білім беру ұйымдары 

басшыларының кәсіби біліктілігі жетілдіріледі; 
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 Білімді ұлт» сапалы білім беру»  2021 – 2025 жылдарға арналған ұлттық жобасы, өңірдің білім беруді дамыту 

бағдарламасы іске асырылады; 

 педагогтердің кәсіби құзыреттілік деңгейі арттырады, оқыту мен тәрбиелеуде жаңа педагогикалық технологияларды 

меңгеріледі; 

 педагогтерді өзекті әдістемелік қажеттіліктерге бағыттау, мониторингтік зерттеулер жүргізіледі; 

 республиканың жетекші білім беру мекемелерімен, жоғары оқу орындарымен тығыз байланыс, халықаралық 

ынтымақтастық орнатылады; 

 өз әріптестерінің педагогикалық тәсілдерімен танысу арқылы оқыту сапасы арттырады; 

 жалпы оқытудың тиімділігі мен сапасы арттырылады; 

 өңірдің білім беру ұйымдарында білім сапасының деңгейі арттырылады; 

 оқушылардың дайындық деңгейін анықтау, білім сапасын арттыру бойынша ұсыныстар әзірленеді; 

 әдістемелік ұсынымдар базасы кеңейеді; 

 

 

  

І. АУДАНДЫҚ/ҚАЛАЛЫҚ ӘДІСТЕМЕЛІК ҚЫЗМЕТ ЖҮЙЕСІНІҢ ҚЫЗМЕТ ЕТУІ МЕН ДАМУЫН НОРМАТИВТІК-ҚҰҚЫҚТЫҚ  

ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ 

 

№ Іс-шара атауы Орындау 

 мерзімі 

Тарату 

формасы 

Жауаптылар Қорытындылау 

формасы 

1. «Білім туралы», «Педагог мәртебесі» туралы 

ҚР Заңдары мен   білім саласындағы басқа да 

заңнамалық актілерінің орындалуын 

қамтамасыз ету 

Қаңтар-желтоқсан ББДО жеке 

сайты, 

әлеуметтік 

желілер  

Жетекшілік ететін 

мәселелер бойынша 

орталық 

кафедраларының 

басшылары, 

әдіскерлер 

Тиісті 

бұйрықтарды, 

жоспарларды, 

бағдарламаларды  

т. б. әзірлеу және 

бекіту 

2. Қазақстан Республикасының «Білімді ұлт» 

сапалы білім беру»  2021 – 2025 жылдарға 

арналған ұлттық жобасының білім 

саласындағы мәселелерін іске асыру 

Қаңтар--желтоқсан ББДО жеке 

сайты, 

әлеуметтік 

желілер 

Жетекшілік ететін 

мәселелер бойынша 

орталық 

кафедраларының 

басшылары, 

әдіскерлер 

Ақпараттар, 

анықтамалар, 

ұсыныстар 

3. Түркістан облысының білім беруді дамыту 

орталығының даму жоспарының білім 

саласындағы мәселелерін іске асыру 

Қаңтар--желтоқсан ББДО жеке 

сайты, 

әлеуметтік 

желілер 

Жетекшілік ететін 

мәселелер бойынша 

орталық 

кафедраларының 

басшылары, 

әдіскерлер 

Ақпараттар, 

анықтамалар, 

ұсыныстар 



5 
 

4. Әдістемелік қызметтің негізгі бағыттары 

бойынша орталықтың бұйрықтарының 

жобаларын әзірлеу  

Қаңтар-желтоқсан ББДО жеке 

сайты, 

әлеуметтік 

желілер 

Жетекшілік ететін 

мәселелер бойынша 

орталық 

кафедраларының 

басшылары, 

әдіскерлер 

Тиісті 

бұйрықтарды 

бекіту 

5. Жалпы орта білім беруді дамыту бөлігінде 

білім беру ұйымдарының әдістемелік қызмет 

жұмысын  ұйымдастыру бойынша жергілікті 

нормативтік-құқықтық актілерді әзірлеу 

Жыл ішінде ББДО жеке 

сайты, 

әлеуметтік 

желілер 

Жетекшілік ететін 

мәселелер бойынша 

орталық 

кафедраларының 

басшылары, 

әдіскерлер 

Тиісті 

бұйрықтарды, 

жоспарларды, 

бағдарламаларды  

т. б. әзірлеу және 

бекіту 

6. Өңірлік жоспарлар мен іс-шараларды іске 

асыру: 

 «Білім алушылардың білімдеріндегі 

олқылықтарды жою және толықтыру» 

бойынша 2021-2023 жылдарға арналған 

іс-қимыл жоспарын іске асыру; 

 

 «Ауылдық және қалалық мектептер 

арасындағы білім беру сапасының 

алшақтығын төмендету» бойынша 2021 

-2023 жылдарға арналған іс-шаралар 

жоспарын іске асыру; 

 Түркістан облысы бойынша білім беру 

ұйымдарында жаратылыстану-

математика және қоғамдық пәндер мен 

жаңа технологиялар бойынша 

дайындығын күшейту мақсатында 2021-

2023 жылдарға арналған «Жол 

картасын» іске асыру; 

 «Оқуға құштар мектеп» жобасының 

2021-2025 жылдарға арналған облыстық 

іс-шаралар жоспарын іске асыру; 

  Түркістан облысы білім беру 

ұйымдарының  педагог кадрларды 

курстан кейінгі сүйемелдеу 

жұмыстарын жетілдіру мақсатында 

Жыл ішінде ББДО жеке 

сайты, 

әлеуметтік 

желілер 

Жетекшілік ететін 

мәселелер бойынша 

орталық 

кафедраларының 

басшылары, 

әдіскерлер 

Ақпараттар, 

анықтамалар, 

ұсыныстар 
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2022-2025 ж.ж. арналған кешенді 

жоспарды  іске асыру 

7. ҚР «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

туралы»  заңын іске асыру 

Жыл ішінде ББДО жеке 

сайты, 

әлеуметтік 

желілер 

Төлімбет Б. 

Тоишыбеков Р. 

Айкозова Д. 

кафедра 

жетекшілері, 

орталық әдіскерлері 

Хаттамалар, 

ұсыныстар 

8. Өңір педагогтарын оқу бағдарламаларымен, 

оқу-жоспарлау құжаттарымен, әдістемелік 

әзірлемелермен қамтамасыз ету 

Жыл ішінде ББДО жеке 

сайты, 

әлеуметтік 

желілер 

Төлімбет Б. 

Тоишыбеков Р. 

Айкозова Д. 

кафедра 

жетекшілері, 

орталық әдіскерлері 

Тиісті 

бұйрықтарды, 

жоспарларды, 

бағдарламаларды  

т. б. әзірлеу және 

бекіту 

 

 

ІІ. ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ-АҚПАРАТТЫҚ ТАЛДАУ ҚЫЗМЕТІ 

2.1. Ұйымдастырушылық жұмыстар 

 

№ Жұмыс түрі Қатысушылар 

санаты 

Өткізілу 

мерзімі 

Жауаптылар Қорытындылау 

формасы 

1. Қазақстан Республикасының «Білім туралы», 

«Педагог мәртебесі» туралы заңдары, «Білімді 

ұлт» сапалы білім беру» 2021 – 2025 жылдарға 

арналған ұлттық жобасының, мемлекеттік 

жалпыға міндетті білім беру стандартары мен 

үлгілік оқу бағдарламаларын жүйелі жүзеге 

асыру 

Аудандық/ 

қалалық адами 

әлеуетті дамыту 

бөлімдерінің 

әдістемелік кабинет 

меңгерушілері мен 

әдіскерлері, облыс 

педагогтері 

Жыл бойы Төлімбет Б. 

Айкозова Д. 

Тоишыбеков Р. 

кафедра 

жетекшілері, 

әдіскерлер 

Анықтамалар, 

ұсыныстар, тиісті 

бұйрықтарды, 

жоспарларды, 

бағдарламаларды  

т. б. әзірлеу және 

бекіту 

2. Оқыту процесінің өзекті мәселелері бойынша 

облыстың білім беру ұйымдарының 

педагогтары үшін практикалық-бағытталған 

семинарлар ұйымдастыру және өткізу 

Аудандық/ 

қалалық адами 

әлеуетті дамыту 

бөлімдерінің 

әдістемелік кабинет 

меңгерушілері мен 

әдіскерлері, облыс 

педагогтері 

Жыл бойы Төлімбет Б. 

Айкозова Д. 

Тоишыбеков Р. 

кафедра 

жетекшілері, 

әдіскерлер 

Анықтамалар, 

ұсыныстар, тиісті 

бұйрықтарды, 

жоспарларды, 

бағдарламаларды  

т. б. әзірлеу және 

бекіту 

3. Білім беру ұйымдарына және жекелеген Аудандық/ Жыл бойы Тоишыбеков Р. Анықтамалар, 
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педагогтерге инновациялық қызмет көрсету, 

тәжірибелік-эксперименттік және зерттеу 

жұмыстарын жүргізу 

қалалық адами 

әлеуетті дамыту 

бөлімдерінің 

әдістемелік кабинет 

меңгерушілері мен 

әдіскерлері, облыс 

педагогтері 

кафедра 

жетекшілері, 

әдіскерлер 

ұсыныстар, тиісті 

бұйрықтарды, 

жоспарларды, 

бағдарламаларды  

т. б. әзірлеу және 

бекіту 

4. Білім сапасының алшақтығын төмендетуде 

Назарбаев Зияткерлік мектептерінің, Білім 

инновация лицейлерінің, дарынды балаларға 

арналған мамандандырылған мектептерімен 

тәжірибе алмасуды ұйымдастыру және өткізу 

 

Аудандық/ 

қалалық адами 

әлеуетті дамыту 

бөлімдерінің 

әдістемелік кабинет 

меңгерушілері мен 

әдіскерлері, облыс 

педагогтері 

Жыл бойы Төлімбет Б. 

Айкозова Д. 

Тоишыбеков Р. 

кафедра 

жетекшілері, 

әдіскерлер 

Анықтамалар, 

ұсыныстар, тиісті 

бұйрықтарды, 

жоспарларды, 

бағдарламаларды  

т. б. әзірлеу және 

бекіту 

5. «Мықты мектептердің (ресурстық орталық) 

тәжірибесін нәтижесі төмен мектептерге  

тарату» (презентация, тәжірибе алмасу) 

Аудандық/ 

қалалық адами 

әлеуетті дамыту 

бөлімдерінің 

әдістемелік кабинет 

меңгерушілері мен 

әдіскерлері, облыс 

педагогтері 

Жыл бойы Төлімбет Б. 

Айкозова Д. 

Тоишыбеков Р. 

кафедра 

жетекшілері, 

әдіскерлер 

Анықтамалар, 

ұсыныстар, тиісті 

бұйрықтарды, 

жоспарларды, 

бағдарламаларды  

т. б. әзірлеу және 

бекіту 

6. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігінің 2019 жылғы 15 сәуірдегі №145 

бұйрығымен бекітілген «Рухани жаңғыру» 

бағдарламасын іске асыру жағдайындағы 

Тәрбиенің тұжырымдамалық негіздерін іске 

асыру 

 

Аудандық/ 

қалалық адами 

әлеуетті дамыту 

бөлімдерінің 

әдістемелік кабинет 

меңгерушілері мен 

әдіскерлері, облыс 

педагогтері 

Жыл бойы Төлімбет Б. 

Айкозова Д. 

Тоишыбеков Р. 

кафедра 

жетекшілері, 

әдіскерлер 

Анықтамалар, 

ұсыныстар, тиісті 

бұйрықтарды, 

жоспарларды, 

бағдарламаларды  

т. б. әзірлеу және 

бекіту 

7. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2018 жылғы 1 қазандағы № 525 

бұйрығымен бекітілген Қазақстан 

Республикасында өлкетануды дамытудың 

тұжырымдамалық негіздерін іске асыру 

Аудандық/ 

қалалық адами 

әлеуетті дамыту 

бөлімдерінің 

әдістемелік кабинет 

меңгерушілері мен 

әдіскерлері, облыс 

Жыл бойы Төлімбет Б. 

Айкозова Д. 

Тоишыбеков Р. 

кафедра 

жетекшілері, 

әдіскерлер 

Анықтамалар, 

ұсыныстар, тиісті 

бұйрықтарды, 

жоспарларды, 

бағдарламаларды  

т. б. әзірлеу және 

бекіту 
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педагогтері 

8. "Психологиялық және әлеуметтік жұмыс" 

кәсіптік стандартын бекіту туралы Қазақстан 

Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік 

қорғау министрінің 2019 жылғы 30 мамырдағы 

№ 292 бұйрығының негізінде шараларды 

ұйымдастыру және өткізу 

Аудандық/ 

қалалық адами 

әлеуетті дамыту 

бөлімдерінің 

әдістемелік кабинет 

меңгерушілері мен 

әдіскерлері, облыс 

педагогтері 

Жыл бойы Төлімбет Б. 

Айкозова Д. 

Тоишыбеков Р. 

кафедра 

жетекшілері, 

әдіскерлер 

Анықтамалар, 

ұсыныстар, тиісті 

бұйрықтарды, 

жоспарларды, 

бағдарламаларды  

т. б. әзірлеу және 

бекіту 

9.  «Кәмелетке толмағандардың жыныстық 

тиіспеушілігіне қарсы қылмыстардың алдын 

алу және профилактикасы жөніндегі 2019-2023 

жылдарға арналған ведомствоаралық іс-қимыл 

жоспарын» іске асыру 

Аудандық/ 

қалалық адами 

әлеуетті дамыту 

бөлімдерінің 

әдістемелік кабинет 

меңгерушілері мен 

әдіскерлері, облыс 

педагогтері 

Жыл бойы Төлімбет Б. 

Айкозова Д. 

Тоишыбеков Р. 

кафедра 

жетекшілері, 

әдіскерлер 

Анықтамалар, 

ұсыныстар, тиісті 

бұйрықтарды, 

жоспарларды, 

бағдарламаларды  

т. б. әзірлеу және 

бекіту 

10. «Оқуға құштар мектеп – оқуға құштар ұлт» 

ұлттық жобасы аясында шараларды 

ұйымдастыру және өткізу 

Аудандық/ 

қалалық адами 

әлеуетті дамыту 

бөлімдерінің 

әдістемелік кабинет 

меңгерушілері мен 

әдіскерлері, облыс 

педагогтері 

Жыл бойы Төлімбет Б. 

Айкозова Д. 

Тоишыбеков Р. 

кафедра 

жетекшілері, 

әдіскерлер 

Анықтамалар, 

ұсыныстар, тиісті 

бұйрықтарды, 

жоспарларды, 

бағдарламаларды  

т. б. әзірлеу және 

бекіту 

11. «Педагогтің кәсіби  этикасы», педагогикалық 

этиканың жалпы қағидаттары мен 

нормаларының жиынтығы туралы жүйелі 

түрде жұмыстарды ұйымдастыру мен өткізу 

(түсіндірме жұмыс жүргізу) 

Аудандық/ 

қалалық адами 

әлеуетті дамыту 

бөлімдерінің 

әдістемелік кабинет 

меңгерушілері мен 

әдіскерлері, облыс 

педагогтері 

Жыл бойы Төлімбет Б. 

Айкозова Д. 

Тоишыбеков Р. 

кафедра 

жетекшілері, 

әдіскерлер 

Анықтамалар, 

ұсыныстар, тиісті 

бұйрықтарды, 

жоспарларды, 

бағдарламаларды  

т. б. әзірлеу және 

бекіту 

12. Ұлттық білім беру деректер базасын сапалы 

толтыруды қамтамасыз ету бойынша 

мониторинг; әдістемелік, техникалық 

сүйемелдеу  жүргізу 

Өңір педагогтері Қыркүйек  

тамыз 

Тоишыбеков Р. 

Нуржанова К. 

Анықтамалар, 

ұсыныстар 

13. «Күнделік KZ» электронды журналын сапалы Өңір педагогтері Қыркүйек  Айкозова Д. Анықтамалар, 
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толтыруды қамтамасыз ету бойынша 

мониторинг; әдістемелік, техникалық 

сүйемелдеу жүргізу  

тамыз Нуржанова К. 

Кульбаева Г. 

Тойшиева Ж. 

Апетова С. 

ұсыныстар 

14. Өңірдің білім беру ұйымдарында жекелеген 

пәндерді оқыту жағдайын зерделеу, 

мониторингілеу 

Орталық әкімшілілі,  

қызметкерлері, 

аудандық/қалалық 

адами әлеуетті 

дамыту бөлімдерінің 

басшылары, облыс 

педагогтері 

Жыл бойы Төлімбет Б. 

Айкозова Д. 

Тоишыбеков Р. 

кафедра 

жетекшілері, пән 

әдіскерлер 

Анықтамалар, 

ұсыныстар, тиісті 

бұйрықтарды, 

жоспарларды, 

бағдарламаларды  

т. б. әзірлеу және 

бекіту 

15. 

 

Білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалау, 

«Білім алушылардың үлгерімін, аралық және 

қорытынды аттестаттаудың үлгілік ережелерін 

бекіту туралы» іс-шараларды іске асыру 

Аудандық/ 

қалалық адами 

әлеуетті дамыту 

бөлімдерінің 

әдістемелік кабинет 

меңгерушілері мен 

әдіскерлері, облыс 

педагогтері 

Жыл бойы Айкозова Д. 

кафедра 

жетекшілері, пән 

әдіскерлер 

Анықтамалар, 

ұсыныстар, тиісті 

бұйрықтарды, 

жоспарларды, 

бағдарламаларды  

т. б. әзірлеу және 

бекіту 

16. Білім қызметкерлерінің тамыз кеңесі аясында 

әдістемелік-нұсқау секциялық отырыстарын 

ұйымдастыру мен өткізу 

Өңір педагогтері 25 тамызға 

дейін 

Төлімбет Б. 

Айкозова Д. 

Тоишыбеков Р. 

кафедра 

жетекшілері, 

әдіскерлер 

Хаттамалар, 

ұсыныстар, 

марапаттаулар 

17. Орталықтың кафедра онкүндіктерін 

ұйымдастыру және өткізу 

Орталық әкімшілілі,  

қызметкерлері, 

аудандық/қалалық 

адами әлеуетті 

дамыту бөлімдерінің 

басшылары/әдіскерл

ер, облыс 

педагогтері 

Жыл бойы Төлімбет Б. 

Айкозова Д. 

Тоишыбеков Р. 

кафедра 

жетекшілері, 

әдіскерлер 

Хаттамалар, 

ұсыныстар, 

марапаттаулар 

18. «Педагогтердің әдебі» ұжымдық кеңес Орталық 

қызметкерлері 

Жартыжылдық

та 1 рет 

Төлімбет Б. 

Айкозова Д. 

Тоишыбеков Р. 

кафедра жетекшілері 

Хаттамалар, 

ұсыныстар 

19. Әдістемелік кеңестің қызметін ұйымдастыру Аудандық/қалалық 2 айда 1 рет Төлімбет Б. Хаттамалар, 
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адами әлеуетті 

дамыту бөлімдерінің 

әдістемелік кабинет 

меңгерушілері, 

орталықтың кафедра 

жетекшілері  

Айкозова Д. 

Тоишыбеков Р. 

кафедра жетекшілері 

ұсыныстар 

20. Сараптау кеңес отырыстарын ұйымдастыру 

мен өткізу 

Өңір педагогтері Тоқсанына 1 

рет, 

қажеттілігіне 

қарай   

Айкозова Д. 

сараптау кеңесінің 

мүшелері 

Хаттамалар, 

ұсыныстар 

21. Пән мұғалімдері Ассоциацияның қызметін 

ұйымдастыру және жүргізу 

Өңір педагогтері Жыл бойы Айкозова Д. 

Тоишыбеков Р. 

кафедра 

жетекшілері, пән 

әдіскерлер 

Мекеме сайтында 

жарияланымдар, 

тиісті 

бұйрықтарды, 

жоспарларды, 

бағдарламаларды  

т. б. әзірлеу және 

бекіту 

22. БАҚ-та, әлеуметтік желілер,  мекеменің жеке 

сайтында жарияланымдарды орналастыру 

Орталық әкімшілілі,  

қызметкерлері 

Үнемі Төлімбет Б. 

Айкозова Д. 

Тоишыбеков Р. 

кафедра 

жетекшілері, 

әдіскерлер 

Ұсыныстар      

23. Орталықтың 2023 жылға арналған жұмыс 

жоспарын әзірлеу 

Орталық әкімшілілі,  

қызметкерлері 

Желтоқсан 

2022 ж. 

Төлімбет Б. 

Айкозова Д. 

Тоишыбеков Р. 

кафедра 

жетекшілері, 

әдіскерлер 

Жоспарды бекіту 

24. Аудандық/қалалық адами әлеуетті дамыту 

бөлімдері әдістемелік кабинеттерінің 2023 

жылға арналған жоспарларын «келісім» 

үдерісін/рәсімін өткізу  

Аудандық/қалалық 

адами әлеуетті 

дамыту бөлімдері 

әдістемелік 

кабинеттерінің 

меңгерушілері 

Желтоқсан 

2022 ж. 

Төлімбет Б. 

Айкозова Д. 

Тоишыбеков Р. 

 

Жоспардың 

«келісімі» 

25. Орталық кафедралардың 2022 жылдың І 

жартыжылдығында атқарған жұмыстары 

Орталық әкімшілілі,  

қызметкерлері 

Мамыр-

маусым 

Төлімбет Б. 

Айкозова Д. 

Хаттамалар, 

ұсыныстар, 
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туралы қорытынды есептер Тоишыбеков Р. 

кафедра 

жетекшілері, 

әдіскерлер 

әлеуметтік 

желілерде 

жарияланымдар, 

орталық сайтында 

тиісті мәліметтер 

мен материалдар 

26. Орталық кафедралардың 2022 жылдың ІІ 

жартыжылдығында атқарған жұмыстары 

туралы қорытынды есептер 

Орталық әкімшілілі,  

қызметкерлері 

Қараша-

желтоқсан 

Төлімбет Б. 

Айкозова Д. 

Тоишыбеков Р. 

кафедра 

жетекшілері, 

әдіскерлер 

Хаттамалар, 

ұсыныстар, 

әлеуметтік 

желілерде 

жарияланымдар, 

орталық сайтында 

тиісті мәліметтер 

мен материалдар 

27. Аудандық/қалалық адами әлеуетті дамыту 

бөлімдері әдістемелік кабинеттерінің 2022 

жылы атқарған жұмыстары туралы қорытынды 

мәліметтер 

Аудандық/қалалық 

адами әлеуетті 

дамыту бөлімдері 

әдістемелік 

кабинеттерінің 

меңгерушілері 

Қараша-

желтоқсан 

Төлімбет Б. 

Айкозова Д. 

Тоишыбеков Р. 

кафедра жетекшілері 

Хаттамалар, 

ұсыныстар, 

әлеуметтік 

желілерде 

жарияланымдар, 

орталық сайтында 

тиісті мәліметтер 

мен материалдар 

28. Білім саласының өзекті мәселелері бойынша 

БАҚ сұхбаттар  

Орталық әкімшілілі,  

қызметкерлері 

Жыл бойы Төлімбет Б. 

Айкозова Д. 

Тоишыбеков Р. 

кафедра жетекшілері 

Ұсыныстар, 

әлеуметтік 

желілерде 

жарияланымдар, 

орталық сайтында 

тиісті мәліметтер 

мен материалдар 

29 «Шығыс» аймақтық орталықтарға әдістемелік 

іс-сапар 

Орталық әкімшілілі,  

қызметкерлері 

Сәуір Төлімбет Б. 

Айкозова Д. 

Тоишыбеков Р. 

кафедра жетекшілері 

Ұсыныстар, 

әлеуметтік 

желілерде 

жарияланымдар, 

орталық сайтында 

тиісті мәліметтер 

мен материалдар 

30 Аттестаттау комиссиясының отырыстарын 

ұйымдастыру мен өткізу 

Өңір педагогтері Тоқсанына 1 

рет, 

Тойшыбеков Р. 

Аттестаттау 

Хаттамалар, 

ұсыныстар 
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қажеттілігіне 

қарай 

комиссиясының 

мүшелнрі 

 

2.2.  Әдістемелік кеңес 

 

№ Қаралатын мәселелер Мерзімі Жауаптылар Қорытындылау 

формасы 

1 кеңес 

1. Баяндама: «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес – мемлекеттік 

саясаттың басым бағыты»  

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

Ақпан 

Төлімбет Б.  

2. Білім беру ұйымдарының ІІ тоқсан қорытындысы туралы Айкозова Д.  

 

 

 

 

 

 

 

Хаттама 

Ұсыныстар 

3. Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарында жаратылыстану 

бағытындағы пәндер бойынша ағылшын тілінде оқыту деңгейінің 

сәйкестігін анықтау мониторингінің қорытындысы туралы 

Тойшиева Ж. 

 

4. PISA халықаралық зерттеулеріне қатысатын білім мекемелерінің 

дайындық жұмыстарын пысықтау туралы 

Алтынбеков Р. 

5. Шағын жинақты білім беру ұйымдарының арасында тірек 

мектептерінің  жұмысын ұйымдастыру туралы 

Алтынбеков Р. 

6. Білім беруді дамыту орталығы ТжКБ кафедра мамандарының 

біліктілігін арттыру мәселелері 

Жунисова Н. 

7. Ауданның  адами әлеуетті дамыту бөліміне қарасты білім беру 

ұйымдарында бастауыш сынып оқушыларының математика 

сабақтарында функционалдық сауаттылықты дамыту жұмыстарының 

жүргізілуі туралы 

Шардара ауданы 

адами әлеуетті 

дамыту бөлімінің 

әдістемелік кабинет 

меңгерушісі  

8. Ауданның  адами әлеуетті дамыту бөліміне қарасты білім беру 

ұйымдарында қоғамдық-гуманитарлық бағытта бейіндік оқытудың  

жұмыстары туралы 

Ордабасы ауданы 

адами әлеуетті 

дамыту бөлімінің 

әдістемелік кабинет 

меңгерушісі 

9. «Күнделік KZ» электронды журналын сапалы толтыруды қамтамасыз 

ету бойынша мониторинг қорытындысы туралы 

Нуржанова К. 

10. Аттестаттау комиссиясының жұмысын ұйымдастыру туралы Тоишыбеков Р. 

2 кеңес  

1. Білім беру ұйымдарының ІІІ тоқсан қорытындысы туралы  

 

 

 

Айкозова Д.  

2. Инновациялық қызметінде облыстық, республикалық халықаралық 

ынтымақтастықты дамыту жұмыстарының атқарылуы туралы  

Тоишыбеков Р.  

3. Ауданның  адами әлеуетті дамыту бөліміне қарасты білім беру Сайрам ауданы  
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ұйымдарында математика пәнін оқыту барысында оқушылардың 

математикалық сауаттылығын арттыруда жүргізілген жұмыстар 

туралы 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сәуір 

 

 

адами әлеуетті 

дамыту бөлімінің 

әдістемелік кабинет 

меңгерушісі  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хаттама 

 ұсыныстар 

 

 

4. Көптілді оқыту тұрғысынан биология мен химия пәндерінің заманауи 

сабағын ұйымдастыру жолдары туралы 

Тойшиева Ж. 

 

5. Ауданның  адами әлеуетті дамыту бөліміне қарасты білім беру 

ұйымдарында жоғары мектеп оқушыларының оқу сауаттылығын 

қалыптастыру жұмыстарының жүргізілуі туралы 

Мақтаарал ауданы 

адами әлеуетті 

дамыту бөлімінің 

әдістемелік кабинет 

меңгерушісі  

6. Ауданның  адами әлеуетті дамыту бөліміне қарасты білім беру 

ұйымдарында бастауыш мектеп білім алушыларының оқу техникасын 

дамыту жұмыстарының жүргізілуі туралы 

Байдібек ауданы 

адами әлеуетті 

дамыту бөлімінің 

әдістемелік кабинет 

меңгерушісі  

7. «Тілдер шеберханасы» жобасының 1 тоқсан қорытындысы туралы  Апетова С.  

 

8. Қазақ, орыс, және шетел тілі  пәндерінің  білім сапасын көтеруде  

проблемалық сұрақтар мен шешу жолдары (Қазығұрт, Мақтаарал, 

Түлкібас, Шардара аудандары) 

Апетова С. 

9. Білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалау, «Білім алушылардың 

үлгерімін, аралық және қорытынды аттестаттаудың үлгілік ережелерін 

бекіту туралы» бұйрықтарды  іске асыру туралы  түсіндірме 

жұмыстарын жүргізу туралы (9,11-сынып қорытынды аттестаттауды 

өткізудің талаптары) 

Тойшиева Ж. 

 

3 кеңес 

1. Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министірлігінің 2022-

2023 оқу жылына арналған әдістемелік-нұсқау хатын талқылау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Төлімбет Б. 

Айкозова Д. 

Тоишыбеков Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ауданның  адами әлеуетті дамыту бөліміне қарасты білім беру 

ұйымдарында  пән бірлестіктерінің жұмыстарын тиімді ұйымдастыру 

жолдары туралы 

Төлеби ауданы 

адами әлеуетті 

дамыту бөлімінің 

әдістемелік кабинет 

меңгерушісі  

3. Ауданның  адами әлеуетті дамыту бөліміне қарасты білім беру 

ұйымдарында  әлеуметтік педагогикалық қызметтің жүргізілуі туралы 

 Келес ауданы адами 

әлеуетті дамыту 

бөлімінің 
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Тамыз 

әдістемелік кабинет 

меңгерушісі  

 

 

 

 

 

 

Хаттама 

ұсыныстар 

4. Ауданның  адами әлеуетті дамыту бөліміне қарасты білім беру 

ұйымдарында тәрбие жұмысын ұйымдастыру бойынша сынып 

жетекшілермен атқарылатын жұмыстар туралы 

 Қазығұрт ауданы 

адами әлеуетті 

дамыту бөлімінің 

әдістемелік кабинет 

меңгерушісі  

5. Презентация: «Жекеменшік мектепке дейінгі ұйымдарда әдістемелік 

жұмыстың жаңаша формасын құру және жүйелі жолға қою. Педагог 

мамандардың кәсіби деңгейін көтеруде озық-әдіс тәсілдермен 

жетілдіру» 

Кульбаева Г. 

 

6. Халықаралық байланыстар арқылы әріптестіктерді үйлестіру: 

мәселелер және кедергілер туралы 

Алтынбеков Р. 

кафедра жетекшілері 

7. Білім беру ұйымдарында АӘТД бағдарламасындағы қыз балалардың 

«Медициналық білім негіздері» бөлімі бойынша оқу-дала 

жиынындағы теориялық және практикалық сабақтардың өткізілу 

жолдарын ұйымдастыру туралы 

Тлеулиев С. 

кафедра жетекшілері 

 

8.  Мектеп кітапханаларының нормативтік-құқықтық базасының 

толықтырылуы туралы 

Жабаш Н. 

 

9. Қаланың  адами әлеуетті дамыту бөліміне қарасты білім беру 

ұйымдарында психологиялық қызметті ұйымдастыру туралы 

Кентау қаласы адами 

әлеуетті дамыту 

бөлімінің 

әдістемелік кабинет 

меңгерушісі 

4 кеңес  

1. ТжКБ ұйымдарының академиялық дербестік аясында білім беру 

бағдарламаларын әзірлеуде әлеуметтік серіктестердің қатысу 

мәселелері туралы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жунисова Н.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ұлттық білім беру деректер базасын сапалы толтыруды қамтамасыз 

ету бойынша  қорытынды жұмыстары туралы 

Тоишыбеков Р. 

3. «Қазақ тілі мен әдебиеті пәнін оқытуда цифрлық  платформаларды 

пайдалану» аудан тәжірибесі 

Жетісай ауданы 

адами әлеуетті 

дамыту бөлімінің 

әдістемелік кабинет 

меңгерушісі  

4. «Атамекен» республикалық педагогикалық және методикалық 

бағдарламасының жүргізілуі туралы 

Сарыағаш ауданы 

адами әлеуетті 

дамыту бөлімінің 



15 
 

 

 

 

Қазан 

әдістемелік кабинет 

меңгерушісі  

 

 

 

Хаттама 

ұсыныстар 

5. Ағылшын тілін және жаратылыстану-математикалық бағытындағы 

пәндерді (информатика, физика, химия, биология) кіріктіріп оқыту 

жұмыстарының жүргізілуі туралы 

Түлкібас ауданы 

адами әлеуетті 

дамыту бөлімінің 

әдістемелік кабинет 

меңгерушісі  

6. Халықаралық зерттеулерге дайындық жұмыстарын ұйымдастыру 

және жүргізу туралы 

Алтынбеков Р. 

кафедра жетекшілері 

7. Бастауыш сынып оқушыларымен дене шынықтыру сабағының 

жүргізілуі туралы 

Тлеулиев С. 

кафедра жетекшілері 

8. Әлеуметтік желіні қолдану сауаттылық тәрбиесін беру мәселесі 

туралы 

Басқараева Р. 

9. Жаратылыстану-математикалық бағытындағы математика, физика 

және информатика пәндерінің берілуі жайлы 

Түркістан қаласы 

адами әлеуетті 

дамыту бөлімінің 

әдістемелік кабинет 

меңгерушісі 

5кеңес 

1. Білім беру ұйымдарының  ІІ тоқсан қорытындысы туралы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Желтоқсан 

Айкозова Д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хаттама 

ұсыныстар 

2. «Аралас мектептердің білім сапасын көтеруде ана тілінің рөлі» Апетова С. 

3. Дене шынықтыру сабақтарында пәнаралық оқу іс-әрекеттерін 

кіріктіру туралы 

Созақ ауданы адами 

әлеуетті дамыту 

бөлімінің 

әдістемелік кабинет 

меңгерушісі  

4. Педагог-психолог пен әлеуметтік педагогтың әлеуметтік қауіпті 

жағдайдағы оқушылармен және отбасылармен жұмыс жүйесінін 

ұйымдастыру туралы 

Жабаш Н. 

 

5. Оқушылардың  зерттеушілік және шығармашылық дағдыларын 

дамытуға бағытталған жұмыстарының жүргізілуі туралы 

 

Арыс қаласы адами 

әлеуетті дамыту 

бөлімінің 

әдістемелік кабинет 

меңгерушісі  

6. Жас мамандардың  зерттеушілік және шығармашылық дағдыларын 

дамытуға бағытталған жұмыстарының жүргізілуі туралы 

 

Отырар ауданы 

адами әлеуетті 

дамыту бөлімінің 

әдістемелік кабинет 
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меңгерушісі 

7.  Оқушылардың білімдеріндегі олқылықтарды жою жұмыстарының 

жүргізілуі туралы 

Сауран ауданы  

адами әлеуетті 

дамыту бөлімінің 

әдістемелік кабинет 

меңгерушісі 

8. Орталықтың 2022 жылға арналған жұмыс жоспарына сәйкес жобалық 

қызметтің іске асырылуы туралы 

Тоишыбеков Р. 

9. Орталықтың 2023 жылда атқарылатын жұмыстарды жоспарлау туралы Төлімбет Б. 

 

IIІ. Консультациялық-әдістемелік қызмет 

3.1.  Білім сапасының алшақтығын жоюға бағытталған жұмыстар  

 

№ Іс-шара жоспары Өткізу түрі Мерзімі Жауаптылар Күтілетін нәтиже 

1. Облыстық құзыреттілік орталықтардың 

жылдық жоспарына сәйкес жоспарланған 

шебер-сынып,онлайн, бейне, ашық 

сабақтарына ену арқылы білім сапасын 

талдау: 

Ветеринария – 10 

Дәнекерлеу ісі – 32 

Тігін өндірісі және киімді үлгілеу-86 

Ауыл шаруашылықты механикаландыру – 

12 

Қонақ үй қызметі, мейрамханалар және 

тамақтану саласы – 28 

Жеміс-көкөніс шаруашылығы - 2 

Агрономия – 5 

Ғимараттар мен құрылымдарды салу және 

пайдалану – 14 

Туризм – 3 

Автомобиль көлігіне техникалық қызмет 

көрсету, жөндеу және пайдалану – 23 

Ақпараттық технологиялар – 23 

Электр қондырғысы – 16 

Токарлық іс – 15 

Шаштараз өнері -17 

«Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту», 

Шебер-сынып, онлайн, 

бейне, ашық сабақтар 

(онлайн) 

Жыл бойы, 

ҚО 

жоспарларына 

сәйкес 

Жунисова Н. 

әдіскерлер 

 

 

 

 

Дуйсебаева Ж. 

 

 

Бегимова М. 

 

 

 

Султанбеков О. 

 

 

 

Айтбаев М. 

 

 

 

Дайырбекова Г. 

Анықтамалар, 

ұсыныстар, тиісті 

жоспарларды 

әзірлеу және бекіту 
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«Бастауыш білім беру», «Негізгі орта 

білім» мамандықтары бойынша - 17 

2. Талдау жұмыстарына сәйкес ТжКБ беру 

ұйымдарының білім алушыларының 

білімін толықтыру және олқылықтарды 

жоюға арналған іс-шаралар ҚО жоспарына 

енгізу 

Онлайн режимінде 

оқыту семинарлары 

Жыл бойы  

ҚО 

жоспарларына 

сәйкес 

Жунисова Н. 

кафедра әдіскерлер 

 

ҚО жоспарлары 

 (15 сала бойынша) 

3. Техникалық және кәсіптік білім беру 

ұйымдарындағы 2022-2023 оқу 

жылындағы оқу үрдісін  ұйымдастыру 

Вебинар-консультация Тамыз 

 

Жунисова Н. 

кафедра әдіскерлер 

Хаттама, ақпарат 

4. 2022-2023 оқу жылындағы техникалық 

және кәсіптік білім беру ұйымдарындағы 

жалпы білім беретін пәндердің оқу үрдісін 

ұйымдастыру 

Вебинар-консультация  

Тамыз 

 

Жунисова Н. 

кафедра әдіскерлер 

Хаттама, ақпарат 

5. Білім сапасының алшақтығын жоюды 

ұйымдастыру мақсатында мектеп 

әкімшілігінің жұмысы/ рөлі/ үлесі 

(бақылау нормативтері) туралы 

Семинар 

/онлайн режимінде/ 

Маусым Алтынбеков Р. 

кафедра әдіскерлері 

Анықтамалар, 

ұсыныстар, тиісті 

жоспарларды 

әзірлеу және бекіту 

6. «Оқу пәндерінің күрделі тақырыптары: 

ұйымдастыру, әдістеме, игеру 

мониторингі» дөңгелек үстел 

Дөңгелек үстел Ақпан  Тойшиева Ж. 

кафедра әдіскерлері 

Хаттама, 

ұсыныстар, тиісті 

жоспарларды 

әзірлеу және бекіту 

7. Педагогтер тақырыптардың күрделілігін 

және  білім алушылардың оқу материалын 

меңгеру қиындықтарын ескере отырып, 

тақырыптарды зерделеуге бөлінетін 

сағаттар санын өз бетінше өзгерту және 

жоспарларды түзету бойынша әдістемелік 

көмек беру  

Семинар кеңес Қыркүйек Тойшиева Ж. 

кафедра әдіскерлері 

Хаттама, 

ұсыныстар, тиісті 

жоспарларды 

әзірлеу және бекіту 

8. Білім сапасы төмен аудандарда күрделілігі 

жоғары тақырыптар мен тапсырмаларды 

оқушыларға меңгерту жағдайында ЖОО-

мен бірлескен іс-шаралар ұйымдастыру 

Оқыту семинарлары 

 

Үнемі Тойшиева Ж. 

кафедра әдіскерлері 

Ақпараттар, 

ұсыныстар, тиісті 

жоспарларды 

әзірлеу және бекіту 

9. Олимпиадаларға және ғылыми жобаларға 

дайындау жолдарын түсіндіру 

Оқыту семинарлары 

/онлайн режимінде/ 

Қараша  

наурыз 

Тойшиева Ж. 

кафедра әдіскерлері 

Ақпараттар, 

ұсыныстар, тиісті 

жоспарларды 

әзірлеу және бекіту 

10. Оқушылардың функционалдық Оқыту семинарлары Қыркүйек Тойшиева Ж. Хаттама, ақпарат 
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сауаттылығын қалыптастыру барысында 

тапсырмаларды құрастыру және сабақ 

жоспарына ендіру бойынша әдістемелік 

көмек көрсету 

/онлайн режимінде/ кафедра әдіскерлері 

11. Тоқсанның және оқу жылының 

қорытындысы бойынша білім сапасының 

көрсеткіштерін талдау және мониторинг 

жасау 

Талдау  

/онлайн режимінде/ 

Әр тоқсан 

сайын 

Тойшиева Ж. 

Кульбаева Г. 

Апетова С. 

пән әдіскерлері 

Хаттама, 

ұсыныстар 

12. Оқушылардың білімдеріндегі 

олқылықтарды анықтау: психологиялық-

педагогикалық сүйемелдеу және түзету 

Оқыту семинары Тоқсан сайын Жабаш Н. Олқылықтарды 

жою жолға 

қойылады 

13. Білім алушылардың білімдеріндегі 

олқылықтарды жою мақсатында өскелең 

ұрпақтың кітап оқуға қызығушылығын 

НЗМ жобаларымен арттыру 

Ақпараттық семинар Үнемі Жабаш Н. Олқылықтар 

жойылады, кітап 

оқуға 

қызығушылық 

артады 

14. «Ерекше қажеттіліктері бар балалармен 

жұмыс жүргізетін мамандардың 

құзыреттілігін дамыту» 

Вебинар  Тоқсан сайын 

 

Жабаш Н. Ерекше 

қажеттіліктері бар 

балалармен жұмыс 

жүйеленеді 

15. «Бастауыш мұғалімінің практикалық іс-

әрекетінде саралаудың әр түрлерін қолдану 

жолдарын меңгерту» 

Оқыту 

 семинары 

Қаңтар     Касымбаева Б. Ақпарат, 

ұсыныстар, сабақ 

жоспары 

16. «Аралас мектептердегі бастауыш 

сыныптарда қазақ тілі пәнін оқыту 

әдістемесі» 

Оқыту  

семинары 

Қаңтар Жолдасбекова Ж. 

Рысқұлбекова Г. 

Ақпарат, 

ұсыныстар, сабақ 

жоспары 

17. «Бастауыш сыныптарда оқушылардың 

тілдік дағдыларды меңгерту жолдарын 

айқындау» 

Оқыту  

семинары 

Ақпан Жолдасбекова Ж. 

Рысқұлбекова Г. 

Ақпарат, 

ұсыныстар, сабақ 

жоспары 

18. «Бастауыш сыныптағы әлсіз оқушылардың 

оқу әс-әрекетінің уәждемесін 

қалыптастыру» 

Оқу-әдістемелік 

семинары 

Ақпан Касымбаева Б. 

 

Тапсырма жинағы 

19. «Білім сапасын көтеру, іскерлік пен 

дағдыларды қалыптастыру міндеттерін 

арттыру» 

Оқыту 

 семинары 

Наурыз Жолдасбекова Ж. 

 

Ақпарат, 

ұсыныстар, сабақ 

жоспары 

20. Бастауыш сыныптарда математика 

сабақтарында оқытудың интерактивті 

түрлерін енгізу» 

Көшпелі десант сабақ Қыркүйек Касымбаева Б. Хаттама , сабақ 

жоспарлары 
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21. Бастауыш сыныптарда білім берудегі 

өлшеу мен бағалаудың орны мен мәні» 

«Оқушылардың үлгерімін бағалау түрлері» 

Семинар-кеңес Қараша Касымбаева Б. Хаттама , 

презентация 

22. «Бастауыш сынып оқушыларына 

математика пәнінен олимпиада есептері 

мен логикалық тапсырмаларды шешуді 

үйрету жолдары» 

Оқу-әдістемелік семинар Қараша, сәуір, 

желтоқсан 

Касымбаева Б. Тапсырмалар  

жинағы 

23. Бастауыш мектептерде және жалпы білім 

беру ұйымдарда оқыту процесінде 

өздігінен жұмыс орындаулары төмені 

деңгейдегі оқушылардың білімге деген 

қызығушылығын түрлі ойындар, әдіс-

тәсілдер арқылы арттыру» 

Шебер-сынып Қараша Жолдасбекова Ж. Әдіс-тәсілдер 

топтамасы 

24. «Шет тілі пәндерінен білім сапасының 

төмен болу себептері және көтеру 

жолдары» 

Сарыағаш, Келес 

Әдістемелік көмек 

көрсету семинары 

Қаңтар Апетова С. Білім сапасының 

төмен болу 

себептері 

анықталады 

25. Тәжік тілі мен әдебиеті пәнінен білім 

сапасын жоғары көрсеткен мектептердің 

жұмыс барысын талдау 

 Мақтаарал ауданы Науаи ЖОМ, Фирдавси 

ат. ЖОМ 

Әдістемелік көмек 

көрсету семинары 

Қаңтар Алиакбарова Ш. Білім сапасының 

жоғары болу 

себептері 

анықталады 

26. Өзбек тілі мен әдебиеті пәнінен білім 

сапасын жоғары көрсеткен мектептердің 

жұмыс барысын талдау 

Қазығурт 

Әдістемелік көмек 

көрсету семинары 

Ақпан Алиакбарова Ш. Білім сапасының 

жоғары болу 

себептері 

анықталады 

27. Оқушылардың тоқсандық қорытындысы 

бойынша мониторинг жүргізу, анализ 

жасау, әдістемелік ұсынымдар беру 

Төлеби, Сайрам 

Әдістемелік көмек 

көрсету семинары 

Мамыр Апетова С. Оқушылардан 

алынған тестік 

жұмыстардың 

қорытындысы 

бойынша нақты 

білім сапасы 

анықталады, нақты 

ұсынымдар 

беріледі 

28. «Орыс тілі пәнінен білім сапасын 

көтерудің жолдары» 

Түркістан 

Әдістемелік көмек 

көрсету семинары 
Ақпан Бопиева Г. БЖБ, ТЖБ 

жұмыстарының 

қорытындысы 
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бойынша білім 

сапасының 

көтерілуіне 

әдістемелік көмек 

көрсетіледі 

29. «Ағылшын тілі пәнінен білім сапасын 

көтерудің жолдары» 

Сауран, Кентау 

Әдістемелік көмек 

көрсету семинары 
Қыркүйек Апетова С. БЖБ, ТЖБ 

жұмыстарының 

қорытындысы 

бойынша білім 

сапасының 

көтерілуіне 

әдістемелік көмек 

көрсетіледі 

30. Орыс тілі мен әдебиеті пәні бойынша 

Білім алушылардың біліміндегі 

олқылықтарды жою бойынша жұмыс 

жүйесін қалыптастыру: 

1. білім алушылардың оқу сауаттылығын 

қалыптастырудың жұмыс түрлері; 

2. орфографиялық қателермен 

жұмыстардың алгоритмі; 

Ордабасы, Бәйдібек 

Шебер-сынып Қыркүйек Бопиева Г. 

Орыс тілі мен 

әдебиеті пәнінің 

ассоциация 

мүшелері 

Пән бойынша 

жіберілген 

олқылықтарды жою 

бойынша жұмыс 

жүйесі 

қалыптасады, білім 

сапасы жоғарлайды 

31. «Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен білім 

сапасын көтерудің жолдары» 

Отырар, Бәйдібек, Ордабасы 

Әдістемелік көмек 

көрсету семинары 
Қыркүйек Аблаева А БЖБ, ТЖБ 

жұмыстарының 

қорытындысы 

бойынша білім 

сапасының 

көтерілуіне 

әдістемелік көмек 

көрсетіледі 

32. «Білім сапасы жоғары және төмен 

көрсеткен мектептердің жұмысының 

барысын талдау» 

Бәйдібек, Ордабасы 

Әдістемелік көмек 

көрсету семинары 
Желтоқсан Апетова С. Жоғары білім 

сапасын көрсеткен 

мектептерді білім 

сапасын төмен 

көрсеткен 

мектептерге 

тәлімгерлік ету 

жұмысы бекітіледі 
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33. «Қазақ тілі пәнінен білім сапасы жоғары 

және төмен көрсеткен мектептердің 

жұмысының барысын талдау» 

Сарыағаш, Қазығұрт 

Әдістемелік көмек 

көрсету семинары 
Желтоқсан Аблаева А. Жоғары білім 

сапасын көрсеткен 

мектептерді білім 

сапасын төмен 

көрсеткен 

мектептерге 

тәлімгерлік ету 

жұмысы бекітіледі 

 

 

3.2. Әдістемелік десант 

  

№ Іс-шара атауы Өткізілу/қорытынды

лау формасы 

Қатысушылар санаты Өткізілу орны Өткізілу 

мерзімі 

Жауаптылар 

1.  «Білім берудің 

жоғары сапасына қол 

жеткізудің шарты 

ретінде мектептің 

инновациялық-

эксперименттік 

қызметін 

ұйымдастыру»  

Жеке кеңес, шебер-

сынып, оқыту 

семинары т.б./ 

хаттама, ұсыныстар 

Келес ауданының адами 

әлеуетті дамыту бөлімінің 

әдіскерлері, аудан 

педагогтері 

Келес 

 

Ақпан Тоишыбеков Р. 

кафедра 

басшылары, 

әдіскерлер 

2.  «Мұғалімдердің 

кәсіби деңгейін 

арттыру және кәсіби 

педагогикалық 

шеберлігін жетілдіру» 

Жеке кеңес, шебер-

сынып, оқыту 

семинары т.б./ 

хаттама, ұсыныстар 

Шардара ауданының 

адами әлеуетті дамыту 

бөлімінің әдіскерлері, 

аудан педагогтері 

Шардара  

 

Ақпан Айкозова Д. 

кафедра 

басшылары, 

әдіскерлер 

3. «Педагогикалық 

менеджмент: білім 

беру ұйымын сапалы 

басқару жүйесі» 

Жеке кеңес, шебер-

сынып, оқыту, 

ақпараттық 

семинарлар т.б./ 

хаттама, ұсыныстар 

Қазығұрт ауданының 

мектеп директорлары, 

директордың 

орынбасарлары 

Қазығұрт  

 

Ақпан Төлімбет Б.  

кафедра 

басшылары, 

әдіскерлер 

4. "Мектепке дейінгі 

білім берудің ЖМБС 

енгізу жағдайындағы 

ауылдық мектепке 

дейінгі білім беру 

ұйымдарының 

Жеке кеңес, шебер-

сынып, оқыту 

семинары 

т.б./ хаттама, 

ұсыныстар 

Бәйдібек ауданының 

адами әлеуетті дамыту 

бөлімінің әдіскерлері, 

аудан педагогтері 

Бәйдібек  

 

Наурыз Айкозова Д. 

кафедра 

басшылары, 

әдіскерлер 
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проблемалары, 

перспективалары" 

5. "Білім беру процесіне 

ақпараттық 

технологияларды 

енгізу негізінде оқыту 

әдістемесін жетілдіру" 

Жеке кеңес, шебер-

сынып, оқыту 

семинары 

т.б./ хаттама, 

ұсыныстар 

Кентау қаласының адами 

әлеуетті дамыту бөлімінің 

әдіскерлері, аудан 

педагогтері 

Кентау 

 

Наурыз Тоишыбеков Р. 

кафедра 

басшылары, 

әдіскерлер 

6. "Табыс формуласы – 

жетістікке жеткен 

халықаралық және 

отандық білім беру 

ұйымдарын басқару 

тәжірибесі" 

Жеке кеңес, шебер-

сынып, оқыту 

семинары 

т.б./ хаттама, 

ұсыныстар 

Төлеби ауданының мектеп 

директорлары, 

директордың 

орынбасарлары 

Төлеби  

 

Наурыз Төлімбет Б.  

кафедра 

басшылары, 

әдіскерлер 

7. "Білім беру процесін 

ұйымдастыруда 

нормативтік құқықтық 

қамтамасыз ету" 

Жеке кеңес, шебер-

сынып, оқыту 

семинары, тренинг 

т.б./ хаттама, 

ұсыныстар 

Түлкібас ауданының 

адами әлеуетті дамыту 

бөлімінің әдіскерлері, 

аудан педагогтері 

Түлкібас  

 

Сәуір Тоишыбеков Р. 

кафедра 

басшылары, 

әдіскерлер 

8. "Білім берудің төмен 

нәтижелерін 

көрсететін 

мектептерді және 

қиын әлеуметтік 

жағдайларда жұмыс 

жасайтын мектептерді 

қолдауға бағытталған 

білім беру сапасын 

арттыру" 

Жеке кеңес, шебер-

сынып, оқыту 

семинары, тренинг 

т.б./ хаттама, 

ұсыныстар 

Мақтаарал ауданының 

адами әлеуетті дамыту 

бөлімінің әдіскерлері, 

аудан педагогтері  

Мақтаарал  

 

Сәуір Айкозова Д. 

кафедра 

басшылары, 

әдіскерлер 

9. "Білім беру 

ұйымындағы тиімді 

менеджмент" 

Жеке кеңес, шебер-

сынып, оқыту, 

ақпараттық 

семинарлар т.б./ 

хаттама, ұсыныстар 

Жетісай ауданының 

мектеп директорлары, 

директордың 

орынбасарлары 

 

Жетісай  

 

Сәуір Төлімбет Б.  

кафедра 

басшылары, 

әдіскерлер 

10. "Білім беру 

ұйымындағы тиімді 

менеджмент" 

Жеке кеңес, шебер-

сынып, оқыту, 

ақпараттық 

семинарлар т.б./ 

Сайрам  

ауданының мектеп 

директорлары, 

директордың 

Сайрам  

 

Тамыз Төлімбет Б.  

кафедра 

басшылары, 

әдіскерлер 
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хаттама, ұсыныстар орынбасарлары 

11. "Оқушылардың 

білімін толықтыру 

бойынша 

педагогтарды 

әдістемелік 

сүйемелдеу" 

Жеке кеңес, шебер-

сынып, оқыту, 

ақпараттық 

семинарлар т.б./ 

хаттама, ұсыныстар 

Сауран  

ауданының адами әлеуетті 

дамыту бөлімінің 

әдіскерлері, аудан 

педагогтері 

Сауран 

 

Тамыз Айкозова Д. 

кафедра 

басшылары 

12. «Құндылықтарға 

негізделген білім 

беру» 

Жеке кеңес, шебер-

сынып, оқыту, 

ақпараттық 

семинарлар т.б./ 

хаттама, ұсыныстар 

Созақ ауданының адами 

әлеуетті дамыту бөлімінің 

әдіскерлері, аудан 

педагогтері 

Созақ 

 

Тамыз Тоишыбеков Р. 

кафедра 

басшылары, 

әдіскерлер 

13. "Жас және жаңадан 

келген мұғалімдердің 

кәсіби құзыреттілігін 

дамыту" 

Жеке кеңес, шебер-

сынып, оқыту, 

ақпараттық 

семинарлар т.б./ 

хаттама, ұсыныстар 

Ордабасы ауданының 

адами әлеуетті дамыту 

бөлімінің әдіскерлері, 

аудан педагогтері 

Ордабасы  

 

Қазан Тоишыбеков Р. 

кафедра 

басшылары, 

әдіскерлер 

 

14. «Жалпы педагогика: 

мемлекеттік білім 

беру стандартын іске 

асыру жағдайында 

оқыту мен 

тәрбиелеудің 

теориясы мен 

тәжірибесі» 

Жеке кеңес, шебер-

сынып, оқыту, 

ақпараттық 

семинарлар т.б./ 

хаттама, ұсыныстар 

Түркістан 

қаласының адами әлеуетті 

дамыту бөлімінің 

әдіскерлері, аудан 

педагогтері 

Түркістан 

  

Қазан Айкозова Д. 

кафедра 

басшылары, 

әдіскерлер 

15. «Үйренуді үйрену 

(Learn how to 

learn)&Мекемені 

басқарудың 

психологиялық 

негіздері» 

Жеке кеңес, шебер-

сынып, оқыту, 

ақпараттық 

семинарлар т.б./ 

хаттама, ұсыныстар 

 Отырар ауданының 

мектеп директорлары, 

директордың 

орынбасарлары 

 Отырар 

 

Қазан Төлімбет Б.  

кафедра 

басшылары, 

әдіскерлер 

16. "Білім беру сапасын 

арттыру құралы 

ретінде оқыту мен 

тәрбиелеудің 

инновациялық 

технологияларын 

кешенді пайдалану" 

Жеке кеңес, шебер-

сынып, оқыту, 

ақпараттық 

семинарлар т.б./ 

хаттама, ұсыныстар 

Сарыағаш ауданының 

адами әлеуетті дамыту 

бөлімінің әдіскерлері, 

аудан педагогтері 

Сарыағаш  

 

Қараша Тоишыбеков Р. 

кафедра 

басшылары, 

әдіскерлер 
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17. «Білім беру 

ұйымдарындағы 

басқару сапасы мен 

сапамен басқару 

менеджменті» 

Жеке кеңес, шебер-

сынып, оқыту, 

ақпараттық 

семинарлар т.б./ 

хаттама, ұсыныстар 

Арыс қаласының мектеп 

директорлары, 

директордың 

орынбасарлары 

Арыс 

 

Қараша Төлімбет Б.  

кафедра 

басшылары, 

әдіскерлер 

 

3.3. Педагогтің  кәсіби әлеуетін дамыту семинарлар, шебер-сынып, оқыту семинар, дөңгелек үстел, семинар тренинг 

 

№ Іс-шара атауы Өткізілу/қорытындыл

ау формасы 

Қатысушылар санаты Өткізілу орны Өткізілу 

мерзімі 

Жауаптылар 

1. «Саралап оқыту тәсілдері» 

 

Вебинар Мектепке дейінгі ұйым 

педагогтері 

(50) 

Түркістан Наурыз 

 

Кульбаева Г. 

Кеутаева.З. 

 

2. «Ойын арқылы оқыту 

технологиясының негізгі 

элементтері» 

Коучинг  Аймақтық мектепке 

дейінгі ұйым әдіскерлері 

(60) 

Түркістан Сәуір 

 

Кеутаева.З 

Рыскулбекова Г. 

3. «Бастауыш сыныпта оқу 

сауаттылығын 

арттырудажеңілден 

күрделіге көше отырып, 

жеке тұлғанын ойлау 

қабілетін жетілдіру»  

Дөңгелек үстел 

 

Аудандық, қалалық білім 

бөлімдерінің әдіскерлері 

мен бастауыш сынып 

мұғалімдері (60) 

Түркістан Мамыр 

 

Кульбаева Г. 

       Жолдасбекова 

Ж. 

4. «Мектеп жасына дейінгі 

баланың ой-өрісін 

интеллектуалдық ойындар 

арқылы дамыту» 

Шебер сынып Мектепке дейінгі ұйым 

тәрбиешілері 

(60) 

 

Түркістан Қыркүйек 

 

Кульбаева Г. 

Кеутаева З. 

Рыскулбекова Г. 

 

5. «Тұтас бала бейнесі – ұрпақ 

тәрбиесі ұлт тәрбиесі» 

Дөңгелек үстел Мектепке дейінгі ұйым 

тәрбиешілері мен ата 

аналар (50) 

Түркістан Қазан  

 

Кульбаева Г. 

           Кеутаева З. 

Омарова Б. 

6. «Баланың көркем әдебиетке 

қызығушылығын 

коммуникативтілігін 

дамыту» 

Шебер сынып Мектепке дейінгі ұйым 

педагогтері мен 

тәрбиешілері 

(50) 

Түркістан Қараша  

 

Кульбаева Г. 

Кеутаева З. 

Рыскулбекова Г. 

7. «Бастауыш мектептерде 

және жалпы білім беру 

ұйымдарының бастауыш 

сыныптарында  

оқушылардыTIMSS, PIRLS 

Оқыту семинар Аудандық, қалалық білім 

бөлімдерінің әдіскерлері 

мен бастауыш сынып 

мұғалімдері (60) 

Түркістан Қараша  

 

Кульбаева Г. 

Жолдасбекова Ж.. 
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Халықаралық зерттеуге оқу 

сауаттылығына даярлау»  

8. «Тарих сабағында 

логикалық тапсырмалар 

арқылы оқушылардың 

білімге құштарлығын 

арттыру» 

Оқыту семинар Ассоциация мүшелері, 

тарих пәні мұғалімдері 

 

Түркістан Сәуір Тойшиева Ж. 

Усенбеков М. 

9. «CLIL методологиясы 

(CLIL): биологияны 

ағылшын тілінде оқыту 

кезінде пәндік-тілдік 

кіріктірілген оқыту» 

Оқыту семинары  Биология пәні әдіскерлері, 

ассоциация мүшелері, пән 

мұғалімдерімен 

Түркістан       Сәуір    Тойшиева Ж. 

 Тәжібаева Қ. 

10. «Көркем еңбек пәнін 

оқытуда еңбек етудің 

алғышарттарын 

ұймдастыру тәсілдері» 

Әдістемелік көмек 

көрсету 

Көркем еңбек пәні 

мұғалімдері 

Түркістан Қыркүйек 

 

Тойшиева Ж. 

Архабаев Н. 

11. «ICILS халықаралық 

зерттеуінің  талаптары мен 

тапсырмалары» 

Оқыту  

семинары 

Информатика 

пән әдіскерлері, 

мұғалімдері 

Түркістан Қыркүйек Тойшиева Ж. 

Саипов Д. 

12. «Шығармашылық 

жұмыстар шеберханасы» 

Шебер-сынып Эстетикалық пән  

мұғалімдері 

Төлеби Сәуір 

 

Тойшиева Ж. 

Архабаев Н. 

13. «Тарих, құқық негіздері 

пәндерінен таңдау және 

электив курстары 

бағдарламаларын 

құрастыру» 

Оқыту 

 семинар 

Ассоциация мүшелері, 

тарих пәні мұғалімдері 

 

Түркістан Ақпан Тойшиева Ж. 

Усенбеков М. 

14. «Мұражайда сабақ» Шебер-сынып Тарих пәні мұғалімдері 

 

Түркістан Наурыз Тойшиева Ж. 

Усенбеков М. 

15. «Оқушыларды олимпиадаға 

дайындау жолдары» 

Семинар презентация Аудандық, қалалық 

әдіскерлер мен 

педагогтары 

Түркістан Мамыр  Апетова С. 

17. «Озық педагогикалық 

тәжірибені насихаттау 

әдістемесі» 

Әдістемелік  

көмек 

Орыс тілі мен әдебиеті 

пәнінің әдіскерлері мен 

мұғалімдері 

Түркістан Мамыр Апетова С. 

Бопиева Г. 

18. «ОПТ зерттеу, жинақтау, 

тарату жолдары» 

Оқыту 

 семинары 

Аудандық, қалалық білім 

беру ұйымдарының жас 

мамандары,облыстық 

шығармашылық топ 

Түркістан Мамыр  Апетова С. 

Аблаева А. 
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мүшелері 

19. «Оқыту мен оқудағы жаңа 

әдіс-тәсілдерді ағылшын 

тілі сабақтарында тиімді 

пайдалану жолдары» 

Семинар-презентация Аудандық, қалалық 

әдіскерлер мен 

педагогтары 

Түркістан Қыркүйек Апетова С. 

20. «Қорытынды аттестациялау 

емтихандарына дайындық 

жолдары» 

Оқыту семинар Орыс тілі мен әдебиеті 

пәнінің мұғалімдері /Т2/ 

Түркістан Желтоқсан  Апетова С. 

Бопиева Г. 

21. «Ағылшын тілін үйренудегі 

алғашқы қадамдар» 

Семинар-презентация Аудандық, қалалық 

әдіскерлер мен 

педагогтары 

Түркістан Желтоқсан  Апетова С. 

22. «Оқушылардың 

функционалдық 

сауаттылығын дамыту: 

ізденіс, тәжірибе, нәтиже» 

Оқыту  

семинары 

Аудандық, қалалық 

әдіскерлер мен 

педагогтары 

Түркістан Желтоқсан  Апетова С. 

Аблаева А. 

23. Әлеуметтік педагогтерді 

кәсіби іс-әрекетке 

даярлаудың  әдістемесі 

Семинар-кеңес ТжКБ ұйымдарының 

әлеуметтік педагогтері, 

әдіскерлері 

62 

Түркістан Ақпан             

 

Жунисова Н 

Дайырбекова Г 

Айтбаев М. 

 

24. Демонстрациялық 

емтихандарды 

ұйымдастыру және өткізу 

әдістемесі 

Семинар- кеңес Колледждердің оқу-ісі 

жөніндегі,оқу өндірістік 

ісі жөніндегі 

орынбасарлары,  

әдіскерлер 

62 

Түркістан Ақпан             

                                                                                                                               

Жунисова Н 

Султанбеков О 

Бегимова М 

Дуйсебаева Ж  

25. ТжКБ ұйымдарында 

клубтардың жұмысы  ( 

«Дебат» клубы, «Ашық 

жүрек» клубы, «Саналы 

ұрпақ» клубы, «Саламатты 

жастар» клубы) 

Семинар-кеңес Колледждердің тәрбие-ісі 

жөніндегі 

орынбасарлары,жастар 

инспектрі, топ 

кураторлары, Облыстық 

«Жастар ресурстық 

орталығы» өкілдері 

62 

Түркістан Ақпан             

 

          Жунисова Н 

Дуйсебаева Ж 

Бегимова М 

 

 

 

 

26. «Worldskills  стандарттары 

бойынша аймақтық 

чемпионаттарды 

ұйымдастыру және өткізу 

процесінің негізгі 

Оқыту семинары 

/онлайн/ 

Құзыреттіліктер бойынша 

педагогтер, эксперттер 

қауымдастығы 

Түркістан Ақпан 

 

Жунисова Н. 

әдіскерлер 
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аспектілері». 

27. ТжКБ беру оқу 

орындарында ұлттық 

құндылықтарға тәрбиелеу 

мәселелері 

Оқыту  

семинары 

ТжКБ ұйымдарының 

тәрбие ісі жөніндегі 

орынбасарлары,топ 

кураторлары 

62 

Түркістан Мамыр                      Жунисова Н. 

Дайырбекова Г. 

Айтбаев М. 

28. «Жас мамандардың 

әлеуетін көтеру: гранттар 

мен жобалар» 

Семинар 

 кеңес 

ТжКБ жас педагогтері, 

жоғары курс студенттері 

62 

Түркістан Мамыр                      Дуйсебаева Ж. 

Жунисова Н. 

 

29. «Бізбен бірге саяхаттаңыз» 

Түркістан облысындағы 

ерекше қорғалатын 

аумақтарға экологиялық  

семинар-экскурсия  

Семинар-экскурсия «Туризм» құзыреттілігіне 

енетін ТжКБ 

ұйымдарының өндірістік 

оқу ісі жөніндегі 

орынбасарлары, 

құзыреттілікке жауапты 

мамандар, арнайы пән 

оқытушылары 

30 

Түлкібас 

агробизнес және 

саяхат колледжі 

Мамыр                      Жунисова Н. 

Султанбеков О. 

Дуйсебаева Ж. 

Бегимова М. 

 

 

30. «Педагогикалық қызметті 

тиімді әдістемелік 

қамтамасыз етудің 

аспектілері» 

Оқыту 

 семинары 

ТжКБ 

Оқу-ісі жөніндегі 

орынбасарлары, 

әдіскерлер 

62  

Түркістан Қыркүйек 

  

Жунисова Н. 

Дуйсебаева Ж. 

Дайырбекова Г. 

31. Worldskills стандарттарын 

оқыту үрдісіне енгізу 

жолдары 

Оқыту 

 семианры 

Колледждердің оқу-ісі 

жөніндегі орынбасарлары, 

арнайы пән оқытушылары 

62 

Түркістан Қыркүйек 

  

Жунисова Н 

Султанбеков О. 

Айтбаев М. 

Бегимова М. 

32. Жалпы білім беру 

жүйесінде кітап оқу 

мәдениетін терең 

қалыптастырудың 

әдістемесі 

Оқыту  

семинары 

Әдіскерлер, мектеп, 

колледж кітапханашылары 

62 

Түркістан Қараша 

 

Жунисова Н. 

Бегимова М. 

Темірбаева А. 

Дайырбекова Г. 

33. ТБА оралған балаларды 

психологиялық оңалту: 

мәселелер мен шешу 

жолдары 

Жеке кеңес Педагог-психологтар Түркістан Тоқсан 

сайын 

Жабаш Н. 

Тлеубердиева Г. 

 

34. «Отбасылық сауаттылық: 

баланың оқу мәдениетіне 

Оқыту 

 семинары 

Әдіскер, 

Кітапханашылар-60 

Түркістан Ақпан 

 

Жабаш Н. 

Темирбаева А 
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ата-ананың қосатын үлесі» 

35. «Отбасы тәрбиесін 

ұйымдастырудың 

педагогикалық-

психологиялық негіздері» 

Аймақтық оқыту 

семинары 

ДТЖО. 

мектеп-психологтары 

Түркістан Ақпан  

 

Жабаш Н. 

Басқараева Р. 

Тлеубердиева Ғ. 

36. «Инклюзивті  білім беру 

үдерісінде түзету-дамыту 

кезеңіндегі әдістемесі» 

Оқыту  

семинары 

 

Дефектолог, логопед 

мамандары-30 

 

Түркістан Ақпан  Жабаш Н. 

Мусабаева М. 

37. Жаңартылған білім 

бағдарламасы аясында 

«Өзін-өзі тану» пәнінің  

жүргізілу талаптарының 

сақталуы 

Әдістемелік  

көмек 

Қ/аудандық адами әлеуетті 

дамыту бөлімдерінің 

әдіскерлері, жұмысшы топ 

мүшелері  

Түркістан Ақпан  Жабаш Н. 

Каймолдаева Б. 

38. Әлеуметтік педагогтерді 

кәсіби іс-әрекетке 

даярлаудың әдістемесі 

Семинар  

кеңес 

ТжКБ ұйымдарының 

әлеуметтік педагогтері, 

әдіскерлер -62 

Түркістан Ақпан  Жабаш Н. 

Алимбекова Г 

Жунисова Н 

39. Кәмелетке толмағандар 

арасында аутодеструктивті 

мінез-құлықтың алдын алу 

және болдырмау 

жұмыстарын күшейтудегі 

педагог-психологтің рөлі 

 

 

Әдістемелік  

көмек 

 

Педагог-психологтар – 50  

Түркістан Наурыз  

Жабаш Н. 

Тлеубердиева Г. 

Омарова Б. 

40. Оқушылардың жазғы 

демалысын ұйымдастыру 

жолдары  

Семинар-кеңес Әдіскерлер,сынып 

жетекшілер, тәлімгерлер 

40 

Түркістан Мамыр айы  

 

Жабаш Н. 

Ерсұлтанов А. 

Тлеулиев А. 

41. Сынып жетекшісінің ата-

аналармен жүргізілетін 

жұмыстардың формалары 

мен әдістері 

Аудандық оқыту 

семинары 

(дөңгелек үстел)  

Тәрбие әдіскерлері, 

ДТЖО 

ата-аналар комитетінің 

төрағалары, төрайымдары 

– 50  

Түркістан Мамыр 

  

Жабаш Н. 

Басқараева Р. 

 

42. «Мектепке дейінгі білім 

беру ұйымдарында ерекше 

білім алуға қажеттілігі бар 

балалардың дүниетанымын 

дамыту» 

Әдістемелік  

көмек 

Дефектолог, логопед және 

балабақша тәрбиешілер 

мамандары-30 

Түркістан Мамыр Жабаш Н. 

Мусабаева М. 

Кеутаева З. 

Рыскулбекова Г. 

43. «100 кітап жобасының  

мектеп кітапханаларында 

ұйымдастырылуы мен 

Оқыту 

 семинары 

Әдіскерлер, кітапхана 

мамандары – 30 

Түркістан Мамыр 

 

Жабаш Н. 

Темирбаева А. 
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дамуы» 

44. Техникалық және кәсіптік 

білім беру ұйымдарында 

«Өзін-өзі тану» пәні басқа 

пәндермен ықпалдастыру 

Әдістемелік көмек 

семинар 

Техникалық және кәсіптік 

білім беру ұйымдарында 

«Өзін-өзі тану» пәні 

мұғалімдері 

Түркістан Мамыр Тлеулиев С. 

Каймолдаева Б. 

45. Тәрбиесінде қиындық 

келтіретін оқушылармен 

жұмыс жасаудағы 

әлеуметтік педагогикалық 

әдіс тәсілдері  

Аймақтық оқыту 

семинары 

Әдіскерлер, 

ДТЖО, 

Әлеуметтік педагогтар - 

60 

Түркістан Қыркүйек 

 

Жабаш Н. 

Басқараева Р. 

Алимбекова Г. 

 

46. Халықаралық 

зерттеулермен сынақтарға 

дайындық барысында ата-

анаға кеңес 

Жеке кеңес    Педагог-психологтар  Түркістан Қыркүйек Жабаш Н. 

Тлеубердиева Г. 

Омарова Б. 

47. Сыныптан тыс іс-

шараларды өткізу 

әдістемесі 

Аймақтық 

оқыту семинар 

Әдіскерлер,сынып 

жетекшілер 

60 

Түркістан Қыркүйек  Жабаш Н. 

Ерсұлтанов А. 

48. Қосымша білім беру 

жүйесінде балалардың 

көркем эстетикалық 

тәрбиесін ұйымдастыру 

Оқыту 

 семинар 

Әдіскерлер қосымша білім 

беру педагогтары – 30   

Түркістан Қыркүйек  

 

Тлеулиев С. 

 

 

49. «Өзін-өзі тану» пәні 

арқылы оқушыларға салт-

дәстүр мен ұлттық 

құндылықтарды үйрету 

Ақпараттық 

 семинар 

Өзін-өзі тану пәні 

әдіскерлері, 

білім беру ұйымдарының 

мұғалімдері – 40  

Түркістан Қараша Тлеулиев С. 

Каймолдаева Б. 

 

50. Жаңа форматтағы ата-

аналар  

жиналысының өткізілу 

формасы мен әдістері 

Әдістемелік көмек 

көрсету  

семинары 

Әдіскерлер, 

ДТЖО. 

Сынып жетекшілер – 40  

Түркістан Қараша Жабаш Н. 

Басқараева Р. 

51. Жаңартылған білім 

бағдарламасы аясында 

«Өзін-өзі тану» пәнінің  

жүргізілу талаптарының 

сақталуы 

Оқыту семинары  Өзін-өзі тану пәні 

әдіскерлері, 

білім беру ұйымдарының 

мұғалімдері - 40 

Түркістан Желтоқсан Тлеулиев С. 

Каймолдаева Б. 

52. «Көркем әдебиетке деген 

қызығушылықты арттыруға 

психологиялық кеңес беру 

жолдары» 

Оқыту семинары Кітапхана мамандары, 

педагог-психологтар – 50  

Түркістан Қазан Жабаш Н. 

Темирбаева А.  

Тлеубердиева Г. 
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3.4. «TOnline adisker» 

 

№ Іс-шара атауы Өткізілу формасы Қатысушылар санаты Өткізілу орны Өткізілу 

мерзімі 

Жауаптылар 

1. «Оқытудың жаңа 

әдістері арқылы 

фукнционалдық 

сауаттылықты 

дамыту» 

Ақпараттық сағат  

 

 

мектеп директорларының 

оқу-әдістемелік  жұмыстар  

жөніндегі орынбасарлар, ӘБ 

жетекшілері, облыс 

педагогтері 

Түркістан 

 ББДО 

Қаңтар Айкозова Д. 

Жунисова Н. 

Кульбаева Г. 

Тойшиева Ж. 

Апетова С. 

2. «Мұғалімдердің 

тәжірибелік-

эксперименттік 

жұмысын 

ұйымдастыру 

әдістемесі» 

Ақпараттық сағат Мектеп директорлары 

мектеп директорларының 

инновациялық  жұмыстар  

жөніндегі орынбасарлар 

Түркістан 

ББДО 

Ақпан Тоишыбеков Р. 

Алтынбеков Р. 

Жабаш Н. 

Тлеулиев С. 

Нуржанова К. 

3. «Мұғалімнің кәсіби 

құзыреттілігін 

қалыптастыруда 

мектептің әдістемелік 

бірлестігінің қызметі» 

Ақпараттық сағат Мектеп директорлары 

мектеп директорларының 

оқу-әдістемелік  жұмыстар  

жөніндегі орынбасарлар, ӘБ 

жетекшілері 

Түркістан 

ББДО 

Наурыз Айкозова Д. 

Жунисова Н. 

Кульбаева Г. 

Тойшиева Ж. 

Апетова С. 

4. «Оқу-тәрбие 

жұмысын 

ұйымдастыруда 

шағын жинақты 

мектеп басшыларын 

консультациялық-

әдістемелік қолдау» 

Ақпараттық сағат Мектеп директорлары 

мектеп директорларының 

орынбасарлары 

Түркістан 

ББДО 

Сәуір Тоишыбеков Р. 

Алтынбеков Р. 

Жабаш Н. 

Тлеулиев С. 

Нуржанова К. 

5. «Жазғы мектепті 

ұйымдастырудың 

әдістемелік 

аспектілері» 

Ақпараттық сағат Мектеп директорлары 

мектеп директорларының 

оқу-әдістемелік  жұмыстар  

жөніндегі орынбасарлар, ӘБ 

жетекшілері, пән мұғалімдер 

Түркістан 

ББДО 

Мамыр Айкозова Д. 

Жунисова Н. 

Кульбаева Г. 

Тойшиева Ж. 

Апетова С. 

6. «Жасөспірімнің 

кәсіби болашағын 

қалай таңдауға 

болады: оқушының, 

Ақпараттық сағат Мектеп директорлары 

мектеп директорларының 

оқу-әдістемелік  жұмыстар  

жөніндегі орынбасарлар, пән 

Түркістан 

ББДО 

Тамыз Тоишыбеков Р. 

Алтынбеков Р. 

Жабаш Н. 

Тлеулиев С. 
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ата-ананың, 

педагогтың 

ұстанымы» 

мұғалімдер, ата-аналар Нуржанова К. 

7. 2022-2023 оқу 

жылында оқу 

процесін 

ұйымдастырудың 

ерекшеліктері 

Ақпараттық сағат Мектеп директорлары 

мектеп директорларының 

оқу-орынбасарлары, ӘБ 

жетекшілері, пән мұғалімдер 

Түркістан 

ББДО 

Қыркүйек Айкозова Д. 

Жунисова Н. 

Кульбаева Г. 

Тойшиева Ж. 

Апетова С. 

8. «Заманауи білім беру 

кеңістігіндегі тәрбие 

жұмысы» 

Ақпараттық сағат Мектеп директорлары 

мектеп директорларының 

тәрбие  жұмыстар  жөніндегі 

орынбасарлар, сынып 

жетекшілер, ата-аналар 

Түркістан 

ББДО 

Қазан Тоишыбеков Р. 

Алтынбеков Р. 

Жабаш Н. 

Тлеулиев С. 

Нуржанова К. 

9. Облыстық  байқаулар 

мен педагогикалық 

шеберлік 

фестивальдері 

жеңімпаздарының 

тәжірибесін 

таныстыру 

Ақпараттық сағат Өңір педагогтері Түркістан 

ББДО 

Қараша Айкозова Д. 

Тоишыбеков Р. 

кафедра 

меңгерушілері 

әдіскерлер 

10. Республикалық, 

халықаралық  

байқаулар мен 

педагогикалық 

шеберлік 

фестивальдері 

жеңімпаздарының 

тәжірибесін 

таныстыру 

Ақпараттық сағат Өңір педагогтері Түркістан 

 ББДО 

Желтоқсан Айкозова Д. 

Тоишыбеков Р. 

кафедра 

меңгерушілері 

әдіскерлер 

 

 

 

3.5. Кадрлық әлеуетті дамыту. Педагог мәртебесін арттыру (орталық кафедралардың онкүндіктері) 

 

№ Іс-шара атауы Өткізілу формасы Қатысушылар санаты Өткізілу орны Өткізілу 

мерзімі 

Жауаптылар 

1. «Балабақша мен бастауыш 

білім сатысынң 

Конференциялар, шебер-

сыныптар, дөңгелек 

Өңір педагогтері Өңір аумағында Ақпан Кульбаева Г. 
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сабақтастығы және білім 

берудегі формалар» 

үстелдер, байқаулар, 

семинарлар т.б. 

2. «Кәсіптік білім 

теориясының өндірістік 

орындарда тиімді 

қолданылуы: Білім. 

Технология. Тәжірибе» 

Конференциялар, шебер-

сыныптар, дөңгелек 

үстелдер, байқаулар, 

семинарлар т.б. 

Өңір педагогтері Өңір аумағында Мамыр Жунисова Н. 

3. «Дене шынықтыру және 

АӘТД пән мұғалімдерінің 

құзыреттілігін арттыру» 

Конференциялар, шебер-

сыныптар, дөңгелек 

үстелдер, байқаулар, 

семинарлар т.б. 

Өңір педагогтері Өңір аумағында Тамыз Тлеулиев С. 

 

4. «Адам әлеуетінің рухани 

даму траекториясы» 

Конференциялар, шебер-

сыныптар, дөңгелек 

үстелдер, байқаулар, 

семинарлар т.б. 

Өңір педагогтері Өңір аумағында Тамыз Алтынбеков Р. 

5. «Тілді сапалы оқыту – 

мемлекеттікті 

қалыптастырушы фактор 

ретінде» 

Конференциялар, шебер-

сыныптар, дөңгелек 

үстелдер, байқаулар, 

семинарлар т.б. 

Өңір педагогтері Өңір аумағында Қыркүйек Апетова С. 

6. «Цифрландыру – білім 

берудегі жаңа негізгі 

бағыт» 

Конференциялар, шебер-

сыныптар, дөңгелек 

үстелдер, байқаулар, 

семинарлар т.б. 

Өңір педагогтері Өңір аумағында Қазан Нуржанова К. 

7. «Технологиясы дамыған 

ақпараттық қоғамда 

ұлттық құндылықтарды 

дәріптеу» 

Конференциялар, шебер-

сыныптар, дөңгелек 

үстелдер, байқаулар, 

семинарлар т.б. 

Өңір педагогтері Өңір аумағында Желтоқсан Жабаш Н. 

 

8. «Құзыретті мұғалім – 

білімді ұлт кепілі» 

Конференциялар, шебер-

сыныптар, дөңгелек 

үстелдер, байқаулар, 

семинарлар т.б. 

Өңір педагогтері Өңір аумағында Желтоқсан  Тойшиева Ж. 

 

3.6. Әдіскерлердің, педагогтердің шығармашылық  әлеуетін дамыту  / конференциялар,  тәжірибелік семинарлар, форумдар, байқаулар, 

фестивальдар/ 

 

№ Атауы  Қатысушылар санаты, саны Өткізілу орны Өткізілу мерзімі Жауаптылар 

1. Халықаралық конференция: 
"Ғылым және білім: жаһандық 

Түркістан облысы, Республика, көрші 

мемлекеттерден Халықаралық 
Түркістан Қыркүйек Тоишыбеков Р. 

кафедра 
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трансформация жағдайындағы 

мәселелері"  

конференцияға Ресей, Өзбекстан, 

Қырғызстан, Түркия, Тәжікстан 

елдері білім беру ұйымдарының 

педагог-мамандары, ізденуші жас 

ғалымдары мен зерттеушілері 

қатысады деп күтілуде. Қатысушылар 

саны - 500 

меңгерушілері 

2. Республикалық ғылыми-

практикалық конференция: 

«Ахмет Байтұрсынұлы – 

ұлттың ұлы ұстазы»  

ТО БДО, ҰБА,  

А.Байтұрсынов ат. Тіл білімі 

институты, 

аудандық, қалалық ӘК 

меңгерушілері мен әдіскерлері,  

облыс педагогтары 

Түркістан Наурыз  Тоишыбеков Р. 

Апетова С. 

кафедра әдіскерлері 

3. Халқаралық ғылыми-

тәжірибелік конференция: 

«Көптілді білім беру 

жағдайында ана тілін оқытуды 

жетілдіру» 

ТО БДО  

«Өрлеу» ПКБАИ 

аудандық, қалалық ӘК 

меңгерушілері мен әдіскерлері,  

облыс педагогтары 

Түркістан Наурыз  Тоишыбеков Р. 

Апетова С. 

кафедра әдіскерлері  

 

 

4. Облыстық конференция: 

«Рухани жаңғыру» - ұлттық 

өрлеудің ұлы күші»  

Тарих пәні әдіскерлері мен 

мұғалімдері 

Түркістан 

ББДО 

Мамыр  Тоишыбеков Р. 

Тойшиева Ж. 

Усенбеков М. 

5. Облыстық конференция: 

«Әлеуметтік психологиялық 

қызметтің өзекті мәселелері» 

Тәрбие ісі жөніндегі 

орынбасарлар, сынып 

жетекшілер,педагог-психологтар, 

әлеуметтік педагогтар, 

дефектологтар, қосымша білім 

беру педагогтары, ата-аналар - 300 

Түркістан  Сәуір Тоишыбеков Р. 

Жабаш Н. 

кафедра әдіскерлері 

6. Тәжірибелік семинар-

презентация 

(Шығармашылық есеп) 
«Worldskills Turkistan» өңірлік 

чемпионатына дайындық 

жұмыстарының барысы 

Бас сарапшылар, қатысушы 

студенттер 

62 

Кентау 

№7 колледж 

Сәуір Айкозова Д. 

Жунисова Н. 

 

 

7. Тәжірибелік семинар: 

«Ағылшын тілі сабақтарында 

жаңа әдіс-тәсілдер арқылы 

оқушылардың 

Аудандық, қалалық әдіскерлер мен 

педагогтары 

Түркістан Ақпан  Айкозова Д. 

Апетова С. 
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қызығушылығын арттырудың 

жолдары» 

8. Тәжірибелік семинар: 

«Алтын белгіге үміткер 

оқушыларды дайындаудың 

негізгі бағыттары» 

Аудандық, қалалық әдіскерлер мен 

педагогтары 

Жетісай Ақпан Айкозова Д. 

Апетова С. 

9. Тәжірибелік семинар: « Орыс 

тілі мен әдебиеті пәнінің жас 

мамандарына әдістемелік 

сүйемелдеу» 

Орыс тілі мен әдебиеті пәнінің 

әдіскерлері, МО жетекшілері  мен 

мұғалімдері 

Қазығұрт 

«Болашақ» МГ 

Ақпан  Айкозова Д. 

Апетова С. 

10. Тәжірибелік семинар: 

«Оқушылардың оқылым 

дағдысын дамытуда «Оқуға 

құштар мектеп» жобасының 

тиімділігі» 

Өзбек тілі мен әдебиеті пәні 

мұғалімдері 

Сауран  

 «Иқан» ЖОМ 

Ақпан Айкозова Д. 

Апетова С. 

11. Тәжірибелік семинар:Ауыл 

мен қала мектебі жағдайында 

білім беру спасын қамтамасыз 

етудің дидактикалық негіздері 

Аудандық, қалалық әдіскерлер мен 

педагогтары 

Төлеби Ақпан Айкозова Д. 

Апетова С. 

12. Тәжірибелік 

семинар:Үлгерімі төмен білім 

алушылармен жұмыс жасау 

ерекшеліктері 

Өзбек тілі пәні мұғалімдері Кентау Мамыр  Айкозова Д. 

Апетова С. 

13. Тәжірибелік семинар:Орыс 

тілі мен әдебиеті сабағында 

оқушылардың функционалдық 

сауаттылығын қалыптастыру 

және бағалау 

Орыс тілі мен әдебиеті пәнінің 

әдіскерлері мен мұғалімдері 

Сарыағаш  Қыркүйек Айкозова Д. 

Апетова С. 

14. Тәжірибелік семинар: 

«Мұғалімдерге педагогикалық 

білімін өз бетінше көтеру 

жолдарын үйрету, өзара кәсіби 

бәсекелестік орнату 

жолдарының әдістемесі» 

Аудандық, қалалық әдіскерлер мен 

педагогтары 

Қазығұрт Қыркүйек Айкозова Д. 

Апетова С. 

15. Тәжірибелік семинар: «Қазақ 

тілі мен әдебиеті пәнін  

оқытуда оқушылардың сөйлеу 

дағдыларын қалыптастырудың 

Аудандық, қалалық әдіскерлер мен 

педагогтары 

Мақтаарал Қыркүйек Айкозова Д. 

Апетова С. 
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тиімді әдістері» 

16. Тәжірибелік семинар: 

«Көркем әдебиетті оқуға 

қызығушылық оятуда әңгіме 

дебаттың ролі» 

Өзбек тілі мен әдебиеті пәні 

мұғалімдері 

Төлеби Желтоқсан  Алиакбарова Ш. 

17. Тәжірибелік семинар 
«Көпфункционалдық және 

интерактивтік орта –қазіргі 

заманғы баланың даму 

ортасы» 

Аудандық, қалалық білім 

бөлімдерінің әдіскерлері мен 

бастауыш сынып мұғалімдері (60) 

Созақ Сәуір Кульбаева Г. 

Жолдасбекова Ж.. 

Касымбаева Б. 

 

18. Эксперимент алаңын 

қорытындылау «Мектепке 

дейінгі ұйым бітірушісінің 

бейнесі» 

Мектепке дейінгі ұйым 

педагогтері мен тәрбиешілері және 

мектепалды даярлық сынып 

тәрбиешілері (50) 

Түлкібас 

Қарлығаш» 

МКҚК 

Сәуір Кульбаева Г. 

Кеутаева З. 

Рыскулбекова Г. 

 

19. Тәжірибелік 

семинар.«Тәуелсіз елдің 

балғындары»  

 «Мектепке дейінгі мекемеде 

инновациялық әдістерді тиімді 

пайдалану» .«Жаңартылған 

білім беру мазмұны бойынша 

оқытудағы әдіс-тәсілдер» 

Мектепке дейінгі ұйым 

педагогтері мен тәрбиешілері және 

мектепалды даярлық сынып 

тәрбиешілері (150) 

 

Түлкібас 

«Таңшолпан»МК

ҚК 

 «Мерей» МКҚК 

«Айзере» МКҚК 

Мамыр Кульбаева Г. 

Кеутаева З. 

Рыскулбекова Г. 

 

20. Эксперимент алаңын 

қорытындылау «Мектепке 

дейінгі ұйымда экологиялық 

тәрбие мен білім беруде 4К 

моделінің орын алуы» 

Мектепке дейінгі ұйым 

педагогтері мен тәрбиешілері және 

мектепалды даярлық сынып 

тәрбиешілері (50) 

Түлкібас 

«Алтын ұя» 

МКҚК 

 

Мамыр Кульбаева Г. 

Кеутаева З. 

Рыскулбекова Г. 

 

21. Тәжірибелік семинар «Заттық 

–кеңістік орта құруда 

балалардың эмоционалдық 

дамуына  тәсілді күшейту 

және баланың 

қызығушылығын арттырудың 

тиімді жолдары» 

Мектепке дейінгі және 

мектепалды даярлық сыныптар 

мен топтар тәрбиешілері  (60) 

 

Ордабасы 

«Бәйтерек» жом, 

С.Нұрмағанбетов 

атындағы жом, 

Ш.Уалиханов 

мектеп-

гимназиясы 

базасы 

Қазан Кульбаева Г. 

Кеутаева З. 

Рыскулбекова Г 

22. Тәжірибелік семинар: 

«Бастауыш сыныпта оқу 

сауаттылықты арттыруда 

Аудандық, қалалық білім 

бөлімдерінің әдіскерлері мен 

бастауыш сынып мұғалімдері (60 

Төлеби 

№8 мектеп 

Қазан Кульбаева Г. 

Жолдасбекова Ж. 

Касымбаева Б. 
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оқушыларды өз бетімен 

жұмыс істеуге дағдыландыру» 

23. Тәжірибелік семинар: 
«Халық ауыз әдебиеті мектеп 

жасына дейінгі балаларды 

рухани адамгершілікке 

тәрбиелеу негіздері» 

Аудандық, қалалық білім 

бөлімдерінің әдіскерлері 

мектепке дейінгі ұйым 

тәрбиешілері 

(60) 

Төлеби 

Мағжан бөбекжай 

балабақшасы 

Қазан 

 

Кульбаева Г. 

Кеутаева З. 

Рыскулбекова Г. 

24. Тәжірибелік семинар: 
«Информатика пәнін ағылшын 

тілінде оқытуда көптілді 

компоненттерін кіріктіре 

оқытудың тиімді жолдары» 

Информатика 

пән әдіскерлері, мұғалімдері 

Түлкібас 

Сайрам 

Төлеби 

Ақпан Саипов Д. 

25. Тәжірибелік семинар: 
«Оқыту үдерісінде біріккен 

топтық жұмыстардың 

мүмкіндіктерін тиімді қолдану 

арқылы мұғалімнің кәсіби 

құзыреттілігін арттыру» 

Математика пән әдіскерлері мен 

мұғалімдері 

Түркістан Ақпан 

 

Усенов Т. 

26. Тәжірибелік семинар: 
«Сабақты зерттеуден іс-

әрекетті зерттеуге өту» 

Биология пәні әдіскерлері, 

ассоциация мүшелері, пән 

мұғалімдерімен 

Түркістан 

ӘО 

 

Наурыз Тәжібаева Қ. 

27. Тәжірибелік семинар: 
«Музыка сабағында 

оқушыларды ән және 

аспаптық мәдениетке баулу 

әдістері» 

Музыка пәні мұғалімдері мен 

әдіскерлері 

Бәйдібек Наурыз Архабаев Н. 

28. Тәжірибелік семинар: 
«Ұлттық құндылықтарды 

сақтай отырып, сабақ өту 

тиімділігін арттыру жолдары» 

Эстетикалық бағыттағы пән 

мұғалімдері 

Мақтарал 

 

Сәуір 

 

Архабаев Н. 

29. Тәжірибелік семинар: 
«Химия, география пәндерінен 

білім сапасын арттырудың 

тәжірибелік негіздері» 

Химия география пән әдіскерлері 

мен мұғалімдері 

 

Төлеби 

 

Сәуір 

 

Керимбекова А. 

Тойшиева Ж. 

 

 

30. Тәжірибелік семинар: 
«Химия, география пәндерінен 

медиа технологиялық әдіс-

тәсілдерді сабақ барысында 

Химия,география  пәні әдіскерлері 

мен мұғалімдері 

 

Сарыағаш 

 

Қазан 

 

Керимбекова А. 

Тойшиева Ж. 
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пайдалану» 

31. Тәжірибелік семинар: 
«Төңкерілген оқу» 

технологиясын қолданудағы 

оқыту мен оқудың әдіс-

тәсілдері 

Математика пән әдіскерлері мен 

мұғалімдері 

Түркістан Қазан Усенов Т. 

32. Тәжірибелік семинар:  
«Тәрбие жұмысын дәстүрлік 

пен жаңашылдықты үндестіре 

отырып ұйымдастыру» 

 

Әдіскерлер,ДТЖО, 

сынып жетекшілер  

 

Ордабасы  ауданы 

 

Мамыр 

 

Жабаш Н. 

Басқараева Р. 

Ерсұлтанов А. 

 

33. Тәжірибелік семинар:  
 «Оқуға құштар мектеп» 

жобасын жүзеге асыру 

мақсатында жас ұрпақты 

рухани және интеллектуалдық 

дамыту құралы ретінде кітап 

оқуға баулу жолдары 

Әдіскерлер, 

кітапханашылар - 60 

Созақ  

(Бәйдібек, Кентау, 

Түркістан, 

Сауран) 

Қараша  Темирбаева А. 

34. Тәжірибелік семинар:  
 «Жалпы білім беру 

ұйымдарындағы 

педконсилиум жұмысын 

жандандыру жолдары» 

Дефектолог, логопед 

ПМП кенесінің мамандары-60 

Сайрам (Келес, 

Сарыағаш, 

Қазығұрт)  

Қараша  Мусабаева М. 

35. Тәжірибелік семинар:  
 «Тәлімгерлердің «Жас ұлан» 

ұйымының жұмысын 

жандандырудағы рөлі» 

Тәлімгерлер – 30   

 

Отырар 

ауданы 

Желтоқсан  Басқараева Р. 

Жабаш Н. 

Ерсұлтанов А. 

36. Тәжірибелік семинар:  
 «Ерекше қажеттіліктері бар 

балаларға әлеуметтік-

психологиялық қолдау 

көрсету» 

Дефектолог, логопед  

60 

Түркістан қаласы Желтоқсан  Мусабаева М. 

37. Тәжірибелік семинар:  
Білім беру мекемелеріндегі 

балаларға әлеуметтік 

педагогикалық қолдау көрсету 

жұмыстарының әдістемесі 

Әдіскерлер, 

Әлеуметтік педагогтар-30 

Сауран 

(Түркістан, 

Кентау) 

Желтоқсан  Алимбекова Г. 

38. Аймақтық дөңгелек үстел: 
«Ерекше қажеттіліктері бар 

Дефектолог, логопед мамандары -

60 

Сарыағаш (Келес, 

Жетісай, 

Қазан Мусабаева М. 
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балаларға психологиялық-

педагогикалық және 

әлеуметтік сүйемелдеудің 

маңыздылығы» 

Шардара, 

Мақтаарал, 

Қазығұрт) 

39.  Тәжірибелік семинар:  
 «Жасөспірімдердің арасында өз-

өзіне қол жұмсаудың алдын алу» 

тақырыбында облыстық семинар  

Педагог-психологтар - 100 Мақтаарал Ақпан Омарова Б 

Тілеубердиева Ғ 

40.  Тәжірибелік семинар:  
 «Жасөспірімдердің арасында өз-

өзіне қол жұмсаудың алдын алу» 

бойынша аймақтық (Төлеби, 

Сайрам, Қазығұрт)  семинар 

Педагог-психологтар - 100 Төлеби Сәуір Омарова Б 

Тілеубердиева Ғ 

41.  Тәжірибелік семинар:  
 «Жасөспірімдердің арасында өз-

өзіне қол жұмсаудың алдын алу» 

тақырыбында облыстық семинар  

Педагог-психологтар - 100 Сайрам Қыркүйек Омарова Б 

Тілеубердиева Ғ 

42. Оқыту семинар: «Дене 

шынықтыру пәні 

мұғалімдерінің ІТ 

сауаттылығын арттыру» 

Дене шынықтыру пәні бірлестік 

жетекшілері 

 қазан К.Нуржанова 

Кафедра әдіскерлері 

43. Оқыту семинар: «Оқу 

үдерісінде электрондық 

қосымшаларды (СД диск, 

платформа) қолданудың 

тиімділігі» 

Бастауыш сынып және 

информатика педагогтері 

Арыс, 

Отырар,Ордабасы

, Шардара, Келес, 

Сауран 

Ақпан Нуржанова К 

Кафедра әдіскерлері 

44. Оқыту семинар: «1-сыныпқа 

арналған «Цифрлық 

сауаттылық» оқу-әдістемелік 

кешенінің мазмұнына» 

түсіндірме 

Бастауыш сынып және 

информатика педагогтері 

Түркістан, Кентау, 

Түлкібас, Созақ, 

Сайрам, Бәйдібек 

Ақпан Нуржанова К 

Кафедра әдіскерлері 

45. Семинар-презентация: 

«Заманауи ақпараттық 

технологиялар арқылы сапалы 

білім беру» 

жалпы білім беретін педагогтер Сауран, Шардара, 

Түркістан 

Наурыз Мавленов Н 

Жолдасбаева Г 
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46. Семинар-презентация: 

«Инновация арқылы білім 

сапасына» 

жалпы білім беретін педагогтер  Кентау, 

Сарыағаш, Созақ, 

Бәйдібек  

Сәуір Мавленов Н 

Жолдасбаева Г 

47. «Жас маман» жобасы» 

облыстық форум 

Техникалық және кәсіптік білім 

беру ұйымдарының басшылары, 

әлеуметтік серіктестер, колледж 

педагогтері, ата-аналар, мектеп 

оқушылары -200 

Түркістан жоғары 

көпсалалы, қол 

өнер колледжі 

Мамыр 

 

Жунисова Н 

кафедра әдіскерлері 

48. Байқау: «Жаңа мектепке-

жаңашыл ұстаз» 

Мектепке дейінгі және бастауыш 

білім беру ұйымдарының 

педагогтері-34 

Түркістан  Ақпан 

 

Тоишыбеков Р. 

Кульбаева Г. 

кафедра әдіскерлері 

49. Байқау: «Педагогикалық 

идеядлар фестивалі» 

Мектепке дейінгі және 

мектепалды даярлық топтар мен 

сыныптар тәрбиешілері, 

педагогтер орта білім беру 

ұйымдарының бастауыш 

мұғалімдері-51 

Түркістан Қараша 

 

Тоишыбеков Р. 

Кульбаева Г. 

кафедра әдіскерлері  

 

50. Облыстық чемпионат: 
«Worldskills Түркістан  -2022»  

Арнайы пән оқытушылар, 

өндірістік шеберлері 

 

Әр сала бойынша 

колледж 

базаларында 

Сәуір 

 

Тоишыбеков Р. 

Жунисова  Н 

кафедра әдіскерлері 

51. Байқау: «Үздік шебер»  

(Салалар бойынша) 

Арнайы пән оқытушылары, 

өндірістік шеберлері - 100 

Д.Қонаев 

атындағы 

аграрлық-

техникалық 

колледжі 

(Ауылшаруашылы

ғын 

механикаландыру 

саласы бойынша) 

Кентау 

көпсалаллы 

колледжі 

(электромантажда

у саласы 

бойынша) 

Түркістан жоғары 

көпсалалы қол 

өнер  колледжі (IT  

Мамыр 

 

Тоишыбеков Р. 

        Жунисова Н. 

кафедра әдіскерлері 
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саласы бойынша) 

Түркістан 

көпсалалы-

техникалық 

колледжі 

(Тамақтандыру 

саласы бойынша) 

52. Байқау: «Поэзия әлемі» 

көркем шығарма, жазба 

жұмыстарының  

Қазақ, орыс, ағылшын, өзбек, 

тәжік тілі пәні мұғалімдері 

Түркістан 

ББДО 

Ақпан, желтоқсан 

 

Пән әдіскерлері 

53. Пән мұғалімдерінің 

олимпиадасы – 2022  

Математика, химия, физика, 

биология, тарих, география, 

информатика, көркем еңбек, қазақ, 

орыс, ағылшын, өзбек, тәжік тілі 

пәні мұғалімдері 

Түркістан 

ББДО 

Наурыз Тоишыбеков Р. 

Тойшиева Ж. 

Апетова С. 

пән әдіскерлері 

54. Байқау: «Ыбырай жазулары»  Қазақ, орыс, ағылшын, өзбек, 

тәжік тілі пәні мұғалімдері 

Түркістан 

ББДО 

Қараша Пән әдіскерлері 

55. Байқау: «Табысты менеджер -

2022»  

Мекеме басшыларпы - 50 Түркістан 

ББДО 

Ақпан Тоишыбеков Р. 

Алтынбеков Р. 

кафедра әдіскерлері 

56. Байқау: «Үздік әдістемелік 

кабинет - 2022»  

ӘК меңгерушілері - 17 Түркістан 

ББДО 

Қараша Тоишыбеков Р. 

Алтынбеков Р. 

кафедра әдіскерлері 

57. Байқау:  «Үздік авторлық 

бағдарлама»  

Дене шынықтыру мен АӘТД 

пәндерінің мұғалімдері 

Түркістан  

№1 мг 

Тамыз Тоишыбеков Р. 

Тлеулиев С. 

кафедра әдіскерлер 

58. Түркістан облысының 

мұғалімдері арасындағы 

(волейбол, кіші футбол, 

шахмат, тоғызқұмалақ, үстел 

теннис, арқан тарту) 

спартакиада жарысы 

Дене шынықтыру мен АӘТД 

пәндері мұғалімдері 

Түркістан  

№1 мектеп-

гимназия 

Тамыз  Тоишыбеков Р. 

Тлеулиев С. 

кафедра әдіскерлер 

59. Марафон: «Run for Bilim»  Пән мұғалімдері Өңір аумағында Тамыз Тоишыбеков Р. 

Тлеулиев С. 

кафедра әдіскерлер 

60. Байқау:  «Үздік авторлық 

бағдарлама-2022» 

Математика, химия, физика, 

биология, тарих, география, 

Түркістан 

 №24 ЖОМ 

Қыркүйек  Тоишыбеков Р. 

Тойшиева Ж. 
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информатика, көркем еңбек пән 

мұғалімдері 

кафедра әдіскерлері 

61. Байқау: «Әлеуметтік педагог, 

психолог, дефектолог 

үздіктері» 

Әлеуметтік педагог, дефектолог Түркістан 

 

Қазан  Жабаш Н. 

кафедра әдіскерлері 

62. Байқау: «Тәрбие жұмысының 

үздіктері» 

Тәрбие, сынып жетекші,қосымша 

білім беру педагогі, тәлімгер, 

кітапхана меңгерушілері, өзін-өзі 

тану пәні мұғалімдері 

Түркістан Сәуір Жабаш Н. 

кафедра әдіскерлері 

63. Байқау: «Google science fair»  Жалпы білім беретін педагогтер Қазан Түркістан 

Оқушылар сарайы 

Нұржанова К. 

кафедра әдіскерлері. 

64. Байқау: «ROBOTUR»  ІІ  Жалпы білім беретін педагогтер Сәуір Түркістан 

Оқушылар сарайы 

Нұржанова К. 

кафедра әдіскерлері 

 

3.7.  Педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру және қайта даярлауды ұйымдастыру 

 

№ Іс-шара атауы Өткізілу 

формасы 

Қатысушылар санаты Өткізілу 

орны 

Өткізілу 

мерзімі 

Жауаптылар 

1. «Болашаққа бағдар, Рухани жаңғыру» 

бағдарламасын жүзеге асыру аясында 

сынып жетекшісі жұмысын 

ұйымдастырудағы жаңашылдық 

бағыттар 

Оқыту семинар Сынып жетекшілер Түркістан 2022 ж.  Жабаш Н. 

Басқараева Р. 

2. «Мектеп мен отбасы 

ынтымақтастығын дамытуда ата-

аналардың бала тәрбиесіндегі 

педагогикалық біліктілігін жетілдіру» 

Оқыту семинар Ата-ана, сынып 

жетекші 

Түркістан 2022 ж. Жабаш Н. 

Басқараева Р. 

3. «Қоғамның әлеуметтік жаңғыруы 

жағдайында мектептегі тәрбие 

жұмысын жоспарлау, басқару және 

жобалау» 

Оқыту семинар Тәрбие ісі 

орынбасарлары, 

тәлімгерлер, әлеуметтік 

педагогтар 

Түркістан 2022 ж. Жабаш Н. 

Басқараева Р. 

4. «Адамның үйлесімді дамуы ұлттық 

институты» КЕ АҚ  «Өзін-өзі тану» 

пәні мұғалімдері 

Онлайн Өзін-өзі тану пәні 

мұғалімі-500 

Түркістан 2022 ж. Тлеулиев С. 

Каймолдаева Б. 

 

5. «Адамның үйлесімді дамуы ұлттық 

институты» КЕ АҚ  Мектепке дейінгі 

ұйымдарда «Өзін-өзі тану» пәні 

Онлайн Өзін-өзі тану пәні 

мұғалімі -50 

Түркістан 2022 ж. Тлеулиев С. 

Каймолдаева Б. 
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тәрбиешілері 

6. «Адамның үйлесімді дамуы ұлттық 

институты» КЕ АҚ  Білім беру 

мекемелерінің басшылары үшін 

Онлайн Өзін-өзі тану пәні 

мұғалімі -50 

Түркістан 2022 ж. Тлеулиев С. 

Каймолдаева Б. 

 

 

3.8. Халықаралық зерттеулерге дайындық жұмыстарын жүргізу 

 

№ Іс-шара атауы Өткізілу 

формасы 

Қатысушылар 

санаты, саны 

Өткізілу орны Өткізілу 

мерзімі 

Жауаптылар 

1. «Білім беру ұйымдарында (PIRIS, 

TIMSS Халықаралық зерттеулерге 

дайындық жұмысын үйлестіру, 

насихаттау, түсіндіру,  тест 

тапсырмаларын даярлау жолдары» 

Оқыту семинары Бастауыш 

сынып 

педагогтері 

Түркістан Ақпан Айкозова Д. 

Кульбаева Г. 

кафедра әдіскерлері 

2. «PISA-2022 Халықаралық зерттеуіне 

дайындық жұмысы» 

Ақпараттық 

семинар 

Мектеп 

басшылары, 

директордың оқу 

ісі жөніндегі 

орынбасарлары, 

иновация 

жұмыстары 

жөніндегі 

орынбасарлары 

Түркістан 

ББДО 

Наурыз  

Айкозова Д. 

Кудайбергенова Ш. 

кафедра әдіскерлері 

3. «Сандық ғасырдағы өмірлік 

дағдыларды меңгеру: ICILS 

компьютерлік және ақпараттық 

сауаттылығы халықаралық зерттеу» 

Вебинар Мектеп 

басшылары, 

директордың оқу 

ісі жөніндегі 

орынбасарлары 

Түркістан 

ББДО 

Тамыз Айкозова Д. 

Кудайбергенова Ш. 

кафедра әдіскерлері 

4. Мектеп оқушыларының 

функционалдық сауаттылығын 

дамытуда «Өрлеу» БАҰОАҚ, 

Педагогикалық шеберлік орталығы, 

Назарбаев зияткерлік мектептерінің 

тәжірибесімен бөлісу 

1. Сарағаш, Келес, 

2. Мақтаарал, Жетісай, Шардара 

3. Төлеби, Түлкібас 

Тәжірибе алмасу 

семираны 

 

Түркістан  

ББДО  

әдіскерлері, 

аудандық, 

қалалық білім 

бөлімдерінің ӘК  

мен облыстың 

шебер 

Түркістан 

ББДО 

Наурыз, 

қазан 

Айкозова Д. 

Кудайбергенова Ш. 

Кульбаева Г. 

Тойшиева Ж. 

Апетова С. 
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4. Қазығұрт, Сайрам 

5.Арыс, Бәйдібек, Ордабасы 

6. Түркістан, Кентау, Созақ, Отырар, 

Сауран 

педагогтары 

5. Білім мекемелерінің басшылары 

және қызметкерлерінен сауалнама 

алу бойынша, түсіндірме 

жұмыстарын жүргізу  

1. Сарағаш, Келес, 

2. Мақтаарал, Жетісай, Шардара 

3. Төлеби, Түлкібас 

4. Қазығұрт, Сайрам 

5.Арыс, Бәйдібек, Ордабасы 

6. Түркістан, Кентау, Созақ, Отырар, 

Сауран 

Вебинар Түркістан  

ББДО  

әдіскерлері, 

аудандық, 

қалалық білім 

бөлімдерінің 

әдіскерлері  мен 

озық тәжірибелі 

мұғалімдер 

Түркістан 

ББДО 

Ақпан Айкозова Д. 

Кудайбергенова Ш. 

Кульбаева Г. 

Тойшиева Ж. 

Апетова С. 

 

 

6. Оқушылардың бейімділіктерін 

бейіналды диагностикалауды, 

педагогтер мен психологтардың 

кәсіби құзіреттілігіне әдістемелік 

көмек көрсету 

1. «Бізге өмір сыйлайтын 

мүмкіндіктер» 

2. «Сен өз келешегіңді таңдау 

алдында тұрсың» 

3. «Мен және емтихан» 

Семинар Түркістан  

ББДО  

әдіскерлері және 

аудандық, 

қалалық білім 

бөлімдерінің ӘК  

мен облыстың 

педагог 

психологтары 

Түркістан 

ББДО 

Наурыз, 

Мамыр 

Қыркүйек  

Айкозова Д. 

Кудайбергенова Ш. 

Кульбаева Г. 

Тойшиева Ж. 

Апетова С. 

 

7. Білім мекемелерінің нәтижелеріне 

мониторинг жүргізу 

Жинақтау Түркістан  

ББДО  

әдіскерлері және 

аудандық, 

қалалық білім 

бөлімдерінің ӘК  

мен облыстың 

тәжірибелі 

педагогтары 

Түркістан 

ББДО 

Тоқсанына І 

рет 

Айкозова Д. 

Кудайбергенова Ш. 

Кульбаева Г. 

Тойшиева Ж. 

Апетова С. 

 

8. Білім мекемелеріне жүргізілген 

мониторингнәтижелерін (Түркістан 

ББДО әдістемелік кеңесте, директор 

жанындағы кеңесте, бөлім 

Дөңгелек үстел, 

талдау 

Түркістан  

ББДО  

әдіскерлері және 

аудандық, 

Түркістан 

ББДО 

Тоқсанына І 

рет 

Айкозова Д. 

Кудайбергенова Ш. 

Кульбаева Г. 

Тойшиева Ж. 
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отырыстарында, облыстық пән 

мұғалімдерінің Ассоциация 

отырыстарында) талдау   

қалалық білім 

бөлімдерінің ӘК  

мен облыстың 

Ассоциация 

педагогтары 

Апетова С. 

 

 

3.9.  Озық педагогикалық тәжірибені зерттеу,  жинақтау, сипаттау және тарату  

 

№ Мұғалімнің 

аты-жөні 

Ауданы, мектебі, 

пәні 

Тақырыбы Мерзімі /жұмыс 

қай аралықта 

жүргізіледі/ 

Атқарылат

ын 

жұмыстар 

 

Жауапты әдіскер 

1.  Шайхиева  

Айнаш  

Шардара 

Ш. Уалиханов 

атындағы ЖОМ 

бастауыш сынып 

«Функционалдық сауаттылықты 

арттыруда деңгейлік оқытудың 

әдіс-тәсілдері»  

2022-2023 ж.ж. Зерттеу, 

жинақтау 

Касымбаева Б. 

2.  Сырымбет  

Жанар  

Ордабасы   

Ө.Тұрманжанов 

атындағы ЖОМ 

МАД сынып 

тәрбиешісі  

«Мектепалды даярлық сынып 

оқушыларын оқыту кезінде 

мнемокестені қолдану 

жолдары» 

2022-2024 ж.ж. Зерттеу, 

жинақтау 

Кеутаева З. 

 

3.  Шайхсламова 

Бибіхадиша  

Созақ  

 Бақбергенов атындағы 

ЖОМ 

«БЖБ, ТЖМ, ҚМЖ құрастыру 

жолдары» 

2022 ж.ж. Зерттеу, 

жинақтау 

Жолдасбекова Ж. 

4.   Молжігіт 

Гүлжаухар 

. Джусупова  

Сайера  

 

Ордабасы  

 адами әлеуетті 

дамыту бөлімінің 

бастауыш сынып 

әдіскері 

Ә.Молдағұлова 

атындағы ЖОМ 

«Графикалық диктанттың 

тиімділігі» 

 

 

2022 ж. қазанға 

дейін 

Зерттеу, 

жинақтау 

Жолдасбекова Ж. 

5.  Маханова  

Бибінұр  

Ордабасы  

Д.Қонаев атындағы 

ЖОМ 

«Бастауыш сыныптарда 

мнемотехниканы пайдалану 

арқылы коммуникативтік 

дағдыларды жетілдіру әдістері» 

2022 ж.ж. Зерттеу, 

жинақтау 

Жолдасбекова Ж. 

6.  Абдурахманова 

Гулвера 

Түркістан  

 Ұлықбек атындағы  

ЖОМ 

«Бастауыш сыныптарда 

дидактикалық материалды 

қолдана отырып оқушылардың 

2020 ж.ж. Зерттеу, 

жинақтау 

Жолдасбекова Ж. 
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функционалдық сауаттылығын 

дамыту» 

7.  Әлібек  

Ғазиза 

Арыс  

 №11 Б.Момышұлы 

атындағы ЖОМ 

бастауыш сынып 

мұғалімі 

«Бастауыш сынып 

мұғалімдерінің кәсіби 

құзыреттілігін арттыру» 

2022 ж.ж. Зерттеу, 

жинақтау 

Жолдасбекова Ж. 

8.  Сапаралиева  

Жанар 

 

Сайрам  

 «Балажан» бөбекжайы 

МКҚҚ  тәрбиеші 

«Сенсорикалық тәрбие арқылы 

балалардың танымын арттыру» 

2022-2023 ж.ж. Зерттеу, 

жинақтау 

Кульбаева Г. 

9.  Байжанов  

Қайрат  

Мақтарал аграрлық 

колледжі 

тарих пәні оқытушысы 

«Әлемнің ірі мұражайлары» Қаңтар-маусым Зерттеу, 

жинақтау 

Сұлтанбеков О. 

10.  Мырзаев  

Мұхтар 

 

Анвар Исмаилов 

атындағы кәсіптік 

колледжі 

арнайы пән 

оқытушысы 

«Қазақстан 

Республикасының 

үздік педагогы» 

атағының иегері   

«WORLDSKILLS 

стандарттарын оқу процесіне 

енгізу жолдары» 

Қаңтар-маусым Зерттеу, 

жинақтау 

Сұлтанбеков О. 

11.  Тленчиев  

Джандос  

Оңтүстік Қазақстан 

индустриалды-

инновациялық 

колледжі 

бейнелеу өнері және 

сызу пәні оқытушысы 

«Құрылыс сызбаларының 

элементтері және 

конструкциялық құрылымдары» 

Қаңтар-маусым Зерттеу, 

жинақтау 

Бегимова М. 

12.  Нартаев  

Бахтияр 

Д. Қонаев атындағы 

аграрлық техникалық 

колледжі 

«Ауыл шаруашылығы 

машиналары мен тракторларын 

жөндеу ерекшеліктері» 

Қаңтар-маусым Зерттеу, 

жинақтау 

Дайырбекова Г. 

13.  Камалов  

Құрбанәлі  

Түркістан жоғары 

аграрлық колледжі 

арнайы пән 

оқытушысы 

«Жылыжайда өсірілетін көкөніс 

дақылдарының зиянкесеті және 

олармен күресу шаралары» 

Қаңтар-маусым Зерттеу, 

жинақтау 

Дуйсебаева Ж. 

14.  Анарбаева  

Дилярам 

 

Кентау көпсалалы 

колледжі 

арнайы пән 

«WORLDSKILLS 

стандарттарын оқу процесіне 

енгізу жолдары» 

Қаңтар-маусым Тарату Дуйсебаева Ж. 
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оқытушысы 

«Қазақстан 

Республикасының 

үздік педагогы» 

атағының иегері   

15.  Найманбаева 

Назерке   

Түркістан жоғары 

көпсалалы,аграрлық 

колледжі, орыс тілі 

және әдебиеті пәні 

оқытушысы 

«Использование активных 

методов обучения на уроках 

русского языка и литературы» 

Қаңтар-маусым Зерттеу, 

жинақтау 

Дайырбекова Г. 

16.  Мамытшаева  

Дурия  

«Қапланбек» жоғары 

аграрлық-техникалық 

колледжі 

 Қаңтар-маусым Зерттеу, 

жинақтау 

Айтбаев М. 

17.  Орманов  

Нұрғали 

Сарыағаш  

№12 колледж 

«Шанақ жөндеу құзыреттілігі 

бойынша WorldSkills 

стандарттарының 

ерекшеліктері» 

Қаңтар-маусым Зерттеу, 

жинақтау 

Айтбаев М. 

18.  Асанова  

Акнур 

Арыс  

 Ә.Жангелдин 

атындағы ЖОМ 

«Оқушыларды олимпиадаға 

дайындау жолдары» 

Сәуір 

  

Тарату Апетова С. 

19.  Гиматдинова 

Александра 

Төлеби  

№5 мектеп-гимназия  

«Ағылшын тілін үйренудегі 

алғашқы қадамдар» 

Наурыз  

 

Тарату Апетова С. 

20.  Тағаева  

Шолпан 

Қазығұрт  

 Елшібек батыр 

атындағы мектеп 

лицейі 

«Оқыту мен оқудағы жаңа әдіс-

тәсілдерді ағылшын тілі 

сабақтарында тиімді пайдалану 

жолдары» 

Сәуір  

 

Тарату Апетова С. 

21.  Айтбаева 

 Алтынай 

Жетісай  

Б.Момышұлы 

атындағы 

МГ 

«Оқушыларды олимпиадаға 

дайындау жолдары» 

Наурыз 

  

Тарату Аблаева А. 

22.  Райымбекова 

Жанат 

Созақ  

І.Кеңесбаев атындағы 

ЖОМ 

«Оқушыларды көркем 

әдебиетке қызықтырудың 

тиімді жолдары» 

Мамыр  

 

Тарату Аблаева А 

23.  Жайымбаева 

Гүлмира 

Созақ   

«Қарағұр» ЖОМ 

«Қазақ тілі мен әдебиеті 

сабақтарында оқу сауаттылық 

тестін  тиімді шешу жолдары» 

Қазан 

        

Тарату Аблаева А 

24.  Мұстафаева 

Гүлжахан 

Мақтаарал  

 «Жаңа жол» ЖОМ 

«Оқушыларды  

шығармашылыққа ақындыққа 

Қазан 

 

Тарату Аблаева А. 
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баулу» 

25.  Қучқарова  

Қурбан  

Сауран  

 А.Яссауи атындағы 

ЖОМ 

«Өзбек әдебиеті пәнінен 

олқылықтарды жою бойынша 

тиімді әдіс-тәсілдерді қолдану» 

Қараша 

 

Тарату Алиакбарова Ш. 

26.  Омарова  

Шахло 

Сайрам  

Ш. Рашидов 

атындағы ЖОМ 

«Білімдегі олқылықтар мен 

кемшіліктерді жоюда 

интерактивті әдістердің 

тиімділігі» 

Мамыр 

 

Тарату Алиакбарова Ш. 

27.  Дюмчебаева  

Роза  

Кентау  

№12 ЖОМ 

«Инновациялық оқыту 

шеңберінде Орыс тілі мен 

әдебиеті сабақтарында сөздік 

жұмысын жүргізу әдістемесі» 

2022-2023 ж.ж.  Зерттеу, 

жинақтау 

Бопиева Г. 

28.  Темирова  

Мадина  

Түркістан  

«Ататүрік» атындағы 

№ 17 мектеп- 

гимназиясы 

«Орыс тілі мен әдебиеті 

сабақтарында оқытудың 

белсенді әдістері мен тәсілдерін 

қолдану» 

2021-2022 ж.ж. Тарату Бопиева Г 

29.  Есимханова  

Райхан  

Ордабасы аудандық 

адами әлеуетті дамыту 

бөлімінің орыс тілі мен 

әдебиеті пәнінің 

әдіскері 

«Білім бөлімінің әдіскері 

қызметінің тиімділігін арттыру 

жолдары» 

2022 мамыр Тарату Бопиева Г. 

30.  Вуйко  

Наталия  

Ордабасы  

Амангельды атындағы 

ЖОМ 

"Мектептегі оқушылардың 

ғылыми жоба жұмыстарын 

ұйымдастыру" 

2022  мамыр Тарату Бопиева Г. 

31.  Ералиева  

Айгуль  

Төлеби  

№7 ІТ-школа-лицей 

"Орыс тілі мен әдебиетін 

оқытуда инновациялық 

технологиялар мен саралау 

әсілдерді енгізу» 

2022-2023 ж.ж.  Зерттеу, 

жинақтау 

Бопиева Г. 

32.  Уркумбаева  

Гулжан 

Мақтаарал 

М.  Мәметова 

атындағы ЖОМ 

директорының оқу ісі 

орынбасары 

«Білім беру мазмұнын жаңарту 

жағдайында мектептің оқу 

үдерісін жетілдіру» 

Сәуір-мамыр Жинақтау 

 

Орынбасар Д. 

33.  Ауғанбаев 

Мурат 

Төлеби 

А. Молдағулова 

атындағы ШЖЖ ЖОМ 

директордың оқу ісі 

жөніндегі орынбасары 

 

«Кәсіби қажеттілік негізінде 

ШЖМ стратегиялық дамуын 

жоспарлау ерекшеліктері» 

2022 ж. Зерттеу, 

жинақтау, 

сипаттау, 

тарату 

 

Ашетова Г. 
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34.  Түкебаева  

Ұлжан  

Созақ 

Ы.Алтынсарин  

атындағы ЖОМ 

«Оқушылардың IT-құзыреттері 

ICILS халықаралық зерттеу тест 

тапсырмалар жинағы» 

2022 ж. Зерттеу, 

жинақтау, 

сипаттау, 

тарату 

 

Кудайбергенова Ш. 

35.  Назаров 

Рауан  

 

 

Созақ 

Ы.Алтынсарин 

атындағы ЖОМ 

«Жаңа технологияларды 

қолдану арқылы мұғалімнің 

инновациялық даярлығын 

қалыптастыру» 

2022 ж. Зерттеу, 

жинақтау, 

сипаттау, 

тарату 

 

Алтынбеков Р. 

36.  Орынбаев 

Нурдаулет 

Сарыағаш 

№60 ЖОМ 

«Облыс мектептеріндегі әскери 

патриоттық клубтарды 

жандандыру» 

Ақпан-қыркүйек Зерттеу, 

жинақтау, 

сипаттау 

Айменов Н. 

37.  Әділбаев  

Сәбит 

Түркістан 

Ататүрік атындағы 

№17 мектеп-

гимназиясы 

«Ұлттық спорт ойындарын дене 

шынықтыру сабағында 

пайдалану» 

Қараша-

желтоқсан 

Зерттеу, 

жинақтау, 

сипаттау 

Мираманов А. 

38.  Кадыров  

Мақсат  

Түркістан 

№31 Абай атындағы 

ЖОМ 

Дене шынықтыру пәніне 

арналған электронды оқулық 

Қаңтар-ақпан Жинақтау-

тарату 

Турабеков Г. 

39.  Сулейменов 

Мейірбек 

Түлкібас 

С.Бреусов атындағы 

ЖОМ 

«Алғашқы әскери және 

технологиялық дайындық пәнін 

оқыту әдістемесі» 

Қаңтар-ақпан Жинақтау-

тарату 

Айменов Н. 

40.  Мырзалиев  

Нұрдос  

Төлеби 

Ы.Алтынсарин 

атындағы ЖОМ 

«Дене тәрбиесі мамандығының 

негізгі міндеттері» 

Қаңтар-ақпан Жинақтау-

тарату 

Мираманов А. 

41.  Жайлаубаева 

Ахмарал 

Сайрам 

адами әлеуетті 

дамыту бөлімінің 

информатика пән 

әдіскері 

«Заманауи сабақты талдау 

аспектілері» 

Қаңтар 

желтоқсан 

Жинақтау Саипов Д. 

42.  Көбекова  

Акмарал  

Кентау қаласы, Б. 

Момышұлы атындағы 

№12 ЖОМ, биология 

пәні мұғалімі 

«Биология пәнінде 

оқушылардың сын тұрғысынан 

ойлау дағдыларын дамытудың 

тиімді әдіс тәсілдері» 

Қаңтар-наурыз  

 

 

Зерттеу  Тәжібаева Қ. 

43.  Косбармакова 

Гулфарида  

Түркістан 

Б. Момышұлы 

атындағы № 22  ЖОМ 

«Көркем еңбек сабағында 

оқушылардың кәсіптік 

шеберлігін қалыптастыру» 

 

Мамыр 

желтоқсан  

Тарату   

Архабаев Н. 
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44.  Бегимова 

 Сандуғаш  

Ордабасы ауданы, 

«Атамекен» ЖОМ 

«Тарих сабағында 

қалыптастырушы бағалау 

тапсырмалар» жинағы 

Мамыр, 

 желтоқсан 

Тарату  Усенбеков М. 

45.  Исмаилов 

 Рахымжон 

Келес  

Т.Бигельдинов 

атындағы ЖОМ 

 химия пәні мұғалімі 

«Химия пәнінен тақырыптық 

тапсырмалар жинағы» 

Мамыр  

 

Тарату  Керимбекова А. 

46.  Иманова 

 Айжамал 

Сарыағаш  

 №16 И.В.Панфилов 

атындағы ЖОМ 

«Оқушылардың 

интеллектуалдық қабілеттерін 

дамыту» 

Қазан 

 

Тарату  Тойшиева Ж. 

47.  Тойчиева  

Мухаббат 

Сайрам  

 №7 Бабыр атындағы 

ЖОМ 

«Сынып жетекшісінің ата-

аналармен жүргізілетін 

жұмыстардың формалары мен 

әдістері» 

Қаңтар  

Наурыз-сәуір 

Тамыз-қыркүйек 

Зерттеу  

жинақтау 

тарату 

Басқараева Р. 

48.  Нуртаева 

Мейрамкуль 

Мақтаарал ауданы 

адами әлеуетті дамыту 

бөлімінің 

психологиялық жұмыс 

жөніндегі әдіскері 

«Жасөспірімдер бойындағы 

агрессия мен депрессиядан 

арылу жолдары: себебі, шешімі, 

нәтижесі» 

Қаңтар-наурыз 

Сәуір-мамыр 

Тамыз-қыркүйек 

Зерттеу  

жинақтау 

тарату 

Тлеубердиева Г. 

Омарова Б. 

49.  Аханова 

 Нургуль 

Отырар ауданы адами 

әлеуетті дамыту 

бөлімінің 

психологиялық жұмыс 

жөніндегі әдіскері 

«Ата-аналармен 

ынтымақтастықта 

психологиялық ағарту 

жұмыстарын жүргізе отырып, 

баланың жеке тұлға ретінде 

дамуына жағдай жасау» 

Қаңтар-мамыр 

Тамыз-қазан 

Қараша-

желтоқсан 

Зерттеу, 

жинақтау, 

тарату 

Тлеубердиева Г. 

Омарова Б. 

50.  Сатбаева М. Созақ  «Мектепке дейінгі 

мекемелердегі инклюзивті білім 

беру ортасы» 

Қаңтар 

Ақпан 

Сәуір 

Зерттеу, 

жинақтау, 

тарату 

Мусабаева М. 

51.  Жетписова К Қазығұрт 

« Алтынтөбе» ЖОМ 

«Өзін-өзі тану»  арқылы 

адамгершілік – рухани  

құндылықтардың жаңаруы 

Қаңтар 

Ақпан 

Сәуір 

Зерттеу,  

жинақтау,  

тарату 

Каймолдаева Б. 

52.  Ахметов Ж. Қазығұрт 

«Ынталы» ЖОМ 

«Құндылықтар мен ұлттық 

сананы жетілдіру» 

Қаңтар-наурыз 

Сәуір-мамыр 

Тамыз-қыркүйек 

Зерттеу, 

жинақтау, 

тарату 

Каймолдаева Б. 

53.  Досыбаева 

 Несібелі 

Ордабасы  

Ж.Жамбыл атындағы 

ЖОМ, әлеуметтік 

Әлеуметтік педагогтардың 

жұмысын жүйелеу жолдары 

Қаңтар-мамыр 

Тамыз-қазан 

Қараша-

Зерттеу  

жинақтау 

тарату 

Алимбекова Г. 
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педагог желтоқсан 

54.  Байтоғаева З. Бәйдібек  

М.Әуезов атындағы IT 

мектеп-лицей 

«Буккроссинг» жобасы – кітап 

пен оқырман арасын 

жақындатудың 

тиімді жолы» 

Қаңтар-мамыр 

Тамыз-қазан 

Қараша-

желтоқсан 

Зерттеу,  

жинақтау,  

тарату 

Темирбаева А. 

55.  Суханова  

Алтынай 

Төлеби 

«Жеңіс» ЖОМ 

өзін-өзі тану пәнінің 

мұғалімі 

«Өзін-өзі тану пәнінен жобалық 

жұмысты ұйымдастыру» 

Ақпан-қазан Зерттеу Каймолдаева Б. 

56.  Сулаймонова 

Нигора  

Түркістан 

Навои атындағы ЖОМ 

Өзбек тілі мен әдебиеті 

сабақтарында тілдік 

дағдыларды қалыптастыру 

жолдары 

Жыл бойы Зерттеу,  

жинақтау,  

тарату 

Алиакбарова Ш. 

 

 

ІV. ИННОВАЦИЯЛЫҚ ПРОЦЕССТЕРДІ ӘДІСТЕМЕЛІК СҮЙЕМЕЛДЕУ 

4.1. Әдіскерлердің, облыс педагогтерінің шығармашылық және зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру  

 

№ Ауданы, мектебі, пәні Тақырыбы /жоба атауы/ Мерзімі /жұмыс қай 

аралықта 

жүргізіледі/ 

Жауапты әдіскер Қорытындылау 

формасы 

1.  Түркістан көпсалалы техникалық 

колледжі, №11 колледж, Д.Қонаев 

атындағы агро-техникалық колледж, 

Түлкібас агробизнес және саяхат 

колледжі, №7 колледж, Кентау 

көпсалалы колледж, Түркістан 

жоғары көплалалы,қол өнер 

колледжі, Қапланбек жоғары 

аграрлық-техникалық колледжі 

/Түркістан/ 

«Болашақ паркі» 2022-2025 ж.ж. 

2022- зерделеу, 

педагогтерді оқыту 

Тоишыбеков Р. 

Жунисова Н 

кафедра 

әдіскерлері 

Ұсыныстар, тиісті 

бағдарламалар мен 

жоспарларды әзірлеу 

және бекіту 

2.  Түркістан облысының білім беру 

ұйымдарының педагогтері, 

оқушылар, ата-аналар 

 

«KitapХАН@» жобасы 

2022-2023 ж.ж. Тоишыбеков Р. 

кафедра 

меңгерушілері 

Ұсыныстар 

марапаттау 

3.  Түркістан  

№28 мектеп-лицей 

«Мектептің басқарудағы 

бірыңғай цифрлік жүйесі 

«ОзатStar» 

2022 ж. Тоишыбеков Р. 

Алтынбеков Р. 

Нуржанова К. 

кафедра 

Ұсыныстар 
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әдіскерлері 

4. Ордабасы  

Б.Кенжебаев атындағы ЖОМ 

Тастан Төлтебай дене шынықтыру 

пәні мұғалімі 

«Екі доппен футбол ойнау» Ақпан-желтоқсан Тоишыбеков Р. 

Тлеулиев С. 

кафедра 

әдіскерлері 

Ұсыныстар, тиісті 

бағдарламалар мен 

жоспарларды әзірлеу 

және бекіту 

5. Облыс педагогтері, 

мектеп оқушылары 

«Өскенде кім боласың?» 9-11 

сынып оқушыларымен, 

педагогтермен онлайн 

кездесулер (Халықаралық 

бағдарламалар) 

2022 ж. Тоишыбеков Р. 

Алтынбеков Р. 

Ұсыныстар, тиісті 

бағдарламалар мен 

жоспарларды әзірлеу 

және бекіту 

6. Химия, биология, география, 

математика, физика пәндерінің 

облыстық педагогтер ассоциациясы, 

облыс педагогтері 

«PISA-академиясы» 2022-2027 ж.ж. Тоишыбеков Р. 

Тойшиева Ж. 

Ұсыныстар, 

жобаның кезең 

бойынша есебі 

7. Бәйдібек, Ордабасы білім беру 

ұйымдарының оқушылары 

 «Кел, балалар, оқылық!»  2021-2022 ж.ж. 

2022 ж. қаңтар-

мамыр; 

2022 ж. қыркүйек-

қараша 

Тоишыбеков Р. 

Жабаш Н. 

 

Зерттеу,  жинақтау, 

тарату, марапаттау, 

ұсыныстар әзірлеу 

8.  Төлеби  

« Ынтымақ» ЖОМ педагогтер, 

оқушылар 

«Жақсылықты өзімнен 

бастаймын» 

2022 ж. Тоишыбеков Р. 

Тлеулиев С. 

Ұсыныстар, тиісті 

бағдарламалар мен 

жоспарларды әзірлеу 

және бекіту; 

мейірімділік 

акциялар мен 

шерулер т.б. өткізу 

9.  Өңір педагогтері «Әдет ғұрып – тәрбие 

бастауы» 

2022-2023 ж. Тоишыбеков Р. 

Жабаш Н. 

 

Ұсыныстар, тиісті 

бағдарламалар мен 

жоспарларды әзірлеу 

және бекіту 

10.  Сайрам  

«Ырыслы апа» бөбекжай-балабақша 

базасы,  

Түлкібас  

 «Таңшолпан» балабақшасы  

 

Қазығұрт  

 «Болашақ» м/г 

«Салауатты өмір салтын 

ұстанамыз» 

2022-2024 ж. Тоишыбеков Р. 

Кульбаева Г. 

Ұсыныстар, тиісті 

бағдарламалар мен 

жоспарларды әзірлеу 

және бекіту 
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 Арыс  

№2 бастауыш мектеп 

 

11. Түркістан облысының білім беру 

ұйымдарының педагогтері 

Болашақ мектеп директорлар 

мектебі «Foundation of 

leaders̛»  

2022 ж. Тоишыбеков Р. 

Алтынбеков Р. 

Ұсыныстар 

 

12. Түркістан облысының білім беру 

мекемелерінің директорлары 

 «Management school: 1000 

басшы»   

2022 ж. Тоишыбеков Р. 

Алтынбеков Р. 

Ұсыныстар 

 

 

4.2.Әдіскерлердің, облыс педагогтерінің шығармашылық және зерттеу жұмыстарын презентациялау 

 

№ Іс-шара атауы Жұмыс түрі Мерзімі Жауаптылар 

1. «Болашақ паркі» Дөңгелек үстел Желтоқсан Тоишыбеков Р. 

Жунисова Н. 

кафедра әдіскерлері 

2.  «KitapХАН@»  Презентация  Тоқсанына 1 рет Тоишыбеков Р. 

Апетова С. 

Жабаш Н. 

Нуржанова К. 

3. «Мектептің басқарудағы бірыңғай 

цифрлік жүйесі «ОзатStar» 

Презентация Маусым, желтоқсан Тоишыбеков Р. 

Алтынбеков Р. 

Нуржанова К. 

кафедра әдіскерлері 

4. «Екі доппен футбол ойнау» Презентация Тоқсанына 1 рет Тоишыбеков Р. 

Тлеулив С. 

кафедра әдіскерлері 

5. «Өскенде кім боласың?» 9-11 

сынып оқушыларымен, 

педагогтермен онлайн кездесу 

(Халықаралық бағдарламалар) 

Семинар - презентация Тоқсанына 1 рет Тоишыбеков Р. 

Алтынбеков Р. 

кафедра әдіскерлері 

6. «PISA-академиясы» TED x форматында 

презентациялау 

Тоқсанына 1 рет Тоишыбеков Р. 

Тойшиева Ж.  

кафедра әдіскерлері 

7. «Салауатты өмір салтын 

ұстанамыз»  

Семинар - презентация Тоқсанына 1 рет Тоишыбеков Р. 

Кульбаева Г. 

кафедра әдіскерлері 

8.  «Кел, балалар, оқылық!»  Семинар - презентация Тоқсанына 1 рет Тоишыбеков Р. 

Жабаш Н. 
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кафедра әдіскерлері 

9. «Жақсылықты өзімнен бастаймын» Семинар - презентация Тоқсанына 1 рет Тоишыбеков Р. 

Жабаш Н. 

кафедра әдіскерлері 

10. «Әдет ғұрып – тәрбие бастауы» Семинар - презентация Тоқсанына 1 рет Тоишыбеков Р. 

Жабаш Н. 

кафедра әдіскерлері 

11. «Бақытты отбасы» Семинар - презентация Тоқсанына 1 рет Тоишыбеков Р. 

Жабаш Н. 

кафедра әдіскерлері 

12. «Foundation of leaders̛»  Презентация Жартыжылдықта 1 рет Тоишыбеков Р. 

Алтынбеков Р. 

кафедра әдіскерлері 

13. «Management school: 1000 басшы»   Семинар - презентация Тоқсанына 1 рет Тоишыбеков Р. 

Алтынбеков Р. 

кафедра әдіскерлері 

 

 

4.3.Әдіскерлердің, педагогтердің курстан кейінгі сүйемелдеу 

 

№ Іс-шара атауы Жұмыс түрі Мерзімі Жауаптылар 

1. "Talap"КЕАҚ академиялық басқару департаментінің Педагогикалық 

шеберлік орталығының ТжКБ педагогтерінің біліктілігін арттыру 

курстарының курстан кейінгі сүйемелдеу құралдарының көмегімен 

алынған ақпаратты жинау, қорыту және талдау 

Ақпаратты жинау, 

қорыту және 

талдау жұмыстары 

қыркүйек-қараша 

("Talap"КЕАҚ 

курстар кестесіне 

сәйкес) 

Тоишыбеков Р. 

Жунисова Н. 

кафедра әдіскерлері 

2. Түркістан облысы аудандық/қалалық адами әлеуетті дамыту 

бөлімдерінің әдістемелік кабинет әдіскерлері мен облыс 

педагогтерінің біліктілікті арттыру курстарынан өту туралы  

перспективалық жоспарды әзірлеу және бекіту 

Жоспарды әзірлеу 

және бекіту 

Қаңтар  

2022 ж. 

Тоишыбеков Р. 

кафедра 

меңгерушілері 

3. Перспективалық жоспарға сәйкес әдіскерлердің, педагогтердің 

біліктілік арттыру курстарынан өтуін ұйымдастыру 

Кестеге сәйкес 2022 ж. Тоишыбеков Р. 

кафедра 

меңгерушілері 

4. Түркістан облысы білім беру ұйымдарының  педагог кадрларды 

курстан кейінгі сүйемелдеу жұмыстарын жетілдіру мақсатында 

2022-2025 ж.ж. арналған кешенді жоспарды  әзірлеу және бекіту  

Семинар, дөңгелек 

үстел, шеберлік 

сынып т.б. 

Қаңтар  

2022 ж.  

Тоишыбеков Р. 

кафедра 

меңгерушілері 

5. Облыс педагогтеріне әдістемелік консультациялық кеңес беру Әдістемелік көмек 2022 ж. Тоишыбеков Р. 

кафедра 

меңгерушілері 
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4.4.Инновациялық қызмет бойынша облыстық, республикалық халықаралық ынтымақтастықты дамыту  

 

№ Тақырыбы Мекеме атауы Мерзімі Бірлескен іс-шаралар 

1. Қолданбалы бакалавриат бағдарламаларын іске 

асырудағы ЖОО мен бейінді колледждердің желілік өзара 

іс-қимыл моделі 

(Педагогикалық мамандықтар бойынша) 

А. Яссауи атындағы 

Халықаралық Қазақ-Түрік 

университеті, SILKWAY 

халықаралық университеті 

Жыл бойы  Семинарлар, шебер-

сыныптар т.б. 

2. Облыстық, қалалық оқу-әдістемелік кабинеттермен өзара 

іс-қимыл жөніндегі "Talap"КЕАҚ-тың  жоспарына сәйкес 

іс-шаралар 

"Talap"КЕАҚ Жыл бойы Республикалық іс-

шаралар жоспарына 

сәйкес 

3. «Көптілді білім беру жағдайында мемлекеттіктілді 

оқытудың аспектілері» 

ТО БДО  

«Өрлеу» ПКБАИ 

 

Жыл бойы Халқаралық ғылыми-

тәжірибелік конференция 

4. «Мамандық таңдауға кәсіби бағыт-бағдар беру 

жұмысының ұтымды  нәтижесін қамтамасыз ету» 

 

Түркістан        

 А. Яссауи атындағы 

Халықаралық Қазақ-Түрік 

университеті 

Ақпан- қазан «Болашақта кім боласын» 

жобасы, дөңгелек үстел, 

тәжірибелік - семинар 

5. «Өзін-өзі тану» пәнін оқытудың ғылыми-әдістемелік 

негіздері» 

«Адамның үйлесімді дамуы 

ұлттық институты» КЕ АҚ 

Жыл бойы Дөңгелек үстелер, 

жобалар, конференциялар 

6. Туристік-өлкетану жұмысты дамыту Халықаралық туризм және 

меймандостық университеті 

Жыл бойы Дөңгелек үстелер, 

жобалар, 

конференциялар, туристік 

жорықтар т.б. 

 

V. БҰҚАРАЛЫҚ-БАСПА ҚЫЗМЕТІ  

5.1.  Халықаралық, республикалық, облыстық бұқаралық ақпарат құралдарындағы басылымдар, оқу-әдістемелік кешендер 

 

№ Автор Баспа атауы 

/мақала немесе т.б./ 

Баспа түрі 

/мақала немесе 

т.б./ 

Сараптауға 

ұсынылу 

мерзімі 

Шығу 

мерзімі 

Тираж 

саны және 

түрі  

/әдістемелік 

ұсынымдар 

т.б. ғана 

жазылады/ 

1. Бегимова М. «Еліміздің болашағы ұрпақ тәрбиесінде» Мақала  Қаңтар  

2. Жунисова Н. «ТжКБ ұйымдарында тәрбие жұмысын Мақала  Ақпан  
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ұйымдастыру әдістемесі» 

3. Дайырбекова Г. «Ұлттық мәдениеттің жаhандану үрдісі» Мақала  Наурыз  

4. Дуйсебаева Ж. «Студенттерді кәсіби шеберлік 

конкурстарына дайындаудың жолдары»  

Мақала  Қаңтар  

5. Айтбаев М. «Кәсіби құзыреттілік сапалы білімде» Мақала  Маусым  

6. Султанбеков О. «Кәсіби маман даярлаудағы дуалды 

оқытудың маңызы» 

Мақала  Сәуір  

7. Жунисова Н. 

Султанбеков О. 

«WSK  қозғалысының жүйесін жетілдіру» Әдістемелік 

нұсқаулық 

Ақпан Наурыз 100 дана 

8. Бегимова М. 

Дуйсебаева Ж. 

«WorldSkills стандарттары бойынша 

құзыреттілік орталықтарының қызметін 

ұйымдастырушылық-әдістемелік 

қамтамасыз ету» 

Әдістемелік 

нұсқаулық 

Сәуір Мамыр 70 дана 

9. Дайырбекова Г. «Қазақ тілі және әдебиеті пәнінен колледж 

білім алушыларының оқу жетістіктерін 

бақылау және бағалау материалдары» 

Әдістемелік 

нұсқаулық 

Наурыз Сәуір 15 дана 

10. Айтбаев М. «Тарих пәнінен дидактикалық материалдар 

жинағы» 

Әдістемелік  

құрал 

Наурыз Ақпан 65 дана 

11. Апетова С. «Ахмет Байтұрсынұлының оқыту 

әдістемесінің жаңғыруы» 

Мақала Наурыз Сәуір 1 дана 

12. Бопиева Г. Тоқсандық жиынтық бағалау жинағы Жинақ 

 

Ақпан Наурыз 100 дана 

13. Бопиева Г. 

 

«Бітіру емтихандарына дайындық кезінде 

оқушылардың оқу сауаттылығын дамыту» 

«Развитие грамотности чтения у учащихся 

при подготовке к выпускным экзаменам» 

Жинақ Январь февраль 100 дана 

14. Бопиева Г. 

Ахметжанова Д. 

«Сборник лучших педагогических идей» Жинақ Мамыр Тамыз 50 дана 

15. Алиакбарова Ш. «Кітап оқу ұлттық құндылықтар жүйесін 

қалыптастырудың өзіндік жолы» 

Мақала Наурыз Сәуір  

16. Аблаева А. «Білім алушылардың білімдеріндегі 

олқылықтардың орнын толықтыру 

жолдары» 

Мақала Қазан Сәуір 1 дана 

17. Аблаева А. «Ахмет Байтұрсынов және тіл реформасы» Мақала Наурыз Сәуір 1 дана 

18. Апетова С. “Оқуға құштар – мектеп, оқуға құштар – 

ел” жобасы аясындағы "КітапХАН@ 

жобасы" шығармашылық жоба 

Мақала Мамыр Мамыр 1 дана 

19. Аблаева А. «Оқуға құштар – мектеп» жобасы аясында Әдістемелік Сәуір Сәуір 150 дана 
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оқушылардың оқу сауаттылығын арттыру 

жолдары 

құрал 

20. Орынбасар Д. «Мектептегі әдістемелік жұмысты 

ұйымдастырудың жолдары» 

Мақала Мамыр Маусым  

21. Орынбасар Д. 

 

«Педагогикалық жоба: жобаны дайындау, 

жүргізу және тарату жолдары» 

Әдістемелік 

нұсқаулық 

Қараша Желтоқсан 30 дана 

22. Байдарбекова Э. «Ұлттық құндылық арқылы оқушыларды 

қазіргі заманғы әлеуметтік-экономикалық 

жағдайларға бейімдеу» 

Мақала Қараша Қыркүйек Нұр-Сұлтан 

қаласы 

«Zhardem»BY 

RBO.2021ж, -

52 бет 

23. Байдарбекова Э. «Кәсіби бағдар беру  жобасының  білім 

беру ұйымдарында жүзеге асыру жолдары» 

Әдістемелік 

нұсқаулық 

Мамыр Қыркүйек 20 дана 

24. Ашетова Г. «Бейінді сыныптарда пәндерді мақсатты 

оқытудың мәні мен жауапкершілігін 

қалыптастыру» 

Әдістемелік 

нұсқаулық 

Наурыз Сәуір 20 дана 

25. Ашетова Г. «Шағын жинақты мектептің біріктірілген 

сыныптарында пәндерді кіріктіре 

оқытудың тиімділігі» 

Мақала Қазан Қараша  

26. Кудайбергенова Ш. «Сапалы білім мен фунцианалдық 

сауаттылық» 

Мақала Қыркүйек Қазан  

27. Кудайбергенова Ш. «Халықаралық зерттеу білім беру 

үрдісінде» 

Мақала Қазан Қараша  

28. Кудайбергенова Ш. «Әдістемелік бірлестік жұмысы» Әдістемелік 

нұсқаулық 

Сәуір Мамыр 20 дана 

29. Алтынбеков Р. «Білім мекемелеріндегі инновациялық 

жобаларды басқару тиімділігін бағалау 

ерекшеліктері» 

Мақала Қаңтар Ақпан  

30. Алтынбеков Р. «Фасилитативті көшбасшылық» Мақала Қазан Қараша  

31. Алтынбеков Р. «Мектеп басшысының анықтамасы» Әдістемелік 

нұсқаулық 

Сәуір Мамыр 20 дана 

32. Мираманов.А «Бастауыш сынып оқушыларымен дене 

тәрбиесі сабағын жүргізудің әдістемелік 

ерекшеліктері» 

Мақала Ақпан    Наурыз 1 дана 

33. Турабеков Г. «Дене тәрбиесі мен спорттың адам 

ағзасына әсері» 

Мақала Ақпан Наурыз 1 дана 

34. Айменов Н. «Бастапқы әскери даярлықты 

ұйымдастыру және жастарды бастапқы 

Мақала Наурыз С әуір 1 дана 
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әскери даярлау» 

35. Айменов Н. «Алғашқы әскери және технологиялық 

дайындық  мұғалімдердің қызметін 

реттейтін нормативтік-құқықтық 

құжаттар» 

Әдістемелік 

құрал 

Қараша Желтоқсан 40 дана 

36. Мираманов А. 

Турабеков Г.  

Айменов Н. 

«Дене шынықтыру және алғашқы әскери 

технология дайындық пәндерінің үздік 

сабақ жоспарлары» 

Жинақ Қараша Желтоқсан 30 дана 

37. Архабаев Н. «Көркем еңбек пәні біріктірілген 

бағдарлама бойынша жұмыстар» 

Мақала Ақпан Наурыз  

38. Усенов Т. «Математика пәнін оқытуда инновациялық 

технологиялар – табысты оқытудың негізі» 

Мақала  Ақпан Наурыз  

39. Усенбеков М. «Зайырлық және дінтану негіздері курсын 

оқытудың ерекшіліктері» 

Мақала Сәуір Мамыр  

40. Керимбекова А. «Химия пәнінен оқушылардың білімін 

бағалау және бақылау» 

Мақала Сәуір Мамыр  

41. Тәжібаева Қ. «Биология сабағында виртуалды 

зертханаларды қолданудың тиімділігі» 

Мақала Мамыр Мамыр  

42. Саипов Д. «Информатика пәнінен заманауи сабақты 

талдау аспектілері» 

Әдістемелік 

нұсқаулық 

Мамыр Маусым 30 дана 

43. Тойшиева Ж. «География пәнінен оқушылардың 

функционалдық сауаттылығын арттыру 

жолдары» 

Мақала Мамыр Маусым  

44. Керимбекова А. «Химия пәнінен олимпиада есептерінің 

жинағы» 

Оқу-әдістемелік 

жинақ 

Тамыз Тамыз 30 дана 

45. Тәжібаева Қ. «Өсімдіктер әлемі» Оқу-әдістемелік 

жинақ 

Тамыз Тамыз 30 дана 

46. Тойшиева Ж. «Оқушылардың функционалдық 

сауаттылығын арттыруға бағытталған 

тапсырмалар жинағы» 

Оқу-әдістемелік 

жинақ 

Тамыз Тамыз 30 дана 

47. Усенов Т. «Математика пәнінен тиімді оқытудың 

әдіс-тәсілдері арқылы оқушы құзыретін 

қалыптастыру» 

Мақала  Қыркүйек  Қазан   

48. Архабаев Н. «Эстетикалық пәндерді оқыту 

ерекшеліктері» 

Мақала  Қараша  Желтоқсан   

49. Усенбеков М. «Тарих пәнінде ғылыми жобаны үйлестіру 

жұмыстары» 

Мақала Қараша  Желтоқсан  
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50. Усенбеков М. «Тарих пәнінен қалыптастырушы бағалау 

тапсырмаларының жинағы» 

Оқу-әдістемелік 

жинақ 

Қараша  Желтоқсан 30 дана 

51. Архабаев Н. «Кәсіпкерлік және бизнес негіздері» пәнін 

оқытудағы ойын элеметтерін сабақтарда 

пайдаланудың жолдары» 

Оқу-әдістемелік 

жинақ 

Қараша  Желтоқсан 30 дана 

52. Усенов Т. «Математика пәнінен қалыптастырушы 

бағалау тапсырмаларының жинағы» 

Оқу-әдістемелік 

жинақ 

Қараша  Желтоқсан 30 дана 

53. Басқараева Р. 

 

«Сынып жетекшісінің ата-аналармен 

жүргізілетін жұмыстардың формалары мен 

әдістері» 

Әдістемелік  

құрал 

Мамыр Қазан 100 дана 

54. Басқараева Р. «Ата-ана мен мектептің қарым-қатынасы 

ұрпақ тәрбиесінің қайнар бұлағы»  

Мақала   Сәуір  Мақала 

55. Басқараева Р. Әдеп кодексі-әдептілік негіздері Мақала   Қазан Мақала 

56. Тлеубердиева Г. 

Омарова Б. 

«Бітіруші сынып оқушыларын кәсіпке 

бейімдеу жұмыстары» 

Әдістемелік 

нұсқаулық  

Қаңтар ақпан 50  дана 

57. Омарова Б. «Психосоматика: аурудың бастауы мида!» 

 

«Тағылым» 

республикалық 

ғылыми-

әдістемелік 

журналы 

Ақпан  Наурыз  Мақала  

58. Тлеубердиева Г. 

 

«Жалпы білім беретін мектептердегі 

педагог-психологтардың кәсіби 

қызметіндегі психодиагностикалық 

жұмыстардың маңызы» 

«Тағылым» 

республикалық 

ғылыми-

әдістемелік 

журналы 

Ақпан Наурыз   Мақала 

59. Мусабаева М. «Жалпы білім беру ұйымдарында 

инклюзивті және арнайы  білім берудің 

ерекшіліктері» 

Мақала  Мамыр  Маусым  Мақала 

60. Мусабаева М. «Инклюзивті білім беру психологиялық-

педагогикалық сүйемелдеу ортасы» 

Әдістемелік 

құрал 

Қазан Қараша 60 дана 

61. Каймолдаева Б «Өзін-өзі тану» пәні- оқушылардың рухани 

әлемін дамыту көзі» 

 

«Болашақ» 

баспасы 

Қаңтар  Ақпан Мақала 

62. Каймолдаева Б. «Өзін-өзі тану» пәні арқылы ұллтық 

сананы жетілдіру және дамыту» 

«Өзін-өзі тану» 

кз 

Республикалық 

журналы 

Қаңтар Желтоқсан Мақала 

63. Каймолдаева Б. «Өзін – өзі тану пәні сабақтарында Әдістемелік Қазан Қараша  50 дана 
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жалпыадамзаттық құныдылықтардың 

рухани адамгершілік қасиеттерді 

жетілдіру» 

нұсқаулық 

64. Алимбекова Г. «Ұлттық құндылық-ел бірлігінің алтын 

қазығы» 

Мақала Мамыр Маусым Мақала 

 

65. Алимбекова Г. «Білім беру мекемелеріндегі балаларға 

әлеуметтік педагогикалық қолдау көрсету 

жұмыстарының әдістемесі» 

Әдістемелік 

нұсқаулық 

Қыркүйек Қазан 50 дана 

66. Алимбекова Г. «Балаға бақытты балалық шақ сыйлайық» Мақала Қазан Қараша Мақала 

 

67. Тлеулиев С. «Өмірдің қиын жағдайына тап болған 

отбасындағы балаларымен жұмыс жасау 

және отбасындағы зорлық-зомбылықтың 

алдын алу» 

Мақала  Қыркүйек Қазан Мақала 

68. Тлеулиев С. «Білім мен тәрбие беруді дамытудың 

қазіргі кездегі жаңа тәсілдері» 

Әдістемелік  

құрал 

Сәуір Тамыз 50 дана 

69. Темірбаева А. 

 

«Оқуға құштар мектеп» жобасы аясында 

«Кел, балалар, оқылық!» жобасы 

Әдістемелік  

құрал 

Қазан 

2022ж 

Қараша 

2022ж 

100 дана 

70. Темірбаева А. «Кітаптың пайдасын арттыру мен кітап 

оқуды қолдау мақсатында оқу 

сағаттарының өзектілігі мен тиімділігі». 

 

Мақала Наурыз Мамыр  

2022ж. 

Мақала 

71. Темірбаева А. «Заманауи мектеп кітапханалары: кітап 

оқу сауаттылығын дамытудың жаңа әдіс-

тәсілдері» 

Мақала Қазан  Қараша  

2022ж 

Мақала 

72. Каликов А. «Қосымша білім беруде қолданылатын 

цифрлық білім беру ресурстарының 

сапасына қойылатын талаптар» 

 

«Тағылым» 

республикалық 

ғылыми-

әдістемелік 

журналы 

Наурыз Сәуір Мақала 

73. Каликов А. «Қосымша білім беру жүйесін 

қалыптастыру жағдайында оқушыларды 

кәсіби бағдарлау» 

«Тағылым» 

республикалық 

ғылыми-

әдістемелік 

журналы 

Қараша Желтоқсан Мақала  

74. Ерсултанов А. «Мектепшілік өзін өзі басқару ұйымы 

арқылы оқушылардың даралығын дамыту» 

Мақала Сәуір Мамыр  Мақала 1 бет 

75. Ерсултанов А. «Оқушылармен тәрбиелік қарым- Мақала Қазан Қараша Мақала 
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қатынастың жаңа формалдары»   

76. Ерсултанов А. «Мектепі жаңғырту жағдайында сынып 

жетекшінің қызметі» 

Әдістемелік  

құрал 

Қараша Желтоқсан 50 дана 

77. Кульбаева Г. «Дана бала» республикалық журналы 

«Мектепке дейінгі ұйымдардағы басқару 

мен басшылықты ұйымдастыру жолдары» 

Мақала Сәуір Мамыр  

78. Кеутаева З. «Оқытудағы ойын технологиясының басты 

элементтері» 

Мақала Сәуір Мамыр  

79. Касымбаева Б. Мектеп журналы Мақала 2022 ж. ақпан Наурыз   

 

80. Касымбаева Б.  «Тағылым» баспасы Мақала 2022 жыл  

сәуір 

Мамыр  

81. Касымбаева Б. «Жебе»  Көмекші 

 құрал 

2022 ж. 

қазан 

Қараша  20 

82. Кульбаева Г. «Ерекше  білім қажеттіліктері бар 

оқушылар үшін арнайы білім беру 

жағдайын ұйымдастыру» 

Мақала Қазан Қараша  

83. Кеутаева З. «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуда 

танымдық оқиға жазудың маңыздылығы» 

Мақала Қараша Желтоқсан  

84. Кеутаева З. «Ойын арқылы оқыту технологиясының 

негізгі элементтері» 

Көмекші  

құрал 

Қараша  Желтоқсан  20 

85. Жолдасбекова Ж. «Шың» республикалық баспасы  

«Бастауыш сыныпта білім берудің 

трендтері» 

Мақала Сәуір Мамыр  

86. Жолдасбекова Ж. «Шебер мұғалім-сапалы сабақ» Мақала Қыркүйек Қазан  

87. Жолдасбекова Ж. «Белсенді оқу арқылы оқушылардың 

коммуникативтік дағдыларын дамыту» 

Көмекші  

құрал 

Қазан Қараша  20 

88. Кульбаева Г. 

 

Вариативтік бөлімге арналған «Логикалық 

тапсырмалар» 

Көмекші 

 құрал 

Қараша Желтоқсан 20 

89. Рысқұлбекова Г. «Балаларды тәрбиелеу мен оқыту 

мәселелерінде педагогтар мен ата-

аналардың өзара байланысын қамтамасыз 

ету» 

Мақала  Сәуір  Мамыр  

90. Рысқұлбекова Г. «Балалардың сөздік қорын байыту және 

тілдік дыбыстық мәдениетін 

қалыптастыру» 

Мақала Қазан  Қараша   

91. Рысқұлбекова Г. «Мектепке дейінгі ұйымдардың жазғы 

сауықтыру кезеңін ұйымдастыру» 

Көмекші  

құрал 

Тамыз  Қыркүйек  20 
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92. Жолдасбаева Г. «Жаһандану жағдайында білім 

алушылардың цифрлық сауаттылығын 

арттырудың тиімді жолдары» 

Әдістемелік 

нұсқаулық 

Сәуір Тамыз 17 

93. Нуржанова К. «Электронды журналды қолдану негіздері» Көмекші 

 құрал 

Сәуір Тамыз 17 

94. Мавленов Н. «Жалпы білім беру ұйымдарында "ҰБДК" 

және "Mektep SmartNation" порталын 

сапалы жүргізудің құзіреттілігі» 

Көмекші  

құрал 

Маусым Қыркүйек 17 

95. Сатанбай Құттықыз « Ұлттық құндылық пен цифрлық 

технологияның ұштасуы» 

Мақала 

«ЫБЫРАЙ» 

журналына 

 Наурыз 1.5 бет 

96 БДО 

шығармашылық 

тобы 

«Педагогикалық терминдердің мағыналық 

түсіндірме сөздігі» 

 Маусым Тамыз 20 

97 Темірбаева А «Заманауи мектеп кітапханалары: кітап 

пен оқуды ілгерілетудегі жаңа әдіс-

тәсілдер» 

Әдістемелік 

құрал 

Сәуір Тамыз 20 

98 Апетова С «Қызықты физика», 

«Қызықты химия», 

«Қызықты биология», 

«Қызықты информатика» 

Әдістемелік 

құрал 

Наурыз  Мамыр 150 
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