
 



 

  

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. Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі 

білім беру ұйымдарындағы оқу жұмысының 

тиімділігін арттыру жолдары бойынша әдістемелік 

сүйемелдеу:  

- ТжКБ жүйесінің Қазақстандағы және 

әлемдегі заманауи даму тенденциялары мен 

стратегиялары. Қазақстан 

Республикасындағы ТжКБ жүйесін жаңғырту 

бағыттарын айқындайтын стратегиялық және 

негізгі нормативтік құқықтық актілер;  

- ТжКБ ұйымдарының қызметін 

регламенттейтін нормативтік құжаттар;  

- ТжКБ ұйымдарының оқу-тәрбие жұмысын 

регламенттейтін нормативтік құжаттар;  

- ТжКБ ұйымдарының оқу-әдістемелік 

қызметін регламенттейтін нормативтік 

құжаттар;  

- Кәсіби стандарттар. ТжКБ мамандықтар мен 

біліктіліктер сыныптауышы;  

- ТжКБ ұйымдарында педагогикалық 

кадрлармен жұмысты ұйымдастыру,  білім 

және ғылым қызметкерлеріне атақ беру және 

оларды көтермелеу тәртібі және педагог 

қызметкерлерді аттестаттау қызметін 

регламенттейтін нормативтік құжаттар;  

- Есептік нысандар 

- Лицензиялау, аккредиттеу 
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02.02 

04.02 

ББДО жеке 

сайты, 

әлеуметтік 

желілер 

ТжКБ кафедра 

жетекшісі, 

әдіскерлер 

Ақпарат 

2. Әдістемелік кеңесінің күн тәртібін аудандық/ 18.01 ББДО жеке Айкозова Д. Тиісті бұйрықтарды 



қалалық адами әлеуетті дамыту бөлімдерінің 

әдістемелік кабинет меңгерушілерінің назарына 

жеткізу 

сайты, 

әлеуметтік 

желілер 

Нуржанова К. бекіту 

3. Өңірлік жоспарлар мен іс-шараларды іске асыру: 

 «Білім алушылардың білімдеріндегі 

олқылықтарды жою және толықтыру» 

бойынша 2021-2023 жылдарға арналған іс-

қимыл жоспарын іске асыру; 

 

 «Ауылдық және қалалық мектептер 

арасындағы білім беру сапасының 

алшақтығын төмендету» бойынша 2021 -2023 

жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске 

асыру; 

 Түркістан облысы бойынша білім беру 

ұйымдарында жаратылыстану-математика 

және қоғамдық пәндер мен жаңа 

технологиялар бойынша дайындығын 

күшейту мақсатында 2021-2023 жылдарға 

арналған «Жол картасын» іске асыру; 

 «Оқуға құштар мектеп» жобасының 2021-

2025 жылдарға арналған облыстық іс-шаралар 

жоспарын іске асыру; 

  Түркістан облысы білім беру ұйымдарының  

педагог кадрларды курстан кейінгі 

сүйемелдеу жұмыстарын жетілдіру 

мақсатында 2022-2025 ж.ж. арналған кешенді 

жоспарды  іске асыру 

Жыл ішінде ББДО жеке 

сайты, 

әлеуметтік 

желілер 

Жетекшілік ететін 

мәселелер бойынша 

орталық 

кафедраларының 

басшылары, 

әдіскерлер 

Ақпараттар, 

анықтамалар, 

ұсыныстар 

 

 

ІІ. ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ-АҚПАРАТТЫҚ ТАЛДАУ ҚЫЗМЕТІ 

2.1. Ұйымдастырушылық жұмыстар 

№ Жұмыс түрі Қатысушылар санаты Өткізілу 

мерзімі 

Жауаптылар Қорытындылау 

формасы 



1. 2021-2022 оқу жылының III тоқсанында оқытуды 

ұйымдастыру ерекшеліктері бойынша түсіндірме 

жұмыстарын жүргізу 

Аудандық/ 

қалалық адами әлеуетті 

дамыту бөлімдерінің 

әдістемелік кабинет 

меңгерушілері мен 

әдіскерлері, облыс 

педагогтері 

17,18.01 Төлімбет Б. 

Айкозова Д. 

Тоишыбеков Р. 

кафедра 

жетекшілері, 

әдіскерлер 

Ұсыныстар, тиісті 

бұйрықтарды, 

жоспарларды, 

бағдарламаларды  т. б. 

әзірлеу және бекіту 

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 

17-21.01  

Айкозова Д. 

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 

10-17.01  

Айкозова Д. 

кафедра 

жетекшілері, 

әдіскерлер 

Ұсыныстар, тиісті 

бұйрықтарды, 

жоспарларды, 

бағдарламаларды  т. б. 

әзірлеу және бекіту 

4. Әдістемелік қызметтің негізгі бағыттары бойынша 

«KitapXAH@» жобасының құжаттарын дайындау, 

эфирге шығару 

Аудандық/ 

қалалық адами әлеуетті 

дамыту бөлімдерінің 

әдістемелік кабинет 

меңгерушілері мен 

әдіскерлері, облыс 

педагогтері 

5,6,13.01  

Тоишыбеков Р. 

кафедра 

жетекшілері, 

әдіскерлер 

Ұсыныстар, тиісті 

бұйрықтарды, 

жоспарларды т. б. 

әзірлеу және бекіту 

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

TALIS, РІААС/ халықаралық зерттеулеріне 

дайындық жұмыстары: 

- РISA -2022 халықаралық зерттеуге қатысатын 

15 жастағы оқушылар тізімін жасау; 

- РISA -2022 дайындығына тартылған 

мұғалімдер тізімін дайындау; 

Аудандық/ 

қалалық адами әлеуетті 

дамыту бөлімдерінің 

әдістемелік кабинет 

меңгерушілері мен 

әдіскерлері, облыс 

педагогтері 

15-20.01  

Айкозова Д. 

Алтынбеков Р. 

Кудайбергенова Ш. 

Анықтамалар, 

ұсыныстар, тиісті 

бұйрықтарды, 

жоспарларды, 

бағдарламаларды  т. б. 

әзірлеу және бекіту 



- Халықаралық зерттеулер тапсырмалар 

тренажорлар қорын жинақтау; 

- Халықаралық зерттеу тапсырмаларын тарату 

6. «Білімді ұлт» сапалы білім беру» ұлттық жобасының 

өңірлік  жұмыс жоспары мен бағдарламасын әзірлеу 

Аудандық/ 

қалалық адами әлеуетті 

дамыту бөлімдерінің 

әдістемелік кабинет 

меңгерушілері мен 

әдіскерлері, облыс 

педагогтері 

Жыл бойы Төлімбет Б. 

Айкозова Д. 

Тоишыбеков Р. 

Алтынбеков Р. 

кафедра 

жетекшілері, 

әдіскерлер 

Жоспарды бекіту 

7. «Өскенде кім боласың?» кәсіби бағдар беру  

жобасын  жүзеге асыру барысында: 

- «Өскенде кім боласың?» кәсіби бағдар беру 

жобасы бойынша жаңа фарматта жылдық 

жоспарын дайындау; 

- Қатысатын қонақтармен келісім сөз жүргізу; 

- Бағдарламаға маусымына байланысты 

презентация дайындау; 

- Эфирдегі жүретін бейне роликті дайындау 

Мектеп директорлары. 

Директордың иновация 

жұмыстары жөніндегі 

орынбасарлары 

(9-10-11 сынып 

оқушылары) 

5-20.01  

Тоишыбеков Р. 

Алтынбеков Р. 

кафедра 

жетекшілері, 

әдіскерлер 

Жоспарларды, 

бағдарламаны  әзірлеу 

жүелеу бекіту  

8. Шағын жинақты білім беру ұйымдарының арасында 

тірек мектептерінің  жұмысын ұйымдастыру: 

- Облыстық ШЖМ туралы жалпы мәліметтер 

базасын жаңарту; 

- ШЖМ мектептерінің білім сапасының (І 

жартыжылдық) мониторингісін жасау; 

- ШЖМ кадр мәселесі, мұғалім қажеттілігі 

туралы мәліметті дайындау; 

Магнитті ШЖМ бекітілген тірек мектептердің 

жұмысы мен проблемаларын анықтау 

Аудандық/ 

қалалық адами әлеуетті 

дамыту бөлімдерінің 

әдістемелік кабинет 

меңгерушілері мен 

әдіскерлері, облыс 

педагогтері 

10-21.01  

Айкозова Д. 

Алтынбеков Р. 

кафедра 

жетекшілері, 

әдіскерлер 

Анықтамалар, 

ұсыныстар, тиісті 

бұйрықтарды, 

жоспарларды, 

бағдарламаларды  т. б. 

әзірлеу және бекіту 

9. Түркістан облысы аудандық/қалалық адами әлеуетті 

дамыту бөлімдерінің әдістемелік кабинет әдіскерлері 

мен облыс педагогтерінің біліктілікті арттыру 

курстарынан өту туралы  перспективалық жоспарды 

әзірлеу және бекіту 

Аудандық/ 

қалалық адами әлеуетті 

дамыту бөлімдерінің 

әдістемелік кабинет 

меңгерушілері мен 

әдіскерлері, облыс 

26.01  

Тоишыбеков Р. 

кафедра 

жетекшілері, 

әдіскерлер 

Жоспарды әзірлеу 

және бекіту 



педагогтері 

10. «Педагогтердің әдебі» ұжымдық кеңес Орталық қызметкерлері 

қызметкерлері 

12.01 Жабаш Н. 

кафедра  

әдіскерлері 

Хаттама 

 ұсыныстар 

11. Ұлттық білім беру деректер базасын сапалы 

толтыруды қамтамасыз ету бойынша мониторинг; 

әдістемелік, техникалық сүйемелдеу  жүргізу 

Өңір педагогтері 5-15.01 Тоишыбеков Р. 

Нуржанова К. 

Анықтамалар, 

ұсыныстар 

12. Пән мұғалімдері Ассоциацияның қызметін 

ұйымдастыру және жүргізу 

Өңір педагогтері 5-15.01 Айкозова Д. 

Тоишыбеков Р. 

кафедра 

жетекшілері, пән 

әдіскерлер 

Мекеме сайтында 

жарияланымдар, 

тиісті бұйрықтарды, 

жоспарларды, 

бағдарламаларды  т. б. 

әзірлеу және бекіту 

 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 ақпан айына арналған жұмыс жоспарын 

әзірлеу және бекіту 

Орталық қызметкерлері 31.01 Төлімбет Б. 

Айкозова Д. 

Тоишыбеков Р. 

кафедра 

жетекшілері, 

әдіскерлер 

Жоспарды бекіту 

 

2.2.  Кафедра  отырыстары 

№ Кафедра атауы Мерзімі Жауаптылар 

1. «Мектепке дейінгі және бастауыш білім беру» кафедрасы  31.0.1 Кульбаева Г. 

2. «Тілдерді дамыту» кафедрасы  27.01 Апетова С. 

3. «Инновация және стратегиялық жоспарлау» кафедрасы  28.01 Алтынбеков Р. 

4. «Тәрбие және әлеуметтік-психология» кафедрасы 28.01 Жабаш Н. 

5. «Техникалық және кәсіптік білім беру» кафедрасы 28.01 Жунисова Н. 

6. «Бұқаралық спорт және тұлғалық даму» кафедрасы 24.01 Тлеулиев С. 



7. «Жалпы пәндер» кафедрасы 27.01 Тойшиева Ж. 

8. «Ақпараттық технологиялар» кафедрасы 27.01 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 мұғалімінің практикалық іс-

әрекетінде саралаудың әр түрлерін қолдану 

жолдарын меңгерту» 

Оқыту семинары 

/онлайн/ 

26.01 Кульбаева Г. 

Касымбаева Б. 

Ақпарат, ұсыныстар, сабақ 

жоспары 

2.  «Аралас мектептердегі бастауыш сыныптарда 

қазақ тілі пәнін оқыту әдістемесі» 

Оқыту семинары 

/онлайн/ 

27.01 Кульбаева Г. 

Жолдасбекова Ж. 

Ақпарат, ұсыныстар, сабақ 

жоспары 

3. «Шет тілі пәндерінен білім сапасының төмен 

болу себептері және көтеру жолдары» 

Әдістемелік 

көмек көрсету 

семинары 

/онлайн/ 

24 қаңтар Апетова С. Білім сапасының төмен болу 

себептері анықталады 

4. «Тәжік тілі мен әдебиеті пәнінен білім сапасын 

жоғары көрсеткен мектептердің жұмыс 

барысын талдау» 

Әдістемелік 

көмек көрсету 

семинары 

/онлайн/ 

25 қаңтар Апетова С. 

Алиакбарова Ш. 

Білім сапасының жоғары болу 

себептері анықталады 

5. «Шетел тілі пәні бойынша білім алушылардың 

біліміндегі олқылықтардың орнын толықтыру 

жұмыстарын ұйымдастру ерекшеліктері»  

Вебинар 24-28.01 Апетова С. Қашықтықтан оқытыу 

жағдайындағы 

олқылықтардың орны 

толығады 

6. «Ерекше қажеттіліктері бар балалармен жұмыс 

жүргізетін мамандардың құзыреттілігін 

дамыту» 

Вебинар  28.01 Жабаш Н. 

Мусабаева М. 

Ерекше қажеттіліктері бар 

балалармен жұмыс жүйеленеді 

7. «Оқушылардың білімдеріндегі олқылықтарды 

анықтау: психологиялық-педагогикалық 

сүйемелдеу және түзету» 

Оқыту 

 семинары 

28.01 Жабаш Н. 

Тлеубердиева Г. 

Омарова Б. 

Олқылықтарды жою жолға 

қойылады 

8. «Білім алушылардың білімдеріндегі 

олқылықтарды жою мақсатында өскелең 

ұрпақтың кітап оқуға қызығушылығын НЗМ 

Ақпараттық 

 семинар 

26.01 Жабаш Н. 

Темирбаева А. 

Олқылықтар жойылады, кітап 

оқуға қызығушылық артады 



жобаларымен арттыру» 

9. 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 – 4 

Жеміс-көкөніс шаруашылығы - 1 

Ғимараттар мен құрылымдарды салу және 

пайдалану – 1 

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 

Шебер-сынып, 

онлайн, бейне, 

ашық сабақтар 

(онлайн) 

Құзыреттілік 

орталықтардың 

жоспарына сәйкес 

Жунисова Н. 

әдіскерлер 

 

 

Бегимова М. 

 

 

 

Султанбеков О. 

 

Айтбаев М. 

 

 

 

Дайырбекова Г. 

Анықтамалар,ұсыныстар,тиісті 

жоспарларды әзірлеу және 

бекіту 

10. Мектеп басшылары мен педагогтеріне 

kundelik.kz электронды журналында жұмыс 

жасау, ҰБДҚ толықтыруда онлайн, офлайн 

кеңес беру   

Түсіндірме оқыту 

жұмысы 

21-31.01 Нұржанова К. 

кафедра 

әдіскерлері 

 

Анықтама 

11. Тоқсанның және оқу жылының қорытындысы 

бойынша білім сапасының көрсеткіштерін 

талдау және мониторинг жасау 

Жинақтау, 

Талдау 

 

5-6.01 Нұржанова Е. 

кафедра 

әдіскерлері 

Мәлімет, 

ұсыныстар 

12. Орталықтың арнайы сайт желісінде, YouTube 

каналында жас мамандар үшін озат 

бейнесабақтар қорын жинақтау, 

қолжетімділікті қамтамасыз ету.  

Жинақтау, желіге 

жүктеу 

 

Жұма күндері К.Нұржанова 

Абілда Е. 

Бейнесабақтар қоры 

13. Педагог-шеберлермен бірлесіп білім сапасын 

арттыруға арналған ақпараттық-кеңес 

Онлайн Аптаның сейсенбі Нуржанова К Ұсыныстар 



жұмыстарын іске асыру(TОnline Adisker)  күндері кафедра 

әдіскерлері 

 

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

№ Іс-шара атауы Өткізілу/қорытынды

лау формасы 

Қатысушылар санаты Өткізілу орны Өткізілу 

мерзімі 

Жауаптылар 

1.  «Өскенде кім боласың?» 

кәсіби бағдар беру  жобасын  

жүзеге асыру аясында білім 

беру ұйымдарына жаңа 

қырларын интеграциялау. 

 

Офлайн – брифинг 

(әр түрлі саладағы 

қызметкерлермен 

кездесу) 

Мектеп директорлары. 

Директордың иновация 

жұмыстары жөніндегі 

орынбасарлары 

(9-10-11 сынып 

оқушылары) 

Түркістан ББДО 

(онлайн) 

 

 

20.01 

Алтынбеков Р. 

Байдарбекова Э. 

кафедра әдіскерлері 

2. «PISA-2022 халықаралық 

зерттеуіне дайындалу 

жүйесі» 

Ақпараттық 

семинар 

Бөлімінің әдіскерлері, 

мектеп директорлары, оқу 

ісі жөніндегі 

орынбасарлар 

Түркістан ББДО 

(онлайн) 

 

 

20.01 

Алтынбеков Р. 

Кудайбергенова Ш. 

кафедра әдіскерлері 

3.  «Шектеу шаралары кезіндегі 

қашықтықтан оқыту 

жағдайындағы білім берудің 

тиімді әдіс тәсілдерді 

жетілдіру жолдары» 

Оқыту 

семинары 

Бөлімінің әдіскерлері, 

мектеп директорлары, оқу 

ісі жөніндегі 

орынбасарлар 

Түркістан ББДО 

(онлайн) 

 

21.01 Алтынбеков Р. 

Ашетова Г. 

кафедра әдіскерлері 

4. «Террористік белсенді 

аймақтан оралған балаларды 

психологиялық оңалту: 

мәселелер мен шешу 

жолдары» 

Оқыту  

семинары 

Педагог-психологтар Қазығұрт  

 

27.01 Тлеубердиева Г. 

 

 

3.4. «TOnline adisker» 

№ Іс-шара атауы Өткізілу 

формасы 

Қатысушылар санаты Өткізілу орны Өткізілу мерзімі Жауаптылар 

1.  «Мектепке дейінгі 

ұйым педагогтерінің 

функционалдық 

Online- көпір Мектепке дейінгі ұйым 

педагогтері -79 

Түркістан 

 ББДО 

24.01 Айкозова Д. 

Кульбаева Г. 

кафедра әдіскерлері 

 



сауаттылығын 

қалыптастыру» 

 «Пәндік сауаттылық –

функционалдық 

сауаттылық негізі» 

 «Интерактивті 

әдістерді қолдану 

арқылы оқушылардың 

белсенділігін 

арттырып, 

функционалдық 

сауаттылығын 

нығайту» 

 «Функционалды 

сауаттылықты дамыту 

мен қалыптастыру 

моделі» 

Бастауыш сынып 

педагогтері - 80 

2.  «PISA халықаралық 

салыстырмалы зерттеу: 

әдіснамасы» 

Презентация 

 

Директордың оқу-ісі, 

инновациялық  

жұмыстар  жөніндегі 

орынбасарлар, ӘБ 

жетекшілері, облыс 

педагогтері - 100 

Түркістан 

 ББДО 

25.01 Айкозова Д. 

          Жунисова Н. 

кафедра әдіскерлері 

 

 

3.  «Оқушылардың 

функционалдық 

сауаттылығын дамытуда тіл 

пәндерін оқытудың белсенді 

әдістері» 

Семинар 

 

Мектеп 

директорларының оқу-

әдістемелік  жұмыстар  

жөніндегі 

орынбасарлар - 100, ӘБ 

жетекшілері - 100, 

облыс педагогтері - 100 

Түркістан 

 ББДО 

25.01 Айкозова Д. 

Апетова С. 

кафедра әдіскерлері 

 

4. «Жаңа форматтағы сабақтың 

түрлері және оның 

ерекшеліктері» 

Брейн-ринг Физика, химия, 

информатика, 

математика, химия, 

Түркістан 

 ББДО 

26.01 Айкозова Д. 

Тойшиева Ж. 

кафедра әдіскерлері 



тарих, биология, 

география, эстетикалық 

пәндер ӘБ жетекшілері 

- 300 

 

 

 

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

байқаулар, фестивальдар/ 

№ Атауы  Қатысушылар санаты, 

саны 

Өткізілу орны Өткізілу 

мерзімі 

Жауаптылар 

1. Халықаралық ғылыми-

практикалық конференция: 

«Ауыл мектептерінің білім 

сапасы: қазіргі жағдайы, 

проблемалары, шешу жолдары» 

«Инновация және 

стратегиялық жоспарлау» 

кафедра әдіскерлері 

Павлодар облыстық 

«Білім беруді дамытудың 

инновациялық орталығы» 

/онлайн/ 

24.01 Тоишыбеков Р. 

Алтынбеков Р. 

кафедра әдіскерлері 

 

3.5.  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.  Тойчиева  

Мухаббат  

Сайрам  

 №7 «Бабыр» ЖОМ 

«Сынып жетекшісінің 

ата-аналармен 

жүргізілетін 

жұмыстардың 

формалары мен 

әдістері» 

 27.01  

 

Зерттеу 

 

Жабаш Н. 

Басқараева Р. 

2.  Нуртаева  

Мирамгул  

Мақтаарал ауданы адами 

әлеуетті дамыту бөлімінің 

психологиялық жұмыс 

жөніндегі әдіскері 

«Жасөспірімдер 

бойындағы агрессия 

мен депрессиядан 

арылу жолдары: 

себебі, шешімі, 

нәтижесі» 

26.01 

 

Зерттеу Жабаш Н. 

Тлеубердиева Г. 

Омарова Б. 



3.  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» 

25.01 

 

Зерттеу Жабаш Н. 

Тлеубердиева Г. 

Омарова Б. 

4.  Сатбаева  

Мадина  

Созақ  

Н.Төреқұлов атындағы ІТ 

лицей 

«Мектепке дейінгі 

мекемелердегі 

инклюзивті білім беру 

ортасы» 

26.01 

 

Зерттеу Жабаш Н. 

Мусабаева М. 

5.  Досыбаева  

Несібелі  

Ордабасы  

 Ж.Жамбыл атындағы 

ЖОМ, әлеуметтік педагог 

«Әлеуметтік 

педагогтардың 

жұмысын жүйелеу 

жолдары» 

26.01 

 

Зерттеу Жабаш Н. 

Алимбекова Г. 

6.  Байтоғаева  

Злиха  

Бәйдібек  

 М.Әуезов атындағы IT 

мектеп-лицей 

«Буккроссинг» жобасы 

– кітап пен оқырман 

арасын жақындатудың 

тиімді жолы 

25.01 Зерттеу Жабаш Н. 

Темирбаева А. 

7.  Байжанов  

Қайрат   

Мақтарал аграрлық 

колледжі 

тарих пәні оқытушысы 

«Әлемнің ірі 

мұражайлары» 

Қаңтар Диагностикалық 

кезең: Қиындықты 

сараптау. Жеке 

қызығушылыққа 

байланысты мәселені 

/шешімін күтіп 

тұрған мәселені/ 

қарап, анықтау 

Жунисова Н. 

Сұлтанбеков О. 

8.  Мырзаев  

Мұхтар 

 

Анвар Исмаилов атындағы 

кәсіптік колледжі 

арнайы пән оқытушысы 

«Қазақстан 

Республикасының үздік 

педагогы» атағының иегері   

«WORLDSKILLS 

стандарттарын оқу 

процесіне енгізу 

жолдары» 

Қаңтар Диагностикалық 

кезең: Қиындықты 

сараптау. Жеке 

қызығушылыққа 

байланысты мәселені 

/шешімін күтіп 

тұрған мәселені/ 

қарап, анықтау 

Жунисова Н. 

Сұлтанбеков О. 



9.  Тленчиев 

Джандос   

Оңтүстік Қазақстан 

индустриалды-

инновациялық колледжі 

бейнелеу өнері және сызу 

пәні оқытушысы 

«Құрылыс 

сызбаларының 

элементтері және 

конструкциялық 

құрылымдары» 

Қаңтар Диагностикалық 

кезең: Қиындықты 

сараптау. Жеке 

қызығушылыққа 

байланысты мәселені 

/шешімін күтіп 

тұрған мәселені/ 

қарап, анықтау 

Жунисова Н. 

Бегимова М. 

10.  Нартаев  

Бахтияр 

Д. Қонаев атындағы 

аграрлық техникалық 

колледжі 

«Ауыл шаруашылығы 

машиналары мен 

тракторларын жөндеу 

ерекшеліктері» 

Қаңтар Диагностикалық 

кезең: Қиындықты 

сараптау. Жеке 

қызығушылыққа 

байланысты мәселені 

/шешімі табылып 

тұрған мәселені/ 

қарап, анықтау. 

Жунисова Н. 

Дайырбекова Г 

11.  Камалов 

Құрбанәлі  

Түркістан жоғары 

аграрлық колледжі 

арнайы пән оқытушысы 

«Жылыжайда 

өсірілетін көкөніс 

дақылдарының 

зиянкесеті және 

олармен күресу 

шаралары» 

Қаңтар Диагностикалық 

кезең: Қиындықты 

сараптау. Жеке 

қызығушылыққа 

байланысты мәселені 

/шешімін күтіп 

тұрған 

мәселені/қарап, 

анықтау. 

Жунисова Н. 

Дуйсебаева Ж. 

12.  Анарбаева 

Дилярам 

 

Кентау көпсалалы 

колледжі 

арнайы пән оқытушысы 

«Қазақстан 

Республикасының үздік 

педагогы» атағының иегері 

«WORLDSKILLS 

стандарттарын оқу 

процесіне енгізу 

жолдары» 

Қаңтар Практикалық(іс-

әрекет) 

кезеңі:оқытудың 

жаңа технологиясы 

бойынша 

материалдарды 

қарауашық сабақтар 

өткізу, қажетті 

құжаттарды 

жинақтау. 

Жунисова Н. 

Дуйсебаева Ж. 



13.  Найманбаева 

Назерке   

Түркістан жоғары 

көпсалалы,аграрлық 

колледжі 

орыс тілі және әдебиеті 

пәні оқытушысы 

«Использование 

активных методов 

обучения на уроках 

русского языка и 

литературы» 

Қаңтар Тақырып бойынша 

жұмыстың мақсаты  

мен  міндеттерін 

анықтау. Педагогтың 

қызығушылығына   

байланысты көмекші 

оқу әдебиеттерді 

жинақтау 

Жунисова Н. 

Дайырбекова Г 

14.  Мамытшаева 

Дурия   

Қапланбек жоғары 

аграрлық-техникалық 

колледжі 

биология пәнінің мұғалімі 

«Білім алушылардың 

өздігінен жұмыс жасау 

дағдылары мен 

танымдық қабілеттерін 

арттыру» 

Қаңтар Диагностикалық 

кезең: Тақырып 

бойынша жұмыстың 

мақсаты  мен  

міндеттерін 

анықтау.Нормативтік 

құжаттарды қарау 

Жунисова Н. 

Айтбаев М. 

15.  Орманов  

Нұрғали 

Сарыағаш  

№12 колледж 

«Шанақ жөндеу 

құзыреттілігі бойынша 

WorldSkills 

стандарттарының 

ерекшеліктері» 

Қаңтар Диагностикалық 

кезең: Тақырып 

бойынша жұмыстың 

мақсаты  мен  

міндеттерін 

анықтау.Нормативтік 

құжаттарды қарау 

Жунисова Н. 

Айтбаев М 

16.  Кадыров  

Мақсат  

Түркістан 

№31 Абай атындағы 

ЖОМ 

«Дене шынықтыру 

пәніне арналған 

электрондық оқулық» 

25.01 Жинақтау Тлеулиев С. 

Турабеков Г. 

17.  Сулейменов 

Мейірбек 

Түлкібас 

С.Бреусов атындағы 

ЖОМ 

«Алғашқы әскери және 

технологиялық 

дайындық» пәнін 

оқыту әдістемесі 

27.01 Жинақтау Тлеулиев С. 

Айменов Н. 

18.  Мырзалиев  

Нұрдос  

Төлеби 

Ы.Алтынсарин атындағы 

ЖОМ 

«Дене тәрбиесі 

мамандығының негізгі 

міндеттері» 

28.01 Жинақтау Тлеулиев С. 

Мираманов А. 



19.  Жетписова 

 Калима  

Қазығұрт 

«Алтынтөбе» ЖОМ 

«Өзін-өзі тану»  

арқылы адамгершілік – 

рухани  

құндылықтардың 

жаңаруы 

26.01 Зерттеу Тлеулиев С. 

Каймолдаева Б. 

20.  Жайлаубаева 

Ахмарал 

Сайрам 

адами әлеуетті дамыту 

бөлімінің 

информатика пән әдіскері 

«Заманауи сабақты 

талдау аспектілері» 

30.01 Жинақтау Тойшиева Ж. 

Саипов Д. 

 

ІV. ИННОВАЦИЯЛЫҚ ПРОЦЕССТЕРДІ ӘДІСТЕМЕЛІК СҮЙЕМЕЛДЕУ 

4.1. Әдіскерлердің, облыс педагогтерінің шығармашылық және зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру  

№ Ауданы, мектебі, 

пәні 

Тақырыбы /жоба атауы/ Мерзімі /жұмыс 

қай аралықта 

жүргізіледі/ 

Жауапты әдіскер Қорытындылау формасы 

1. Түркістан 

облысының білім 

беру ұйымдары 

Тілдер шеберханасы 

КітапХАН@ жобасы 

13, 19, 26.01 Апетова С. 

кафедра 

әдіскерлері 

Эфирге шығару, ақпарат беру 

2. Бәйдібек, Ордабасы  «Кел, балалар, оқылық!» 

жобасы 

Бәйдібек 28.01 

Ордабасы 28.01 

 

 

Жабаш Н. 

Темирбаева А. 

Педагогтер мен өскелең ұрпақтың кітап 

оқуын әдетке айналдыру, оқушылардың оқу 

сауаттылығы арттыру, кітап оқу мәдениетін 

қалыптастыруға бағыт бағдар беріледі 

3. Облыс көлемінде «KitapХАН@» кітап оқу 

жобасы 

20.01 Жабаш Н. 

Темирбаева А. 

Педагогтер мен өскелең ұрпақтың кітап оқу 

дәрежесі, оқушылардың оқу сауаттылығы, 

кітап оқу мәдениетінің қалыптастыр бағыты 

зерттеледі 

4. Сайрам  

№42 

 «Фурқат» ЖОМ, 

әлеуметтік педагогы  

«Бақытты отбасы» 25.01 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 

орнату үшін білім беру мекемесі  ретіндегі 



отбасының қажеттіліктері мен талаптары 

анықталады 

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 

коглледжі 

«Болашақ паркі» 

 

 

19-21.01 

 

 

 

Жунисова Н 

кафедра 

әдіскерлері 

 

Концепциясын дайындау 

6. Химия, биология, 

география, 

математика, физика 

пәндерінің облыстық 

педагогтер 

ассоциациясы, облыс 

педагогтері 

«PISA-академиясы» 31.01 Тоишыбеков Р. 

Тойшиева Ж. 

Ұсыныстар, жобаның кезең бойынша есебі 

 

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. 

4.3.Инновациялық қызмет бойынша облыстық, республикалық халықаралық ынтымақтастықты дамыту  

 



№ Тақырыбы Мекеме атауы Мерзімі Бірлескен іс-шаралар 

1. Қолданбалы бакалавриат бағдарламаларын іске асырудағы ЖОО 

мен бейінді колледждердің желілік өзара іс-қимыл моделі 

(Педагогикалық мамандықтар бойынша) 

Қожа Ахмед Ясауи 

атындағы ХҚТУ, 

Халықаралық туризм 

және меймандостық 

университеті 

19-21.01 Меморандум түзу 

2. Облыстық, қалалық оқу-әдістемелік кабинеттермен өзара іс-

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

шаралар 

"Talap"КЕАҚ 17-21.01 Педагогтерді курстық 

оқытуды ұйымдастыру 

бойынша бірлескен жұмыс, 

курс тақырыптарын анықтау 

 

V. БҰҚАРАЛЫҚ-БАСПА ҚЫЗМЕТІ  

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

№ Автор Баспа атауы 

/мақала немесе т.б./ 

Баспа түрі /мақала 

немесе т.б./ 

Сараптауға 

ұсынылу 

мерзімі 

Шығу 

мерзімі 

Тираж 

саны және түрі  

/әдістемелік 

ұсынымдар т.б. 

ғана жазылады/ 

1. Бегимова М. «Еліміздің болашағы ұрпақ 

тәрбиесінде» 

Мақала  Қаңтар  

2. Дуйсебаева Ж. «Студенттерді кәсіби шеберлік 

конкурстарына дайындаудың жолдары»  

Мақала  Қаңтар  

3. Тлеубердиева Г. 

Омарова Б. 

«Бітіруші сынып оқушыларын кәсіпке 

бейімдеу жұмыстары» 

Әдістемелік 

 нұсқаулық  

Қаңтар Ақпан 50  дана 

4. 
Бегимова М 

«Еліміздің болашағы ұрпақ 

тәрбиесінде» 
Мақала  Қаңтар  

 

5. 
Дуйсебаева Ж 

«Студенттерді кәсіби шеберлік 

конкурстарға дайындау» 
Мақала  Қаңтар  

 

6. Каймолдаева Б. «Өзін-өзі тану» пәні- оқушылардың 

рухани әлемін дамыту көзі» 

Мақала Қаңтар Ақпан  

 

 

Айкозова Д. 



Тоишыбеков Р. 

Кульбаева С. 

Тлеулиев С. 

Тойшиева Ж. 

Жунисова Н. 

Апетова С. 

Нуржанова К. 

Жабаш Н. 

Алтынбеков Р. 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


