
Жаңартылған білім беру

мазмұны жағдайында 

әдістемелік сүйемелдеу

Нукеева Г.К. - мектепке дейінгі және

жалпы білім беру бөлімінің басшысы



«Назарбаев зияткерлік

мектептерінің оқыту жүйесі

мен әдістемесі мемлекеттік

мектептер үшін бірыңғай

стандарт болуға тиіс. Бұл

мектеп білімін реформалаудың

қорытынды кезеңі болады.

Білім сапасын бағалау жүйесі

халықаралық стандарттарға

негізделуге тиіс».

Н.Ә.Назарбаев,

Қазақстан Республикасының президенті 



Мониториг жылына үш рет 
жүргізіледі: 

• Қыркүйекте 

• Қаңтарда 

• Мамырда 

2017-2018 жылғы қорытынды 
мониторинг облыс бойынша - 89%

2018-2019 оқу жылының басында 
69%

Қазақстан Республикасының білім беруді және ғылымды 

дамытутың 2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасына сай мектепке дейінгі жастағы 

балалардың білік пен дағдыларының даму мониторингі  



ҚР БжҒМ «Мектепке дейінгі балалық шақ» республикалық 

орталығының алғыс хаты 

Моржуева Н.В. - Алға ауданының  № 1 «Еркетай»  бөбекжай-

балабақшасының  тәрбиешісі

«Ханталапай» республикалық байқауының ІІ орын 

иегері 

Шалқар ауданы «Қарлығаш» мектепке дейінгі ұйымы

«ҚР мектепке дейінгі ұйымының үздік тәрбиешісі» 

байқауында «Жаңашыл педагог» номинациясының иегері  

Щевелева Ю.А. – Мәртөк ауданы №1 «Тополек» ББ тәрбиешісі 
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Мектептегі 
педагогтар мен 
басшылардың 

әлеуетін көтеру және 
педагогтар мен 

басшылардың кәсіби 
желілік 

қоғамдастығын 
жасақтау

Назарбаев 
Зияткерлік 

мектебі

АОҒТО

Педагогикалық 
шеберлік 
орталығы

2 пилоттық, 
3 базалық  

мектеп

64 жетекші 
мектеп

335 серіктес 
мектептер 
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.3 аудандық мектеп 

базасында 

ұйымдастырылады, 

олардың 

әрқайсысына тағы    

4 аудан мектептері 

бекітілген. 

22.11.2018 жылғы 

№380 бұйрығына 

сәйкес биылғы 

қысқы каникулдан 

бастап Қобда, 

Мұғалжар, Хромтау 

аудандарының 

жетекші мектептері  

тартылды. 

Бағдарлама мазмұны

CLIL әдісін меңгеру, 

АКТ және интернет-

ресурстарды 

пайдалану, оқу 

уақытын тиімді 

пайдалану, ағылшын 

тілінде төрт пәнді 

жүргізу 
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Облыс мектептерінде ағылшын тілі курсын меңгерген

жаратылыстану-математика бағытындағы 512 пән мұғалім жұмыс

жасайды.

2018 жылы желтоқсан айында 90 мұғалім курсты аяқтады. 2019

жылдың ақпан-қараша айлары аралығында ағылшын тілін меңгеру деңгейі

жоқ 183 жаратылыстану-математика бағытындағы пән мұғалімдерін

үзіліссіз оқыту жоспарлануда.

2017-2018 оқу жылы, 74
пилотттық мектеп 

2018-2019 оқу 
жылында 236

пилоттық мектеп

Оның ішінде 66 
пилоттық мектеп 

(27,9%) оқулықпен 
қамтылған. 

Жаратылыстану-математика бағытындағы 

пәндерді ағылшын тілінде оқытатын мектептер 
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Мұғалім мәртебесін көтеру 

2012 жылдан бері 
өткізіліп келе жатқан 

Республикалық «Үздік 
педагог» байқауында 

облыстың 24 жалпы білім 
беретін мектеп 

мұғалімдері  жеңімпаз 
атанды, әр қайсысына 

1000 айлық есептік 
көрсеткіш мөлшерінде 
сыйақы табыс етілді. 

Сонымен қатар «Заманауи сабақ – мұғалімнің кәсіби өсуінің

көрсеткіші», «Үздік пән мұғалімі», «Үздік пән кабинеті», «Ең озық

педагогикалық идеялар», «Математика пәнінен шығармашылық байқау»

кәсіби байқаулары, сонымен бірге барлық пәндер бойынша пәндік

олимпиадалар ұйымдастырылып, өткізілуде.



Соңғы үш жылда эксперимент алаңдарын ашуға Әйтеке би, Ырғыз, Байғанин 
аудандарының МДҰ сұраныс бермеген. 

Бүгінгі күні облыстың  12 мектепке дейінгі ұйымдары базасында 12 эксперимент 
жүзеге асырылуда, ондағы 243 бала және 42 педагог эксперименталдық жұмыспен 

қамтылды. Жалпы білім беретін мектептерде барлығы 17 эксперимент жүзеге 
асырылуда. 

2018-2019 оқу жылында тек Мұғалжар, Хромтау, Алға аудандарының және Ақтөбе 
қаласының мектептерінің сұраныстары негізінде 10 эксперименттік алаңдар 

ашылды.



Назарларыңызға 

рахмет!
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