
 



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 

3.05-31.05 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 

3.05-31.05 ББДО жеке сайты, 

әлеуметтік 

желілер 

Төлімбет Б  

Айкозова Д.  

Тоишыбеков Р.  

кафедра жетекшілері 

Ақпараттар, 

анықтамалар, 

ұсыныстар 

3.  ҚР «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы»  

заңын іске асыру 

3.05-31.05 ББДО жеке сайты, 

әлеуметтік 

желілер 

Төлімбет Б. 

Тоишыбеков Р. 

Айкозова Д. 

кафедра 

жетекшілері, 

орталық әдіскерлері 

Хаттамалар, 

ұсыныстар 

 

ІІ. ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ-АҚПАРАТТЫҚ ТАЛДАУ ҚЫЗМЕТІ 

2.1. Ұйымдастырушылық жұмыстар 

№ Жұмыс түрі Қатысушылар санаты Өткізілу 

мерзімі 

Жауаптылар Қорытындылау 

формасы 

1.  Директор жанындағы лездеме жиналыс  Кафедра меңгерушілері 

 

Әр дүйсенбі Төлімбет Б 

Айкозова Д. 

Тоишыбеков Р. 

Кафедра 

меңгерушілері 

Хаттама, 

ұсыныстар. 

2.  Сараптамалық кеңес отырысы Сараптамалық кеңес 

мүшелері, кафедра 

меңгерушілері 

(қажеттілігіне қарай) 

23-27.05 Айкозова Д. 

Тоишыбеков Р. 

кафедра 

меңгерушілері 

Хаттама, ұсыныстар 

3.  Атестаттау комиссиясының отырысы Атестаттау комиссия  

мүшелері, кафедра 

жетекшілері 

(қажеттілігіне қарай) 

11.05 Тоишыбеков Р. 

кафедра 

меңгерушілері 

 

Хаттама, ұсыныстар 

4.  ІV тоқсанның  қорытындысы бойынша білім 

сапасының көрсеткіштерін талдау және мониторинг 

жасау 

Жинақтау, 

талдау  

 

21.05-25.05 Айкозова Д. 

Нұржанова К. 

Кульбаева Г. 

Апетова С. 

Мәлімет, 

ұсыныстар 



Алтынбеков Р. 

кафедра әдіскерлері 

5.  Әдістемелік кеңес Аудандық/ 

қалалық адами әлеуетті 

дамыту бөлімдерінің 

әдістемелік кабинет 

меңгерушілері мен 

әдіскерлері 

5.05 Төлімбет Б. 

Айкозова Д. 

Тоишыбеков Р. 

кафедра 

меңгерушілері 

 

Хаттама, ұсыныстар 

6.  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 

27.05-30.05 Төлімбет Б. 

Айкозова Д. 

Алтынбеков Р. 

Кафедра 

әдіскерлері 

Анықтамалар, 

ұсыныстар, тиісті 

бұйрықтарды, 

жоспарларды, 

бағдарламаларды  т. б. 

әзірлеу және бекіту 

7.  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 

23.05-27.05 Төлімбет Б. 

Тоишыбеков Р. 

кафедра 

меңгерушілері 

 

Анықтамалар, 

ұсыныстар, тиісті 

бұйрықтарды, 

жоспарларды, 

бағдарламаларды  т. б. 

әзірлеу және бекіту 

8.  «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 

27.05 Төлімбет Б. 

Айкозова Д. 

Тоишыбеков Р. 

кафедра 

меңгерушілері, 

әдіскерлері 

Анықтамалар, 

ұсыныстар, тиісті 

бұйрықтарды, 

жоспарларды, 

бағдарламаларды  т. б. 

әзірлеу және бекіту 

9.  Өңірдің білім беру ұйымдарында жекелеген 

пәндерді оқыту жағдайын зерделеу, мониторингілеу 

Орталық әкімшілілі,  

қызметкерлері, 

аудандық/қалалық адами 

әлеуетті дамыту 

бөлімдерінің 

басшылары, облыс 

педагогтері 

25.05-27.05 Айкозова Д. 

Алтынбеков Р. 

Тойшиева Ж. 

Кафедра 

әдіскерлері 

Анықтамалар, 

ұсыныстар, тиісті 

бұйрықтарды, 

жоспарларды, 

бағдарламаларды  т. б. 

әзірлеу және бекіту 

10.  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 

3.05-6.05 Айкозова Д. 

Алтынбеков Р. 

Тойшиева Ж. 

Кафедра 

Анықтамалар, 

ұсыныстар, тиісті 

бұйрықтарды, 

жоспарларды, 



меңгерушілері мен 

әдіскерлері, облыс 

педагогтері 

әдіскерлері бағдарламаларды  т. б. 

әзірлеу және бекіту 

11.  Пән мұғалімдері Ассоциацияның қызметін 

ұйымдастыру және жүргізу 

Өңір педагогтері 16.05-20.05 Айкозова Д. 

Тоишыбеков Р. 

Алтынбеков Р. 

Кафедра 

жетекшілері 

Мекеме сайтында 

жарияланымдар, 

тиісті бұйрықтарды, 

жоспарларды, 

бағдарламаларды  т. б. 

әзірлеу және бекіту 

12.  TОnline Adisker жобасы Орталық әдіскерлері, 

үздік педагогтер 

Дүйсенбі, 

сейсенбі 

күндері 

Айкозова Д. 

Бегимова М. 

Кульбаева Г. 

Алтынбеков Р.  

Апетова С. 

Әлеуметтік желілерде 

жарияланымдар, 

орталық сайтында 

тиісті мәліметтер мен 

материалдар 

13.  «Мектепке дейінгі және бастауыш білім беру 

ұйымдарында функционалдық сауаттылықты 

қалыптастыру бағыттында жұмыстарды 

жүйелендіру» (оқыту семинарлары, шебер-сынып, 

семинар-тренинг) 

Облыстың мектепке 

дейінгі және бастауыш 

білім беру ұйым 

педагогтері 

18.05 Кульбаева Г. 

Жолдасбекова.Ж 

Кеутаева.З. 

Ақпарат 

14.  Өскенде кім боласың? жобасын ұйымдастыру 9-11 сынып оқушылары, 

ата-аналары, мамандық 

иелері 

Аптаның 

сәрсенбі, 

бейсенбі 

күні 

Тоишыбеков Р. 

Панова А. 

Нуржанова К. 

кафедра әдіскерлері 

Әлеуметтік желілерде 

жарияланымдар, 

орталық сайтында 

тиісті мәліметтер мен 

материалдар 

15.  KitapXAN@ жобасын ұйымдастыру Облыс педагогтері, 

оқушылар, 

кітапханашылар 

Аптаның 

жұма 

күндері 

Тоишыбеков Р. 

Алимбекова Г. 

Апетова С. 

Нуржанова К. 

кафедра әдіскерлері 

Әлеуметтік желілерде 

жарияланымдар, 

орталық сайтында 

тиісті мәліметтер мен 

материалдар 

16.  «Kundelik.kz» электронды журналын сапалы 

толтыруды қамтамасыз ету бойынша мониторинг; 

әдістемелік, техникалық сүйемелдеу жүргізу  

Өңір педагогтері 3.05-26.05 Айкозова Д. 

Нуржанова К. 

Кафедра 

әдіскерлері 

Анықтамалар, 

ұсыныстар 

17.  Саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күніне 

орай тағзым ету 

Аудандық/ 

қалалық адами әлеуетті 

дамыту бөлімдерінің 

әдістемелік кабинет 

меңгерушілері мен 

әдіскерлері, облыс 

педагогтері 

27.05 Төлімбет Б. 

Айкозова Д. 

Тоишыбеков Р. 

Алимбекова Г.  

кафедра 

меңгерушілері 

Ақпарат, 

әлеуметтік желілерде 

жарияланымдар, 

орталық сайтында 

тиісті мәліметтер мен 

материалдар 



18.  «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 

3.05-6.05 Төлімбет Б. 

Айкозова Д. 

Тоишыбеков Р. 

кафедра 

жетекшілері, 

әдіскерлер 

Анықтамалар, 

ұсыныстар, тиісті 

бұйрықтарды, 

жоспарларды, 

бағдарламаларды  т. б. 

әзірлеу және бекіту 

19.  БАҚ-та, әлеуметтік желілер,  мекеменің жеке 

сайтында жарияланымдарды орналастыру 

Орталық әкімшілілі,  

қызметкерлері 

3.05-31.05 Төлімбет Б. 

Айкозова Д. 

Тоишыбеков Р. 

кафедра 

жетекшілері, 

әдіскерлер 

Ұсыныстар      

20.  Орталықтың маусым  айына арналған жұмыс 

жоспарын әзірлеу және бекіту 

Орталық 

 қызметкерлері 

31.05 Төлімбет Б. 

Айкозова Д. 

Тоишыбеков Р. 

кафедра 

жетекшілері, 

әдіскерлер 

Жоспарды бекіту 

2.3.  Кафедра  отырыстары 

№ Кафедра атауы Мерзімі Жауаптылар 

1. «Мектепке дейінгі және бастауыш білім беру» кафедрасы  31.05 Кульбаева Г. 

2. «Тілдерді дамыту» кафедрасы  30.05 Апетова С. 

3. «Инновация және стратегиялық жоспарлау» кафедрасы  30.05 Панова А. 

4. «Техникалық және кәсіптік білім беру» кафедрасы 30.05 Бегимова М. 

5. «Бұқаралық спорт және тұлғалық даму» кафедрасы 27.05 Тлеулиев С. 

6. «Жалпы пәндер» кафедрасы 27.05  Алтынбеков Р. 

7. «Ақпараттық технологиялар» кафедрасы 29.05 Нуржанова К. 

8. «Тәрбие және әлеуметтік-психология» кафедрасы 23.05 Алимбекова Г.  

 

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: 

Ауыл шаруашылықты механикаландыру – 5 

Қонақ үй қызметі, мейрамханалар және 

Шебер-сынып, онлайн, 

бейне, ашық сабақтар 

(онлайн) 

Құзыреттілік 

орталықтардың 

жоспарына 

сәйкес 

 

Бегимова М. 

 

 

 

 

Анықтамалар, 

ұсыныстар, тиісті 

жоспарларды әзірлеу 

және бекіту 



тамақтану саласы – 4 

Жеміс-көкөніс шаруашылығы - 1 

Ғимараттар мен құрылымдарды салу және 

пайдалану – 2 

Туризм – 1 

Агрономия-2 

Автомобиль көлігіне техникалық қызмет 

көрсету, жөндеу және пайдалану – 3 

Ақпараттық технологиялар – 5 

Электр қондырғысы – 3 

Токарлық іс – 1 

Шаштараз өнері -2 

«Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту», 

«Бастауыш білім беру», «Негізгі орта білім» 

мамандықтары бойынша – 5 

Ветеринария -1 

Дәнекерлеу ісі-5 

Тігін өндірісі және киімді үлгілеу-3 

Султанбеков О. 

 

 

 

Айтбаев М. 

 

 

 

Дайырбекова Г. 

 

 

 

2.  «Оқушылардың тоқсандық қорытындысы 

бойынша мониторинг жүргізу, анализ жасау, 

әдістемелік ұсынымдар беру» 

Төлеби, Сайрам 

Әдістемелік көмек 

көрсету семинары  

12.05  Апетова С. Оқушылардан алынған 

тестік жұмыстардың 

қорытындысы бойынша 

нақты білім сапасы 

анықталады, нақты 

ұсынымдар беріледі 

3.  Білім сапасы төмен аудандарда күрделілігі 

жоғары тақырыптар мен тапсырмаларды 

оқушыларға меңгерту жағдайында ЖОО-мен 

бірлескен іс-шаралар ұйымдастыру 

Оқыту семинарлары 

 

24.05 Алтынбеков Р. 

кафедра 

әдіскерлері 

Ақпараттар, ұсыныстар, 

тиісті жоспарларды 

әзірлеу және бекіту 

4.  Тоқсанның және оқу жылының қорытындысы 

бойынша білім сапасының көрсеткіштерін 

талдау және мониторинг жасау 

Талдау  

/онлайн режимінде/ 

25.05-27.05 Алтынбеков Р. 

пән әдіскерлері 

Хаттама, ұсыныстар 

5.  Тоқсанның және оқу жылының қорытындысы 

бойынша білім сапасының көрсеткіштерін 

талдау және мониторинг жасау 

Жинақтау, 

Талдау  

 

26-31.05 К.Нұржанова 

Кафедра 

әдіскерлері 

Мәлімет, 

ұсыныстар 

6.  Орталықтың арнайы сайт желісінде жас 

мамандар үшін озат бейнесабақтар қорын 

жинақтау, қолжетімділікті қамтамасыз ету.  

 1.05-31.05 Абілда Е Бейнесабақтар қоры 

 

3.2.  Әдістемелік десант 



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

мерзімі 

Жауаптылар 

1.  Жасөспірімдер арасында келеңсіз 

оқиғалардың алдын алудың 

әдістемесі  

Әдістемелік көмек 

көрсету семинары 

ДТЖО, сынып жетекшілер, 

психологтар,  әлеуметтік 

педагогтар 

Арыс  

(Отырар);  

Сарыағаш 

(Жетісай, Келес); 

Қазығұрт 

(Түлкібас) 

17.05-19.05  Төлімбет Б. 

Алимбекова Г. 

Ерсултанов А.  

Омарова Б. 

 

2. Жасөспірімдер арасында келеңсіз 

оқиғалардың алдын алудың 

әдістемесі  

Әдістемелік көмек 

көрсету семинары 

ДТЖО, сынып жетекшілер, 

психологтар, 

кітапханашылар 

Шардара 

(Мақтаарал); 

Сайрам 

(Төлеби); 

Бәйдібек  

(Созақ, 

Ордабасы); 

17.05-19.05 Тоишыбеков Р. 

Басқараева Р. 

Темірбаева А. 

Тлеубердиева Г. 

3. Жасөспірімдер арасында келеңсіз 

оқиғалардың алдын алудың 

әдістемесі  

Әдістемелік көмек 

көрсету семинары 

ДТЖО, сынып жетекшілер, 

психологтар, 

кітапханашылар 

Түркістан 

Кентау  

Сауран 

20.05 Төлімбет Б.  

Тоишыбеков Р. 

Алимбекова Г. 

Кафедра 

әдіскерлері 

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

№ Іс-шара атауы Өткізілу  

формасы 

Қатысушылар  

санаты 

Өткізілу  

орны 

Өткізілу 

мерзімі 

Жауаптылар 

1.  ТжКБ беру оқу 

орындарында ұлттық 

құндылықтарға тәрбиелеу 

мәселелері 

Оқыту семинары ТжКБ ұйымдарының 

тәрбие ісі жөніндегі 

орынбасарлары,топ 

кураторлары 62 

Түркістан 18.05                      Бегимова М. 

Дайырбекова Г 

Айтбаев М. 

2.  «Жас мамандардың 

әлеуетін көтеру: гранттар 

мен жобалар» 

 

Семинар кеңес ТжКБ жас педагогтері, 

жоғары курс студенттері 

62 

Түркістан 25.05                      Бегимова М. 

Дуйсебаева Ж 

Жунисова Н 

 

3.  Сынып жетекшісінің ата-

аналармен жүргізілетін 

жұмыстардың формалары 

мен әдістері 

Аудандық оқыту 

семинары 

(дөңгелек үстел) 

Тәрбие әдіскерлері, 

ДТЖО 

ата-аналар комитетінің 

төрағалары – 50  

Сайрам  

 

11.05 

  

Алимбекова Г. 

Басқараева Р. 

 

4.  «Мектепке дейінгі білім 

беру ұйымдарында ерекше 

білім алуға қажеттілігі бар 

балалардың 

дүниетанымын дамыту» 

Әдістемелік көмек Дефектолог, логопед және 

балабақша тәрбиешілер 

мамандары-30 

 

Созақ 

12.05  Алимбекова Г. 

Мусабаева М. 

 



5.  «100 кітап жобасының  

мектеп кітапханаларында 

ұйымдастырылуы мен 

дамуы» 

Оқыту семинары Әдіскерлер, кітапхана 

мамандары – 30 

Шардара 

 

 

12.05 

 

Алимбекова Г. 

Темирбаева А. 

 

6.  ТБА оралған балаларды 

психологиялық оңалту: 

мәселелер мен шешу 

жолдары 

Жеке кеңес Педагог-психологтар Қазығұрт  12.05 

 

Алимбекова Г. 

Тлеубердиева Г. 

7.  «Оқушыларды 

олимпиадаға дайындау 

жолдары» /Түркістан/ 

«Оқыту мен оқудағы жаңа 

әдіс-тәсілдерді ағылшын 

тілі сабақтарында тиімді 

пайдалану жолдары» 

/Қазығұрт/ 

Семинар 

презентация 

Аудандық, қалалық 

әдіскерлер мен 

педагогтары 

Түркістан 19.05  Апетова С. 

8.  «Озық педагогикалық 

тәжірибені насихаттау 

әдістемесі» /Ордабасы/ 

Семинар 

презентация 

Орыс тілі мен әдебиеті 

пәнінің әдіскерлері мен 

мұғалімдері 

Түркістан 20.05 Апетова С. 

Бопиева Г. 

9.  «ОПТ зерттеу, жинақтау, 

тарату жолдары» 

Оқыту семинары Аудандық, қалалық білім 

беру ұйымдарының жас 

мамандары, облыстық 

шығармашылық топ 

мүшелері 

Түркістан 18.05  Апетова С. 

Аблаева А. 

10.  «Бастауыш сыныпта оқу 

сауаттылығын арттыруда 

жеңілден күрделіге көше 

отырып, жеке тұлғанын 

ойлау қабілетін 

жетілдіру»  

Дөңгелек үстел 

 

Аудандық, қалалық білім 

бөлімдерінің әдіскерлері 

мен бастауыш сынып 

мұғалімдері (60) 

Туркестан 

(Қазығұрт 

Түлкібас 

Төлеби 

Сайрам) 

24.05 Кульбаева Г. 

Жолдасбекова.Ж. 

 

11.  «Қала мен ауыл 

мектептері арасындағы 

білім сапасындағы 

алшақтықты жоюда 

жоғары оқу орындармен 

байланысты нығайту  

мәселелері»  

Дөңгелек үстел Эксперимент мектеп 

директорларының 

орынбасарлары 

Түркістан 

қаласы Ататүрік 

атындағы №17 

мектеп-

гимназиясы 

11.05 Панова А. 

Касымбаева Б. 

Баймуратова К. 

12.  Ғылыми мақалалар мен 

әдістемелік нұсқау, 

құралдарды жазу 

Вебинар Әдіскерлер, мектеп 

директорының ғылыми 

Түркістан 

облысының БДО 

13.05 Панова А. 

Баймуратова К. 



әдістемесі және бейіндік істері 

жөніндегі орынбасарлар 

базасы 

13.  «Инновациялық жобалар 

мен әдістемелік 

басылымдарды 

дайындаудың әдістемесі» 

Оқыту 

семинары 

Аудандық,қалалық адами 

әлеуетті дамыту 

бөлімдерінің инновация 

жұмыстарына жауапты 

мамандар 

Түркістан 

облысының БДО 

базасы 

6.05 Панова А. 

Орынбасар Д. 

 

14.  Оқушылардың жазғы 

демалысын ұйымдастыру 

жолдары  

Семинар-кеңес Әдіскерлер,сынып 

жетекшілер, тәлімгерлер 

40 

Сауран ауданы 13.05 Тлеулиев С. 

Каликов А. 

15.  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 

жоғарғы көп 

салалы , қол 

өнер колледжі 

20.05 Тлеулиев С. 

Каймолдаева Б. 

 

3.4. «TOnline adisker» 

№ Іс-шара атауы Өткізілу 

формасы 

Қатысушылар санаты Өткізілу орны Өткізілу 

мерзімі 

Жауаптылар 

«Жазғы мектепті ұйымдастырудың әдістемелік аспектілері» 

1.  «Қазақ тілі сабағында 

оқушылардың білім 

сапасын арттыруда 

қолданылатын тиімді әдіс-

тәсілдер» (Блум 

таксономиясы) 

Ақпараттық 

сағат 

Бастауыш сынып 

орынбасарлары , ӘБ 

жетекшілері, пән 

мұғалімдер 

Түркістан 

ББДО 

5.05 Айкозова Д. 

Кульбаева Г. 

Жолдасбекова.Ж. 

2.  «1-4 сыныптырда  

әдебиеттік оқу пәні бойынша 

дағдыларды қалыптастыру, 

меңгерту» 

Ақпараттық 

сағат 

Бастауыш сынып 

орынбасарлары , ӘБ 

жетекшілері, пән 

мұғалімдер 

Түркістан 

ББДО 

5.05 Айкозова Д. 

Кульбаева Г. 

Жолдасбекова.Ж. 

3.  «Химия, биология, тарих, 

география, информатика, 

математика, физика 

пәндерінен жазғы 

мектепті 

ұйымдастырудың 

әдістемелік аспектілері» 

Ақпараттық 

сағат 

Мектеп директорлары 

мектеп директорларының 

оқу-әдістемелік  

жұмыстар  жөніндегі 

орынбасарлар, ӘБ 

жетекшілері, пән 

мұғалімдер 

Түркістан 

ББДО 

16.05 Айкозова Д. 

Алтынбеков Р. 

Тойшиева Ж. 

Керимбекова А. 

Саипов Д. 

Тәжібаева Қ. 

Усенов Т. 

Усенбеков М. 

4.  «Жазғы мектепті 

ұйымдастырудың 

Ақпараттық 

сағат 

Мектеп директорлары 

мектеп директорларының 

Түркістан 

ББДО 

19.05 Айкозова Д. 

Апетова С. 



әдістемелік аспектілері» оқу-әдістемелік  

жұмыстар  жөніндегі 

орынбасарлар, ӘБ 

жетекшілері, пән 

мұғалімдер 

Бопиева Г. 

5.  WORLDSKILLS 

стандарттарына сәйкес 

демонстрациялық 

емтихандарын 

ұйымдастыру және өткізу 

жолдары 

Ақпараттық 

сағат 

Колледж директорлары 

Колледж 

директорларының оқу-

әдістемелік  жұмыстар  

жөніндегі орынбасарлар, 

ӘБ жетекшілері, пән 

мұғалімдер 

Түркістан 

ББДО 

30.05  Айкозова Д. 

Бегимова М. 

Султанбеков О. 

6.  Жазғы мектепті 

ұйымдастырылуы 

Лездеме Директордың оқу 

орынбасарлары 

Түркістан 

ББДО 

18.05 Айкозова Д.  

Панова А.  

Алтынбеков А.  

Апетова С.  

Кульбаева Г. 

 

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

№ Іс-шара атауы Өткізілу формасы Қатысушылар 

санаты 

Өткізілу 

орны 

Өткізілу 

мерзімі 

Жауаптылар 

1.  «Кәсіптік білім дамуының жаңа 

көкжиектері: Білім. Технология. 

Тәжірибе» 

Конференциялар, шебер-

сыныптар, дөңгелек 

үстелдер, байқаулар, 

семинарлар т.б. 

Өңір педагогтері Өңір 

аумағында 

16.05-27.05 Тойшыбеков Р. 

Бегимова М. 

 

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

байқаулар,  фестивальдар/ 

№ Атауы  Қатысушылар санаты, саны Өткізілу орны Өткізілу 

мерзімі 

Жауаптылар 

1.  

Байқау: «Үздік шебер» (Салалар 

бойынша) 

Арнайы пән оқытушылары, 

өндірістік шеберлері 

 

 

100 

Д.Қонаев атындағы 

аграрлық-

техникалық колледжі 

(Ауылшаруашылығы

н механикаландыру 

саласы бойынша) 

Кентау көпсалаллы 

колледжі 

(электромантаждау 

саласы бойынша) 

19.05 

 

Тоишыбеков Р. 

Бегимова М 

кафедра әдіскерлері 



Түркістан жоғары 

көпсалалы қол өнер  

колледжі (IT  саласы 

бойынша) 

Түркістан 

көпсалалы-

техникалық колледжі 

(Тамақтандыру 

саласы бойынша) 

2.  

Форум: «Жас маман» жобасы»  

Техникалық және кәсіптік білім 

беру ұйымдарының басшылары, 

әлеуметтік серіктестер, колледж 

педагогтері, ата-аналар, мектеп 

оқушылары - 200 

Түркістан жоғары 

көпсалалы, қол өнер 

колледжі 

17.05 

 

Тоишыбеков Р. 

Бегимова М 

кафедра әдіскерлері 

3.  Байқау: «Тәрбие жұмысының 

үздіктері»  

Тәрбие жөніндегі 

орынбасарлары, сынып 

жетекші, тәлімгер, кітапхана 

меңгерушілері.  

Түркістан қ. 4.05 Тоишыбеков Р. 

Алимбекова Г. 

Кафедра әдіскерлері 

4.  Тәжірибелік семинар 
«Көпфункционалдық және 

интерактивтік орта –қазіргі заманғы 

баланың даму ортасы» 

Аудандық, қалалық білім 

бөлімдерінің әдіскерлері мен 

бастауыш сынып мұғалімдері 

(60) 

Созақ, 

Қ,Сатпаев атындағы 

м/г 

4.05 

 

Кульбаева Г. 

Жолдасбекова Ж. 

 

 

5.  Тәжірибелік семинар 

«Тәуелсіз елдің балғындары», 

«Мектепке дейінгі ұйымдарда ойын 

арқылы оқытудың белсенді әдіс-

тәсілдерін қолдана отырып, баланың 

тілдік-танымдық құзыреттіліктерін 

қалыптастыру»  

Мектепке дейінгі ұйым 

педагогтері мен тәрбиешілері 

және мектепалды даярлық 

сынып тәрбиешілері (68), 

Павлодар облысы «Білім беруді 

жаңғырту орталығы» 

 

Түлкібас 

«Таңшолпан », 

«Алтын ұя», МКҚК 

балабақшалары 

 

20.05 

 

Кульбаева Г. 

Кеутаева.З. 

 

6.  Облыстық конференция: «Рухани 

жаңғыру» - ұлттық өрлеудің ұлы 

күші»  

Тарих пәні әдіскерлері мен 

мұғалімдері 

Түркістан 

ББДО 

31.05  Тоишыбеков Р. 

Усенбеков М. 

7.  Жарыс: «Ұстаз барысы» Дене шынықтыру мен АӘТД 

пәндерінің мұғалімдері 

Түркістан 30-31.05 Тоишыбеков Р. 

Тлеулиев С. 

кафедра әдіскерлері 

8.  Облыстық ғылыми-практикалық 

конференция: 

«Заманауи білім беру ұйымдарын 

басқару: жағдайы, мәселелері, 

болашағы» /он-лайн/ 

ЖОО ғалымдары, ПШО 

тренерлері, мектеп 

директорлары, орынбасарлары -

300 

Түркістан қаласы 

ББДО 

18.05 Тоишыбеков Р. 

Панова А. 

кафедра әдіскерлері 



9.  Тәжірибелік семинар  

Тәрбие жұмысын дәстүрлік пен 

жаңашылдықты үндестіре отырып 

ұйымдастыру 

Әдіскерлер, ДТЖО, 

сынып жетекшілер 

200 

Ордабасы  ауданы,  

О.Нұрлыбеков ЖОМ 

13.05 

 

Алимбекова Г. 

Басқараева Р. 

Ерсұлтанов А. 

 

3.8 Халықаралық зерттеулерге дайындық жұмыстарын жүргізу 

№ Іс-шара атауы Өткізілу 

формасы 

Қатысушылар санаты, 

саны 

Өткізілу 

орны 

Өткізілу 

мерзімі 

Жауаптылар 

1. 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 

20.05 

 

 

Панова А. 

Кудайбергенова Ш. 

Касымбаева Б. 

 

3.9  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.  Байжанов Қайрат 

Маратович (тарих пәні 

оқытушысы) 

Мақтарал аграрлық 

колледжі 

(онлайн) 

«Әлемнің ірі 

мұражайлары» 

11.05  

 

Диагностикалық кезең: 

Қиындықты сараптау. Жеке 

қызығушылыққа 

байланысты мәселені 

/шешімін күтіп тұрған 

мәселені/ қарап, анықтау.  

Сұлтанбеков О. 

2.  Мырзаев Мұхтар 

(арнайы пән 

оқытушысы) «Қазақстан 

Республикасының үздік 

педагогы» атағының 

иегері   

 

Анвар Исмаилов 

атындағы кәсіптік 

колледжі  

(онлайн) 

«WORLDSKILLS 

стандарттарын оқу 

процесіне енгізу 

жолдары» 

11.05  

 

Диагностикалық кезең: 

Қиындықты сараптау. Жеке 

қызығушылыққа 

байланысты мәселені 

/шешімін күтіп тұрған 

мәселені/ қарап, анықтау. 

Сұлтанбеков О. 

3.  Тленчиев Джандос 

Беркимбекович 

(бейнелеу өнері және 

сызу пәні оқытушысы) 

Оңтүстік Қазақстан 

индустриалды-

инновациялық 

колледжі  

(онлайн) 

«Құрылыс 

сызбаларының 

элементтері және 

конструкциялық 

құрылымдары» 

12.05  

 

Диагностикалық кезең: 

Қиындықты сараптау. Жеке 

қызығушылыққа 

байланысты мәселені 

/шешімін күтіп тұрған 

Бегимова М. 



мәселені/ қарап, анықтау 

4.  Нартаев Бахтияр Д. Қонаев атындағы 

аграрлық техникалық 

колледжі  

(онлайн) 

«Ауыл шаруашылығы 

машиналары мен 

тракторларын жөндеу 

ерекшеліктері» 

13.05  

 

Диагностикалық кезең: 

Қиындықты сараптау. Жеке 

қызығушылыққа 

байланысты мәселені 

/шешімі табылып тұрған 

мәселені/ қарап, анықтау. 

Дайырбекова Г 

5.  Найманбаева Назерке 

Ерболовна (орыс тілі 

және әдебиеті пәні 

оқытушысы) 

Түркістан жоғары 

көпсалалы,аграрлық 

колледжі  

(онлайн) 

«Использование 

активных методов 

обучения на уроках 

русского языка и 

литературы» 

13.05  

 

Тақырып бойынша 

жұмыстың мақсаты  мен  

міндеттерін анықтау. 

Педагогтың 

қызығушылығына   

байланысты көмекші оқу 

әдебиеттерді жинақтау. 

Дайырбекова Г 

6.  Мамытшаева Дурия 

Габибуллаевна 

(биология пәнінің 

мұғалімі) 

Қапланбек жоғары 

аграрлық-техникалық 

колледжі  

(онлайн) 

«Білім алушылардың 

өздігінен жұмыс жасау 

дағдылары мен 

танымдық қабілеттерін 

арттыру» 

16.05  

 

Диагностикалық кезең: 

Тақырып бойынша 

жұмыстың мақсаты  мен  

міндеттерін анықтау. 

Нормативтік құжаттарды 

қарау 

Айтбаев М. 

7.  Орманов Нұрғали Сарыағаш ауданы 

№12 колледж  

(онлайн) 

«Шанақ жөндеу 

құзыреттілігі бойынша 

WorldSkills 

стандарттарының 

ерекшеліктері» 

16.05  

 

Диагностикалық кезең: 

Тақырып бойынша 

жұмыстың мақсаты  мен  

міндеттерін анықтау. 

Нормативтік құжаттарды 

қарау 

Айтбаев М 

8.  Тойчиева Мухаббат  Сайрам ауданы №7 

«Бабыр» ЖОМ  

(онлайн) 

Сынып жетекшісінің 

ата-аналармен 

жүргізілетін 

жұмыстардың 

формалары мен әдістері 

26.05  

 

Тарату Басқараева Р. 

9.  Нуртаева Мирамгул 

Танибергеновна 

Мақтаарал ауданы 

адами әлеуетті 

дамыту бөлімінің 

психологиялық 

жұмыс жөніндегі 

әдіскері  

(онлайн) 

Жасөспірімдер 

бойындағы агрессия 

мен депрессиядан 

арылу жолдары: себебі, 

шешімі, нәтижесі. 

25.05  

 

Тарату Тлеубердиева Г. 

Омарова Б. 

10.  Аханова Нургул Отырар ауданы адами 

әлеуетті дамыту 

Ата-аналармен 

ынтымақтастықта 

25.05  

 

Тарату Тлеубердиева Г. 

Омарова Б. 



бөлімінің 

психологиялық 

жұмыс жөніндегі 

әдіскері  

(онлайн) 

психологиялық ағарту 

жұмыстарын жүргізе 

отырып, баланың жеке 

тұлға ретінде дамуына 

жағдай жасау 

11.  Сатбаева Мадина  Созақ ауданы  

Н.Төреқұлов ат.ІТ 

лицей  

(онлайн) 

«Мектепке дейінгі 

мекемелердегі 

инклюзивті білім беру 

ортасы» 

26.05  

 

Тарату Мусабаева М. 

12.  Елемесова Акмарал 

Ергазыевна 

Ордабасы ауданы, 

Ш.Уәлиханов ат. 

ЖОМ, әлеуметтік 

педагог 

Әлеуметтік 

педагогтардың 

жұмысын жүйелеу 

жолдары 

27.05 

 

Зерттеу 

 

 

 

Алимбекова Г. 

13.  Райымбекова Жанат Созақ 

ауданы,І.Кеңесбаев 

ат.ЖОМ  

(онлайн)  

«Оқушыларды көркем 

әдебиетке 

қызықтырудың тиімді 

жолдары» 

28.05  

 

Тарату Аблаева А 

14.  Омарова Шахло Сайрам ауданы 

Ш.Рашидов ЖОМ  

(онлайн) 

«Білімдегі олқылықтар 

мен кемшіліктерді 

жоюда интерактивті 

әдістердің тиімділігі» 

23.05  

 

Тарату Алиакбарова Ш. 

15.  Есимханова Райхан 

Кудияровна 

Ордабасы аудандық 

адами әлеуетті 

дамыту бөлімінің 

орыс тілі мен әдебиеті 

пәнінің әдіскері.  

(онлайн) 

«Білім бөлімінің 

әдіскері қызметінің 

тиімділігін арттыру 

жолдары» 

20.05  

 

Тарату Бопиева Г. 

16.  Вуйко Наталия 

Викторовна 

Ордабасы ауданы 

 Амангельды ат.ЖОМ 

(онлайн) 

 

«Мектептегі 

оқушылардың ғылыми 

жоба жұмыстарын 

ұйымдастыру» 

20.05  

 

Тарату Бопиева Г. 

17.  Шайхсламова 

Бибіхадиша 

Мәуленқызы 

Созақ ауданы, 

Бақбергенов 

атындағы ЖОМ 

«БЖБ, ТЖМ, ҚМЖ 

құрастыру жолдары» 

04.05  

 

Зерттеу 

 

Жолдасбекова.Ж. 

18.  Абдурахманова 

Гулвера 

Түркістан қаласы, 

Ұлықбек атындағы  

жом 

«Бастауыш сыныптарда 

дидактикалық 

материалды қолдана 

11.05  

 

Зерттеу 

 

Жолдасбекова Ж. 



отырып оқушылардың 

функционалдық 

сауаттылығын дамыту» 

19.  Маханова Бибінұр 

Спанбековна 

Ордабасы ауданы 

Д.Қонаев атындағы 

жом 

«Бастауыш сыныптарда 

мнемотехниканы 

пайдалану арқылы 

коммуникативтік 

дағдыларды жетілдіру 

әдістері» 

13.05  

 

Зерттеу 

 

Жолдасбекова Ж. 

20.  Исмаилов 

 Рахымжон 

Келес  

Т.Бигельдинов 

атындағы ЖОМ 

 химия пәні мұғалімі 

(онлайн) 

«Химия пәнінен 

тақырыптық 

тапсырмалар жинағы» 

17.05  

 

Тарату Керимбекова А. 

21.  Көбекова  

Акмарал  

Кентау қаласы, Б. 

Момышұлы атындағы 

№12 ЖОМ, биология 

пәні мұғалімі 

«Биология пәнінде 

оқушылардың сын 

тұрғысынан ойлау 

дағдыларын 

дамытудың тиімді әдіс 

тәсілдері» 

13.05   

 

 

 

Зерттеу Тәжібаева Қ. 

22.  Шайхиева Айнаш 

Жұмаділлаевна 

Шардара ауданы, 

Ш.Уалиханов 

атындағы  

ЖОМ әдістемелік 

бірлестік жетекшісі  

«Функционалдық 

сауаттылықты 

арттыруда деңгейлік 

оқытудың әдіс-

тәсілдері» 

13.05 

 

Зерттеу   Касымбаева Б 

 

 

 

 

 

 

 

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.  Бәйдібек ауданы «Кел, балалар, 24.05 Тоишыбеков Р. Өскелең ұрпақтың оқу сауаттылығын 



оқылық!» жобасы Темирбаева А. арттырады, кітап оқуды әдетке айналдырады 

және педагогтердің функционалдық оқу 

сауаттылығын тереңдетеді 

2.  Облыс көлемінде Тілдер шеберханасы 

KitapХАН@ жобасы 

4, 11, 18.05 Тоишыбеков Р. 

Апетова С. 

 

Педагогтер мен өскелең ұрпақ кітап оқуды 

әдетке айналдырады, оқушылардың оқу 

сауаттылығы артады, кітап оқу мәдениеті 

терең қалыптасады 

3.  Ордабасы ауданы «Аққу» 

балабақшасы, әдіскер 

Бектурганова Райхан 

Бектібаевна 

«Асық технологиясы 

балабақшада»  

13.05 Тоишыбеков Р. 

Кеутаева З. 

(офлайн) 

Оқыту семинары, диагностикалық зерттеу 

4.  Қазығұрт ауданы «Болашақ» 

м/г, бастауыш сынып мұғалімі 

Байжарқынова Шарипа 

«Жеке тұлғаның 

функционалдық 

сауаттылығын 

арттыру»  

16.05 Тоишыбеков Р. 

Жолдасбекова.Ж. 

(офлайн) 

Оқыту семинары, диагностикалық зерттеу 

5.  Сайрам  ауданы Ырыслы апа 

балабақшасы 

 

«Салауатты өмір 

салтын ұстанамыз» 

жоба 

19.05 Тоишыбеков Р. 

Кульбаева Г. 

(офлайн) 

 

 

Оқыту семинары, диагностикалық зерттеу 

6.  Төлеби ауданы, Ынтымақ 

жалпы орта мектебі 

«Жақсылықты 

өзімнен бастаймын» 

13.05 Тоишыбеков Р. 

Б.Каймолдаева 

Оқушылардың қайырымдылық жасау , 

ұлттық намысын ояту, сүйіспеншілік 

құндылығын дамыту 

7.  Облыс көлемінде «Өскенде кім 

боласың?» жобасы 

3.05, 5.05, 6.05, 

12.05, 19.05, 

26.05, 27.05 

Тоишыбеков Р. 

Панова А. 

Байдарбекова Э. 

Түркістан облысының мектеп түлектерін  

еліміздің солтүстік және шығыс 

облыстарына оқуға тарту, оларды  жұмысқа 

орналастыру. 

Әлемнің озық ЖОО түлектерімен пікір 

алмасу нәтижесінде болашақта еліміздің 

дамуына үлес қосатын, мамандық иелері, 

мектеп түлектері қалыптасады.  

8.  Түркістан, Кентай, Сауран 

аудандарының білім беру 

ұйымдары 

«Ауыл мектептерін 

сапалы басқару» 

жобасы 

 

16.05, 27.05, 

31.05  

Тоишыбеков Р. 

Панова А 

Касымбаева Б 

Баймуратова К 

Ауыл мектептерін тиімді басқару арқылы 

оқушылардың білім сапасын арттырудың 

жаңа жолдары жүзеге асады. 

 

4.2 Әдіскерлердің, облыс педагогтерінің шығармашылық және зерттеу жұмыстарын презентациялау 



№ Іс-шара атауы Жұмыс түрі Мерзімі Жауаптылар 

1.  «Көркем еңбек  пәніне  STEM білім 

беруді енгізу» 

Жобаны презентациялау 19.05 Алтынбеков Р. 

Архабаев Н. 

2.  «Әдет ғұрып – тәрбие бастауы» Семинар - презентация 16.05 Тоишыбеков Р. 

Алимбекова Г. 

кафедра әдіскерлері 

3.  «Мектептің басқарудағы бірыңғай 

цифрлік жүйесі «ОзатStar» 

Презентация 12.05 Тоишыбеков Р. 

Алтынбеков Р. 

4.  «Салауатты өмір салтын 

қалыптастыру»   

Семинар - презентация 24.05 Тоишыбеков Р. 

Кульбаева Г. 

кафедра әдіскерлері 

5.  Тілдер шеберханасы 

KitapХАН@ жобасы 

Презентация  5.05 Тойшыбеков Р. 

Апетова С. 

Аблаева А. 

 

4.3 Әдіскерлердің, педагогтердің курстан кейінгі сүйемелдеу 

№ Іс-шара атауы Жұмыс түрі Мерзімі Жауаптылар 

1. Облыс педагогтеріне әдістемелік консультациялық кеңес беру Әдістемелік көмек 16.05-20.05  Тоишыбеков Р.  

Алтынбеков Р. 

 

 

 

 

 

4.4. Инновациялық қызмет бойынша облыстық, республикалық халықаралық ынтымақтастықты дамыт  

№ Тақырыбы Мекеме атауы Мерзімі Бірлескен іс-шаралар Жауапты 

1.  «Функционалды сауаттылықты дамыту» ПШО, Назарбаев 

зияткерлік мектебі 

18.05 Онлайн семинар, вебинар Кульбаева.Г. 

Жолдасбекова.Ж. 

Кеутаева.З. 

2.  «Педагогтердің кәсіби құзыреттілігін 

дамытудың ғылыми-әдістемелік 

негіздері» 

А. Яссауи атындағы 

Халықаралық Қазақ-

Түрік университеті 

23.05-27.05 Оқу бағдарламаларын 

сараптаудан өткізу, ғылыми-

тәжірибелік конференциялар, 

байқаулар,семинарлар, шебер-

сыныптар т.б. 

Алтынбеков Р.  

кафедра әдіскерлері 

 

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 

Дуйсебаева Ж. 

WorldSkills стандарттары бойынша 

құзыреттілік орталықтарының 

қызметін ұйымдастырушылық-

әдістемелік қамтамасыз ету 

Әдістемелік 

нұсқаулық 
Сәуір Мамыр 70 дана 

2.  Темирбаева А. «Заманауи мектеп кітапханалары: 

кітап пен оқуды ілгерілетудегі жаңа 

әдіс-тәсілдер» 

Әдістемелік құрал Сәуір Мамыр 20дана 

3.  Темирбаева А. «Кітаптың пайдасын арттыру мен 

кітап оқуды қолдау мақсатында  оқу 

сағаттарының өзектілігі мен 

тиімділігі» 

Мақала Наурыз Мамыр 1 басылым 

4.  Ерсултанов А. «Мектепшілік өзін өзі басқару ұйымы 

арқылы оқушылардың даралығын 

дамыту» 

Мақала Сәуір Мамыр 1 басылым 

5.  Апетова С. “Оқуға құштар – мектеп” жобасы Мақала Мамыр 29 мамыр 1 басылым 



аясындағы "KitapХАН@ жобасы» 

шығармашылық жоба 

6.  Әділбаева С. «Бестемше» ойынының оқушылардың ой-

санасының дамуына әсері 

Мақала Мамыр Маусым 1 басылым 

7.  Кульбаева Г. «Дана бала» республикалық журналы 

«Мектепке дейінгі ұйымдардағы 

басқару мен басшылықты 

ұйымдастыру жолдары» 

Мақала Сәуір Мамыр 1 басылым 

8.  Кеутаева З. «Оқытудағы ойын технологиясының 

басты элементтері» 

Мақала Сәуір Мамыр 1 басылым 

9.  Жолдасбекова Ж. «Шың» республикалық баспасы  

«Бастауыш сыныпта білім берудің 

трендтері» 

Мақала Сәуір Мамыр 1 басылым 

10.  Рысқұлбекова Г. «Балаларды тәрбиелеу мен оқыту 

мәселелерінде педагогтар мен ата-

аналардың өзара байланысын 

қамтамасыз ету» 

Мақала Сәуір Мамыр 1 басылым 

11.  Усенбеков М. «Зайырлық және дінтану негіздері 

курсын оқытудың ерекшіліктері» 

Мақала Сәуір Мамыр 1 басылым 

12.  Керимбекова А. «Химия пәнінен оқушылардың білімін 

бағалау және бақылау» 

Мақала Сәуір Мамыр 1 басылым 

13.  Тәжібаева Қ. «Биология сабағында виртуалды 

зертханаларды қолданудың тиімділігі» 

Мақала Мамыр Мамыр 1 басылым 

14.  Саипов Д. «Информатика пәнінен заманауи 

сабақты талдау аспектілері» 

Әдістемелік 

нұсқаулық 

Мамыр Маусым 30 дана 

15.  Тойшиева Ж. «География пәнінен оқушылардың 

функционалдық сауаттылығын 

арттыру жолдары» 

Мақала Мамыр Маусым 1 басылым 

16.  Алтынбеков Р. «Мектеп басшысының анықтамасы» Әдістемелік 

нұсқаулық 

Сәуір Мамыр 20 дана 

17.  Сатанбай Қ. "Ағаштың жемісі бұтақта,  

Сөздің жемісі кітапта" 

Мақала  Мамыр 1 басылым 

18.  Орынбасар Д. «Мектептегі әдістемелік жұмысты 

ұйымдастырудың жолдары» 

Мақала Мамыр Маусым 1 басылым 



 


