
 



 

 

Түркістан 2022 

 

 

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  

Төлімбет Б  

Айкозова Д.  

Тоишыбеков Р.  

кафедра жетекшілері 

Тиісті бұйрықтарды, 

жоспарларды, 

бағдарламаларды  т. б. 

әзірлеу және бекіту 

2. Қазақстан Республикасының «Білімді ұлт» сапалы 

білім беру» ұлттық жобасының   орындалуын 

қамтамасыз ету 

Қаңтар-желтоқсан ББДО жеке сайты, 

әлеуметтік 

желілер 

Төлімбет Б  

Айкозова Д.  

Тоишыбеков Р.  

кафедра жетекшілері 

Ақпараттар, 

анықтамалар, 

ұсыныстар 

 

ІІ. ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ-АҚПАРАТТЫҚ ТАЛДАУ ҚЫЗМЕТІ 

2.1. Ұйымдастырушылық жұмыстар 

№ Жұмыс түрі Қатысушылар санаты Өткізілу 

мерзімі 

Жауаптылар Қорытындылау 

формасы 

1.  «Географиялық білім берудегі озық ой және 

заманауи көзқарас» геграфия пәні мұғалімдерінің 

Республикалық съезін өткізу 

Республика герграфия 

педагогтері 

8-9.04 Төлімбет Б  

Айкозова Д.  

Тоишыбеков Р.  

кафедра 

жетекшілері 

 

Хаттама, ақпарат 

2.  Директор жанындағы лездеме жиналыс  Кафедра жетекшілері Әр дүйсенбі Төлімбет Б 

Айкозова Д. 

Тоишыбеков Р. 

кафедра 

жетекшілері 

 

Хаттама, 

ұсыныстар. 

3.  «Білім беру ұйымдарында (PIRIS, TIMSS 

Халықаралық зерттеулерге дайындық жұмысын 

үйлестіру, насихаттау, түсіндіру,  тест 

тапсырмаларын даярлау»  

 

 

Облыстың бастауыш 

сынып педагогтері 

01-29.04 Кульбаева Г. 

Кафедра  

әдіскерлері 

Іс-шара жоспары, 

бағдарлама, 

Хаттама 

4.  Қазақстан Республикасының «Білім туралы», 

«Педагог мәртебесі» туралы заңдары, «Білімді ұлт» 

Аудандық/ 

қалалық адами әлеуетті 

Ай бойы Алтынбеков Р. 

Кафедра 

Анықтамалар, 

ұсыныстар, тиісті 



сапалы білім беру» ұлттық жобасының, мемлекеттік 

жалпыға міндетті білім беру стандартары мен үлгілік 

оқу бағдарламаларын жүйелі жүзеге асыру 

дамыту бөлімдерінің 

әдістемелік кабинет 

меңгерушілері мен 

әдіскерлері, облыс 

педагогтері 

әдіскерлері бұйрықтарды, 

жоспарларды, 

бағдарламаларды  т. б. 

әзірлеу және бекіту 

5.  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 

Ай бойы Айкозова Д. 

Алтынбеков Р. 

Кафедра 

әдіскерлері 

Анықтамалар, 

ұсыныстар, тиісті 

бұйрықтарды, 

жоспарларды, 

бағдарламаларды  т. б. 

әзірлеу және бекіту 

6.  «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 

Ай бойы Алтынбеков Р. 

Кафедра 

әдіскерлері 

Анықтамалар, 

ұсыныстар, тиісті 

бұйрықтарды, 

жоспарларды, 

бағдарламаларды  т. б. 

әзірлеу және бекіту 

7.  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 

Ай бойы Апетова С. 

Алтынбеков Р. 

Кафедра 

әдіскерлері 

Анықтамалар, 

ұсыныстар, тиісті 

бұйрықтарды, 

жоспарларды, 

бағдарламаларды  т. б. 

әзірлеу және бекіту 

8.  ТжКБ педагогтерін аттестаттаудан өткізу 

қағидалары мен, шарттарымен таныстыру 

ТжКБ ұйымдарының 

ИПК 

12.04.2022 

 

Тоишыбеков Р. 

ТжКБ кафедра 

жетекшісі, 

әдіскерлер 

 

 

Мәлімет 

9.   PISA халықаралық зерттеуі 2022 

 

"Профессиональный 

колледж Туркестан 

Ахмета Ясави " 

ГККП "Туркестанский 

индустриально-

строительный колледж"  

25.04, 

28.04. 

 

Айкозова Д. 

Мавленов Н. 

Бекжанов Т. 

Дайырбекова Г. 

Қорытынды 

10.  Түркістан облысы бойынша білім беру ұйымдарында 

жаратылыстану-математика, қоғамдық-

Облыс педагогтері Ай бойы  

Кудайбергенова Ш. 

Ұсыныстар, 

ақпараттар 



гуманитарлық пәндер мен жаңа технологияларды 

жетілдіру бойынша іс-шаралар жоспарын іске асыру 

 

11.  Орталық әдіскерлерінің функционалдық 

сауаттылықты дамыту жолдары  біліктілікті арттыру 

курстарына қатысуы 

Орталық қызметкерлері Ай бойы Төлімбет Б. 

Айкозова Д. 

Тоишыбеков Р. 

кафедра 

жетекшілері 

 

Сертификат  

12.  Білім беру ұйымдарына және жекелеген 

педагогтерге инновациялық қызмет көрсету, 

тәжірибелік-эксперименттік және зерттеу 

жұмыстарын жүргізу 

Аудандық/ 

қалалық адами әлеуетті 

дамыту бөлімдерінің 

әдістемелік кабинет 

меңгерушілері мен 

әдіскерлері, облыс 

педагогтері 

01-29 сәуір  Тоишыбеков Р. 

Алтынбеков Р. 

Панова А. 

Кафедра 

әдіскерлері 

Анықтамалар, 

ұсыныстар, тиісті 

бұйрықтарды, 

жоспарларды, 

бағдарламаларды  т. б. 

әзірлеу және бекіту 

13.  Түркістан облысының білім беру ұйымдарында  

PISA  халықаралық зерттеулерінің өтуін әдістемелік 

қолдау  

Білім беру ұйымдары  04-29 сәуір  Айкозова Д. 

Кудайбергенова Ш 

Хаттама 

14.  Инновациялық қызметі бойынша республикалық, 

халықаралық ынтымақтастықты дамыту 

Павлодар және 

Түркістан облысының 

әдіскерлері, білім беру 

ұйымдарының 

басшылары, педагогтері, 

ЖОО ғалымдары  

 

 

01-29 сәуір  Тоишыбеков Р. 

Панова А 

Орынбасар Д 

Қасымбаева Б 

Ақпарат, әлеуметтік 

желілерде жариялау 

15.  «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 Нуржанова К. 

кафедра  

әдіскерлері 

Анықтамалар, 

ұсыныстар, тиісті 

бұйрықтарды, 

жоспарларды, 

бағдарламаларды  т. б. 

әзірлеу және бекіту 

16.  TОnline Adisker жобасы Орталық әдіскерлері, 

үздік педагогтер 

Дүйсенбі, 

сейсенбі 

күндері 

Тоишыбеков Р. 

Нуржанова К. 

кафедра әдіскерлері 

Әлеуметтік желілерде 

жарияланымдар, 

орталық сайтында 

тиісті мәліметтер мен 

материалдар 

 

17.  Мектеп басшылары мен педагогтеріне АКТ 

бойынша онлайн кеңес беру   

Жалпы білім беру 

ұйымдарының 

1-29 сәуір Нуржанова К. 

Кафедра 

әдіскерлері 

Анықтама,  

мәлімет 



басшыларымен мектеп  

педагогтері  

18.  БАҚ-та, әлеуметтік желілер,  мекеменің жеке 

сайтында жарияланымдарды орналастыру 

Орталық әкімшілілі,  

қызметкерлері 

Үнемі Төлімбет Б. 

Айкозова Д. 

Тоишыбеков Р. 

кафедра 

жетекшілері, 

әдіскерлер 

Ұсыныстар      

19.  Орталықтың сәуір  айына арналған жұмыс жоспарын 

әзірлеу және бекіту 

Орталық 

 қызметкерлері 

29.04 Төлімбет Б. 

Айкозова Д. 

Тоишыбеков Р. 

кафедра 

жетекшілері, 

әдіскерлер 

Жоспарды бекіту 

 

 

 

2.2.  Әдістемелік кеңес   

№ Қаралатын мәселелер Мерзімі Жауаптылар Қорытындылау формасы 

2 кеңес 

1. Білім беру ұйымдарының ІІІ тоқсан қорытындысы туралы  

 

 

 

 

 

       

 

 

 

сәуір 

Айкозова Д.  

2. Инновациялық қызметінде облыстық, республикалық халықаралық 

ынтымақтастықты дамыту жұмыстарының атқарылуы туралы  

Тоишыбеков Р.  

 

 

 

 

 

 

 

Хаттама 

Ұсыныстар 

 

3. Ауданның  адами әлеуетті дамыту бөліміне қарасты білім беру 

ұйымдарында математика пәнін оқыту барысында оқушылардың 

математикалық сауаттылығын арттыруда жүргізілген жұмыстар 

туралы 

Сайрам ауданы адами 

әлеуетті дамыту 

бөлімінің әдістемелік 

кабинет меңгерушісі  

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 (Төлеби, 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. 

 

 

 

2.3.  Кафедра  отырыстары 

№ Кафедра атауы Мерзімі Жауаптылар 

1. «Мектепке дейінгі және бастауыш білім беру» кафедрасы  21.04 Кульбаева Г. 

2. «Тілдерді дамыту» кафедрасы  26.04 Апетова С. 

3. «Инновация және стратегиялық жоспарлау» кафедрасы  29.04 Панова А. 

4. «Техникалық және кәсіптік білім беру» кафедрасы 29.04 Бегимова Г. 

5. «Бұқаралық спорт және тұлғалық даму» кафедрасы 29.04 Тлеулиев С. 

6. «Жалпы пәндер» кафедрасы 26.04 Алтынбеков Р. 

7. «Ақпараттық технологиялар» кафедрасы 22.04 Нуржанова К. 

 

IIІ. Консультациялық-әдістемелік қызмет 

3.1.  Білім сапасының алшақтығын жоюға бағытталған  жұмыстар  

№ Іс-шара жоспары Өткізу түрі Мерзімі Жауаптылар Күтілетін нәтиже 

1.  «Ерекше қажеттіліктері бар балалармен жұмыс 

жүргізетін мамандардың құзыреттілігін дамыту» 

Вебинар 28.04 

 

Мусабаева М. Ерекше қажеттіліктері 

бар балалармен жұмыс 

жүйеленеді 

2.  Оқушылардың білімдеріндегі олқылықтарды 

анықтау: психологиялық-педагогикалық 

сүйемелдеу және түзету 

Оқыту семинары 07.04 Тлеубердиева Г. 

Омарова Б. 

Олқылықтарды жою 

жолға қойылады 

3.  «Ауыл мектептерін  сапалы басқару» Жоба Ай бойы Панова А 

Кафедра 

әдіскерлері 

Ақпараттар 

Әлеуметтік желілерде 

жариялау 

4.  «Мамандандырылған білім беру ұйымдарында  

және шағын жинақталған мектептерде білім 

алушылардың кемшіліктерін жою және 

білімдерін толықтыру бойынша білім беру 

ұйымдарының өзара іс-қимылын ұйымдастыру» 

Дөңгелек үстел 13.04 Панова А 

Орынбасар Д 

Ақпараттар,әлеуметтік 

желілерде жариялау 

5.  Мектеп басшылары мен педагогтеріне 

kundelik.kz электронды журналында жұмыс 

жасау, ҰБДҚ толықтыруда онлайн, офлайн кеңес 

беру   

Түсіндірме оқыту жұмысы Ай бойы Нұржанова К. 

Кафедра 

әдіскерлері 

Ұсыныстар 



6.  Орталықтың арнайы сайт желісінде жас 

мамандар үшін озат бейнесабақтар қорын 

жинақтау, қолжетімділікті қамтамасыз ету.  

 Ай бойы Абілда Е Бейнесабақтар қоры 

7.  Облыстық құзыреттілік орталықтардың жылдық 

жоспарына сәйкес жоспарланған шебер-

сынып,онлайн, бейне, ашық сабақтарына ену 

арқылы білім сапасын талдау: 

Ауыл шаруашылықты механикаландыру – 11 

Қонақ үй қызметі, мейрамханалар және 

тамақтану саласы – 9 

Жеміс-көкөніс шаруашылығы - 1 

Ғимараттар мен құрылымдарды салу және 

пайдалану – 11 

Туризм – 5 

Агрономия-1 

Автомобиль көлігіне техникалық қызмет 

көрсету, жөндеу және пайдалану – 9 

Ақпараттық технологиялар – 11 

Электр қондырғысы – 7 

Токарлық іс – 3 

Шаштараз өнері -3 

«Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту», 

«Бастауыш білім беру», «Негізгі орта білім» 

мамандықтары бойынша – 5 

Ветеринария -3 

Дәнекерлеу ісі-4 

Тігін өндірісі және киімді үлгілеу-9 

Шебер-сынып, онлайн, 

бейне, ашық сабақтар 

(онлайн) 

Құзыреттілік 

орталықтардың 

жоспарына 

сәйкес 

 

 

Бегимова М. 

 

 

 

 

Султанбеков О. 

 

 

 

Айтбаев М. 

 

 

 

Дайырбекова Г. 

 

 

 

Анықтамалар, 

ұсыныстар, тиісті 

жоспарларды әзірлеу 

және бекіту 

 

3.2. Әдістемелік десант 

№ Іс-шара атауы Өткізілу/қорытынд

ылау формасы 

Қатысушылар  

санаты 

Өткізілу  

орны 

Өткізілу 

мерзімі 

Жауаптылар 

1. "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  

 

20.04-22.04  

 

Тойшыбеков Р. 

Кульбаева Г. 

Тәжібаева Қ. 

Усенбеков М. 

Ерсұлтанов А. 

Темирбаева А. 

Каймолдаева Б. 

Байдарбекова Э. 

Алиакбарова Ш. 

Мавленов Н 

Бегимова М. 



Дайырбекова Г. 

2. "Білім беру ұйымындағы 

тиімді менеджмент" 

Жеке кеңес, шебер-

сынып, оқыту, 

ақпараттық 

семинарлар т.б./ 

хаттама, ұсыныстар 

Жетісай ауданының 

мектеп директорлары, 

директордың 

орынбасарлары 

 

Жетісай  

 

25.04-27.04 

 

Төлімбет Б. 

Панова А . 

Кеутаева З. 

Тойшиева Ж. 

Басқараева Р 

Тлеубердиева Г. 

Мираманов А. 

Тлеулиев С. 

Каликов А. 

Орынбасар Д. 

Касымбаева Б. 

Аблаева А. 

Апетова С. 

К.Нұржанова 

3. "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  

 

27.04-29.04 Айкозова Д. 

Жолдасбекова Ж. 

Керимбекова А. 

Усенов Т 

Алтынбеков Р. 

Саипов Д. 

Омарова Б. 

Мусабаева М. 

Алимбекова Г. 

Айменов Н. 

Бопиева Г. 

Г.Жолдасбаева 

Султанбеков О 

Айтбаев М. 

 

 

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

 

№ Іс-шара атауы Өткізілу формасы Қатысушылар 

санаты 

Өткізілу 

орны 

Өткізілу 

мерзімі 

Жауаптылар 

1 «Ахмет Байтұрсынұлы – ұлттың 

ұлы ұстазы» 

Конференция, шебер-

сыныптар, дөңгелек 

үстелдер, байқаулар, 

семинарлар т.б. 

Өңір 

педагогтері 

Өңір 

аумағында 

19-29 сәуір  Апетова С. 

 

3.3.  Педагогтің  кәсіби әлеуетін дамыту (семинарлар,  шебер-сынып, оқыту семинар,  дөңгелек үстел, семинар – тренингтер т.б.) 

№ Іс-шара атауы Өткізілу  Қатысушылар  Өткізілу  Өткізілу Жауаптылар 



формасы санаты орны мерзімі 

1. «Ойын арқылы оқыту 

технологиясының негізгі 

элементтері»  

Коучинг  Аймақтық мектепке 

дейінгі ұйым әдіскерлері 

(60) 

Түркістан 

(Бәйдібек) 

20-сәуір 

 

Кеутаева.З. 

 

2. «Білім беру ұйымдарында 

(PIRIS, TIMSS 

Халықаралық 

зерттеулерге дайындық 

жұмысын үйлестіру, 

насихаттау, түсіндіру,  

тест тапсырмаларын 

даярлау» 

Вебинар Арыс, Сайрам, Түркістан, 

Жетісай, 

Мақтаарал 

Түркістан 22-сәуір Жолдасбекова Ж. 

3. «Оқу-тәрбие жұмысын 

ұйымдастыруда шағын 

жинақты мектеп 

басшыларын 

консультациялық-

әдістемелік қолдау» 

Оқыту семинар Бастауыш сынып 

орынбасарлары , ӘБ 

жетекшілері, пән 

мұғалімдер 

Түркістан 

 

13-сәуір Жолдасбекова Ж.. 

 

4. «Мектепке дейінгі білім 

беру ұйымдарында ерекше 

білім алуға қажеттілігі бар 

балалардың 

дүниетанымын дамыту» 

 

Оқыту семинар Мектепке дейінгі ұйым 

педагогтері 

Түркістан 

 

19-сәуір Кеутаева З. 

5. «Ынтымақтасқан, 

бірлескен орта-жаңаша 

білім берудің кепілі»   

Тәжірибелік семинар  ӘК 

меңгерушілері,әдіскерлер, 

ӘБЖ 

Кентау қ 

№10 ЖОМ 

15 сәуір  

 

Панова А 

Касымбаева Б 

Баймуратова К 

 

3.4. «TOnline adisker» 

№ Іс-шара атауы Өткізілу 

формасы 

Қатысушылар санаты Өткізілу орны Өткізілу мерзімі Жауаптылар 

1. «Оқу-тәрбие жұмысын 

ұйымдастыруда шағын 

жинақты мектеп 

басшыларын 

консультациялық-

әдістемелік қолдау» 

Ақпараттық 

сағат 

Мектеп директорлары 

мектеп директорларының 

орынбасарлары 

Түркістан 

ББДО 

4.04 Тоишыбеков Р. 

Панова А. 

 

2. «Оқу-тәрбие жұмысын 

ұйымдастыруда шағын 

жинақты мектеп 

басшыларын 

консультациялық-

Ақпараттық 

сағат 

Мектеп директорлары 

мектеп директорларының 

орынбасарлары 

Түркістан 

ББДО 

11.04 Тоишыбеков Р. 

Тлеулиев С.  

 



әдістемелік қолдау» 

3. «Оқу-тәрбие жұмысын 

ұйымдастыруда шағын 

жинақты мектеп 

басшыларын 

консультациялық-

әдістемелік қолдау» 

Ақпараттық 

сағат 

Мектеп директорлары 

мектеп директорларының 

орынбасарлары 

Түркістан 

ББДО 

18.04 Тоишыбеков Р. 

Алимбекова Г. 

 

 

4. «Оқу-тәрбие жұмысын 

ұйымдастыруда шағын 

жинақты мектеп 

басшыларын 

консультациялық-

әдістемелік қолдау»  

 

Ақпараттық 

сағат 

Мектеп директорлары 

мектеп директорларының 

орынбасарлары 

Түркістан 

ББДО 

25.04 Тоишыбеков Р. 

Нуржанова К.  

 

5. «Үздік мектеп 

басшысымен сұхбат» 

Ақпараттық 

сағат 

Мектеп директорлары, 

мектеп директорларының 

орынбасарлары 

Түркістан 

ББДО 

5 сәуір Панова А 

3.5 Әдіскерлердің, педагогтердің шығармашылық  әлеуетін дамыту  /конференциялар,  тәжірибелік семинарлар, форумдар, 

байқаулар,  фестивальдар/ 

№ Атауы  Қатысушылар санаты, саны Өткізілу орны Өткізілу 

мерзімі 

Жауаптылар 

1.  Тәжірибелік семинар 
«Көпфункционалдық және 

интерактивтік орта –қазіргі заманғы 

баланың даму ортасы» 

Аудандық, қалалық білім 

бөлімдерінің әдіскерлері мен 

бастауыш сынып мұғалімдері 

(60) 

Созақ 26-сәуір 

(офлайн) 

 

Жолдасбекова Ж. 

 

 

2.  Тәжірибелік семинар 

«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 (68) 

Түлкібас 

«Мерей» МКҚК 

«Айзере» МКҚК 

28-сәуір 

(офлайн) 

Кульбаева Г. 

 

3.  Республикалық онлайн вебинар 

«KitapХАН@ жобасы» 

ТО БДО, ҰБА,  

Республикадағы облыстық ӘО 

әдіскерлері мен педагогтары 

Түркістан 20.04  Тоишыбеков Р. 

Апетова С. 

кафедра әдіскерлері 

4.  Семинар-презентация: «Инновация 

арқылы білім сапасына» 

Түркістан, Кентау қалаларының 

жалпы білім беретін педагогтері 

ТО БДО 20.04 Мавленов Н 

Жолдасбаева Г 

5.  Байқау «ROBOTUR» ІІ  Жалпы білім беретін педагогтер Түркістан қаласы, 

Оқушылар сарайы 

11.04-12.04 Тоишыбеков Р 

К.Нұржанова 

Т.Бекжанов 

Е.Әбілда 

Г.Жолдасбаева 



6.  Тәжірибелік семинар-презентация 

(Шығармашылық есеп) «Worldskills 

Turkistan» өңірлік чемпионатына 

дайындық жұмыстарының барысы 

Бас сарапшылар, қатысушы 

студенттер 

62 

Кентау 

№7 колледж 
20.04 

Айкозова Д. 

Айтбаев М. 

 

7.  Тәжірибелік семинар: «Тарих 

сабағында логикалық тапсырмалар 

арқылы оқушылардың білімге 

құштарлығын арттыру» 

 

Ассоциация мүшелері, тарих 

пәні мұғалімдері 

 

Түркістан 

 

19 .04 Усенбеков М. 

8.  Оқыту семинары: «CLIL 

методологиясы (CLIL): биологияны 

ағылшын тілінде оқыту кезінде пәндік-

тілдік кіріктірілген оқыту» 

Биология пәні әдіскерлері, 

ассоциация мүшелері, пән 

мұғалімдерімен 

Түркістан 

 

 

15.04 Тәжібаева Қ. 

9.  Тәжірибелік семинар: «Ұлттық 

құндылықтарды сақтай отырып, сабақ 

өту тиімділігін арттыру жолдары» 

Эстетикалық бағыттағы пән 

мұғалімдері 

Мақтаарал 

 

29.04 

 

Архабаев Н. 

10.  Шебер сынып: «Шығармашылық 

жұмыстар шеберханасы» 

Эстетикалық пән  мұғалімдері Төлеби 

 

15.04 

 

Архабаев Н. 

11.  Тәжірибелік семинар: «Химия, 

география пәндерінен білім сапасын 

арттырудың тәжірибелік негіздері» 

Химия география пән 

әдіскерлері мен мұғалімдері 

Төлеби 

 

15.04 

 

Керимбекова А. 

Тойшиева Ж. 

 

12.  Семинар-тренинг Студентті 

конкурстарға дайындау барысында 

стреске төтеп беру және күйзеліске 

ұшырамауы үшін психологиялық 

қолдау  

 

Құзыреттілік бас сарапшысы, 

сарапшы,  арнайы пән 

оқытушылары, колледж 

психологтары 

62 

Түркістан 

индустриалды-

құрылыс колледжі 

6.04                    Дайырбекова Г.  

Айтбаев М.  

Тілеубердиева Ғ 

 

13.  Облыстық тәжірибелік семинар: 
«Орыс тілі мен әдебиеті пәнінің жас 

мамандарына әдістемелік сүйемелдеу» 

Орыс тілі мен әдебиеті пәнінің 

әдіскерлері, МО жетекшілері  

мен жас мамандар 

Қазығұрт 15 сәуір Бопиева Г. 

14.  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 19 сәуір Тоишыбеков Р. 

Апетова С. 

кафедра әдіскерлері 

 

3.6 Халықаралық зерттеулерге дайындық жұмыстарын жүргізу 

№ Іс-шара атауы Өткізілу формасы Қатысушылар 

санаты, саны 

Өткізілу орны Өткізілу 

мерзімі 

Жауаптылар 

1. Оқушылардың тест нәтижелеріне Жинақтау Түркістан  

ББДО  

Түркістан 

ББДО 

19.04 Кудайбергенова Ш. 

Касымбаева Б 



мониторинг жүргізу Әдіскерлері және 

аудандық, қалалық 

білім бөлімдерінің 

ӘК  мен облыстың 

тәжірибелі 

педагогтары 

2. Білім мекемелерінде тест өткізу Техникалық 

қолдау 

Сайрам,Төлеби, 

Ордабасы, 

Түркістан, Сауран, 

Шымкент, Түлкібас 

Түркістан 

ББДО 

4-6.04,  

11-12.04,  

21-22.04,  

25-29.04 

Бегжанов Т 

3. Білім мекемелерінде тест өткізу Техникалық 

қолдау 

Ордабасы, 

Түркістан, Сауран, 

Қазығұрт 

 

Түркістан 

ББДО 

21-22, 25-27, 

28-29 сәуір 

 

Мавленов Н 

4. «PISA, PBTS (paper based Tests for 

Shools) - халықаралық зерттеуін 

апробациялауды өткізу жұмыстарына 

сәйкес ТжКБ беру ұйымдарында 

ұйымдастыру жұмысын жүргізу 

Оқыту семинары 

/онлайн/ 

Семинар-кеңес 

Колледждердің  

оқу-ісі жөніндегі 

орынбасарлары, 

бөлім 

меңгерушілері, оқу 

бөлімінің 

мамандары 

Колледж 

базаларында 

07.04 Дайырбекова Г 

5. PBTS халықаралық зерттеуінің 

апробациялауға іріктелген және 

оларды алмастыратын білім беру 

ұйымдарының тізімін жасау, іс-

шаралар жоспарын түзу 

Ақпарат, 

түсіндіру, кеңес 

Колледждердің  

оқу-ісі жөніндегі 

орынбасарлары, 

бөлім 

меңгерушілері, оқу 

бөлімінің 

хатшылары 

Колледж 

базаларында 

08.04  Дайырбекова Г 

 

3.7  Озық педагогикалық тәжірибені зерттеу,  жинақтау, сипаттау және тарату  

№ Мұғалімнің аты-

жөні 

Ауданы, мектебі, пәні Тақырыбы Мерзімі /жұмыс 

қай аралықта 

жүргізіледі/ 

Атқарылатын 

жұмыстар 

Жауапты  

әдіскер 

1.  Сырымбет Жанар. Ордабасы ауданы  

Ө.Тұрманжанов атындағы 

ЖОМ 

МАД сынып тәрбиеші 

«Мектепалды даярлық 

сынып оқушыларын 

оқыту кезінде 

мнемокестені қолдану 

жолдары» 

15.04 Зерттеу 

(офлайн) 

 

Кеутаева З 

2.  Сапаралиева 

Жанар. 

Сайрам ауданы «Балажан» «Сенсорикалық тәрбие 19.04 

 

Зерттеу Кульбаева Г. 



 бөбекжайы МКҚҚ  

тәрбиеші 

арқылы балалардың 

танымын арттыру» 

(офлайн) 

 

3.  Молжігіт 

Гүлжаухар, 

 

Джусупова 

Сайера. 

Ордабасы ауданы, адами 

әлеуетті дамыту бөлімінің 

бастауыш сынып әдіскері 

Ә.Молдағұлова атындағы 

жом 

«Графикалық 

диктанттың тиімділігі» 

 

 

15.04 

 

Зерттеу 

(офлайн) 

 

Жолдасбекова Ж. 

4.  Тойчиева 

Мухаббат 

Сайрам ауданы №7 

«Бабыр» ЖОМ 

Сынып жетекшісінің 

ата-аналармен 

жүргізілетін 

жұмыстардың 

формалары мен әдістері 

21.04 

 

Жинақтау 

(онлайн) 

Басқараева Р. 

5.  Нуртаева 

Мирамгул 

Танибергеновна 

Мақтаарал ауданы адами 

әлеуетті дамыту бөлімінің 

психологиялық жұмыс 

жөніндегі әдіскері 

Жасөспірімдер 

бойындағы агрессия 

мен депрессиядан 

арылу жолдары: себебі, 

шешімі, нәтижесі. 

28.04 Жинақтау 

(онлайн) 

Тлеубердиева Г. 

Омарова Б. 

6.  Аханова Нургул 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 

29.04 Жинақтау  

 (онлайн) 

Тлеубердиева Г. 

Омарова Б. 

7.  Сатбаева Мадина  Созақ ауданы  

Н.Төреқұлов ат.ІТ лицей 

«Мектепке дейінгі 

мекемелердегі 

инклюзивті білім беру 

ортасы» 

 

         29.04          Тарату  

(онлайн) 

Мусабаева М. 

8.  Досыбаева Несібелі 

Жолдасбековна. 

Ордабасы ауданы, 

Ж.Жамбыл ат. ЖОМ, 

әлеуметтік педагог 

Әлеуметтік 

педагогтардың 

жұмысын жүйелеу 

жолдары 

29.04 

  

Жинақтау 

 (онлайн) 

Алимбекова Г. 

9.  Асанова Акнур Арыс ауданы 

Ә.Жангелдин атындағы 

жом 

«Оқушыларды 

олимпиадаға дайындау 

жолдары» 

28.04 Тарату 

(онлайн) 

Апетова С. 

10.  Тағаева Шолпан Қазығұрт ауданы 

 Елшібек батыр атындағы 

мектеп лицейі 

«Оқыту мен оқудағы 

жаңа әдіс-тәсілдерді 

ағылшын тілі 

сабақтарында тиімді 

28.04 Тарату  

(онлайн) 

Апетова С. 



пайдалану жолдары» 

11.  Байжанов Қайрат 

Маратович (тарих 

пәні оқытушысы) 

Мақтарал аграрлық 

колледжі 

«Әлемнің ірі 

мұражайлары» 

19.04 Диагностикалық 

кезең: Қиындықты 

сараптау. Жеке 

қызығушылыққа 

байланысты мәселені 

/шешімін күтіп тұрған 

мәселені/ қарап, 

анықтау. 

(онлайн) 

Сұлтанбеков О. 

12.  Мырзаев Мұхтар 

(арнайы пән 

оқытушысы) 

«Қазақстан 

Республикасының 

үздік педагогы» 

атағының иегері   

Анвар Исмаилов атындағы 

кәсіптік колледжі 

«WORLDSKILLS 

стандарттарын оқу 

процесіне енгізу 

жолдары» 

19.04 Диагностикалық 

кезең: Қиындықты 

сараптау. Жеке 

қызығушылыққа 

байланысты мәселені 

/шешімін күтіп тұрған 

мәселені/ қарап, 

анықтау. 

(онлайн) 

Сұлтанбеков О. 

13.  Тленчиев Джандос 

Беркимбекович 

(бейнелеу өнері 

және сызу пәні 

оқытушысы) 

Оңтүстік Қазақстан 

индустриалды-

инновациялық колледжі 

«Құрылыс 

сызбаларының 

элементтері және 

конструкциялық 

құрылымдары» 

20.04 Диагностикалық 

кезең: Қиындықты 

сараптау. Жеке 

қызығушылыққа 

байланысты мәселені 

/шешімін күтіп тұрған 

мәселені/ қарап, 

анықтау 

(онлайн) 

Бегимова М. 

14.  Нартаев Бахтияр Д. Қонаев атындағы 

аграрлық техникалық 

колледжі 

«Ауыл шаруашылығы 

машиналары мен 

тракторларын жөндеу 

ерекшеліктері» 

21.04 Диагностикалық 

кезең: Қиындықты 

сараптау. Жеке 

қызығушылыққа 

байланысты мәселені 

/шешімі табылып 

тұрған мәселені/ 

қарап, анықтау. 

(онлайн) 

Дайырбекова Г 

15.  Найманбаева 

Назерке Ерболовна 

(орыс тілі және 

әдебиеті пәні 

оқытушысы) 

Түркістан жоғары 

көпсалалы,аграрлық 

колледжі 

«Использование 

активных методов 

обучения на уроках 

русского языка и 

литературы» 

21.04 Тақырып бойынша 

жұмыстың мақсаты  

мен  міндеттерін 

анықтау. Педагогтың 

қызығушылығына   

Дайырбекова Г 



байланысты көмекші 

оқу әдебиеттерді 

жинақтау.  

(онлайн) 

16.  Мамытшаева 

Дурия 

Габибуллаевна 

(биология пәнінің 

мұғалімі) 

Қапланбек жоғары 

аграрлық-техникалық 

колледжі 

«Білім алушылардың 

өздігінен жұмыс жасау 

дағдылары мен 

танымдық қабілеттерін 

арттыру» 

25.04 Диагностикалық 

кезең: Тақырып 

бойынша жұмыстың 

мақсаты  мен  

міндеттерін анықтау. 

Нормативтік 

құжаттарды қарау.  

 (онлайн) 

Айтбаев М. 

17.  Орманов Нұрғали Сарыағаш ауданы 

№12 колледж 

«Шанақ жөндеу 

құзыреттілігі бойынша 

WorldSkills 

стандарттарының 

ерекшеліктері» 

25.04 Диагностикалық 

кезең: Тақырып 

бойынша жұмыстың 

мақсаты  мен  

міндеттерін анықтау. 

Нормативтік 

құжаттарды қарау.  

(онлайн) 

Айтбаев М 

 

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. Түлкібас ауданы 

«Таңшолпан» 

балабақшасы 

«Салауатты өмір 

салтын ұстанамыз» 

жоба 

29.04  

штаттық 

режимде 

Тоишыбеков Р. 

Кульбаева Г. 

(офлайн) 

 

Оқыту семинары, диагностикалық зерттеу 

2. Облыс көлемінде  

Төлеби ауданы  

«Шомшақты» ЖОМ 

«Әдет ғұрып – тәрбие 

бастауы» 

15.04 

штаттық 

режимде 

Тоишыбеков Р. 

Басқараева Р. 

Темирбаева А. 

 

 

Ұлттық салт- дәстүрлер мен 

ғұрыптарды,отбасылық және жалпыұлттық 

құндылықтар бойынша алған білімдерін 

өмір сүру дағдысында қолданады 

3. Облыс көлемінде «KitapХАН@» кітап 

оқу жобасы 

19.04 Темирбаева А. Педагогтер мен өскелең ұрпақ кітап оқуды 

әдетке айналдырады, оқушылардың оқу 

сауаттылығы артады, кітап оқу мәдениеті 

терең қалыптасады 

4. Облыс көлемінде Өскенде кім боласың?» 

9-11 сынып 

оқушыларымен, 

 

7,14,21,28.04 

Тоишыбеков Р. 
Байдарбекова Э. 

 

 

 



педагогтермен онлайн 

кездесу (Халықаралық 

бағдарламалар) 

 

- «BOLASHAQ» 

халықаралық 

бағдарламасы аясында 

білім алған мамандық 

иелерімен пікір алмасу  

- «Ашық сұхбат» 

«Түркістан  облысының 

мемлекеттік 

қызметкерлермен  

кездесу».   

- Ақпараттық 

семинар: 

«Мектеп оқушыларына 

кәсіби бағдар беру 

жұмысының 

әдіснамалық негіздері» 

Әлемнің озық ЖОО түлектерімен пікір 

алмасу нәтижесінде болашақта еліміздің 

дамуына үлес қосатын, мамандық иелері, 

мектеп түлектері қалыптасады.  

 

 

 

Мемлекеттік қызмет туралы түсінігі 

қалыптасып, мемлекетке  адал қызмет ету 

жауапкершілігі артады.  

 

 

 

Мектеп директорының бейіндік ісі  

жөніндегі орынбасарларының 

оқушыларды   кәсіби бағдарлау бойынша 

жұмыстарына бағыт бағдар, әдістемелік 

көмек беріледі 

 

4.2 Әдіскерлердің, облыс педагогтерінің шығармашылық және зерттеу жұмыстарын презентациялау 

№ Іс-шара атауы Жұмыс түрі Мерзімі Жауаптылар 

1. Ұлттық құндылықтар тәрбиесі 

бойынша жұмыс жүйесі 

Шығармашылық жұмыс 22.04 Басқараева Р. 

2. «Оқуға құштар мектеп» жобасы 

аясында мектеп кітапханасының 

заманауи жаңғыруы  

Шығармашылық жұмыс 29.04 Темирбаева А 

 

4.4.  «Болашақ директорлар мектебінің» жұмыс жоспары    

№ 

р/с 

Іс-шараның аталуы Өтілетін орны Қатысушылар 

санаты, саны 

Өткізілу 

мерзімі 

 

Жауаптылар Қорытын- 

дылау 

формасы 

1. 

Оқыту семинары:  
«Басшы лауазымына үміткер кандидаттың  

кәсіби құзыреттілігін дамыту» /Басшы 

лауазымына тағайындау туралы  ҚРБжҒМ 2012 

ж. 21 ақпандағы № 57 бұйрығы аясында / 

Шымкент 

қаласы № 90 

«Дарын» 

мамандандырыл

ған мектебі 

ТжКБ және 

мектеп 

директорының  

орынбасарлары-

50 

18.04 Панова А 

кафедра 

әдіскерлері 

 

 

Ақпарат  

2. 

Шығармашылық кездесу: 

« Білім беру ұйымдарын басқарудың озық 

үлгісі» 

/  Орынбеков Арман Шонбайұлы -Шымкент 

Шымкент 

қаласы № 90 

«Дарын» 

мамандандырыл

ТжКБ және 

мектеп 

директорының  

орынбасарлары-

18.04 Панова А 

кафедра 

әдіскерлері 

 

Ақпарат  



қаласы № 90 «Дарын» мамандандырылған 

мектеп директоры, республикалық «Үздік 

педагог» байқауының жеңімпазы, «Әлем 

педагогы» байқауының қатысушысы / 

ған мектебі 50  

 

4.5. «Ауыл мектептерін сапалы басқару» жобасының жұмыс жоспары  

№ Әрекеттер / іс-шаралар Мерзімі Жауаптылар Қорытындылау 

формасы 

1 «Ауыл мектебін сапалы басқару» эксперименттік жобасын іске асыру,  

жоба тобын қалыптастыру бойынша мектеп басшыларына, 

орынбасарларына жетекшілік ететін әдіскерлерге арналған дөңгелек 

үстел. 

6.04 Панова А 

Кафедра 

әдіскерлері  

Хаттама 

2 Сауран ауданы эксперименттік жобаға қатысушы мектептердің бастапқы 

білім деңгейін анықтау. 

12.04 Панова А 

Кафедра 

әдіскерлері 

Ақпарат 

3 Сауран ауданы эксперименттік жобаға қатысушы мектептеріне SWOТ 

талдау жасау, сауалнама алу 

11.04 Панова А 

Кафедра 

әдіскерлері 

Диагностика, 

мониторинг 

4 «Ауыл мектебін сапалы басқару» эксперименттік жобасын іске 

асыратын мектеп басшылары мен орынбасарларына  арналған оқыту 

семинары. 

29.04 Касымбаева Б Ақпарат,БАҚ-

на жариялау 

5 «Ауыл мектебін сапалы басқару» эксперименттік жобасын іске асыру 

бойынша шығармашылық топ  құру. 

15.04 Панова А 

Кафедра 

әдіскерлері 

СААӘДБ 

ЭЖҚТМ 

Хаттама, 

бұйрық 

6 «Ауыл мектебін сапалы басқару» эксперименттік жобасына қатысушы 

білім беру ұйымдарында мониторинг орталығын құру, жауапты 

тұлғаларды бекіту 

14.04 Панова А 

Кафедра 

әдіскерлері 

СААӘДБ 

Хаттама, 

бұйрық 

 

 

 

 

 

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. Кульбаева Г. «Дана бала» республикалық журналы 

«Мектепке дейінгі ұйымдардағы 

басқару мен басшылықты 

ұйымдастыру жолдары» 

Мақала Сәуір Мамыр - 

2. Кеутаева З. «Оқытудағы ойын технологиясының 

басты элементтері» 

Мақала Сәуір Мамыр - 

3. Жолдасбекова Ж. «Шың» республикалық баспасы 

«Бастауыш сыныпта білім берудің 

трендтері» 

Мақала Сәуір Мамыр  

4. Рысқұлбекова Г. «Балаларды тәрбиелеу мен оқыту 

мәселелерінде педагогтар мен ата-

аналардың өзара байланысын 

қамтамасыз ету» 

Мақала Сәуір Мамыр  

5. Усенбеков М. «Зайырлық және дінтану негіздері 

курсын оқытудың ерекшіліктері» 

Мақала Сәуір Мамыр  

6. Керимбекова А. «Химия пәнінен оқушылардың білімін 

бағалау және бақылау» 

Мақала Сәуір Мамыр  

7. Алтынбеков Р. «Мектеп басшысының анықтамасы» Әдістемелік 

нұсқаулық 

Сәуір Мамыр 20 дана 

8. Басқараева Р. Ата-ана мен мектептің қарым-

қатынасы ұрпақ тәрбиесінің қайнар 

бұлағы 

Мақала Сәуір Сәуір Мақала 

9. Темирбаева А. «Заманауи мектеп кітапханалары: 

кітап пен оқуды ілгерілетудегі жаңа 

әдіс-тәсілдер» 

Әдістемелік құрал Сәуір Мамыр 20дана 

10. Ерсултанов А. «Мектепшілік өзін өзі басқару ұйымы 

арқылы оқушылардың даралығын 

дамыту» 

Мақала Сәуір Мамыр Мақала 1 бет 

11. Тлеулиев С. «Білім мен тәрбие беруді дамытудың 

қазіргі кездегі жаңа тәсілдері» 

Әдістемелік құрал Сәуір Тамыз 50 дана 

12. Апетова С. «Ахмет Байтұрсынұлының оқыту 

әдістемесінің жаңғыруы» 

Мақала Наурыз Сәуір 1 

13. Алиакбарова Ш. «Кітап оқу ұлттық құндылықтар 

жүйесін қалыптастырудың өзіндік 

жолы» 

Мақала Наурыз Сәуір  

14. Аблаева А. «Білім алушылардың білімдеріндегі Мақала Қазан Сәуір 1 



олқылықтардың орнын толықтыру 

жолдары» 

15. Аблаева А. «Ахмет Байтұрсынов және тіл 

реформасы» 

Мақала Наурыз Сәуір 1 

16. Аблаева А. «Оқуға құштар – мектеп» жобасы 

аясында оқушылардың оқу 

сауаттылығын арттыру жолдары 

Әдістемелік құрал Сәуір Сәуір 150 

17.  Нуржанова К «Kundelik.kz электронды журналын 

қолдану негіздері» 

Көмекші құрал Сәуір Тамыз 17 

18. Жолдасбаева Г «Жаһандану жағдайында білім 

алушылардың цифрлық сауаттылығын 

арттырудың тиімді жолдары» 

Әдістемелік 

нұсқаулық 

Сәуір Тамыз 17 

19. Мавленов Н «Жалпы білім беру ұйымдарында 

"ҰБДК" және "Mektep SmartNation" 

порталын сапалы жүргізудің 

құзіреттілігі» 

Әдістемелік 

нұсқаулық 

Сәуір Тамыз 17 

20. 
Султанбеков О 

Кәсіби маман даярлаудағы дуалды 

оқытудың маңызы 
мақала Наурыз Сәуір  

21. 

Бегимова М 

Дуйсебаева Ж. 

WorldSkills стандарттары бойынша 

құзыреттілік орталықтарының 

қызметін ұйымдастырушылық-

әдістемелік қамтамасыз ету 

Әдістемелік 

нұсқаулық 
Сәуір Мамыр 70 дана 

22 

Дайырбекова Г. 

Қазақ тілі және әдебиеті пәнінен 

колледж білім алушыларының оқу 

жетістіктерін бақылау және бағалау 

материалдары 

Әдістемелік 

нұсқаулық 
Наурыз Сәуір 15 дана 

23. 
Айтбаев М. 

Тарих пәнінен дидактикалық 

материалдар жинағы 
Әдістемелік құрал Наурыз Сәуір 65 дана 

 

 
Айкозова Д. 

Тоишыбеков Р. 

Кульбаева С. 

Тлеулиев С. 

Панова А.  

Бегимова М. 

Апетова С. 

Нуржанова К. 

Алимбекова Г. 

Алтынбеков Р. 

 

 

 



 

 

    


