
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. ҚР БҒМ 2020 жылғы 10маусымдағы №286 бұйрығы 

бойынша орта білім беру ұйымдары үшін бекітілген 

кешендер тізбесі. «Цифрлық сауаттылық» пәні 

9,10.02 ББДО жеке сайты, 

әлеуметтік 

желілер  

Нуржанова К. 

кафедра әдіскерлері 

Тиісті бұйрықтарды, 

жоспарларды, 

бағдарламаларды  т. б. 

әзірлеу және бекіту 

2.  Әдістемелік десант: «Мұғалімдердің кәсіби 

деңгейін арттыру және кәсіби педагогикалық 

шеберлігін жетілдіру» 

9-11.02 Қағаз және 

электронды 

тасымалдағышта 

Айкозова Д. Тиісті бұйрықтарды, 

жоспарларды, 

бағдарламаларды  т. б. 

ұсыну 

3. Әдістемелік десант:  «Педагогикалық менеджмент: 

білім беру ұйымын сапалы басқару жүйесі» 

16-18.02 Қағаз және 

электронды 

тасымалдағышта 

Төлімбет Б. Тиісті бұйрықтарды, 

жоспарларды, 

бағдарламаларды  т. б. 

ұсыну 

 

 

ІІ. ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ-АҚПАРАТТЫҚ ТАЛДАУ ҚЫЗМЕТІ 

2.1. Ұйымдастырушылық жұмыстар 

№ Жұмыс түрі Қатысушылар санаты Өткізілу 

мерзімі 

Жауаптылар Қорытындылау 

формасы 

1. ҚР «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

туралы»  заңын іске асыру 

22.02 ББДО жеке 

сайты, 

Төлімбет Б. 

Тоишыбеков Р. 

Хаттамалар, 

ұсыныстар 



 

Дөңгелек үстел: 

 «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы дүниетанымды 

қалыптастыру»    

әлеуметтік 

желілер 

кафедра 

жетекшілері, 

орталық 

әдіскерлері 

2. «Күнделік KZ» электронды журналын сапалы 

толтыруды қамтамасыз ету бойынша мониторинг; 

әдістемелік, техникалық сүйемелдеу жүргізу, 

стандарт талаптарының орындалуы бойынша 

зерттеу жұмыстарын жүргізу 

Аудандық/ 

қалалық адами әлеуетті 

дамыту бөлімдерінің 

әдістемелік кабинет 

меңгерушілері мен 

әдіскерлері, облыс 

педагогтері 

Ай бойы  

Айкозова Д. 

Нуржанова К. 

кафедра 

жетекшілері, 

әдіскерлер 

Анықтамалар, 

ұсыныстар, тиісті 

бұйрықтарды, 

жоспарларды т. б. 

әзірлеу және бекіту 

3. ІІ тоқсан білім сапасының мониторинг 

қорытындысы бойынша  білім беру ұйымдарында  

анықталған олқылықтар нәтижесінде «тәжірибе 

мектептерін ұйымдастыру» жекелеген мектептерге 

әдістемелік көмек жұмысын ұйымдастыру 

Аудандық/ 

қалалық адами әлеуетті 

дамыту бөлімдерінің 

әдістемелік кабинет 

меңгерушілері мен 

әдіскерлері, облыс 

педагогтері 

1-28.02  

Айкозова Д. 

кафедра 

жетекшілері, 

әдіскерлер 

Ұсыныстар, тиісті 

бұйрықтарды, 

жоспарларды, 

бағдарламаларды  т. б. 

әзірлеу және бекіту 

4. «Білім беру ұйымдарында (PIRIS, TIMSS 

Халықаралық зерттеулерге дайындық жұмысын 

үйлестіру, насихаттау, түсіндіру,  тест 

тапсырмаларын даярлау» 

Облыс 

педагогтері 

4.02 Айкозова Д. 

Кульбаева Г. 

Жолдасбекова Ж. 

Хаттама 

5. «Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуды дамыту 

моделін іске асыруда педагогтерге әдістемелік көмек 

көрсету (жеке кеңес) 

Облыстың мектепке 

дейінгі ұйым педагогтері 

Әр аптаның 

бейсенбі 

күні 

Кульбаева Г. 

Кеутаева З. 

Рыскулбекова Г. 

Хаттама, ұсыныс 

6. Түркістан облысының /PISA, TIMSS, PIRLS, ICILS, 

TALIS, РІААС/ халықаралық зерттеулеріне 

дайындық жұмыстарын ұйымдастыру, жүргізу 

Облыс 

 педагогтері 

7-18.02 Алтынбеков Р. 

кафедра әдіскерлері 

Хаттама 

7. Облыстық ТжКБ беру жүйесінің ЖББП бойынша 

әдістемелік бірлестіктіктердің жұмыстарын 

жүргізілуін ұйымдастыру:  

PISA, PBTS (paper based Tests for Shools) - 

халықаралық зерттеуін  ТжКБ беру ұйымдарында 

халықаралық зерттеуге  дайындық жұмыстарын 

жүргізу (мәліметтер жинақтау, сауалнамалар алу) 

Колледждердің  оқу-ісі 

жөніндегі 

орынбасарлары, бөлім 

меңгерушілері, оқу 

бөлімінің мамандары 

1.02.-28.02 ТжКБ кафедра 

жетекшісі, 

Дайырбекова Г. 

Ақпарат  

жинақтау 

 

8. Мектептерде саналы ұрпақ тәрбиелеуді ғылыми-

практикалық тұрғыдан іске асыру жолдары 

тұжырымдамасы жоспарлау 

 

Аудандық/ 

қалалық адами әлеуетті 

дамыту бөлімдерінің 

әдістемелік кабинет 

меңгерушілері мен 

7-11.02 Тоишыбеков Р. 

кафедра 

жетекшілері, 

әдіскерлер 

Анықтамалар, 

ұсыныстар, тиісті 

бұйрықтарды, 

жоспарларды, 

бағдарламаларды  т. б. 



әдіскерлері, облыс 

педагогтері 

әзірлеу және бекіту 

9. «ROBOTUR»  ІІ облыстық байқауының 

бағдарламасын, ережесін әзірлеу, сараптау 

комиссисына ұсыну 

Кафедра  

әдіскерлері 

7.02 Нуржанова К. 

кафедра әдіскерлері 

Бағдарлама, ереже 

әзірлеу және бекіту 

10. «Балабақша мен бастауыш білім сатысының 

сабақтастығы және білім берудегі формалар» 

тақырыбындағы онкүндігінің іс-шаралар жоспарын 

түзу, ұйымдастыру, өткізу 

«Мектепке дейінгі және 

бастауыш білім беру» 

кафедрасының 

әдіскерлері 

 

7-12.02 Айкозова Д. 

Кульбаева Г. 

кафедра 

жетекшілері 

 

Ұсыныстар, тиісті 

бұйрықтарды, 

жоспарларды т. б. 

әзірлеу және бекіту 

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

Айкозова Д. 

Тоишыбеков Р. 

кафедра 

жетекшілері 

Хаттама, ұсыныстар, 

тиісті бұйрықтарды, 

жоспарларды т. б. 

әзірлеу және бекіту 

12. Әдістемелік кеңес Аудандық/ 

қалалық адами әлеуетті 

дамыту бөлімдерінің 

әдістемелік кабинет 

меңгерушілері мен 

әдіскерлері 

24.02 Төлімбет Б. 

Айкозова Д. 

Тоишыбеков Р. 

кафедра 

жетекшілері 

Хаттама, ұсыныстар 

 13. БАҚ-та, әлеуметтік желілер,  мекеменің жеке 

сайтында жарияланымдарды орналастыру 

Орталық 

 қызметкерлері 

Ай бойы Төлімбет Б. 

Айкозова Д. 

Тоишыбеков Р. 

кафедра 

жетекшілері, 

әдіскерлер 

Ұсыныстар      

 14. Орталықтың науырыз  айына арналған жұмыс 

жоспарын әзірлеу және бекіту 

Орталық 

 қызметкерлері 

28.02 Төлімбет Б. 

Айкозова Д. 

Тоишыбеков Р. 

кафедра 

жетекшілері, 

әдіскерлер 

Жоспарды бекіту 

15. Ерекше оқытуды қажет ететін оқушыларды 

электронды журналға енгізу, бағалау тәртібі 

Аудандық, қалалық 

адами әлеуетті дамыту 

бөлімдерінің электронды 

журналға жауапты 

мамандары 

15-18.02 Нуржанова К. 

Жолдасбаева Г 

Анықтама, 

хаттама 



16. Ұлттық білім беру деректер қорыннан бір айлық 

үйірмелер туралы мониторинг жүргізу 

 25-28.02 Нуржанова К. 

Кафедра 

әдіскерлері 

Анықтамалар, 

ұсыныстар 

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. 

 

2.3.  Кафедра  отырыстары 

№ Кафедра атауы Мерзімі Жауаптылар 

1. «Мектепке дейінгі және бастауыш білім беру» кафедрасы  14.02 Кульбаева Г. 

2. «Тілдерді дамыту» кафедрасы  28.01 Апетова С. 

3. «Инновация және стратегиялық жоспарлау» кафедрасы  25.02 Алтынбеков Р. 



4. «Тәрбие және әлеуметтік-психология» кафедрасы 24.02 Жабаш Н. 

5. «Техникалық және кәсіптік білім беру» кафедрасы 28.02 Жунисова Н. 

6. «Бұқаралық спорт және тұлғалық даму» кафедрасы 25.02 Тлеулиев С. 

7. «Жалпы пәндер» кафедрасы 2.02 Тойшиева Ж. 

8. «Ақпараттық технологиялар» кафедрасы 7.02 Нуржанова К. 

 

IIІ. Консультациялық-әдістемелік қызмет 

3.1.  Білім сапасының алшақтығын жоюға бағытталған  жұмыстар  

№ Іс-шара жоспары Өткізу түрі Мерзімі Жауаптылар Күтілетін нәтиже 

1.  «Бастауыш сыныптарда оқушылардың тілдік 

дағдыларды меңгерту жолдарын айқындау» 

 

Оқыту  

семинары 

/онлайн форматта/ 

 

8.02 .Жолдасбекова Ж. 

Рысқұлбекова Г. 

Хаттама  

ұсыныс 

2.  «Бастауыш сыныптағы әлсіз оқушылардың оқу әс-

әрекетінің уәждемесін қалыптастыр»  

 

Оқу-әдістемелік 

семинар 

/онлайн форматта/ 

9.02 Касымбаева Б. 

 

Тапсырма  

жинағы 

3. «Оқу пәндерінің күрделі тақырыптары: ұйымдастыру, 

әдістеме, игеру мониторингі»  

Дөңгелек 

 үстел 

/онлайн форматта/ 

25.02 Панова А 

кафедра 

әдіскерлері 

Хаттама, ұсыныстар, 

тиісті жоспарларды 

әзірлеу және бекіту 

4. «Өзбек тілі мен әдебиеті пәнінен білім сапасын жоғары 

көрсеткен мектептердің жұмыс барысын талдау» 

 

Әдістемелік көмек 

көрсету семинары 

/онлайн форматта/ 

8.02 Апетова С. 

Алиакбарова Ш. 

Білім сапасының жоғары 

болу себептері 

анықталады 

5. «Орыс тілі пәнінен білім сапасын көтерудің жолдары» 

 

Әдістемелік көмек 

көрсету семинары 

/онлайн форматта/ 

23.02 Апетова С. 

Бопиева Г. 

БЖБ, ТЖБ 

жұмыстарының 

қорытындысы бойынша 

білім сапасының 

көтерілуіне әдістемелік 

көмек көрсетіледі 

6. 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 тамақтану 

саласы – 14 

Жеміс-көкөніс шаруашылығы - 2 

Шебер-сынып, 

онлайн, бейне, 

ашық сабақтар 

(онлайн) 

Құзыреттілік 

орталықтардың 

жоспарына 

сәйкес 

Жунисова Н. 

әдіскерлер 

 

 

Бегимова М. 

 

 

 

Анықтамалар,ұсыныстар

,тиісті жоспарларды 

әзірлеу және бекіту 



Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану – 

2 

Туризм – 2  

Агрономия – 1  

Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, 

жөндеу және пайдалану – 7 

Ақпараттық технологиялар – 11 

Электр қондырғысы – 6 

Токарлық іс – 2 

Шаштараз өнері -5 

«Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту», «Бастауыш 

білім беру», «Негізгі орта білім» мамандықтары 

бойынша - 7 

 

Султанбеков О. 

 

 

 

Айтбаев М. 

 

 

 

Дайырбекова Г. 

7. Мектеп басшылары мен педагогтеріне kundelik.kz 

электронды журналында жұмыс жасау, ҰБДҚ 

толықтыруда онлайн, офлайн кеңес беру   

Түсіндірме оқыту 

жұмысы 

1-28.02 Нұржанова К. 

кафедра 

әдіскерлері 

 

Ұсыныстар 

8. Орталықтың арнайы сайт желісінде, YouTube 

каналында жас мамандар үшін озат бейнесабақтар 

қорын жинақтау, қолжетімділікті қамтамасыз ету. 

Жинақтау 21-25.02 Нұржанова К. 

       Әбілда Е 

       Бегжанов Т 

Ақпараттар 

бейнесабақтар қоры 

9. Педагог-шеберлермен бірлесіп білім сапасын арттыруға 

арналған ақпараттық-кеңес жұмыстарын іске асыру 

(TОnline Adisker) 

Онлайн 

 

Аптаның 

сейсенбі 

күндері 

Нуржанова К 

кафедра 

әдіскерлері 

Ұсыныстар 

 

 

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 

 

2-4.02 Тоишыбеков Р. 

           Кульбаева Г. 

Касымбаева Б. 

Мусабаева М. 

Темирбаева А. 

Жабаш Н. 

Басқараева Р. 

Мираманов М. 



Байдарбекова Э. 

Усенбеков М. 

Апетова С. 

Алиакбарова Ш. 

Дуйсебаева Ж 

Бегимова М 

Жолдасбаева Г. 

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  

 

9-11.02 Айкозова Д. 

Жолдасбекова Ж. 

Тлеубердиева Г. 

Турабеков Ғ. 

Кудайбергенова Ш. 

Алтынбеков Р. 

Архабаев Н. 

Панова А 

Саипов Д 

Тойшиева Ж. 

Керимбекова А. 

Бопиева Г. 

Султанбеков О 

Айтбаев М. 

Нуржанова К. 

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  

 

16-18.02 Төлімбет Б.  

Кеутаева З. 

Рыскулбекова Г. 

Омарова Б. 

Алимбекова Г. 

Айменов Н. 

Қаймолдаева Б. 

Тлеулиев С. 

Орынбасар Д. 

Ашетова Г. 

Аблаева А. 

Жунисова Н. 

Дайырбекова Г. 

Мавленов Н. 

 

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. «Отбасылық сауаттылық: 

баланың оқу мәдениетіне 

ата-ананың қосатын үлесі» 

Оқыту  

семинары 

Әдіскер, 

Кітапханашылар – 60 

Түркістан 

 ББДО 

17.02 Темирбаева А. 

2. «Отбасы тәрбиесін 

ұйымдастырудың 

педагогикалық-

психологиялық негіздері» 

Аймақтық оқыту 

семинары 

ДТЖО 

мектеп-психологтары 

Түркістан 

 ББДО 

11.02 Басқараева Р. 

Тлеубердиева Ғ. 

3. «Инклюзивті  білім беру 

үдерісінде түзету-дамыту 

кезеңіндегі әдістемесі» 

Оқыту  

семинары 

 

Дефектолог, логопед 

мамандары – 30 

 

Түркістан 

 ББДО 

25.02 Мусабаева М. 

4. «Әлеуметтік педагогтерді 

кәсіби іс-әрекетке 

даярлаудың әдістемесі» 

Семинар  

кеңес 

ТжКБ ұйымдарының 

әлеуметтік педагогтері, 

әдіскерлер – 62 

Түркістан 

 ББДО 

28.02 Алимбекова Г. 

Жунисова Н. 

5. Жаңартылған білім 

бағдарламасы аясында 

«Өзін-өзі тану» пәнінің  

жүргізілу талаптарының 

сақталуы 

Әдістемелік  

көмек 

Қ/аудандық адами әлеуетті 

дамыту бөлімдерінің 

әдіскерлері, жұмысшы топ 

мүшелері 

Түркістан 

 ББДО 

10.02 Каймолдаева Б. 

6. «Өскенде кім боласың?» 

кәсіби бағдар беру  жобасын  

жүзеге асыру аясында білім 

беру ұйымдарына бағыт-

бағдар беру. 

«Өскенде кім боласың?» 

кәсіби бағдар беруді дамыту. 

Онлайн – брифинг 

«BOLASHAQ» 

бағдарламасы 

түлектерімен кездесу 

Мектеп директорының 

бейінді оқу жөніндегі 

орынбасарлары, аудандық 

жетекші мектеп 

директорлары. 

Түркістан 

 ББДО 

 

Бейсенбі 

күндері 

 

Байдарбекова Э.С 

7.  «Өскенде кім боласың?» 

кәсіби бағдар беру  жобасын  

жүзеге асыру аясында білім 

беру ұйымдарына жаңа 

қырларын интеграциялау. 

 

Офлайн – брифинг 

(мәдениет 

саласының  

қызметкерлермен 

кездесу) 

Мектеп директорлары. 

Директордың иновация 

жұмыстары жөніндегі 

орынбасарлары 

(9-10-11 сынып 

оқушылары) 

Түркістан 

 ББДО 

 

Бейсенбі 

күндері 

 

 

Байдарбекова Э. 

8.  Мектеп тренирлеріне 

арналған «Тәлімгерлік – 

мұғалімнің кәсіби дамуының 

тиімді түрі ретінде» 

Оқыту 

семинары 

 

Мектеп директорлары. 

Директордың иновация 

жұмыстары жөніндегі 

орынбасарлары 

(9-10-11 сынып 

оқушылары) 

Түркістан 

 ББДО 

9.02  

Алтынбеков Р. 

9. Қазақстан 

Республикасындағы шағын 

Оқыту 

семинары 

ШЖМ мектептер 

әкімшілігі, мектеп 

Түркістан 

 ББДО 

16.02 Ашетова Г. 

 



жинақталған бастауыш 

мектептердің проблемалары 

мен оларды шешу жолдары 

координаторлары, 

әдіскерлер 

10. «Басшы кадрлардың 

резерв мектебі»:  «Білім 

беру ұйымын басқару: 

теориясы, басқарудағы 

тәжірибе» 

М.Тасова атындағы 

үш тілде оқытатын 

мамандандырылған  

№12 м/и 

ТжКБ және мектеп 

директорының  

орынбасарлары-96 

Түркістан 

 ББДО 

20.02 

  

Алтынбеков Р. 

 

 

11. «Тарих, құқық негіздері 

пәндерінен таңдау және 

электив курстары 

бағдарламаларын 

құрастыру» 

Оқыту  

семинары 

/онлайн форматта/ 

 

Ассоциация мүшелері, 

тарих пәні мұғалімдері 

 

Түркістан 

 

 

18.02 Усенбеков М. 

12. «Информатика пәнін 

ағылшын тілінде оқытуда 

көптілді компоненттерін 

кіріктіре оқытудың тиімді 

жолдары» 

Тәжірибелік 

 семинар 

/онлайн форматта/ 

 

Информатика 

пән әдіскерлері, 

мұғалімдері 

Түлкібас 18.02 Саипов Д. 

13. «Оқыту үдерісінде біріккен 

топтық жұмыстардың 

мүмкіндіктерін тиімді 

қолдану арқылы мұғалімнің 

кәсіби құзыреттілігін 

арттыру» 

Тәжірибелік 

 семинар 

/онлайн форматта/ 

 

Математика пән 

әдіскерлері мен 

мұғалімдері 

Түркістан  

22.02 

Усенов Т. 

14. Әлеуметтік педагогтерді 

кәсіби іс-әрекетке 

даярлаудың  әдістемесі 

Семинар-кеңес ТжКБ ұйымдарының 

әлеуметтік педагогтері, 

әдіскерлері 

62 

Түркістан 28.02 

 

ЖунисоваН 

Дайырбекова Г 

Айтбаев М. 

 

15. Демонстрациялық 

емтихандарды ұйымдастыру 

және өткізу әдістемесі 

Семинар- кеңес Колледждердің оқу-ісі 

жөніндегі,оқу өндірістік 

ісі жөніндегі 

орынбасарлары,  

әдіскерлер 

62 

Түркістан 22.02 

 

Султанбеков О 

Бегимова М 

Дуйсебаева Ж  

16. ТжКБ ұйымдарында 

клубтардың жұмысы  

 ( «Дебат» клубы, «Ашық 

жүрек» клубы, «Саналы 

Семинар-кеңес Колледждердің тәрбие-ісі 

жөніндегі 

орынбасарлары,жастар 

инспектрі, топ 

Түркістан 25.02 

 

Жунисова Н 

Айтбаев М Бегимова М 

 

 



ұрпақ» клубы, «Саламатты 

жастар» клубы) 

 

 

 

кураторлары, Облыстық 

«Жастар ресурстық 

орталығы» өкілдері 

62 

 

 

 

17. Worldskills  стандарттары 

бойынша аймақтық 

чемпионаттарды 

ұйымдастыру және өткізу 

процесінің негізгі аспектілері 

Оқыту семинары 

/онлайн/ 

Құзыреттіліктер бойынша 

педагогтер, эксперттер 

қауымдастығы 

Түркістан 10.02 

 

Кафедра меңгерушісі, 

әдіскерлер 

18.  «Оқу үдерісінде 

электрондық қосымшаларды 

(СД диск, платформа) 

қолданудың тиімділігі» 

Оқыту семинары 

/онлайн/ 

Облыс педагогтері Түркістан  

ББДО 

9.02 Нуржанова К 

кафедра әдіскерлері 

  «1-сыныпқа арналған 

«Цифрлық сауаттылық» оқу-

әдістемелік кешенінің 

мазмұнына» түсіндірме 

Оқыту семинары 

/онлайн/ 

Облыс педагогтері Түркістан  

ББДО 

10.02 Нуржанова К 

кафедра әдіскерлері 

 

3.4. «TOnline adisker» 
 

№ Іс-шара атауы Өткізілу 

формасы 

Қатысушылар санаты Өткізілу орны Өткізілу мерзімі Жауаптылар 

1. «KitapХАН@» кітап оқу 

сайыс жобасы – өскелең 

ұрпақты кітап оқуға 

қызықтыру» 

Ақпараттық 

 сағат 

 

Әдіскер, 

Кітапханашылар-60 

Түркістан 

ББДО 

01.02 

 

Тоишыбеков Р. 

Жабаш Н. 

кафедра әдіскерлері 

2. «Денешынықтыру пәнінде 

жаңа иновациялық білім беру 

әдістемесін жандандыру» 

Ақпараттық  

сағат 

Әдіскерлер, дене 

шынықтыру пәні 

мұғалімдері 

Түркістан 

ББДО 

21-22.02 Тоишыбеков Р. 

              Тлеулиев С. 

Мираманов А. 

3. «Тәжірибелік-

эксперименттік  жұмыс: 

білім сапасын арттырудың 

тәсілі» 

Ақпараттық  

сағат 

Мектеп директорлары 

мектеп 

директорларының 

инновациялық  

жұмыстар  жөніндегі 

орынбасарлар 

Түркістан 

ББДО 

6.02 Тоишыбеков Р. 

Алтынбеков Р. 

Орынбасар Д. 

4. «Білім беру ұйымдарының 

тәжірибелік-эксперименттік 

жұмысын жоспарлау,  іске 

асыру жолдары» 

Ақпараттық  

сағат 

Мектеп директорлары 

мектеп 

директорларының 

инновациялық  

Түркістан 

ББДО 

7.02 Тоишыбеков Р. 

Алтынбеков Р. 



жұмыстар  жөніндегі 

орынбасарлар 

Орынбасар Д. 

5. «Мұғалімдердің тәжірибелік-

эксперименттік жұмысын 

ұйымдастыру әдістемесі» 

 

Ақпараттық 

сағат 

Мектеп директорлары 

мектеп 

директорларының 

инновациялық  

жұмыстар  жөніндегі 

орынбасарлар 

Түркістан 

ББДО 

28.02 Нуржанова К. 

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 

сабақтастығы және білім 

берудегі формалар» 

Салтанатты 

ашылуы 

(челлендж) 

Өңір педагогтері Түркістан 21.02-4.03 Айкозова Д. 

Кульбаева Г. 

кафедра әдіскерлері 

2. «Оқушыларда 

математикалық 

сауаттылықты: білімді 

меңгеру, ынталандыру, 

байқау, қабылдау, түсіну, 

ұғым құру, есте сақтау, 

тұжырым жасау дағдылары 

барысында жетілдіру»  

Оқыту  

семинары 

(онлайн 

форматында) 

 

Бастауыш сынып 

педагогтері мен 

ДБСБОІЖМ- 100 

Түркістан  23.02 

 

Кульбаева Г. 

Касымбаева Б. 

 

3. «Мектепке дейінгі ұйымда 

бала психологиясының 

қажеттілігіне сай, нақты 

логикалық құрылымы бар 

дайын ортаға орналастыру 

арқылы баланың өз бетінше 

дамуына мүмкіндік тудыру» 

 

Оқыту 

 семинары 

(онлайн 

форматында) 

 

Мектепке дейінгі 

ұйым тәрбиешілері 

(60) 

Түркістан 

 

24.02 

 

Кульбаева Г. 

              Кеутаева З. 

4. «Бастауыш сыныпта білім 

сапасын арттыруда 

өз бетімен дами 

алатыноқушыларды жетелеу 

мақсатында мұғалімге  

бағыт-бағдар беру, 

білімдерін жетілдіру» 

Шебер-сынып 

(онлайн 

форматында) 

 

Аудандық, қалалық 

білім бөлімдерінің 

әдіскерлері мен 

бастауыш сынып 

мұғалімдері (50) 

Түркістан 25.02 

 

Жолдасбекова Ж. 

           Рыскулбекова Г. 



5. «Алтын жұлдызды ұстаз» 

 

Дөңгелек  

үстел 

Облыс педагогтері 

(арнайы іріктелген 

педагогтер) 

Түркістан 4.02 Кульбаева Г. 

Жолдасбекова Ж.. 

Касымбаева Б. 

Кеутаева З. 

Рыскулбекова Г. 

 

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

байқаулар,  фестивальдар/ 

№ Атауы  Қатысушылар санаты, 

саны 

Өткізілу орны Өткізілу 

мерзімі 

Жауаптылар 

1. Байқау: «Жаңа мектепке-

жаңашыл ұстаз» 

 

Мектепке дейінгі және 

бастауыш білім беру 

ұйымдарының 

педагогтері-34 

Түркістан 1.03 

 

Тоишыбеков Р. 

Кульбаева Г. 

Жолдасбекова Ж.. 

Касымбаева Б. 

Кеутаева З. 

Рыскулбекова Г. 

2. Байқау:  «Табысты менеджер -

2022»  

Мекеме басшыларпы - 50 Түркістан 

ББДО 

 24.02 Тоишыбеков Р. 

Алтынбеков Р. 

кафедра әдіскерлері 

3. Тәжірибелік семинар: 
«Ағылшын тілі сабақтарында 

жаңа әдіс-тәсілдер арқылы 

оқушылардың қызығушылығын 

арттырудың жолдары» 

Аудандық, қалалық 

әдіскерлер мен 

педагогтары 

Түркістан 28.02 Апетова С. 

4. Тәжірибелік семинар: 
«Алтын белгіге үміткер 

оқушыларды дайындаудың 

негізгі бағыттары» 

Аудандық, қалалық 

әдіскерлер мен 

педагогтары 

Жетісай 21.02 Аблаева А. 

5. Тәжірибелік семинар: 
«Орыс тілі мен әдебиеті пәнінің 

жас мамандарына әдістемелік 

сүйемелдеу» 

Орыс тілі мен әдебиеті 

пәнінің әдіскерлері, МО 

жетекшілері  мен 

мұғалімдері 

Қазығұрт 

«Болашақ» МГ 

28.02 Бопиева Г. 

6. Тәжірибелік семинар: 

«Оқушылардың оқылым 

дағдысын дамытуда «Оқуға 

құштар мектеп» жобасының 

тиімділігі» 

Өзбек тілі мен әдебиеті 

пәні мұғалімдері 

Сауран  

 «Иқан» ЖОМ 

11.02 Алиакбарова Ш. 

7. Тәжірибелік семинар: 
«Ауыл мен қала мектебі 

жағдайында білім беру спасын 

Аудандық, қалалық 

әдіскерлер мен 

педагогтары 

Төлеби 

М.Х.Дулати атындағы 

ЖОМ 

24.02 Апетова С. 

 



қамтамасыз етудің дидактикалық 

негіздері» 

3.7.  Педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру және қайта даярлауды ұйымдастыру 

 

№ Іс-шара атауы Өткізілу 

формасы 

Қатысушылар 

санаты 

Өткізілу орны Өткізілу 

мерзімі 

Жауаптылар 

1. «Бастауыш сынып оқушыларын 

тапсырманы модельдеуге үйрету» 

Семинар 

тренинг 

(онлайн 

форматында) 

 

Бастауыш 

сынып 

мұғалімдері 

Түркістан 28.02 Жолдасбекова Ж.. 

Касымбаева 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» 

Оқыту 

семинары 

Бастауыш 

сынып 

педагогтері 

Түркістан 2.03 Кульбаева Г. 

Жолдасбекова Ж. 

2. «Білім беру ұйымдарында (PIRIS, TIMSS 

Халықаралық зерттеулерге дайындық 

жұмысын үйлестіру, насихаттау, түсіндіру,  

тест тапсырмаларын даярлау жолдары» 

Оқыту семинар Бастауыш 

сынып 

педагогтері 

Түркістан 2.02 Кульбаева Г. 

Алтынбеков Р. 

кафедра әдіскерлері 

3. 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 

14-18.02 Алтынбеков Р. 

     Кудайбергенова Ш. 

кафедра әдіскерлері  

4. PISA, PBTS (paper based Tests for Shools) - 

халықаралық зерттеуін  ТжКБ беру 

ұйымдарында халықаралық зерттеуге  

дайындық жұмыстарын жүргізу 

 

Семинар-кеңес 

Колледждердің  

оқу-ісі жөніндегі 

орынбасарлары, 

бөлім 

Түркістан 

ББДО 

  7,8.02 Дайырбекова Г. 



(мәліметтер жинақтау, сауалнамалар алу)  меңгерушілері, 

оқу бөлімінің 

мамандары 

 

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.  Нуртаева  

Мирамгул  

Мақтаарал ауданы адами 

әлеуетті дамыту бөлімінің 

психологиялық жұмыс 

жөніндегі әдіскері 

«Жасөспірімдер 

бойындағы агрессия 

мен депрессиядан 

арылу жолдары: 

себебі, шешімі, 

нәтижесі» 

16-17.02 

 

Зерттеу  

 

Тлеубердиева Г. 

Омарова Б. 

2.  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» 

18.02 Зерттеу  

 

Тлеубердиева Г. 

Омарова Б. 

3.  Сатбаева  

Мадина  

Созақ  

Н.Төреқұлов атындағы ІТ 

лицей 

«Мектепке дейінгі 

мекемелердегі 

инклюзивті білім беру 

ортасы» 

23.02 Жинақтау  

 

Мусабаева М. 

4.  Досыбаева  

Несібелі  

Ордабасы  

 Ж.Жамбыл атындағы 

ЖОМ, әлеуметтік педагог 

«Әлеуметтік 

педагогтардың 

жұмысын жүйелеу 

жолдары» 

25.02 

 

Зерттеу  

 

Алимбекова Г. 

5.  Орынбаев 

Нурдаулет 

Сарыағаш 

№60 ЖОМ 

«Облыс 

мектептеріндегі әскери 

патриоттық клубтарды 

жандандыру» 

24.02 Зерттеу Айменов Н. 

6.  Жайлаубаева 

Ахмарал 

Сайрам 

адами әлеуетті дамыту 

бөлімінің 

информатика пән әдіскері 

«Заманауи сабақты 

талдау аспектілері» 

14-25.02 Жинақтау Саипов Д. 



7.  Көбекова  

Акмарал  

Кентау  

 Б. Момышұлы атындағы 

№12 ЖОМ, биология пәні 

мұғалімі 

«Биология пәнінде 

оқушылардың сын 

тұрғысынан ойлау 

дағдыларын 

дамытудың тиімді әдіс 

тәсілдері» 

14-25.02  

 

 

Зерттеу  Тәжібаева Қ. 

8.  Байжанов 

 Қайрат  (тарих 

пәні оқытушысы) 

Мақтарал  

аграрлық колледжі 

«Әлемнің ірі 

мұражайлары» 

21.02 Диагностикалық 

кезең: Қиындықты 

сараптау. Жеке 

қызығушылыққа 

байланысты мәселені 

/шешімін күтіп 

тұрған мәселені/ 

қарап, анықтау 

Сұлтанбеков О. 

9.  Мырзаев  

Мұхтар 

(арнайы пән 

оқытушысы) 

«Қазақстан 

Республикасының 

үздік педагогы» 

атағының иегері   

Анвар Исмаилов атындағы 

кәсіптік колледжі 

«WORLDSKILLS 

стандарттарын оқу 

процесіне енгізу 

жолдары» 

21.02 Диагностикалық 

кезең: Қиындықты 

сараптау. Жеке 

қызығушылыққа 

байланысты мәселені 

/шешімін күтіп 

тұрған мәселені/ 

қарап, анықтау 

Сұлтанбеков О. 

10.  Тленчиев 

Джандос  

(бейнелеу өнері 

және сызу пәні 

оқытушысы) 

Оңтүстік Қазақстан 

индустриалды-

инновациялық колледжі 

«Құрылыс 

сызбаларының 

элементтері және 

конструкциялық 

құрылымдары» 

23.02 Диагностикалық 

кезең: Қиындықты 

сараптау. Жеке 

қызығушылыққа 

байланысты мәселені 

/шешімін күтіп 

тұрған мәселені/ 

қарап, анықтау 

Бегимова М. 

11.  Нартаев  

Бахтияр 

Д. Қонаев атындағы 

аграрлық техникалық 

колледжі 

«Ауыл шаруашылығы 

машиналары мен 

тракторларын жөндеу 

ерекшеліктері» 

23.02 Диагностикалық 

кезең: Қиындықты 

сараптау. Жеке 

қызығушылыққа 

байланысты мәселені 

/шешімі табылып 

тұрған мәселені/ 

қарап, анықтау 

Дайырбекова Г 

12.  Камалов Түркістан жоғары «Жылыжайда 24.02 Диагностикалық Дуйсебаева Ж. 



Құрбанәлі 

(арнайы пән 

оқытушысы) 

аграрлық колледжі өсірілетін көкөніс 

дақылдарының 

зиянкесеті және 

олармен күресу 

шаралары» 

кезең: Қиындықты 

сараптау. Жеке 

қызығушылыққа 

байланысты мәселені 

/шешімін күтіп 

тұрған 

мәселені/қарап, 

анықтау 

13.  Анарбаева 

Дилярам 

(арнайы пән 

оқытушысы) 

«Қазақстан 

Республикасының 

үздік педагогы» 

атағының иегері   

Кентау көпсалалы 

колледжі 

«WORLDSKILLS 

стандарттарын оқу 

процесіне енгізу 

жолдары» 

24.02 Практикалық(іс-

әрекет) 

кезеңі:оқытудың 

жаңа технологиясы 

бойынша 

материалдарды 

қарауашық сабақтар 

өткізу, қажетті 

құжаттарды 

жинақтау 

Дуйсебаева Ж. 

14.  Найманбаева 

Назерке  (орыс 

тілі және әдебиеті 

пәні оқытушысы) 

Түркістан жоғары 

көпсалалы,аграрлық 

колледжі 

«Использование 

активных методов 

обучения на уроках 

русского языка и 

литературы» 

25.02 Тақырып бойынша 

жұмыстың мақсаты  

мен  міндеттерін 

анықтау. Педагогтың 

қызығушылығына   

байланысты көмекші 

оқу әдебиеттерді 

жинақтау 

Дайырбекова Г 

15.  Мамытшаева 

Дурия  (биология 

пәнінің мұғалімі) 

Қапланбек жоғары 

аграрлық-техникалық 

колледжі 

«Білім алушылардың 

өздігінен жұмыс жасау 

дағдылары мен 

танымдық қабілеттерін 

арттыру» 

25.02 Диагностикалық 

кезең: Тақырып 

бойынша жұмыстың 

мақсаты  мен  

міндеттерін 

анықтау.Нормативтік 

құжаттарды қарау 

Айтбаев М. 

16.  Орманов  

Нұрғали 

Сарыағаш 

№12 колледж 

«Шанақ жөндеу 

құзыреттілігі бойынша 

WorldSkills 

стандарттарының 

ерекшеліктері» 

25.02 Диагностикалық 

кезең: Тақырып 

бойынша жұмыстың 

мақсаты  мен  

міндеттерін 

анықтау.Нормативтік 

құжаттарды қарау 

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. Сайрам 

№42  Фурқат атындағы 

ЖОМ, әлеуметтік педагогы 

«Бақытты 

отбасы» 

18.02 Жабаш Н. 

Алимбекова Г. 

1. Отбасында баланың жеке басының 

қалыптасуы мен дамуына теріс әсер ететін 

әлеуметтік педагогикалық  және 

психологиялық мәселесіне диагностика 

жасалады. 

2. Мектеп, отбасы қоғаммен тығыз байланыс 

орнайды және білім беру мекемесі  ретіндегі 

отбасының қажеттіліктері мен талаптарының 

қызығушылығы артады 

2. Химия, биология, география, 

математика, физика 

пәндерінің облыстық 

педагогтер Ассоциациясы, 

облыс педагогтері 

«PISA-

академиясы» 

14-18.02 Панова А. 

Тойшиева Ж. 

Керимбекова А 

Тәжібаева Қ 

Төреқұлова А 

Үсенов Т 

 

Ұсыныстар, жобаның кезең бойынша есебі 

3. Түркістан 

Ө. Жәнібеков атындағы №27 

ІТ мектеп-лицейі, көркем 

еңбек пәні 

«Көркем еңбек  

пәніне  STEM 

білім беруді 

енгізу» 

14-18.02 Архабаев Н. Ұсыныстар, жобаның кезең бойынша есебі 

4. Түркістан облысының білім 

беру ұйымдары 

Тілдер 

шеберханасы 

КітапХАН@ 

жобасы 

2, 9, 16, 23.02 Апетова С. 

кафедра 

әдіскерлері 

Эфирге шығару, ақпарат беру 

5. 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 

«Болашақ паркі» 

 

 

04.02 Жунисова Н. 

кафедра 

әдіскерлері 

Семинар –кеңес  «Жаңа кәсіптер атласын 

ескере отырып, білімгерлердің  ерте кәсіптік 

бағдарын дамыту» 



колледжі 

 

 

4.2.Әдіскерлердің, педагогтердің курстан кейінгі сүйемелдеу 

№ Іс-шара атауы Жұмыс түрі Мерзімі Жауаптылар 

1. Облыс педагогтеріне әдістемелік консультациялық кеңес беру Әдістемелік көмек 

\Онлайн түрінде\ 

13.01 Тойшиева Ж. 

2. 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. 

18.02  Тоишыбеков Р. 

кафедра меңгерушілері 

 

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. Тлеубердиева  Г. 

Омарова Б. 

«Бітіруші сынып оқушыларын кәсіпке 

бейімдеу жұмыстары» 

Әдістемелік  

нұсқаулық  

Қаңтар Ақпан 50  дана 

2. Омарова Б. «Психосоматика: аурудың бастауы 

мида!» 

 

«Тағылым» 

республикалық 

ғылыми-әдістемелік 

журналы 

Ақпан  Наурыз  Мақала  

3. Тлеубердиева  Г. 

 

«Жалпы білім беретін мектептердегі 

педагог-психологтардың кәсіби 

қызметіндегі психодиагностикалық 

жұмыстардың маңызы» 

«Тағылым» 

республикалық 

ғылыми-әдістемелік 

журналы 

Ақпан Наурыз   Мақала 

4. Мираманов А. «Бастауыш сынып оқушыларымен дене 

тәрбиесі сабағын жүргізудің әдістемелік   

ерекшеліктері» 

Мақала Ақпан Наурыз 1 дана 

5. Турабеков Г. «Дене тәрбиесі мен спорттың адам 

ағзасына әсері» 

Мақала Ақпан Наурыз 1 дана 

6. Алтынбеков Р. «Білім мекемелеріндегі инновациялық 

жобаларды басқару тиімділігін бағалау 

ерекшеліктері» 

Мақала Қаңтар Ақпан  

7. Архабаев Н. «Көркем еңбек пәні біріктірілген Мақала Ақпан Наурыз  



бағдарлама бойынша жұмыстар» 

8. Усенов Т. «Математика пәнін оқытуда 

инновациялық технологиялар – табысты 

оқытудың негізі» 

Мақала Ақпан Наурыз  

9. Бопиева Г. 

 

«Бітіру емтихандарына дайындық 

кезінде оқушылардың оқу 

сауаттылығын дамыту» 

Жинақ Қаңтар 28.02 100 дана 

10. 
Жунисова Н 

«ТжКБ ұйымдарында тәрбие жұмысын 

ұйымдастыру әдістемесі» 
Мақала  Ақпан  

 

 

Айкозова Д. 

Тоишыбеков Р. 

Кульбаева С. 

Тлеулиев С. 

Панова А. 

Жунисова Н. 

Апетова С. 

Нуржанова К. 

Жабаш Н. 

Алтынбеков Р. 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


