




№ Іс-шаралар атауы Өлшем 

бірлігі 

Аяқталу, 

өткізу 

нысаны 

Мерзі

мі 

жауаптылар көрсеткіштер 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 1- бағыт.  Басқару, тиісті орындармен байланыс орнату, бірлескен шараларды анықтау 

1 Ақтөбе облысында Назарбаев 

Зияткерлік мектебі  тәжірибесін 

таратуға мақсатталған шараларды 

ұйымдастыру бойынша жұмыс тобын 

құру 

саны Келісім, 

бұйрық 

2017 

жыл 

Білім басқармасы    

2 Жұмыс тобының отырысын өткізу саны Жиналыс, 

хаттама 

тоқсан 

сайын 

Білім басқармасы 4 4 4 

3 Білім  беру мазмұнын жаңартуды 

қолдау мектептері  - жетекші мектеп 

жұмысының жүйесін жетілдіру  

бойынша ұсыныстар әзірлеу 

 Ұсыныстар 2017 Педагогикалық 

шеберлік 

орталығы 

   

4 Білім басқармасында, облыстық 

ғылыми-тәжірибелік орталығында, 

қалалық, аудандық білім бөлімдерінде  

жауапты тұлғаларды бекіту 

саны бұйрық 2017 Білім басқармасы, 

ғылыми-

тәжірибелік 

орталығы, білім 

бөлімдері 

15   

5 Мұғалімдерге Назарбаев Зияткерлік 

мектебінде әдістемелік көмек көрсету 

үшін өңірлік жұмыс топтарын құру 

саны бұйрық 2017 Назарбаев 

Зияткерлік 

мектебі 

Семинарл

ар, 

тренингте

р 

Ашық 

диалог 

алаңы 

Конфе-

ренция 

6 Назарбаев Зияткерлік мектебі  

тәжірибесін тарату бойынша жетекші 

және тірек мектептері қатарын 

кеңейту, бекіту: 

жетекші мектеп -53, 

саны Мектептер

-ді бекіту 

2017 Білім басқармасы, 

педагогикалық 

шеберлік 

орталығы, 

53+13 

мектеп 

57+13 

мектеп 

57+13 



тірек мектептері -29 (облыс)+3 (ҚР) Назарбаев 

Зияткерлік 

мектебі, білім 

бөлімдері 

7 Мектеп басшылары мен 

мұғалімдерінің кәсіби 

қауымдастықтарын құру 

саны хабарлама 2017 Назарбаев 

Зияткерлік 

мектебі 

53+13 57+13 57+13 

 2- бағыт.  Педагогтарға әдістемелік қолдау көрсету 

8 Білім басқармасы, облыстық ғылыми-

тәжірибелік орталығы, аудандық, 

қалалық білім бөлімдері мамандарын, 

әдіскерлерін даярлық курстарынан 

өткізу 

саны бұйрық 2017 Білім басқармасы, 

педагогикалық 

шеберлік 

орталығы, білім 

бөлімдері 

58 маман, 

әдіскер-

лер 

  

9 Педагогикалық шеберлік орталығы 

әзірлеген оқыту бағдарламасы арқылы 

орта білім беру мазмұнын жаңартуды 

қолдайтын мектеп ретінде жетекші 

мектептердің педагогикалық әлеуетін 

күшейту 

 іс-тәжірибе 

алмасу 

2017-

2019 

ж.ж 

Педагогикалық 

шеберлік 

орталығы 

   

9.1 Жетекші мектеп басшыларының 

орынбасарлары мен мұғалімдерінің 

Назарбаев Зияткерлік мектебінде 

ашық есік күніне, ашық сабақтарға 

қатысымын ұйымдастыру 

саны хат, бұйрық 2017, 

2019 

ж.ж. 

 

Білім басқармасы, 

педагогикалық 

шеберлік 

орталығы, 

Назарбаев 

Зияткерлік 

мектебі, білім 

бөлімдері 

66 мектеп 70 

мектеп 

70 

мектеп 

9.2 Жетекші мектептер мен пилоттық 

мектеп  директорларын  жалпы орта 

білім беретін мектеп  басшыларының 

саны бұйрық, 

сертификат 

2017-

2018 

Білім басқармасы, 

педагогикалық 

шеберлік 

34 

директор 

  



біліктілігін арттыру бағдарламасы 

бойынша оқытуды қамтамасыз ету (9 

айлық курс) 

орталығы, білім 

бөлімдері 

9.3 Жетекші және пилоттық мектеп 

педагогтарын білім беру мазмұнын 

жаңарту аясында  қысқамерзімді 

курстарға басымдық бере отырып 

оқыту   

Педаго

г саны 

сертификат 2017-

2019 

Педагогикалық 

шеберлік 

орталығы 

305 (185 

пән 

мұғалім-

дері, 30 

директор, 

30 

директор 

орынбасар

лары (ОІ), 

30 

директор 

орынбасар

лары (ТІ) 

185 пән 

мұғалім

дер, 30 

директо

р 

орынбас

арлары 

(ТІ) 

185 пән 

мұғалі

мдер 

9.4 Жетекші мектеп директорлары мен  

орынбасарларына арналған 

критериалды бағалау әдістемесі 

бойынша 2-3 күндік семинарлар 

өткізу 

саны Семинар 2017-

2019 

Назарбаев 

Зияткерлік 

мектебі 

Педагогикалық 

шеберлік 

орталығы, 

4 4 4 

9.5 Назарбаев Зияткерлік мектебі 

базасында жетекші мектеп 

басшылары үшін басқару шеберлігін 
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форматында  семинар ұйымдастыру 

(«Learn-practice-share») 

саны Семинар, 

шебер- 

классы 

2017-

2019 

Назарбаев 

Зияткерлік 

мектебі, ғылыми-

тәжірибелік 

орталығы, білім 

бөлімдері 

2 2 2 

9.6 Ақтөбе және Батыс Қазақстан облысы 

педагогтарының қатысуымен  

саны Форум 2017 Педагогикалық 

шеберлік 

1 1  



«Жетекші мектеп – мұғалімдердің 

кәсіби өсуін қамтамасыз ететін 

орталық»  атты аймақтық форумын 

өткізу 

орталығы Ақтөбе, 

Орал филиалдары, 

Ақтөбе және 

Батыс Қазақстан 

облысы ББ 

9.7 Желілік қоғамдастықтар арасында 

мектеп тренерлерінің қатысуымен 

«Үздік коучинг» облыстық байқауын 

ұйымдастыру 

саны Байқау 2017 Педагогикалық 

шеберлік 

орталығы, 

ғылыми-

тәжірибелік 

орталығы 

1 1 1 

10 Сабақты зерттеу (Lesson Study) тәсілін 

енгізу 

 саны Зерттеу 2017-

2019 

Педагогикалық 

шеберлік 

орталығы, 

ғылыми-

тәжірибелік 

орталығы 

69 415 415 

11 «Мұғалім тәжірибесіндегі зерттеулер» 

атты мектепішілік кәсіби даму курсы 

бағдарламасын жүзеге асыру 

мақсатында мектеп тренерлерін 

даярлау 

Тренер

лер 

саны 

 Курс 

арқылы 

Маусы

м- 

тамыз 

2017 

Педагогикалық 

шеберлік 

орталығы, 

ғылыми-

тәжірибелік 

орталығы 

53 - - 

12 «Мұғалім тәжірибесіндегі зерттеулер» 

атты мектепішілік кәсіби даму курсын 

енгізу 

Мұғалі

мдер 

саны 

мектепішіл

ік курсы 

2017 

қыркү

йектен 

бастап 

Жетекші мектеп 

басшылары 

530 530 - 

13 «Сабақты зерттеу (Lesson Study) –  

мұғалімнің кәсіби дағдыларын 

шыңдау тәсілі» тақырыбында өңірлік 

конференция өткізу 

саны Конферен-

ция 

2017-

2018 

Педагогикалық 

шеберлік 

орталығы 

1 1 1 



14 Жетекші және пилоттық мектеп 

педагогтарын білім беру мазмұнын 

жаңарту аясында  қысқамерзімді 

курстарда оқыту   

Педаго

г саны 

бұйрық, 

сертификат 

2017-

2019 

Педагогикалық 

шеберлік 

орталығы 

1384 298 298 

15 Ақтөбе, Батыс Қазақстан, Қызылорда 

облыстары педагогтарының 

қатысуымен  «Жаңартылған білім 

беру мазмұны: әдістеме, тәжірибе 

және мәселелер» атты конференция 

өткізу 

саны Конферен-

ция 

2016/2

017 

оқу 

жылы

нда 

Білім басқармасы,  

ғылыми-

тәжірибелік 

орталығы 

1 1  

16 Оқу сауаттылығын арттыру 

мақсатында мектеп 

кітапханашыларымен жұмыс, оқыту 

семинарларын ұйымдастыру 

саны бұйрық, 

хабарлама 

2017 

қараш

а 

Педагогикалық 

шеберлік 

орталығы, 

ғылыми-

тәжірибелік 

орталығы 

   

17 Ақтөбе облысы педагогтарын білім  

беру мазмұнын жаңарту аясында 

курстар арқылы даярлау 

саны бұйрық, 

хабарлама 

2017-

2019 

Педагогикалық 

шеберлік 

орталығы 

1388 912 

(жоба) 

 

701 

(жоба ) 

 

18 НЗМ мен жетекші мектептердің 

тәжірибесімен алмасуы мақсатында 

ашық диалог алаңдарын ұйымдастыру 

саны Конферен-

ция 

2017-

2019 

Педагогикалық 

шеберлік 

орталығы, 

ғылыми-

тәжірибелік 

орталығы 

2 2 2 

19 Жаңа оқыту әдістемелері бойынша 

демалыс уақытында     «Каникулдық 

мектеп» қызметін ұйымдастыру 

саны хабарлама, 

бұйрық 

2017-

2019 

Ғылыми-

тәжірибелік 

орталығы, білім 

бөлімдері 

3 3 3 



20 «Мұғалім шеберлігі –  оқушы 

жетістігі» атты тұрақты семинарлар 

ұйымдастыру, пилоттық мектептердің 

іс-тәжірибелерін ұсыну 

саны хабарлама, 

бұйрық 

2017-

2018 

Педагогикалық 

шеберлік 

орталығы, білім 

бөлімдері 

2 2 2 

20.1 «Lesson study» тәсілін енгізу арқылы 

педагогтардың зерттеу ой-өрісін 

дамыту 

саны семинар 2017-

2019 

Педагогикалық 

шеберлік 

орталығы 

2 1 1 

20.2 Қызықты сабақ құруға қажетті әдістер 

мен стратегиялар 

саны семинар 2017-

2019 

Педагогикалық 

шеберлік 

орталығы 

1 1 1 

20.3 Оқушылардың оқу жетістіктерін  

формативті бағалау техникалары 

саны семинар 2017-

2019 

Педагогикалық 

шеберлік 

орталығы 

4 1 1 

20.4 Ақпаратпен жұмыс жасау арқылы 

оқушылардың функционалдық 

сауаттылығын дамыту 

саны семинар 2017-

2019 

Педагогикалық 

шеберлік 

орталығы 

4 1 1 

20.5 Сабақта өз уақытын жоспарлау және  

тиімді пайдалану 

саны семинар 2017-

2019 

Педагогикалық 

шеберлік 

орталығы 

1 1 1 

21 Оқыту семинарларын ұйымдастыру : 

– сабақта CLIL әдістемесін 

қолдану бойынша; 

саны бұйрық, 

хабарлама 

2017-

2019 

Назарбаев 

Зияткерлік 

мектебі,  ғылыми-

тәжірибелік 

орталығы 

2 2 2 

22 – оқу және жазу арқылы 

оқушылардың сын тұрғысынан ойлау 

қабілетін қалыптастыру; 

саны бұйрық, 

хабарлама 

2017-

2019 

Назарбаев 

Зияткерлік 

мектебі, ғылыми-

тәжірибелік 

орталығы 

2 2 2 

23 – жобалау іс-әрекеті; саны бұйрық, 2017- Назарбаев 2 2 2 



хабарлама 2019 Зияткерлік 

мектебі, ғылыми-

тәжірибелік 

орталығы 

24 – функционалдық сауаттылықты 

арттыру, эссе жазуға үйрету 

әдістемесі; 

саны бұйрық, 

хабарлама 

2017-

2019 

Назарбаев 

Зияткерлік 

мектебі, ғылыми-

тәжірибелік 

орталығы   

2 2 2 

25 – физика, химия, биология 

пәнінен зертханалық жұмыстарды 

жасауда Рhywe, GLX, SPARK 

құрылғыларын қолдану әдістемесі. 

саны бұйрық, 

хабарлама 

2017-

2019 

Назарбаев 

Зияткерлік 

мектебі, ғылыми-

тәжірибелік 

орталығы   

2 2 2 

26 Назарбаев Зияткерлік мектебінің 

тәрбие жұмысы бойынша тәжірибе 

алмасу бағдарламасы 

саны бұйрық, 

хабарлама 

2017-

2019 

Назарбаев 

Зияткерлік 

мектебі, ғылыми-

тәжірибелік 

орталығы 

2 2 2 

27 Оқушыларды болашақ мамандығына 

бағыттау жүйесін қалыптастыру 

саны бұйрық, 

хабарлама 

2017-

2019 

Назарбаев 

Зияткерлік 

мектебі, ғылыми-

тәжірибелік 

орталығы 

2 2 2 

28 Мектеп басшылары мен мектеп 

мұғалімдеріне арналған ашық 

сабақтар, тағылымдамалар 

ұйымдастыру 

Саны хабарлама 2017-

2019 

Назарбаев 

Зияткерлік 

мектебі 

24 55 57 

29 НЗМ тәжірибесі бойынша Білім және 

ғылым министрлігі бұйрығына сәйкес 

% бұйрық 2017-

2019 

Білім басқармасы 100 100 100 



жаңартылған білім беру мазмұнына 

көшетін сыныптарда сабақ беретін 

мұғалімдерді даярлау,  жаңартылған 

білім беру  мазмұнына өткен 

мектептер үлесі 

2017 жылы - 2,5,7 - сыныптар, 

2018  жылы - 3,6,8,10 - сыныптар, 

2019 жылы - 4,9,11,12 - сыныптар 

 3-бағыт. Білім алушылармен жұмыс, оқушылардың білім сапасын жақсарту 

30 Демалыс кезінде робототехникалық 

элективті курстарды ұйымдастыру 

(ақылы негізде) 

саны хабарлама 2017-

2018 

Назарбаев 

Зияткерлік 

мектебі 

24 

мектепке 

арналған 

семинар 

турнир 

ұйымда

стыру 

турнир 

ұйымда

стыру 

31 НЗМ базасындағы   Виртуалды мектеп 

және каникулдық мектепті   

ұйымдастыруды жандандыру 

саны хабарлама 2017-

2018 

Назарбаев 

Зияткерлік 

мектебі 

200 оқушы 300 

оқушы 

400 

оқушы 

32 Оқушылар үшін «Ашық есік» 

күндерін өткізу 

саны хабарлама Оқу 

жылы

нда 

Назарбаев 

Зияткерлік 

мектебі 

200 

оқушы 

300 

оқушы 

400 

оқушы 

33 НЗМ базасында оқушылар үшін жазғы 

мектеп қызметін келісім бойынша 

ұйымдастыру (ақылы негізде) 

саны хабарлама 2017-

2019 

Назарбаев 

Зияткерлік 

мектебі 

1 келісім 

негізінде 

1 

келісім 

негізінд

е 

1 

келісім 

негізін

де 

34 Оқушыларға ағылшын тілін үйрету 

үшін жазғы тілдік  мектеп қызметін 

ұйымдастыру 

саны хабарлама 2017-

2019 

Білім басқармасы, 

білім бөлімдері 

3 2 2 

35 Оқушылардың білім сапасының 

өзгерісіне мониторинг жүргізу 

% мониторин

г 

2017-

2019 

Білім басқармасы, 

ғылыми-

тәжірибелік 

орталығы 

64,7 65 66 

36 Мектеп оқушыларының облыстық, % мониторин 2017- Білім басқармасы, 6,3 6,7 7 



республикалық, халықаралық 

олимпиада, ғылыми жобалар 

жарысына қатысым көрсеткішін 

жақсарту 

г 2019 білім бөлімдері 

37 Оқушыларға терең білім беру 

мақсатында жалпы орта мектептерде 

гимназия сыныптарын көбейту 

саны Оқу 

жоспары 

2017-

2019 

Білім басқармасы, 

білім бөлімдері 

564 567 573 

                           4 - бағыт. Білім беру ресурстары. Оқу-әдістемелік нұсқаулармен қамтамасыз ету 

38 Электронды форматта әдістемелік 

хаттар, ақпараттар, нұсқаулықтармен 

білім беру ұйымдарын қамтамасыз 

ету. Жүйелі әдістемелік кешендерді 

(СМК) қолдану 

саны Әдістемелі

к 

нұсқаулық 

2017-

2018 

Педагогикалық 

шеберлік 

орталығы, 

ғылыми-

тәжірибелік 

орталығы 

3 5 7 

39 Жаңаша оқыту технологиясы 

бойынша озық тәжірибелі 

мұғалімдердің іс-тәжірибесін 

жинақтау, тарату 

саны Әдістемелі

к 

нұсқаулық 

2017-

2018 

Педагогикалық 

шеберлік 

орталығы, 

ғылыми-

тәжірибелік 

орталығы 

3 7 13 

40 Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы  

жаңартылған білім беру мазмұнын, 

Назарбаев Зияткерлік мектебінің 

тәжірибесін насихаттау 

саны мақала 2017-

2018 

Білім басқармасы,  

Педагогикалық 

шеберлік 

орталығы, 

ғылыми-

тәжірибелік 

орталығы 

2 3 5 

41 Жаңартылған оқыту әдістемесі 

бойынша педагогикалық шеберлік 

орталығы, Назарбаев Зияткерлік 

саны Әдістемелі

к нұсқау 

2017-

2018 

Назарбаев 

Зияткерлік 

мектебі, 

3 4 7 



мектептері, ғылыми-тәжірибелік 

орталығы  әзірленген әдістемелік 

нұсқаулықтармен қамтамасыз ету 

Педагогикалық 

шеберлік 

орталығы, 

ғылыми-

тәжірибелік 

орталығы- 

42 НЗМ-нің инновациялық 

технологиялары бойынша әдістемелік 

кешендер әзірлеу 

саны Әдістемелі

к 

нұсқаулық 

2017-

2018 

Назарбаев 

Зияткерлік 

мектебі 

5 5 5 

 5 – бағыт. Даярланған педагогтардың жұмыс нәтижесін зерделеу, анықтау, бағалау 

43 Деңгейлік,  даярлық курстарынан 

өткен мұғалімдер қызметінің 

тиімділігін бағалау мониторингісін 

жүргізу 

 Монитори

нг 

әдістемесі 

2017-

2018 

Педагогикалық 

шеберлік 

орталығы 

   

44 Педагогикалық шеберлік орталығы  

филиалының базасында курстан өткен 

мұғалімдерге  курстан кейінгі қолдау 

көрсету 

  2017-

2018 

Педагогикалық 

шеберлік 

орталығы 

   

45 Жетекші мектеп басшылары мен 

мұғалімдеріне курстан кейінгі қолдау 

көрсету, жұмыс   тәжірибесінің 

тиімділігіне мониторинг жасау 

саны Монитори

нг 

2017-

2018 

Педагогикалық 

шеберлік 

орталығы 

жылына 1 

рет 

1 1 

46 Білім беру ұйымдары басшыларымен  

«on-line» режимінде кеңестер өткізу, 

жұмыс нәтижелерін, проблемалық 

мәселелерді талқылау 

саны кеңес 2017-

2018 

ғылыми-

тәжірибелік 

орталығы, білім 

бөлімдері, 

облыстық білім 

беру ұйымдары 

басшылары 

аптасына 

1 рет 

аптасын

а 1 рет 

аптасы

на 1 рет 



47 НЗМ мұғалімдерінің  іс-тәжірибесін 

магниттік мектептер арасында  тарату 

мақсатында жетекші  мектеп 

педагогтарын сабақтарға қатыстыру 

 Хабарлама 2017-

2019 

Назарбаев 

Зияткерлік 

мектебі,   

Педагогикалық 

шеберлік 

орталығы 

Курс, 

семинар  

аясында 

Курс, 

семинар  

аясында 

Курс, 

семина

р  

аясынд

а 

48 Курстан өткен мұғалімдердің іс-

тәжірибесін, жаңаша оқыту 

әдістемесін білім беру ұйымдарында 

кеңінен қолдану, олардың ашық 

сабақтарына, басқа әдістемелік 

шараларына қатысуды ұйымдастыру 

Саны Тәжірибе 

алмасу 

2017-

2019 

Білім бөлімдері, 

облыстық білім 

беру ұйымдары 

басшылары 

Курстан 

өткен  

мұғалімде

р  жылына 

3 рет 

Курстан 

өткен  

мұғалім

дер  

жылына 

3 рет 

Курста

н өткен  

мұғалі

мдер  

жылын

а 3 рет 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


