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Ақтөбе облыстық ғылыми-тәжірибелік орталығының 

2021 жылға арналған жұмыс жоспары 

План работы Актюбинского областного научно-практического центра на 2021 год 

 

 

№ 

Өтілетін шаралар атауы 

Наименования  мероприятия 

Мерзімі 

Сроки 

исполнения 

Жауаптылар 

Ответственные 

Бақылау 

Контроль 

 

 І. «Ғылыми- әдістемелік  кеңесте қаралатын сұрақтар 

Вопросы выносимые на рассмотрение  научно-методического совета 

 

1 

Ақтөбе облыстық ғылыми-

тәжірибелік орталығының  2020 

жылғы жұмысына қорытынды 

талдауы және облыстық білім 

басқармасы берген 

тапсырмалардың орындалуы мен 

2021 жылдың міндеттері 

 

Анализ выполнения Плана работы 

2020 года Актюбинского 

областного научно-практического 

центра, выполнение поручений 

областного управления 

образования и задачах на 2021 год 

1 квартал Ақтөбе 

облыстық 

ғылыми-

тәжірибелік 

орталығының 

бөлім 

меңгерушілері 

Д.У.Жаманбаев

а, Ақтөбе 

облыстық 

ғылыми-

тәжірибелік 

орталығы 

директорының 

орынбасары   

2

2 

2 

«Ақтөбе облысы бойынша жастар 

мен балаларға  қашықтан  оқыту 

мен тәрбие беруді ұйымдастыру» 

жобасының  орындалуы 

 

Реализация проекта  «Организация 

дистанционного обучения и 

воспитания детей и молодежи  

Актюбинской области» 

 

1 квартал Наренова А.М. 

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие 

бөлімінің 

меңгерушісі  

 

Т.М.Кужагалие

в, Ақтөбе 

облыстық 

ғылыми-

тәжірибелік 

орталығы 

директорының 

орынбасары   

 

3 

Облыс бойынша пәндік 

ассоциациялардың жұмыстарын 

қортындысы  

 

 

Итоги работы областных 

предметных ассоциаций  

2 квартал 

 

 

 

 

 

Г.К. Нукеева 

Мектепке 

дейінгі және 

жалпы орта 

білім беру 

бөлімінің 

меңгерушісі 

 

 

Ж.А. Исатаева, 

Ақтөбе 

облыстық 

ғылыми-

тәжірибелік 

орталығы 

директорының 

орынбасары   

 

4 

«Педагог зерттеуші», «Педагог-

шебер» біліктілік санаттарына 

аттестатталушы педагогтердің 

портфолиосына сараптама жүргізу 

қорытындысы  

 

Итоги проведения экспертизы 

портфолио  аттестуемых педагогов 

претендующих на 

2 квартал Г.К. Нукеева 

Мектепке 

дейінгі және 

жалпы орта 

білім беру 

бөлімінің 

меңгерушісі 

 

 

Ж.А. Исатаева, 

Ақтөбе 

облыстық 

ғылыми-

тәжірибелік 

орталығы 

директорының 

орынбасары   
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квалификационные категории 

"Педагог-исследователь", " 

Педагог-мастер» 

 

 

5 

Ақтөбе облысы бойынша 

инклюзивті білім берудің 

жағдайы   

 

 

О состоянии инклюзивного 

образования в Актюбинской 

области 

 

3 квартал Наренова А.М. 

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие 

бөлімінің 

меңгерушісі  

 

Т.М.Кужагалие

в, Ақтөбе 

облыстық 

ғылыми-

тәжірибелік 

орталығы 

директорының 

орынбасары   

 

6 

Техникалық және кәсіптік білім 

беру ұйымы-жаңартылған білім 

беру мазмұны жұмыстарын 

ұйымдастыру 

 

Работа по внедрению 

обновленного содержания 

образования в ТиПО 

3 квартал Жұбандықова 

М.К. 

Техникалық 

және кәсіптік 

білім беру 

бөлімінің 

меңгерушісі 

 

Д.У.Жаманбаев

а, Ақтөбе 

облыстық оқу  

– әдістемелік 

орталығы 

директорының 

орынбасары 

 

 

 

7 

Жетекші мектептердің жас 

мамандарына арналған «Жас 

Қанат» облыстық макро-

жобасының жүзеге асыруы (ПШО-

мен бірлесіп) 

 

Реализация макро-проекта 

«Молодежное Крыло» для 

молодых учителей ведущих школ 

области (совместно с ЦПМ) 

4 квартал Г.К. Нукеева 

Мектепке 

дейінгі және 

жалпы орта 

білім беру 

бөлімінің 

меңгерушісі 

 

 

Ж.А. Исатаева, 

Ақтөбе 

облыстық 

ғылыми-

тәжірибелік 

орталығы 

директорының 

орынбасары   

 

 

 

8 

Жалпы білім беру мектептерінде 

«Күнделік» электронды 

журналының жүргізілуі 

мониторингі  

  

Мониторинг ведения  

электронного журнала «Күнделік» 

в общеобразовательных школах 

области 

4 квартал Ж.Б.Скакова 

ІТ технология 

бөлімінің 

меңгерушісі  

 

Т.М.Кужагалие

в, Ақтөбе 

облыстық 

ғылыми-

тәжірибелік 

орталығы 

директорының 

орынбасары   

 

 

9 

2021 жылға арналған Ақтөбе 

облыстық ғылыми-тәжірибелік 
орталығының жоспарын бекіту  

 

Утверждение Плана работы 

Актюбинского областного научно-

практического центра на 2022 год 

4 квартал Ж.А.Исатаева, 

Ақтөбе 

облыстық оқу  – 

әдістемелік 

орталығы 

директорының 

орынбасары 
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ІІ. Облыс педагогтерінің озық педагогикалық іс-тәжірибесін зерделеу, жалпылау 

және тарату  

Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта 

работы педагогов области 

1 Ақтөбе қаласындағы үш тілде 

оқытатын №21 орта мектеп-

гимназиясының бастауыш класс 

мұғалімі, педагог-шебер 

Жарылғасова   Жаңылсын   

Майланқызының озық  іс-тәжірибесі 

 

Педагогический опыт Жарылгасовой 

Жанылсын Майлановны, учителя 

начальных классов средней школы-

гимназии №21 с обучением на трех 

языках г. Актобе, педагога-мастера 

1 квартал 

 

 

 

 

 

 

Әдістемелік 

құрал, 

шығармашыл

ық есеп 

 

 

 

 

Методическое 

пособие, 

творческий 

отчет  

С.О.Жубаева,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

 

Отдел 

дошкольного и 

общего среднего 

образования 

2 №2 Мәртөк мектеп-гимназиясының 

математика пәні мұғалімі, педагог-

шебер Каратаева Шұға 

Таласбаевнаның озық іс-тәжірибесі 

 

Педагогический опыт Каратаевой 

Шугы Таласбаевны, учителя 

математики Мартукской школы-

гимназии №2, педагога-мастера 

1 квартал Әдістемелік 

құрал, 

шығармашыл

ық есеп 

 

Методическое 

пособие, 

творческий 

отчет 

Г.Ж.Байсейтова,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел 

дошкольного и 

общего среднего 

образования 

 

3 М.Құсайынов атындағы Ақтөбе 

облыстық дарынды балаларға 

арналған мамандандырылған 

мектеп-интернатының тарих пәнінің 

мұғалімі, педагог-шебер Смадияр 

Күнімайгүл Смадиярқызының озық  

іс-тәжірибесі 

 

Педагогический опыт Смадияра 

Кунимайгуль Смадияркызы, учителя 

истории Актюбинской областной 

специализированной школы-

интерната для одаренных детей им. 

М. Кусаинова, педагога-мастера.  

 

2 квартал 

 

 

Әдістемелік 

құрал, 

шығармашыл

ық есеп 

 

 

 

Методическое 

пособие, 

творческий 

отчет 

А.А.Искендирова,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі,  

 

 

 

Отдел 

дошкольного и 

общего среднего 

образования,  

4 Темір ауданы №3 орта мектебінің 

химия пәнінің мұғалімі, педагог-

зерттеуші Жарқынбекова Ләззат 

Жарқынбекқызының озық іс-

тәжірибесі 

 

Педагогический опыт 

Жаркынбековой Ляззат 

Жаркынбековны, учителя химии 

средней школы №3 Темирского 

района, педагога-исследователя  

2 квартал  Әдістемелік 

құрал, 

шығармашыл

ық есеп 

 

 

Методическое 

пособие, 

творческий 

отчет 

Ж.М.Әнеш, 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

Отдел 

дошкольного и 

общего среднего 

образования 
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5  Ақтөбе қаласындағы №60  жалпы 

білім беретін орта мектебінің 

ағылшын тілі пәні мұғалімі, педагог-

зерттеуші Кобланова Айгул 

Аубекеровнаның озық іс-тәжірибесі 

 

Педагогический опыт Коблановой 

Айгул Аубекеровны, учителя 

английского языка средней 

общеобразовательной школы №60 г. 

Актобе, педагога-исследователя  

 2 

квартал  

Әдістемелік 

құрал, 

шығармашыл

ық есеп 

 

 

Методическое 

пособие, 

творческий 

отчет 

Қ.И.Куразова,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел 

дошкольного и 

общего среднего 

образования 

6 Ақтөбе облыстық жасөспірімдерге 

арналған мамандандырылған «Білім-

инновация» мектеп-интернатының 

география пәні мұғалімі, педагог-

шебер, Қалбек Санзира 

Өмірзаққызының озық іс-тәжірибесі 

 

Педагогический опыт Калбека 

Санзиры Умирзаковны, учителя 

географии Актюбинской областной 

специализированной школы-

интерната для юношей «Білім-

инновация», педагога-мастера 

3 квартал  Әдістемелік 

құрал, 

шығармашыл

ық есеп 

 

 

 

Методическое 

пособие, 

творческий 

отчет 

Н.Е.Танирбергено

в  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

Отдел 

дошкольного и 

общего среднего 

образования 

7 Қарғалы ауданы «Бөбек» 

балабақшасының тәрбиешісі Вера 

Ивановна Божконың озық іс-

тәжірибесі 

 

Педагогический опыт Божко Веры 

Ивановны, воспитателя детского сада 

«Бөбек» Каргалинского района 

3 квартал  Әдістемелік 

құрал, 

шығармашыл

ық есеп 

 

Методическое 

пособие, 

творческий 

отчет 

М.Т.Мурзагулова,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел 

дошкольного и 

общего среднего 

образования 

8 Ақтөбе қаласы №31 қазақ орта 

мектебінің  қазақ тілі мен әдебиеті 

пәні мұғалімі, педагог-шебер 

Куспанова Гульзифа 

Дюсембаевнаның озық іс-тәжірибесі 

 

Педагогический опыт Куспановой 

Гульзифы Дюсембаевны, учителя 

казахского языка и литературы 

казахской средней школы №31 города 

Актобе, педагога-мастера  

 4 

квартал 

 

Әдістемелік 

құрал, 

шығармашыл

ық есеп 

 

 

Методическое 

пособие, 

творческий 

отчет 

Қ.И.Куразова,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел 

дошкольного и 

общего среднего 

образования 

9 Ақтөбе қаласындағы №8 орта 

мектебінің орыс тілі мен әдебиет  пәні 

мұғалімі Дылда Елтаевна 

Аманкулованың іс-тәжірибесі 

 

Педагогический опыт  Аманкуловой 

Дылда Елтаевны, учителя русского 

4 квартал  Әдістемелік 

құрал, 

шығармашыл

ық есеп 

 

Методическое 

пособие, 

А.М.Наренова,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел 

дошкольного и 
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языка и литературы  СШ №8 г. 

Актобе  
творческий 

отчет 

общего среднего 

образования 

10 Ақтөбе қаласындағы үш тілде 

оқытатын №21 орта мектеп-

гимназиясының информатика пәні 

мұғалімі Әли Гүлжанат 

Қалдыбайқызының іс-тәжірибесі 

 

Педагогический опыт Әли Гүлжанат 

Қалдыбайқызы, учителя 

информатики школы-гимназии №21 с 

обучением на трех языках г. Актобе  

4 квартал  Әдістемелік 

құрал, 

шығармашыл

ық есеп 

 

Методическое 

пособие, 

творческий 

отчет 

Ж.Б.Скакова,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел 

дошкольного и 

общего среднего 

образования 

 

 

1. Мектепке дейінгі және жалпы орта білім беру бөлімі 

Отдел дошкольного и общего среднего образования 

 

 

№ 

Өтілетін шаралар атауы 

Наименования мероприятия 

Мерзімі 

Сроки 

исполне

ния 

Қорытындыла

у 

Форма 

завершения 

 

Жауаптылар 

Ответственные 

 

1. Областные и республиканские семинары, конференции и заседания 

Облыстық және республикалық семинарлар, конференциялар және отырыстар 

 

1 «Мектеп жасына дейінгі 

балалардың  креативтілік 

дағдыларын  дамыту»   

әдістемелік семинар (орыс тілінде 

оқытатын және тәрбиелейтін топ 

тәрбиешілері үшін ПШО-мен 

бірлесіп) 

 

Методический    семинар 

«Развитие креативного мышления 

у детей дошкольного возраста» 

(для воспитателей групп с 

русским языком обучения и 

воспитания совместно с ЦПМ)  

қаңтар  

 

 

 

 

 

 

январь  

 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

ұсыныстар 

 

 

 

Рекомендации 

Сертификат 

участника 

Информация  на 

сайт 

М.Т.Мурзагулова, 

мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

ілім беру бөлімі,  

Педагогикалық 

шеберлік 

орталығының 

әдістемелік 

кабинеті. 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования, 

Методический 

кабинет центра 

педагогического 

мастерства.  

2 «Мектеп жасына дейінгі 

балалардың 4 К моделіндегі 

креативтілік, сыни ойлау 

дағдыларын  дамыту» әдістемелік 

семинар 

(қазақ тілінде оқытатын және 

тәрбиелейтін топ тәрбиешілері 

үшін ПШО-мен бірлесіп) 

 

қаңтар  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

ұсыныстар 

 

 

 

 

 

Рекомендации 

М.Т. Мурзагулова, 

мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі,  

Педагогикалық 

шеберлік 

орталығының 

әдістемелік 

кабинеті. 
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Методический семинар «Развитие 

креативного и критического 

мышления у детей дошкольного 

возраста на основе 4 К модели» 

(для воспитателей групп с 

қазахским языком обучения и 

воспитания совместно с ЦПМ) 

январь  

 

Сертификат 

участника 

Информация  на 

сайт 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования, 

Методический 

кабинет центра 

педагогического 

мастерства 

3 «Ресурстық орталық  

жаңартылған білім беру мазмұны 

жағдайында бірыңғай білім беру 

жүйесі ретінде» оқыту семинары  

Обучающий семинар «Ресурсный 

центр как единая образовательная 

система в условиях обновленного 

содержания образования»  

қаңтар  

 

 

 

 

 

 

январь  

Сертификат 

Сайтқа  ақпарат 

ұсыныстар 

 

 

 

Информация на 

сайт 

рекомендации 

 

Б.С Туржанова,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

4 «Жаңартылған білім беру 

бағдарламасы бойынша Қазақстан 

тарихын оқыту» облыстық 

семинар-практикум 

 

Областной семинар-практикум 

«Преподавание истории 

Казахстана по обновленной 

программе» 

қаңтар  

 

 

 

 

январь  

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

ұсыныстар 

 

Сертификат, 

информация на 

сайт 

рекомендации 

А.А.Искендирова,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

5 Шағын жинақты мектептерде 

білім сапасын көтеру бойынша 

Ресурстық орталықтарда 

«Педагогтерге мобильдік көмек» 

жобасын енгізу  

 

Внедрение проекта «Мобильная 

помощь педагогам» в ресурсных 

центрах, в целях повышения 

качества образования в 

малокомплектных школах  

қаңтар 

 

 

 

 

январь 

Сертификат 

Сайтқа ақпарат 

ұсыныстар 

 

 

Информация на 

сайт 

рекомендации 

 

Б.С. Туржанова,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

6 «Мұғалімнің инновациялық 

қызметі - сапалы филологиялық 

білімнің кепілі» атты ғылыми-

практикалық конференция 

(шаруашылық есеп) 

Научно-практическая 

конференция  «Инновационная 

деятельность учителя – залог 

качественного филологического 

образования» (хозрасчетный) 

 

 

ақпан  

 

 

 

 

февраль 

 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

Электронды 

жинақ шығару 

 

Сертификат 

участника 

Информация на 

сайт 

Выпуск 

электронного 

сборника 

А.М.Наренова , 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 
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7 «География пәнінде 

оқушылардың жаратылыстану-

ғылыми сауаттылық 

құзыреттіліктерін 

қалыптастырудың тиімді 

жолдары» облыстық семинары 

(шаруашылық есеп) 

 

Областной семинар: «Основные 

пути формирования естественно-

научных компетенций учащихся 

по географии» (хозрасчетный) 

ақпан 

 

 

 

 

 

 

февраль  

 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

ұсыныстар 

 

 

 

Сертификат 

участника 

Информация  на 

сайт 

рекомендации 

Н.Е.Танирбергенов, 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

8 Диалог алаңы: «Қашықтан оқыту 

кезіндегі тиімді кері байланысты 

ұйымдастыру» 

 

Диалоговая площадка: 

«Организация эффективной 

обратной связи при 

дистанционном обучении» 

ақпан 

 

 

 

февраль  

Сайтқа ақпарат 

ұсыныстар 

 

 

Информация  на 

сайт 

рекомендации 

 

А.А.Искендирова,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

9 Педагогикалық шеберлік 

Мектебі: 

№1 облыстық шығармашылық 

алаңы: «Орыс тілі мен әдебиетінің 

заманауи сабағы: тәжірибе және 

ізденіс»  

 

Школа педагогического 

мастерства: 

 Областная творческая площадка 

№1:«Современный урок русского 

языка и литературы: опыт и 

поиск» 

ақпан  

 

 

 

 

 

февраль 

   

 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

Сертификат 

участника 

Информация на 

сайт 

А.М.Наренова,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования  

10 Облыстық семинар «Білім берудің 

ғылыми-зерттеу және жобалау 

қызметі- оқу қызметінің 

мотивациясы мен тиімділігін 

арттырудың маңызды 

құралдарының бірі»  

 

Областной семинар-практикум 

«Учебно-исследовательская и 

проектная деятельность как одно 

из важнейших средств 

повышения мотивации и 

эффективности учебной 

деятельности»  

ақпан 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

ұсыныстар 

 

 

 

Сертификат 

участника 

Информация на 

сайт 

рекомендации 

А.М.Наренова,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

11 «Критериалды бағалау – сапалы 

оқытудың негізі» облыстық 

вебинар 

 

 

наурыз  

 

 

 

март   

Әдістемелік 

ұсынымдар 

Сертификат 

 

С.О.Жубаева,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 
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Областной вебинар:  

«Критериальное оценивание – 

основа качественного обучения» 

Методические 

рекомендации 

Сертификат 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

12  «Химия пәнін оқытуда тұлғаның 

зерттеу дағдысын қалыптастыру» 

облыстық семинар-практикум 

 

Областной семинар-практикум 

«Формирование 

исследовательских навыков 

личности в преподавании химии» 

наурыз  

 

 

 

март  

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

ұсыныстар 

 

Сертификат, 

информация на 

сайт 

рекомендации 

Ж.М.Әнеш,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

13 Диалог алаңы: «Мұғалімнің 

кәсіби дамуы: дәстүр және 

өзгеріс» 

 

 

Диалоговая площадка: 

«Профессиональное развитие 

учителя: традиции и перемены» 

 

наурыз  

 

 

 

март  

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

 

Сертификат 

участника 

Информация  на 

сайт 

А.М.Наренова, 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования  

14 Ақтөбе қаласындағы физика-

математика бағытындағы 

Назарбаев Зияткерлік мектебімен 

бірлесе 

«Оқушылардың креативті және 

шығармашылық қабілеттерін 

дамыту бойынша интерактивті іс-

шаралар» әдістемелік семинары 

 

Методический семинар 

«Интерактивные мероприятия по 

развитию творческих и 

креативных способностей 

учащихся» совместно с Назарбаев 

Интеллектуальной школой 

физико-математического 

направления г.Актобе 

наурыз  

 

 

 

 

 

 

 

март  

 

 

 

        

 

   

Сайтқа ақпарат 

ұсыныстар 

 

 

 

 

 

 

Информация на 

сайт 

рекомендации 

Н.Е.Танирбергенов,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

15 «Қашықтықтан оқыту 

жағдайында қазақ тілі мен 

әдебиеті пәндерін оқытудың 

тиімді әдістері» вебинары (№50 

ОМ іс-тәжірибесінен)  

 

Вебинар «Эффективные методы 

преподавания казахского языка и 

литературы в условиях 

дистанционного обучения» (из 

опыта работы СШ №50) 

наурыз   

 

 

 

 

март   

Сайтқа, 

әлеуметтік 

желіге ақпарат 

 

 

Информация  на 

сайт, 

социальную 

сеть 

Қ.И.Куразова,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

16 «Математиканы оқытуда жеке 

тұлғаның зерттеу дағдысын 

қалыптастыру» коучинг  

наурыз  

 

 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

К.Ж.Байсейтова,  
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Коучинг «Формирование 

исследовательских навыков 

личности в обучении математике» 

 

 

 

 

март  

 

 

Сертификат 

участника 

Информация  на 

сайт 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

17 «Білім берудің жаңартылған 

мазмұны: тұжырымдамалар, 

проблемалар, перспективалар» 

облыстық қашықтықтан ғылыми-

теориялық конференциясы 

(шаруашылық есеп) 

Областная дистанционная 

научно-теоретическая 

конференция «Обновленное 

содержание образования: 

концепции, проблемы, 

перспективы» (хозрасчётный) 

наурыз  

 

 

 

 

 

март  

Конференция 

материалдарын

ың жинағы 

 

 

 

 

Сборник 

материалов 

конференций 

Ж.М.Әнеш,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования  

18 №2 облыстық шығармашылық 

алаңы:«Сабақты зерттеу  –  

мұғалімнің кәсіби шеберлігін 

шыңдау құралы ретінде» 

 

Областная творческая площадка 

№2: «Исследование урока как 

инструмент формирования 

профессионального мастерства 

учителей»  

сәуір 

 

 

 

 

апрель  

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

 

 

Сертификат 

участника 

Информация  на 

сайт 

А.М. Наренова,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

19 Физика пәні мұғалімдеріне 

арналған «Бағалауға арналған 

тапсырмаларды әзірлеу және 

сараптау» семинар-практикумы 

(ассоциация  жоспарына сәйкес)  

 

Семинар-практикум «Разработка 

и экспертиза заданий для 

оценивания» (по плану 

ассоциации учителей физики) 

 

сәуір  

 

 

 

 

 

апрель  

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

Сертификат 

участника 

Информация  на 

сайт 

К.Ж.Байсейтова,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

20 «Өзін-өзі тану» пәнінің 

педагогтеріне арналған онлайн-

семинар  «Өзін-өзі тану 

сабағының құрылымдық  

ерекшеліктері»  

 

Онлайн-семинар «Структурные 

особенности урока 

самопознания» для педагогов 

«Самопознания»  

сәуір 

 

 

 

 

апрель 

Әдістемелік 

ұсынымдар 

Сайтқа  ақпарат 

 

Информация на 

сайт 

Методические 

рекомендации 

Жубаева С.О. 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

21  «Жаңартылған бағдарлама 

бойынша география пәнін 

оқытуда оқушылардың 

сәуір 

 

 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

Н.Е.Танирбергенов, 
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шығармашылығын арттыру» 

семинар-практикумы 

 

Семинар-практикум: 

"Повышение креативности 

учащихся при изучении 

географии по обновленной 

программе» 

 

 

апрель  

 

 

Сертификат, 

информация на 

сайт 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

22 Көркем еңбек пәні мұғалімдеріне 

арналған «Қолөнер бұйымдарын 

жобалау және орындау 

технологиялары» тақырыбындағы 

оқыту семинары (шаруашылық 

есеп) 

 Обучающий семинар 

«Технологии проектирования и 

выполнения ручных изделий" для 

учителей художественного труда 

(хозрасчетный) 

мамыр  

 

 

 

 

 

май  

Сертификат 

Сайтқа ақпарат 

ұсыныстар 

 

 

 

Информация на 

сайт 

рекомендации 

Б.С. Туржанова,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

23 С.Жиенбаев атындағы облыстық 

жасөспірімдер кітапханасымен 

бірлесіп «Көпшілік жұмыстағы 

жаңашылдық: шараның тиімді 

тұстары, өткізу түрлері» 

облыстық әдістемелік семинары 

 

Областной методический семинар  

совместно с Актюбинской 

областной юношеской 

библиотекой имени С. 

Жиенбаева: «Инновации в 

массовой работе: условия 

эффективности мероприятия, 

примеры проведения»  

маусым 

 

 

 

 

 

 

июнь 

 

 

Сайтқа ақпарат 

ұсыныстар 

 

 

 

 

 

Информация на 

сайт  

рекомендации 

 

Н.Е.Танирбергенов,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

24 Хромтау ауданы эксперименттік 

алаңдары жұмысының 

қорытындысы бойынша 

«Шығармашылық пен ізденіс» 

көрме-семинары 

Семинар-выставка «Творчество и 

поиск» по итогам работы 

экспериментальных площадок 

Хромтауского района 

маусым  

 

 

 

 

июнь  

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

 

 

Сертификат 

участника 

Информация  на 

сайт 

М.Т.Мурзагулова,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

25 «Тірек мектептерде және шағын 

жинақты мектептің білім беру 

кеңістігін ұйымдастырудың 

инновациялық жолдары» оқыту 

семинары (ПШО-мен бірлесіп) 

 

Обучающий семинар 

«Инновационные подходы к 

организации образовательного 

тамыз  

 

 

 

 

 

август  

Сертификат 

Сайтқа  ақпарат 

 

 

 

Сертификат 

участника 

Информация  на 

сайт  

Б.С. Туржанова,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 
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пространства в опорных и 

малокомплектных школах» 

(совместно с ЦПМ) 

26 «Педагогтің озық тәжірибесін 

жинақтау» 3-күндік практикум, 

педагог-зерттеуші, педагог-шебер 

біліктілік санатына үміткер тарих 

және құқық негіздері мұғалімдері 

үшін (шаруашылық есеп) 

 

3-х дневный практикум 

«Обобщение  педагогического  

опыта» для учителей  истории и 

основам права, претендующих на 

квалификационную категорию  

«педагог-исследователь», 

«педагог-мастер» (хозрасчетный)  

қазан   

 

 

 

 

 

 

 

октябрь   

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

Сертификат, 

информация на 

сайт 

А.А.Искендирова,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

27 «Педагогтің озық тәжірибесін 

жинақтау» 3-күндік практикум, 

«педагог-зерттеуші», «педагог-

шебер»  біліктілік санатына 

үміткер бастауыш класс 

мұғалімдеріне арналған 

(шаруашылық есеп) 

 

3-х дневный практикум 

«Обобщение  педагогического  

опыта» для учителей начальных 

классов, претендующих на 

квалификационную категорию 

«педагог-исследователь», 

«педагог-мастер»  (хозрасчетный) 

қазан    

 

 

 

 

 

 

октябрь   

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

Сертификат, 

информация на 

сайт 

С.О.Жубаева,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования  

28 "Үздік әскери жетекші"  әскери - 

патриоттық клуб жетекшілеріне 

арналған байқау  

 

 

Конкурс для руководителей 

военно- патриотического клуба  

"Лучший военачальник" 

қазан  

 

 

 

 

 

октябрь 

Сайтқа ақпарат 

дипломдар 

 

 

Информация на 

сайт, 

дипломы 

Н.Танирбергенов, 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

29 Облыстық практикалық семинар: 

«Білім берудегі үздіксіз кәсіби 

даму: практикалық құралдар» 

 

Областной практический 

семинар: «Непрерывное 

профессиональное развитие и 

обучение: практические 

инструменты» 

қазан 

 

 

 

октябрь  

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

 

Сертификат, 

информация на 

сайт 

А.М. Наренова,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования  

30 «Педагогтің озық тәжірибесін 

жинақтау» 3-күндік практикум, 

қазан   

 

Қатысушы 

сертификаты 

Қ.Куразова,  

А.М. Наренова,  
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педагог-зерттеуші, педагог-шебер 

біліктілік санатына үміткер қазақ 

тілі мен әдебиеті, орыс тілі мен 

әдебиеті, ағылшын тілі 

мұғалімдері үшін (шаруашылық 

есеп) 

3-х дневный практикум 

«Обобщение  педагогического  

опыта» для учителей  казахского 

языка и литературы, русского 

языка и литературы и английского 

языка, претендующих на 

квалификационную категорию  

«педагог-исследователь», 

«педагог-мастер» (хозрасчетный)  

 

 

 

 

 

октябрь   

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

Сертификат, 

информация на 

сайт 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

31 Халық ағартушысы 

Ы.Алтынсариннің 180 жылдық 

мерейтойына орай 

«Ы.Алтынсариннің еңбегі және 

заманауи біліммен сабақтастығы» 

облыстық ғылыми-тәжірибелік 

конференциясы   

 Областная научно-практическая 

конференция посвященная 180-

летнему юбилею народного 

просветителя И. Алтынсарина: 

«Труд Ы.Алтынсарина и 

преемственность современного 

образования»  

қазан  

 

 

 

 

октябрь  

Газетке ақпарат  

 

 

 

 

Информация 

для газеты  

Қ.И.Куразова, 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

32 №3 облыстық шығармашылық 

алаңы: «Жетістікті тәжірибе  

панорамасы «Сондай қызық 

мәтін» (оқу сауаттылығын дамыту 

тәжірибесінің презентациясы) 

 

Областная творческая площадка 

№3: Панорама успешных практик 

«Такие интересные тексты» 

(презентация по развитию 

читательской грамотности) 

қазан  

 

 

 

 

 

октябрь  

 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

Сертификат 

участника 

Информация на 

сайт 

А.М.Наренова,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

33  «Математика сабақтарында 

белсенді оқыту әдісі ретінде 

SMART технологияларын тиімді 

пайдалану» оқыту семинары 

(шаруашылық есеп) 

 

Обучающий семинар 

«Эффективное применение 

SMART технологий как метода 

қазан 

 

 

 

 

 

 

октябрь  

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

ұсыныстар 

 

 

 

Сертификат 

участника 

К.Ж.Байсейтова,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 
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активного обучения на уроках 

математики » (хозрасчетный) 

Информация  на 

сайт 

рекомендации 

34 Мектепке  дейінгі  ұйым  

педагогтеріне арналған 

«Педагогтің озық  тәжірибесін 

жинақтау» «педагог-зерттеуші», 

«педагог-шебер»  біліктілік 

санатына үміткерлерге 3-күндік 

практикум (шаруашылық есеп) 

 

3-х дневный практикум 

«Обобщение  педагогического  

опыта» для  педагогов ДО, 

претендующих на  

квалификационную категорию 

«педагог-исследователь», 

«педагог-мастер»  (хозрасчетный)  

қазан   

 

 

 

 

 

 

 

октябрь  

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

Сертификат, 

информация на 

сайт 

М.Т.Мурзагулова,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

35 «Графика және жобалау: жаңа пән 

– жаңа мүмкіншіліктер» оқыту 

семинары (шаруашылық есеп) 

Обучающий семинар: «Графика и 

проектирование: новый предмет – 

новые возможности» 

(хозрасчетный) 

 

қазан 

 

 

 

оқтябрь 

Сертификат 

Сайтқа  ақпарат 

ұсыныстар 

 

Информация на 

сайт 

рекомендации 

 

Б.С.Туржанова, 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

36 «Педагог-зерттеуші», «педагог-

шебер» біліктілік санатына 

үміткер физика, математика, 

информатика пәні мұғалімдеріне 

арналған «Педагогтің озық 

тәжірибесін жинақтау» 3-күндік 

практикумы (шаруашылық есеп) 

 

3-х дневный практикум 

«Обобщение  педагогического  

опыта» для учителей физики, 

математики, информатики, 

претендующих на 

квалификационную категорию  

«педагог-исследователь», 

«педагог-мастер»  (хозрасчетный) 

қазан    

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь   

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

Сертификат, 

информация на 

сайт 

Ғ.Ж.Байсейтова,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования  

37 «Педагогтерге мобильдік көмек» 

жобасының негізгі қызметі- 

нәтижеге бағытталған білім 

сапасын жетілдіру (шаруашылық 

есеп) 

  

Деятельность проекта 

«Мобильная помощь педагогам» 

как основа совершенствования 

качества образования, 

қазан 

 

 

 

 

октябрь 

Сертификат 

Сайтқа  ақпарат 

ұсыныстар 

 

Информация на 

сайт 

рекомендации 

Б.С.Туржанова, 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 
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ориентированного на результат 

(хозрасчетный) 

38 «Жаңартылған білім беру 

мазмұны жағдайында ШЖМ 

басқару» ШЖМ директорларына 

арналған онлайн конференция  

 

Онлайн конференция для 

директоров МКШ  «Управление 

МКШ в условиях обновленного 

содержания образования»  

қараша  

 

 

 

 

 

ноябрь  

 

Сертификат 

Сайтқа  ақпарат 

жинақ 

 

 

 

Информация на 

сайт 

Сборник статей 

 

Б.С. Туржанова,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

39 «Жаңашылдық пен ізденіс: жоба, 

тәжірибе, ойлар» республикалық 

онлайн ғылыми-тәжірибелік 

конференциясы (Ақтөбе қаласы 

Новый ОМ іс-тәжірибесінен) 

 

«Инновации и поиск: проект, 

опыт, идеи» республиканская 

научно-практическая онлайн-

конференция  (из опыта работы 

Новой СШ г. Актобе)  

қараша  

 

 

 

 

 

ноябрь  

 

Конференция 

жинағы  

 

 

 

 

Сборник статей 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

40 «Педагогтің озық тәжірибесін 

жинақтау» 3-күндік практикумы 

«педагог-зерттеуші», «педагог-

шебер» біліктілік санатына 

үміткер химия, биология және 

география пәні мұғалімдеріне 

арналған (шаруашылық есеп) 

 

3-х дневный практикум 

«Обобщение  педагогического  

опыта» для учителей химии, 

биологии и географий 

претендующих на 

квалификационную категорию  

«педагог-исследователь», 

«педагог-мастер»  (хозрасчетный)  

қараша  

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь  

 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

Сертификат, 

информация на 

сайт 

Ж.М.Әнеш,  

Н.Е. 

Танирбергенов,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

41 Көркем еңбек, дене шынықтыру, 

АӘТД пәні мұғалімдеріне 

арналған «Педагогтің озық 

тәжірибесін жинақтау» 3-күндік 

практикумы, «педагог-

зерттеуші», «педагог-шебер» 

біліктілік санатына үміткерлер 

үшін (шаруашылық есеп) 

 

3-х дневный практикум 

«Обобщение  педагогического  

опыта» для учителей 

художественного труда, 

қараша  

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь  

 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

 

Сертификат, 

информация на 

сайт 

Б.С.Туржанова, 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования  
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физической культуры и НВТП, 

претендующих на 

квалификационную категорию  

«педагог-исследователь», 

«педагог-мастер»  (хозрасчетный) 

42  Қазақстан Республикасының 

Тәуелсіздігіне 30 жыл толуына 

орай «Тәуелсіздік –ерлік жолы 

елімнің!»  облыстық 

қашықтықтан ғылыми-теориялық 

конференциясы (шаруашылық 

есеп) 

Областная дистанционная 

научно-теоретическая 

конференция  к 30-летию 

Независимости Казахстана 

«Тәуелсіздік – ерлік жолы 

елімнің!» (хозрасчётный) 

желтоқса

н  

 

 

 

 

 

декабрь     

Конференция 

материалдарын

ың жинағы 

 

 

 

Сборник 

материалов 

конференций 

А.А.Искендирова,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

43 «Орта және негізгі мектептерде 

критериалды бағалау жүйесін 

география пәні сабағында жүргізу 

тәртібі» облыстық семинары 

 Областной семинар: «Система 

критериального оценивания на 

уроках географии в 

общеобразовательных школах»  

желтоқса

н 

 

 

 

 

декабрь  

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

ұсыныстар 

 

Сертификат, 

информация на 

сайт 

рекомендации 

Н.Е.Танирбергенов, 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования  

 2. Облыстық (республикалық) жоспарлардың (жобалар) жүзеге асырылуы 

Реализация  областных (республиканских) планов (проектов) 

 

1 Облыс бойынша пәндік 

ассоциациялардың жұмыстарын 

ұйымдастыру және өткізу  

 

 

Организация и проведение 

работы предметных ассоциаций 

по области 

 Жыл 

бойы  

 

 

 

В течение 

года 

Сайтқа, 

әлеуметтік 

желіге ақпарат 

 

Информация  на 

сайт, 

социальные 

сети 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

2 Үштілділік курстарынан өткен 

жаратылыстану-математика 

бағытындағы пән мұғалімдерін 

әдістемелік және курстан кейінгі 

сүйемелдеу (USTAZ 

орталығымен бірлескен)  

 

Методическое и посткурсовое 

сопровождение учителей 

естественно-математического 

направления, прошедших 

трехъязычные курсы (совместно 

с центром USTAZ) 

қаңтар 

наурыз 

қараша 

 

 

 

 

январь 

март 

ноябрь 

 

Сайтқа, 

әлеуметтік 

желіге ақпарат 

 

 

 

 

Информация  на 

сайт, 

социальные 

сети 

Г.К. Нукеева,  

Ж.М.Әнеш,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 
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3 Ақтөбе облысының жалпы білім 

беретін мектептерінде оқытуды 

қалпына келтіру бойынша іс-

шаралар жоспарының жүзеге 

асырылуы 

 

Реализация областного плана 

мероприятий по восстановлению 

обучения в общеобразовательных 

школах Актюбинской области 

жыл бойы  

 

 

 

 

 

в течение 

года 

Орындалуы 

туралы ақпарат 

 

 

 

 

Информация  о 

выполнении 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

4 Жетекші мектептердің жас 

мамандарына арналған «Жас 

Қанат» облыстық макро-

жобасының тұсаукесері (ПШО-

мен бірлесіп) 

 

Презентация макро-проекта 

«Молодежное Крыло» для 

молодых учителей ведущих школ 

области (совместно с ЦПМ) 

қаңтар 

 

 

 

 

 

январь 

Сайтқа, 

әлеуметтік 

желіге ақпарат 

 

 

 

Информация  на 

сайт, 

социальные 

сети 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

5 Ақтөбе облысы бойынша PISA-

2022 халықаралық зерттеуіне  

дайындық жұмыстарын 

жүргізудің облыстық іс-шаралар 

жоспарының орындалуы 

 

Выполнение областного плана 

мероприятий по подготовке к 

международному исследованию 

PISA-2022 

жыл бойы  

 

 

 

 

 

в течение 

года 

Ақпарат 

 

 

 

 

 

Информация   

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

6 Ағылшын тілі мұғалімдеріне 

арналған қысқы жоба "Digital 

Trends for teachers" 

 

 

Winter project "Digital Trends for 

teachers" - зимний проект для 

учителей английского языка  

 

қаңтар  

 

 

 

 

январь 

Сайтқа, 

әлеуметтік 

желіге ақпарат 

 

 

Информация  на 

сайт, 

социальные 

сети 

Қ.И.Куразова,  

 Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

7 Әдістемелік семинар: 

«Педагогтерге мобильдік көмек» 

жобасын ендіру бойынша оқу 

үрдісін жоспарлау және 

ұйымдастыру» 

Методический семинар 

«Планирование и организация 

учебного процесса при внедрение 

проекта «Мобильная помощь 

педагогам» 

ақпан 

 

 

 

 

 

февраль 

Сертификат 

Сайтқа  ақпарат 

ұсыныстар 

 

 

 

Сертификат 

Информация на 

сайт 

рекомендации 

 

Б.С. Туржанова,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

8 PISA-2022 халықаралық 

зерттеуіне  

наурыз  

 

Сайтқа ақпарат 

ұсыныстар 

Ж.М.Әнеш, 

Н.Е.Танирбергенов,  
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дайындық жұмыстарын 

жүргізудің облыстық іс-шаралар 

жоспарының аясында «Ғылыми-

жаратылыстану сауаттылық 

құзіреттіліктерін қалыптастыру 

жолдары» онлайн-семинары 

 

Онлайн-семинар «Пути 

формирования компетенций 

естественнонаучной 

грамотности» в рамках 

областного плана мероприятий 

по проведению 

подготовительной работы к 

международному исследованию 

PISA-2022 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

информация на 

сайт 

рекомендации 

 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

9 «Педагогтерге мобильдік көмек» 

жобасын ұйымдастыру оқу 

қызметінде  жаңа 

технологияларды тиімді  

қолдану»  

 

«Эффективное использование 

инновационных технологий в 

организованной учебной 

деятельности в проекте  

«Мобильная помощь педагогам» 

сәуір 

 

 

 

 

апрель  

Сертификат 

  ақпарат 

 

 

 

Сертификат  

Информация  

Б.С. Туржанова,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

10 «Оқуға құштар мектеп – оқуға 

құштар ұлт» жобасы аясында 

кітапханашыларға арналған 

«Кітап – білім бұлағы» облыстық 

акциясы 

 

Областная акция для 

библиотекарей «Кітап – білім 

бұлағы» в рамках проекта 

«Читающая школа-читающая 

нация» 

сәуір  

қараша  

    

 

 

 апрель 

 ноябрь  

 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

Информация  на 

сайт 

Н.Е.Танирбергенов,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

 

11 PISA-2022 халықаралық 

зерттеуіне дайындық 

жұмыстарын жүргізудің 

облыстық іс-шаралар 

жоспарының аясында 8-қыркүйек 

– халықаралық сауаттылық 

күніне орай облыстың барлық 

білім беру мекемелерінде 

«Оқысаңыз балалар, шамнан 

шырақ жағылар» кітап оқу 

акциясын өткізу 

 

К Международному дню 

грамотности во всех 

қыркүйек 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация  на 

сайт 

Қ.И.Куразова,  

Н.Е.Танирбергенов,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 
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образовательных учреждениях 

области провести читательскую 

акцию «Оқысаңыз балалар, 

шамнан шырақ жағылар» в 

рамках областного плана 

мероприятий по подготовке к 

международному исследованию 

PISA-2022 

12 «Оқуға құштар мектеп – оқуға 

құштар ұлт» жобасы аясында 

«Тартымды кітапхана: кітапхана 

кеңістігін ұйымдастырудың 

заманауи тәсілі»  облыстық 

семинары 

Областной семинар 

«Привлекательная библиотека: 

современный подход к 

организации библиотечного 

пространства» в рамках проекта 

«Читающая школа-читающая 

нация» 

қазан  

 

 

 

 

 

 

октябрь  

 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

Информация на 

сайт  

 

Н.Е.Танирбергенов,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

13 PISA-2022 халықаралық 

зерттеуіне дайындық 

жұмыстарын жүргізудің 

облыстық іс-шаралар 

жоспарының аясында «РISA 

тапсырмаларын орындау арқылы  

оқушылардың математикалық 

сауаттылығын арттыру тәсілдері» 

семинар-практикум 

 

Семинар-практикум «Способы 

повышения математической 

грамотности учащихся 

посредством выполнения заданий 

РISA» в рамках областного плана 

мероприятий по подготовке к 

международному исследованию 

PISA-2022 

қазан     

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь                                                                                                                                                                                                                                      

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

 

Сертификат, 

информация на 

сайт 

Г.Ж.Байсейтова,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

3. Мероприятия по проблемам образования, проводимых с выездом в районы и в 

организации образования 

Аудандарға және білім беру ұйымдарына шығып өткізілетін педагогикалық 

өзекті мәселелерге арналған облыстық шаралар 

1 Облыстық  эксперименттік алаң 

аясында «Мектепке дейінгі 

балалардың рухани байлығын 

қалыптастырудың маңыздылығы» 

(Ақтөбе қаласы № 17 «Шұғыла» 

МДҰ  сұранысы негізінде) 

 

«Значение  формирования 

духовного богатства детей 

ақпан  

 

 

 

 

 

 

февраль  

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

Сертификат 

участника, 

М.Т.Мурзагулова,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 
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дошкольного возраста» в рамках  

областной  экспериментальной  

площадки (по  заявке ДО № 17 

«Шұғыла» г.Актобе) 

информация на 

сайт 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

2 «Бастауыш сыныпта саралау 

тәсілдерін тиімді қолдану – 

табысты оқытудың нәтижесі» 

облыстық семинар-практикумы 

(Ақтөбе қ. №50 орта мектебі 

сұранысы бойынша) 

 

Семинар-практикум 

«Эффективное использование 

дифференцированного подхода в 

начальной школе - результат 

успешного обучения» (по заявке 

СШ №50 г.Актобе) 

ақпан  

 

 

 

 

 

 

февраль 

Сайтқа  ақпарат 

ұсыныстар 

 

 

 

 

 

Информация на 

сайт 

рекомендации 

 

С.О.Жубаева,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

3 «Жаңартылған білім беру 

мазмұны жағдайындағы жүйелік-

әрекеттік тәсіл» облыстық 

семинар-практикумы (Ақтөбе қ. 

№23 ОМЛ сұранысы бойынша) 

 

Семинар-практикум «Системно-

деятельностный подход в 

условиях обновленного 

содержания образования» (по 

заявке СШЛ №23 г.Актобе) 

ақпан  

 

 

 

 

 

февраль 

Сайтқа  ақпарат 

 

 

 

 

 

Информация на 

сайт 

 

С.О.Жубаева,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

4 «Орта білім мазмұнын жаңарту 

жағдайында бастауыш кластарда 

формативті және жиынтық 

бағалауды жетілдіру» облыстық 

семинар-практикумы (Ақтөбе қ. 

№20 ОМЛ сұранысы бойынша) 

 

Областной семинар-практикум 

«Совершенствование 

формативного и суммативного 

оценивания в начальных классах в 

условиях обновления содержания 

среднего образования» (по заявке 

СОШЛ №20 г.Актобе) 

наурыз  

 

 

 

 

 

 

март  

Қатысушы 

сертификаты, 

сайтқа ақпарат 

ұсыныстар 

  

 

 

Сертификат 

участника, 

информация  на 

сайт 

рекомендации 

Жубаева С.О. 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

5 Облыстық семинар-практикум 

«Бастауыш сынып мұғалімдерінің 

құзіреттілігін арттыруды тиімді 

ұйымдастыру жолдары» 

(Мұғалжар аудандық ББ 

сұранысы бойынша) 

 

Областной семинар-практикум 

"Пути эффективной организации 

повышения компетентности 

наурыз 

 

 

 

 

 

март 

Қатысушы 

сертификаты, 

сайтқа ақпарат 

ұсыныстар 

  

 

Сертификат 

участника, 

С.О.Жубаева,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 
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учителей начальных классов" (по 

заявке Мугалжарского рай ОО) 

информация  на 

сайт 

рекомендации 

6 «TIMSS, PISA нәтижелері 

негізінде басшылыққа алып 

құрастырылған тапсырмаларды 

оқушылардың функционалдық 

сауаттылығын арттыруды тиімді 

пайдалану» (Ақтөбе қаласы №61 

ЖББОМ сұранысы негізінде) 

 

"Эффективное использование 

заданий, составленных на основе 

результатов TIMSS, PISA, для 

повышения функциональной 

грамотности учащихся " (по 

заявке СОШ № 61 г. Актобе) 

наурыз 

 

 

 

 

 

 

 

март 

Қатысушы 

сертификаты 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

Сертификат 

участника, 

информация  на 

сайт 

Қ.Ж.Байсейтова, 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

7 Семинар-практикум «Тарих және 

құқық сабақтарында 

оқушылардың танымдық 

белсенділігі мен сыни ойлауын 

жандандыру» (Хромтау ауданы 

педагогтерінің іс-тәжірибесінен). 

 

Семинар-практикум 

«Активизация познавательной 

деятельности и критического  

мышления  учащихся  на уроках 

истории и права» (из опыта 

работы учителей истории 

Хромтауского района) 

сәуір 

 

 

 

 

 

 

апрель  

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

ұсыныстар 

 

 

 

Сертификат, 

информация на 

сайт 

рекомендации 

А.А.Искендирова,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

8  «Сыни тұрғыдан ойлау әдісін 

сабақта қолданудың тиімділігі» 

облыстық семинар-практикумы  

Қарғалы  аудандық ББ сұранысы 

негізінде (шаруашылық есеп) 

 

Областной семинар-практикум  

«Эффективность метода 

критического мышления на 

уроках» ( по заявке 

Каргалинского рай ОО) 

(хозрасчетный) 

сәуір 

 

 

 

 

 

апрель 

Қатысушы 

сертификаты, 

сайт материалы 

ұсыныстар 

 

 

Сертификаты  

участникам, 

материал на 

сайт 

рекомендации 

С.О.Жубаева,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

9 «Пәнаралық интеграция – 

жаратылыстану-математика 

бағыты сабақтарында іс-әрекет 

тәсілін жүзеге асыру құралы 

ретінде» облыстық семинар-

практикумы (Ақтөбе қ. №13 ОМ 

сұранысы бойынша) 

 

сәуір 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайтқа, 

әлеуметтік 

желіге ақпарат 

ұсыныстар 

 

 

 

 

Г.К.Нукеева,  

Ж.М.Әнеш,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 
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Областной семинар-практикум 

«Межпредметная интеграция – 

как средство реализации 

деятельностного подхода на 

уроках естественно-

математического цикла» (по 

заявке СШ №13 г.Актобе) 

апрель Информация  на 

сайт, 

социальную 

сеть 

рекомендации 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

10  «Орыс тілі мен әдебиеті 

сабақтарында оқушылардың 

білімдерін жүйелі қалыптастыру 

және танымдық қызметтерін 

ұйымдастырудағы құзыреттілік» 

оқыту семинары (Қобда ауданы) 

(шаруашылық есеп) 

 

Обучающий семинар:  

«Компетентностный подход в 

организации познавательной 

деятельности учащихся и 

формирование их системных 

знаний на уроках русского языка 

и литературы» Кобдинский район 

(хозрасчетный) 

сәуір 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

Қатысушы 

сертификаты, 

сайтқа ақпарат 

ұсыныстар 

 

 

 

 

Сертификат 

участника, 

информация  на 

сайт 

рекомендации 

А.М.Наренова,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

11 «Ғылыми- жаратылыстану циклы 

сабақтарында оқушылардың 

танымын арттыру шарты ретінде 

оқыту мазмұнын жаңарту» 

облыстық семинар-практикумы 

(Ақтөбе қ. №20 ЖББОМЛ 

сұранысы бойынша) 

 

Областной семинар-практикум 

«Обновление содержания 

обучения как условия повышения 

познания учащихся на уроках 

естественно-научного цикла» (по 

заявке СОШЛ №20 г.Актобе) 

сәуір 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

Сайтқа, 

әлеуметтік 

желіге ақпарат 

ұсыныстар 

 

 

 

 

Информация  на 

сайт, 

социальную 

сеть 

рекомендации 

Г.К.Нукеева,  

Ж.М.Әнеш,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

12 «Қазақ тілі мен әдебиеті 

сабақтарында оқушыларды 

шешен сөйлеуге және эссе жазуға 

баулу» тәжірибелік семинары 

(Ғ.Ақтаев атындағы №6 орта 

мектебінің іс-тәжірибесінен) 

 

Семинар-практикум «Обучение 

учащихся риторике и написанию 

эссе на уроках казахского языка и 

литературы» (из опыта работы 

средней школы №6 имени 

Г.Актаева) 

сәуір 

 

 

 

 

 

 

апрель 

Сайтқа, 

әлеуметтік 

желіге ақпарат 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

Информация  на 

сайт, 

социальную 

сеть 

методические 

рекомендации 

Қ.И.Куразова,  

 Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 
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13 Математика сабағында белсенді 

әдіс-тәсілдерді қолдану арқылы 

оқушылардың сыни тұрғысынан 

ойлау қабілетін дамыту» оқыту 

семинары (Қарғалы аудандық ББ 

сұранысы негізінде) 

(шаруашылық есеп) 

 

Обучающий семинар 

«Применение активных методов 

обучения по развитию  

критериального оценивание на 

уроках математики» (по заявке 

Каргалинского рай ОО) 

(хозрасчетный) 

мамыр 

 

 

 

 

 

 

 

май  

Сертификат, 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

 

 

Сертификат, 

методические 

рекомендации 

К.Ж.Байсейтова,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

 

14 Жаратылыстану пәндері 

мұғалімдеріне арналған 

«Көшбасшы мұғалімдердің кәсіби 

ізденіс негізінде сабақтың 

сапасын арттыруы» тәжірибелік 

семинары (Ақтөбе қаласы үш 

тілде оқытатын №21 орта мектеп-

гимназиясының сұранысы 

негізінде) 

«Повышение качества урока на 

основе профессионального 

поиска учителей-лидеров» для 

учителей естественного цикла (по 

заявке средней школы-гимназии 

№21 г. Актобе) 

мамыр 

 

 

 

 

 

 

 

май 

Сайтқа, 

әлеуметтік 

желіге ақпарат 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

Информация на 

сайт, 

социальную 

сеть 

методические 

рекомендации 

Ж.М.Әнеш,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

15 «Білім мазмұнын жаңарту 

аясында орыс тілі сабақтарын 

өткізудің дәстүрлі емес түрлері» 

облыстық семинар-тәжірибе 

(Ойыл ауданында) (шаруашылық 

есеп) 

 

Областной семинар-практикум 

«Нестандартные формы 

проведения уроков русского 

языка и литературы в рамках 

обновленного содержания 

образования» (Уилский район) 

(хозрасчетный) 

қазан 

 

 

 

 

 

октябрь 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

Сертификат 

участника 

Информация  на 

сайт 

методические 

рекомендации 

А.М. Наренова,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

16 «Білім мазмұнын жаңарту 

жағдайында мектепте орыс тілді 

билингвальді оқытуды дамыту»  

тақырыбында облыстық семинар 

(Қарғалы ауданы №1 Бадамша 

ОМ) 

(шаруашылық есеп) 

 

қазан 

 

 

 

 

 

октябрь 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

Сертификат 

участника 

А.М. Наренова,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 
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Областной семинар «Развитие 

билингвального обучения в 

русскоязычной школе в  условиях 

обновления содержания 

образования»  (на базе 

Бадамшинской СШ №1 

Каргалинского района) 

(хозрасчетный) 

Информация  на 

сайт 

методические 

рекомендации  

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

17 «Математика сабақтарында 

зерттеу әдістері мен тәсілдерін 

қолдану – бастауыш сынып 

оқушыларының ақыл-ой әрекетін 

дамыту құралы ретінде» 

облыстық эксперимент алаңының 

жұмысы бойынша практикалық 

семинар (жетекшісі: 

Г.А.Тастемирова - Қарғалы 

ауданы, №1 Бадамша орта 

мектебінің бастауыш сынып 

мұғалімі) 

 

Практический семинар по работе 

областной экспериментальной 

площадки «Использование 

исследовательских методов и 

приемов на уроках математики – 

как средство развития 

мыслительной деятельности 

учащихся начальной школы» 

(руководитель: Тастемирова Г.А. 

– учитель начальных классов КГУ 

«Бадамшинской средней школы 

№1 Каргалинского района) 

қараша 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь  

Сайтқа  ақпарат 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

 

 

 

 

методические 

рекомендации, 

Информация на 

сайт 

 

С.О.Жубаева,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

 

 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

18 Шалқар, Мұғалжар, Алға 

аудандары педагогтеріне 

арналған «Ғылыми жұмыс 

методологиясын игеру – 

инновацияға жетудің бір бағыты» 

семинар-тәжірибе 

  

Семинар-практикум «Освоение 

методологии научных 

исследований – один из путей к 

инновации» для педагогов 

Шалкарского, Мугалжарского и 

Алгинского районов 

 

 

 

 

 

желтоқса

н  

 

 

 

 

 

 

декабрь  

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

Сертификат, 

информация на 

сайт 

Г.Ж.Байсейтова, 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 
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4. Облыстық, республикалық, халықаралық деңгейдегі шебер-кластар, сабақтар, 

көрмелер, дөңгелек үстелдер, форумдар, слеттер, байқаулар 

Мастер-классы, уроки, выставки, круглые столы, форумы, слеты, конкурсы 

областного, республиканского, международного уровней 

 

1 

«Бастауыш сынып мұғалімдерінің  

шығармашылық әлеуетін 

қалыптастыру» тақырыбындағы 

пәндік ассоциациясының кезекті 

отырыстары 

 

Очередные заседания предметной 

ассоциации по теме 

«Формирование творческого 

потенциала учителей начальных 

классов» 

қаңтар 

наурыз 

мамыр 

 

 

 

январь 

март 

май  

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

Сертификат 

участника, 

информация на 

сайт 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

 

2 

Ақтөбе қаласы №69 ЖОМ 

облыстық шығармашылық 

шеберханасы қөркем еңбек пән 

мұғалімдеріне арналған «Өнегесі 

мол ұлттық киім» шебер класс  

 

Мастер класс творческой 

мастерской СШ №69 г.Актобе 

«Өнегесі мол ұлттық киім» для 

учителей художественного труда  

 

қаңтар 

 

 

 

 

 

январь 

Қатысушы  

сертификаты, 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

Сертификаты, 

Информация на 

сайт 

Б.С.Туржанова, 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

 

3 

 «Пандемия жағдайында дене 

шынықтыруды жүргізудегі 

проблемалар мен ұсыныстар» 

тақырыбында дөңгелек үстел 

(ПШО-мен бірлесіп)  

 

Круглый стол на тему: 

«Проблемы и предложения в 

ведении физической  культуры  в 

условиях пандемии» (совместно с 

ЦПМ) 

қаңтар 

 

 

 

 

 

январь  

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

Информация на 

сайт 

Н.Е.Танирбергенов, 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

 

4 

Математика пәні мұғалімдері 

арасында педагогикалық 

олимпиада  (шаруашылық есеп) 

 

 

Педагогическая предметная 

олимпиада  по математике 

(хозрасчетный) 

ақпан, 

қараша   

 

 

 

февраль,  

ноябрь 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

 

 

Сертификат, 

информация на 

сайт 

Г.Ж.Байсейтова,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

 

5 

Тарих, зайырлылық және дінтану 

негіздері пәндері бойынша үздік 

сабақ үлгісі» облыстық қашықтан 

өтетін байқауы  (шаруашылық 

есеп) 

ақпан 

 

  

февраль 

Диплом, 

сертификат, 

сайтқа ақпарат 

 

Дипломы, 

сертификаты   

А.А.Искендирова, 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 
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Областной дистанционный 

конкурс  «Лучший урок по 

истории и светскости и основам 

религиоведения » (хозрасчетный) 

участникам, 

материал на 

сайт 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

 

6 

Дөңгелек  үстел «Қазақ тілі мен 

әдебиеті пәнін  қашықтықтан  

оқытудың тиімді жолдары  мен  

әдіс-тәсілдері» (орыс 

мектептеріндегі қазақ тілі мен 

әдебиеті пәні бойынша 

ассоциация жетекшісі 

Т.Г.Албаеваның іс-

тәжірибесінен)  

Круглый стол "Эффективные 

пути и методы дистанционного 

обучения казахскому языку и 

литературе"  (обобщение опыта 

Албаевой Т.Г.-руководителя 

областной Ассоциации учителей 

казахского языка и литературы в 

русских школах) 

ақпан  

 

 

 

 

февраль 

Сайтқа, 

әлеуметтік 

желіге ақпарат 

 

 

 

Информация на 

сайт 

Қ.И.Куразова,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

 

7 

 Химия, биология пәні 

мұғалімдері арасында «Ізденіс 

жолы» тақырыбындағы облыстық 

үздік сабақ байқауы 

(шаруашылық есеп) 

 

Областной конкурс на лучший 

урок среди учителей химии, 

биологии «Путь поиска» 

(хозрасчетный) 

ақпан  

 

 

февраль 

Диплом, 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

Дипломы, 

информация  на 

сайт 

Ж.М. Әнеш,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования  

 

8 

Бастауыш класс мұғалімдері 

арасында «Жаңартылған 

мазмұнды үлгілі сабақ жоспары» 

облыстық сырттай байқауы  

(шаруашылық есеп) 

 

Областной заочный конкурс  

«Лучший план урока по 

обновленному содержанию» 

среди учителей начальных 

классов (хозрасчетный) 

ақпан  

 

 

февраль  

Диплом, 

сертификат, 

сайтқа ақпарат 

 

 

Дипломы, 

сертификаты  

участникам, 

материал на 

сайт 

С.О.Жубаева,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования  

 

9 

А.Бартоның 115-жылдығына орай 

«Балалар әдебиетінің ғажайып 

әлемі» атты облыстық сырттай  

конкурсы (шаруашылық есеп) 

 

Областной конкурс к 115– летию 

со дня рождения  А.Барто 

ақпан 

 

 

 

 

 февраль 

 

Диплом, 

сертификат 

Информация на 

сайт 

 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

А.М. Наренова,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 
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«Удивительный мир детской 

литературы» (хозрасчетный) 

 

 

 

10 

«Өзін-өзі тану» пәні мұғалімдері 

арасында пәндік олимпиада 

(шаруашылық есеп) 

 

 

Предметная олимпиада среди 

учителей самопознания 

(хозрасчетный) 

ақпан  

 

 

февраль 

Диплом, 

сертификат, 

сайтқа ақпарат 

 

Дипломы, 

сертификаты  

участникам, 

материал на 

сайт 

С.О.Жубаева,     

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования  

 

11 

«Көркем еңбек»  кәсіби 

байқаулардың жеңімпаздарының  

ашық ұйымдастырылған оқу 

қызметі (№6 мектеп)  

  

Открытые  занятия  победителей 

профессиональных конкурсов  по 

предмету «Художественный 

труд» (№6 школа)   

ақпан  

 

 

февраль 

Қатысушы  

сертификаты, 

Диплом 

Сайтқа ақпарат 

 

Сертификаты, 

Дипломы 

Информация на 

сайт 

Б.С.Туржанова, 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

12 «Қарапайым математикалық 

ұғымдарды қалыптастыруда  

оқушылардың логикалық ойлау 

қабілетін дамыту» облыстық 

шебер класы 

 

Областной мастер-класс 

«Развитие логического мышления 

школьников по формированию 

элементарных математических 

представлений» 

наурыз  

 

 

 

 

 

март  

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

Сертификат 

участника 

Информация  на 

сайт 

К.Ж.Байсейтова,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

 

13 

«Бастауыш сынып  

оқушыларының зерттеу 

дағдыларын қалыптастыру 

жолдары» облыстық  шебер-класс 

 (Иманиязова Сара Советовна - 

Ақтөбе қаласы  №69 жалпы орта 

білім беретін мектебінің 

бастауыш сынып  мұғалімі) 

 

Областной мастер-класс «Пути 

формирования исследовательских 

навыков младших школьников» 

(Иманиязова С.С.,                                                                              

учитель начальных классов 

средней школы №69 г.Актобе) 

наурыз     

мамыр       

 

 

 

 

 

 

март    

май  

Сайтқа  ақпарат 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 

Информация на 

сайт 

Сертификат 

С.О.Жубаева,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

 

14 

 «Зайырлылық және дінтану 

негіздері курсының үздік 

мұғалімі - 2021» облыстық 

сайысы 

наурыз 

  

март 

Диплом, 

сертификат, 

сайтқа ақпарат 

А.А.Искендирова, 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 
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Областной конкурс «Лучший 

учитель курса «Светскость и 

основы религиоведения - 2021" 

 Дипломы, 

сертификаты , 

материал на 

сайт 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образовани 

 

15 

"Қазақ тілі мен әдебиеті 

сабақтарында оқу мақсатына 

жетелейтін әрекеттер" 

тақырыбында қазақ тілі мен 

әдебиеті пәні облыстық 

ассоциация жетекшісі 

Б.Т.Базарғалиеваның шебер-

класы 

 

Мастер-класс Базаргалиевой 

Б.Т.,руководителя областной 

Ассоциации по казахскому языку 

и литературе: «Действия ведущие 

к цели обучения на уроках 

казахского языка и литературы"  

наурыз 

 

 

 

 

 

 

март   

Сайтқа, 

әлеуметтік 

желіге ақпарат 

 

 

 

 

Информация  на 

сайт, 

социальную 

сеть 

Қ.И.Куразова,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

 

16 

«Үздік педагог-2019» 

республикалық байқауының 

жеңімпазы, Ақтөбе қаласы №9 

ОМГ бастауыш сынып мұғалімі, 

шебер-педагог 

Т.В.Михайлованың «Сабақты 

зерттеу және ұйымдастыру 

арқылы мұғалімнің кәсіби дамуы» 

тақырыбындағы облыстық шебер-

класының 1-отырысы 

 

1-ое заседание областного мастер-

класса победителя 

республиканского конкурса 

«Лучший педагог-2019», учителя 

начальных классов СШГ №9 г. 

Актобе, педагога-мастера 

Михайловой Т.В. на тему 

«Профессиональное развитие 

учителя через организацию 

проведение исследования   урока" 

наурыз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март   

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

участника, 

информация на 

сайт 

С.О.Жубаева,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

 

17 

«Абай шығармаларын жаһандану 

жағдайында жаңаша оқыту» 

облыстық шығармашылық 

шеберхананың жұмысы аясында 

семинар-тәжірибе ( жетекшісі: 

А.И. Бактыгулов - №69 ОМ қазақ 

тілі мен әдебиеті пәнінің 

мұғалімі) 

Семинар-практикум в рамках 

работы областной творческой 

мастерской "Изучение 

наурыз 

 

 

 

 

 

 

 

март   

Сайтқа, 

әлеуметтік 

желіге ақпарат 

 

 

 

 

 

информация на 

сайт, 

социальную 

сеть 

Қ.И.Куразова,  

 Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 



29 
 

произведений Абая в условиях 

глобализации" (руководитель: 

Бактыгулов А. И.,учитель 

казахского языка и литературы 

СШ №69) 

 

18 

«Оқу процесіне жобаларды енгізу 

арқылы бастауыш сынып 

оқушыларының зерттеу 

дағдыларын дамыту» облыстық 

шығармашылық шеберхана 

жұмысының отырысы (жетекшісі: 

А.Х.Байбусинова-Ақтөбе қаласы 

№28 орта мектебінің бастауыш 

сынып  мұғалімі)  

  

Заседание областной творческой 

мастерской «Развитие 

исследовательских навыков у 

младших школьников через 

внедрение проектов в учебный 

процесс» (руководитель: 

Байбусинова А.Х. –учитель 

начальных классов СШ №28 

г.Актобе) 

наурыз 

мамыр  

 

 

 

 

 

 

 

март 

май  

Сайтқа  ақпарат 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

Информация на 

сайт 

сертификат 

С.О.Жубаева,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

 

19 

 «Дифференциалды білім беру: 

оңтайлы және кемшіл жақтары» 

орыс тілі мен әдебиет пәнінің 

мұғалімдері облыстық дөңгелек 

үстел  

 

Областной круглый стол учителей 

русского языка и литературы:  

«Дифференцированное обучение: 

плюсы и минусы»  

наурыз 

 

 

 

март 

Диплом, 

сертификат, 

сайтқа ақпарат 

 

 

Дипломы, 

сертификаты  

участникам, 

материал на 

сайт 

А.М.Наренова  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

 

20 

 «Сауат ашу негіздері: оқытудың 

ерекшеліктері мен тиімді 

әдістері» мектепалды даярлық 

тәрбиешілеріне арналған шебер- 

класс 

 

Мастер-класс «Обучение  

грамоте: особенности и 

эффективные методы обучения» 

для воспитателей  предшколы 

наурыз 

 

 

 

 

март 

Сайтқа ақпарат 

 

  

 

 

информация на 

сайт 

М.Т. Мурзагулова, 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

 

21 

«Жаңашыл білім беру 

жағдайында сын тұрғысы 

технологиясы арқылы 

оқушылардың шығармашылық 

қабілетін дамыту» 

шығармашылық 

шеберханасының отырысы 

наурыз 

 

 

 

 

 

Сайтқа, 

әлеуметтік 

желіге ақпарат 

 

 

 

 

Қ.И.Куразова,  

 Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 
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(жетекшісі: Ж.Ж.Юсупова - 

Ақтөбе қаласы №3 ОМ қазақ тілі 

мен әдебиеті пәні мұғалімі)  

 

Заседание творческой мастерской 

«Развитие творческих 

способностей учащихся через 

критические технологии в 

условиях обновленного 

содержания  образования" 

(руководитель: Юсупова Ж. Ж.-

учитель казахского языка и 

литературы СШ №3 г. Актобе) 

 

 

 

март 

 

информация на 

сайт, 

социальную 

сеть 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

 

22 

Бастауыш сынып мұғалімдері 

арасында пәндік олимпиада 

(шаруашылық есеп) 

 

Предметная олимпиада среди 

учителей начальных классов 

(хозрасчётный)  

наурыз,   

қазан 

 

март, 

октябрь 

Диплом, 

сертификат, 

сайтқа ақпарат 

 

Дипломы, 

сертификаты  

участникам, 

материал на 

сайт 

С.О.Жубаева, 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования  

 

23 

«Үздік педагог - 2020» 

республикалық байқауының 

жеңімпазы, Ақтөбе қаласы №60 

орта мектебінің тарих пәнінің 

мұғалімі, тарих ғылымының 

магистрі Тобылбаев Еркин 

Темиржановичтің «Тарих 

сабақтарында критериалды 

бағалауды жүргізудің 

ерекшеліктері» шебер-класы 

 

«Особенности проведения 

критериального оценивания на 

уроках истории» - мастер-класс 

Тобылбаева Еркина 

Темиржановича, победителя 

республиканского конкурса 

"Лучший педагог-2020», учителя 

истории средней школы №60 

г.Актобе, магистра исторических 

наук 

наурыз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март  

Сайтқа, 

әлеуметтік 

желіге ақпарат 

 

 

 

 

 

 

 

Информация  на 

сайт, 

социальную 

сеть 

А.А.Искендирова,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

 

 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

 

24 

Химия, биология пәндері 

мұғалімдері арасында пәндік 

олимпиада (шаруашылық есеп) 

 

 

 

Предметная олимпиада среди 

учителей химии, биологии 

(хозрасчетный) 

наурыз  

қазан   

 

 

 

март  

октябрь  

Диплом, 

сертификат, 

сайтқа ақпарат 

 

 

Дипломы, 

сертификаты  

участникам, 

Г.К.Нукеева,  

Ж.М. Әнеш,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 
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материал на 

сайт 

 

25 

Көркем еңбек пәні мұғалімдеріне 

арналған «Қолөнер ерекшеліктері 

– эстетикалық талғам негіздері» 

шығармашылық байқауы  

 

Творческий конкурс для учителей 

художественного труда «Қолөнер 

ерекшеліктері – эстетикалық 

талғам негіздері» 

наурыз 

 

 

 

 

март 

Қатысушы  

сертификаты, 

Диплом 

Сайтқа ақпарат 

 

Сертификаты, 

Дипломы 

Информация на 

сайт 

Б.Туржанова, 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

 

26 

Дене шынықтыру, АӘТД пәні 

мұғалімдері арасында пәндік 

олимпиада (шаруашылық есеп) 

 

 

Предметная олимпиада среди 

учителей физической культуры и 

НВТП (хозрасчетный) 

наурыз, 

 қазан 

 

 

 

март, 

октябрь 

Диплом, 

сертификат, 

сайтқа ақпарат 

 

Дипломы, 

сертификаты  

участникам, 

материал на 

сайт 

Н.Е.Танирбергенов, 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

 

27 

Мектепке  дейінгі ұйым 

педагогтеріне арналған облыстық  

педагогикалық олимпиада 

(шаруашылық есеп) 

 

Областная педагогическая  

олимпиада для педагогов  

дошкольного  образования 

(хозрасчетный) 

сәуір 

қараша  

 

 

 

апрель  

ноябрь  

Диплом, 

сертификат 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

Дипломы, 

сертификаты 

информация  на 

сайт 

М.Т. Мурзагулова, 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

 

28 

Қазақ тілі мен әдебиеті пәні 

мұғалімдері арасында пәндік 

олимпиада (шаруашылық есеп) 

 

Предметная олимпиада среди 

учителей казахского языка и 

литературы (хозрасчетной)  

сәуір 

қазан  

 

 

апрель  

октябрь  

Диплом, 

сертификат, 

сайтқа ақпарат 

 

Дипломы, 

сертификаты  

участникам, 

материал на 

сайт 

Қ.Куразова, 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

 

29 

География пәні бойынша 

педагогикалық олимпиада 

(шаруашылық есеп) 

  

 

Педагогическая олимпиада по 

географии (хозрасчетный) 

сәуір  

қазан  

 

 

 

апрель 

октябрь  

Диплом, 

сертификат, 

сайтқа ақпарат 

 

Дипломы, 

сертификаты  

участникам, 

материал на 

сайт 

Н.Е.Танирбергенов, 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

 

30 

Ақтөбе қаласының ағылшын тілі 

мұғалімдерінің 

қауымдастығымен бірлесіп 

сәуір  

 

 

Сайтқа, 

әлеуметтік 

желіге ақпарат 

Қ.И.Куразова,  



32 
 

ағылшын тілі мұғалімдерінің 

облыстық форумы  

 

Областной форум учителей 

английского языка совместно с 

Ассоциацией учителей 

английского языка г.Актобе 

 

 

апрель  

 

 

Информация  на 

сайт, 

социальную 

сеть 

 Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

 

31 

 Балабақша, мектепалды даярлық   

тәрбиешілеріне арналған «Сауат 

ашу негіздері бойынша үздік 

ҰОҚ» атты облыстық  қашықтан  

байқауы 

 

Областной  дистанционный   

конкурс:  «На  лучшую разработку 

ОУД по обучению грамоте» для  

воспитателей детских садов и 

предшколы 

сәуір  

 

 

 

 

апрель 

Диплом, 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

Дипломы, 

информация  на 

сайт 

М.Т.Мурзагулова, 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

 

32 

 «Өзін-өзі тану пәнінің үздік сабақ 

жоспары» облыстық сырттай 

байқауы 

 

    

 

Областной заочный конкурс  

«Лучший план урока по 

самопознанию» 

сәуір  

 

 

 

 

апрель 

«Ақтөбе 

ұстазы» 

газетіне мақала, 

сайтқа ақпарат 

 

Информация на 

сайт, статья в 

газету «Ақтөбе 

ұстазы» 

С.О.Жубаева, 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования  

 

33 

Тарих және құқық негіздері 

пәндері бойынша педагогикалық 

олимпиада (шаруашылық есеп) 

  

Педагогическая олимпиада по 

истории и основам права 

(хозрасчетный) 

 

сәуір  

казан   

 

 

апрель  

октябрь   

Диплом, 

сертификат, 

сайтқа ақпарат 

 

Дипломы, 

сертификаты  

участникам, 

материал на 

сайт 

А.А.Искендирова,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

 

34 

Ағылшын тілі пәні мұғалімдері 

арасында пәндік олимпиада 

(шаруашылық есеп) 

 

Предметная олимпиада среди 

учителей английского языка 

(хозрасчетный) 

сәуір  

казан   

 

 

апрель  

октябрь   

Диплом, 

сертификат, 

сайтқа ақпарат 

 

Дипломы, 

сертификаты  

участникам, 

материал на 

сайт 

Қ.И.Куразова, 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

 

35 

Дене шынықтыру пәнінен 

сырттай «Үздік сабақ үлгісі» 

облыстық байқауы (шаруашылық 

есеп)  

 

Дистанционный конкурс 

«Лучший урок» 

сәуір  

 

 

 

апрель  

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

 

 

Н.Е.Танирбергенов, 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 
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преподавателей  физической 

культуры (хозрасчетный) 

Сертификат, 

информация на 

сайт 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования  

 

36 

«География пәнінен үздік сабақ» 

қашықтан облыстық байқауы 

(шаруашылық есеп) 

 

Областной дистанционный 

конкурс «Лучший урок 

географии» (хозрасчетный) 

мамыр  

 

 

 

май  

 

Қатысушы 

сертификаты, 

Диплом 

Сайтқа ақпарат 

Сертификаты, 

Дипломы 

Информация на 

сайт 

Н.Е.Танирбергенов, 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

 

37 

«Үздік педагог-2019» 

республикалық байқауының 

жеңімпазы, Ақтөбе қаласы №9 

ОМГ бастауыш сыныпмұғалімі, 

шебер-педагог 

Т.В.Михайлованың «Сабақта 

оқытудың белсенді әдістері-

оқушылардың ынтасын арттыру 

шарттарының бірі» 

тақырыбындағы облыстық шебер-

класының 2-отырысы 

 

2-ое заседание областного мастер-

класса Михайловой Т.В., учителя 

начальных классов СШГ №9 г. 

Актобе, педагога-мастера, 

победителя республиканского 

конкурса «Лучший педагог-2019» 

«Активные методы обучения на 

уроках –одно из условий 

повышения мотивции учащихся» 

мамыр  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май  

 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

участника, 

информация на 

сайт 

С.О.Жубаева, 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

 

38 

ШЖМ мектеп директорларының 

орынбасарларына арналған  

дөңгелек үстел: «Жаңартылған 

білім беру жағдайында шағын 

жинақты мектепті дамыту»  

 

 Круглый стол для заместителей 

директоров школ: «Развитие 

МКШ в условиях обновленного 

содержания образования»  

мамыр  

 

 

 

 

май  

 

Қатысушы  

сертификаты, 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

Сертификаты, 

Информация на 

сайт 

Б.С.Туржанова 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

 

39 

 «STEAM білім беру арқылы 

ұлттық тәрбие беру жолдары» 

облыстық шығармашылық 

шеберханасының жұмысын 

қорытындылау бойынша көркем 

еңбек пәні мұғалімдеріне 

арналған «Озық тәжірибе-ортақ 

қазына» облыстық семинары  

мамыр  

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

Сайтқа  ақпарат 

 

 

 

 

 

Сертификат 

Б.С Туржанова,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 
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Областной семинар учителей 

художественного труда «Озық 

тәжірибе - ортақ қазына» в рамках  

подведения итогов работы 

областной творческой мастерской 

«Пути национального воспитания 

через STEAM образование»  

май  

 

Информация на 

сайт 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

 

40 

Мектеп  мұғалімдері  арасында 

«Өзін-өзі тану  пәнінің үздік 

мұғалімі-2021» облыстық 

байқауы  (облыстық салалық білім 

және ғылым қызметкерлері 

кәсіптік одағының 

демеушілігімен) 

  

Областной конкурс среди 

учителей общеобразовательных 

школ «Лучший учитель по 

самопознанию-2021»  (при 

поддержке областного комитета 

профсоюзов работников 

образования и науки) 

мамыр  

 

 

 

 

 

май  

 

Қатысушы  

сертификаты, 

Диплом 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

Сертификаты, 

Дипломы 

Информация на 

сайт 

С.О.Жубаева,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования  

 

41 

Исатай Тайманұлының 230 

жылдығы мен Әлихан 

Бөкейханның 155 жылдығына 

орай «Азаттықты аңсаған 

күрескерлер»  дөңгелек үстелі 

 

Круглый стол в честь 230-летия 

Исатая Тайманова и 155-летия 

Алихана Бокейхана на тему 

«Азаттықты аңсаған күрескерлер»  

қыркүйек  

 

 

 

 

 

сентябрь  

Сайтқа, 

әлеуметтік 

желіге ақпарат 

 

 

 

Информация  на 

сайт, 

социальную 

сеть 

А.А.Искендирова,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

42 Алғашқы әскери және 

технологиялық  

дайындық пәнінен «Үздік сабақ 

үлгісі» атты облыстық байқау 

(шаруашылық есеп) 

 

Дистанционный  конкурс 

«Лучший урок» преподавателей 

НВТП (хозрасчетный) 

қыркүйек  

 

 

 

 

 

сентябрь  

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

 

 

Сертификат, 

информация на 

сайт 

Н.Е.Танирбергенов, 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования  

   43 

 

Химия, биология пәні мұғалімдері 

арасында «Заманауи сабақ – 

мұғалімнің кәсіби өсуінің 

көрсеткіші» тақырыбындағы 

шығармашылық байқауы 

(шаруашылық есеп) 

 

Областной творческий конкурс 

среди учителей химии и биологии 

қыркүйек  

 

 

 

 

 

 

сентябрь  

Диплом, 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

Дипломы, 

информация  на 

сайт 

Г.К. Нукеева,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 



35 
 

«Современный урок – показатель 

профессионального роста 

учителя» (хозрасчетный) 

 

44 

Кәсіби байқаулар 

жеңімпаздарының  ашық  

ұйымдастырылған оқу қызметі 

 

Показательные открытые занятия  

победителей профессиональных 

конкурсов 

қазан  

 

 

 

октябрь 

 

 

 сайтқа ақпарат 

 

 

 

информация на 

сайт 

М.Т.Мурзагулова,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

 

45 

Ақтөбе қаласы Новый орта 

мектебінің география пәні 

мұғалімі Ж.Ж.Исағалиевтың 

«Жаратылыстану пәнінен 

практикалық жұмысты тиімді 

ұйымдастыру жолдары» атты 

облыстық шебер - класының 

отырысы 

 

Заседание областного мастер-

класса учителя географии Новой 

средней школы г. Актобе 

Исагалиева Ж. Ж.: «Пути 

эффективной организации 

практической работы по 

естествознанию»  

қазан  

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

Сертификат 

Сайтқа  ақпарат 

 

 

 

 

 

 

Сертификат  

Информация на 

сайт 

 

Н.Е.Танирбергенов, 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

 

46 

Ағылшын тілі пәні мұғалімдері 

арасында "Best English video 

lesson" видеосабақ байқауы  

 

Конкурс видеоуроков среди 

учителей английского языка "Best 

English video lesson" - лучший 

видео урок 

қазан  

 

 

 

октябрь 

 

 

Сайтқа, 

әлеуметтік 

желіге ақпарат 

 

информация на 

сайт, 

социальную 

сеть 

Қ.И.Куразова,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

 

47 

«Үздік педагог-2020» 

республикалық байқауының 

жеңімпазы С.Ө.Қалбектің 

"География пәні сабақтарында 

оқу мақсатына жетелейтін 

әрекеттер"  облыстық шебер 

класы  

 

Областной мастер-класс Калбек 

С.О., победителя 

республиканского конкурса 

«Лучший педагог-2020» 

«Действия ведущие к цели 

обучения на уроках географии» 

қазан  

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

Сертификат 

участника 

Информация  на 

сайт 

Н.Е. 

Танирбергенов,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

 

48 

Бейнелеу өнері, көркем еңбек 

пәндері мұғалімдеріне арналған 

қазан  

 

 

Қатысушы  

сертификаты, 

Диплом 

Б.С.Туржанова, 
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«Менің өнерім – шығармашылық 

шабыт көзі» байқауы 

 

Конкурс учителей 

изобразательного исскуства, 

художественного труда «Мое 

искусство – источник творческого 

вдохновения» 

 

 

 

октябрь 

Сайтқа ақпарат 

 

Сертификаты, 

Дипломы 

Информация на 

сайт 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

 

49 

Республикалық «Үздік Ресурстық 

орталық» байқауының облыстық 

кезеңін ұйымдастырып өткізу 

 

Организация и проведение 

областного этапа 

республиканского конкурса 

«Лучший ресурсный центр»  

қазан  

 

 

 

 

октябрь 

 

 

Қатысушы  

сертификаты, 

Диплом 

Сайтқа ақпарат 

 

Сертификаты, 

Дипломы 

Информация на 

сайт 

Б.С.Туржанова, 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

 

50 

 «Күрделі есептерді шығару 

жолдары» жас математик-

мамандарға арналған шебер класс 

 

Мастер класс для молодых 

математиков «Методы решения 

сложных задач» 

қазан  

 

 

 

октябрь 

 

 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

 

Сертификат, 

информация на 

сайт 

Г.Ж.Байсейтова,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

51 «Үздік педагог-2019» 

республикалық байқауының 

жеңімпазы, Ақтөбе қаласы №23 

орта мектеп-лицейінің қазақ тілі 

мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 

Албаева Тамара Габитовнаның 

«Қазақ тілі мен әдебиеті 

сабақтарында критериалды 

бағалауды жүргізудің 

ерекшеліктері» шебер-класы  

 

«Особенности проведения 

критериального оценивания на 

уроках казахского языка и 

литературы»  мастер-класс 

Албаевой Тамары Габитовны, 

победителя республиканского 

конкурса "Лучший педагог-2019», 

учителя казахского языка и 

литературы средней школы-лицея 

№23 г. Актобе  

қараша  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь  

Сайтқа, 

әлеуметтік 

желіге ақпарат 

 

 

 

 

 

 

 

Информация  на 

сайт, 

социальную 

сеть 

Қ.И.Куразова, 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

 

 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

52 «Үздік тарих пәні мұғалімі-2020» 

облыстық байқауы (облыстық 

салалық білім және ғылым 

қызметкерлері кәсіптік одағының 

демеушілігімен) 

 

қараша  

 

 

 

 

 

Қатысушы 

сертификаты, 

сайтқа, 

әлеуметтік 

желіге ақпарат 

 

А.А.Искендирова,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 
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Областной конкурс «Лучший 

учитель истории-2020» (при 

поддержке областного комитета 

профсоюзов работников 

образования и науки) 

ноябрь Сертификат, 

информация на 

сайт, 

социальную 

сеть 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

 

53 

«Көркем әдебиет арқылы кыз 

балаларга тәрбие берудің рөлі" 

№31 ОМ қазақ тілі мен әдебиеті 

пәні мұғалімі, «Шолпы» 

клубының жетекшісі 

О.Идирисованың шебер-класы  

 

Мастер-класс Идирисовой О., 

учителя казахского языка и 

литературы СШ №31,  

руководителя клуба «Шолпы» 

«Роль воспитания детей через 

художественную литературу»   

қараша  

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

Сайтқа, 

әлеуметтік 

желіге ақпарат 

 

 

 

 

Информация  на 

сайт, 

социальную 

сеть 

Қ.И.Куразова,  

 Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

 

54 

«Сейте разумное, доброе, 

вечное!» атты  облыстық 

қашықтық эссе байқауы (орыс 

ақыны Н.А.Некрасовтың  200 -

жылдығына орай) (шаруашылық 

есеп)  

 

Областной дистанционный 

конкурс эссе «Сейте разумное, 

доброе, вечное!» (к 200 – летию со 

дня рождения русского поэта 

Н.А.Некрасова) (хозрасчетный) 

қараша  

 

 

 

 

 

ноябрь 

Диплом, 

сертификат, 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

Дипломы, 

сертификаты  

участникам, 

материал на 

сайт 

А.М.Наренова,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

 

55 

«Үздік математика пәні мұғалімі-

2020» облыстық байқауы 

(облыстық салалық білім және 

ғылым қызметкерлері кәсіптік 

одағының демеушілігімен) 

 

Областной конкурс «Лучший 

учитель математики-2020» (при 

поддержке областного комитета 

профсоюзов работников 

образования и науки) 

қараша  

 

 

 

 

 

ноябрь 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

Сертификат, 

информация на 

сайт 

Г.Ж.Байсейтова,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

 

56 

Ағылшын тілі пәні мұғалімдері 

арасында «AELTA   OLYMPIAD 

2021» олимпиадасы  

 

Олимпиада учителей английского 

языка «AELTA   OLYMPIAD 

2021» 

қараша  

 

 

 

ноябрь 

Диплом, 

сертификат, 

сайтқа ақпарат 

 

Дипломы, 

сертификаты  

участникам, 

материал на 

сайт 

Қ.И.Куразова,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 
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57 

  "Үздік дене шынықтыру 

мұғалімі"  дене шынықтыру пәні 

мұғалімдеріне арналған  байқау 

 

 

Конкурс для учителей 

физической культуры  "Лучший 

учитель физической культуры"  

қараша  

 

 

 

 

ноябрь 

Сайтқа ақпарат 

дипломдар 

 

 

 

Информация на 

сайт, 

дипломы 

Н.Танирбергенов, 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

 

5. Тақырыптық және кешенді зерделеу,  әдістемелік көмек беру 

Тематические и комплексные изучения, оказание методической помощи 

1 «Өзін-өзі тану» рухани-

адамгершілік бағдарламасы 

аясында негізгі білім  беру 

ұйымдарымен  жұмыс  және 

әдістемелік көмек көрсету» 

 

Оказание методической помощи  

организациям образования в 

рамках программы духовно-

нравственного воспитания  

предмета «Самопознание» 

жыл 

бойы 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

Анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

Справка, 

методические 

рекомендации 

С.О.Жубаева,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования  

2 «Өзін-өзі тану» рухани-

адамгершілік бағдарламасы 

аясында негізгі білім  беру 

ұйымдарындағы тәрбие жүйесін 

ұйымдастырудың сапасына 

мониторинг жүргізу және 

әдістемелік қолдау көрсету» 

(Бөбек ҰҒПСО ұсынымы 

бойынша)    

 

Проведение мониторинга в 

рамках духовно-нравственного 

воспитания предмета 

«Самопознание» в организациях 

образования  (по рекомендациям  

ННПООЦ «Бобек») 

жарты 

жылдық 

сайын 

 

 

 

 

 

по 

полугоди

ям 

Анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

 

Справка, 

методические 

рекомендации 

С.О.Жубаева,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования  

3 Халықаралық зерттеулерді 

өткізуге дайындық жұмыстарын 

ұйымдастыру, өткізу 

 

Организационные работы по 

подготовке и проведению 

международных исследований 

бекітілге

н кесте 

бойынша 

 

по 

утвержде

нному 

графику 

Анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

Справка, 

методические 

рекомендации 

Г.К.Нукеева,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

 

4 Мектепке дейінгі ұйымдардың 

және жалпы білім беретін 

мектептердің жекелеген пәндері 

бойынша әдістемелік құралдар 

мен ұсыныстар әзірлеу  

жыл 

бойы 

 

 

 

Әдістемелік 

құралдар 

 

 

 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 
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Разработка методических 

пособий и рекомендации по 

предметам общеобразовательных 

школ, дошкольных организаций 

 

 

в течение 

года 

 

Методические 

пособий 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

5 «Педагог зерттеуші», «Педагог-

шебер» біліктілік санаттарына 

аттестатталушы педагогтердің 

электронды портфолиосына 

сараптама жүргізу 

 

Проведение экспертизы 

электронного портфолио 

аттестуемых педагогов на 

квалификационные категории 

"Педагог-исследователь", " 

Педагог-мастер» 

маусым, 

қараша 

 

 

 

 

 

июнь, 

ноябрь 

Сараптамалық 

кеңес 

қорытындысын

ың хаттамасы 

 

 

Протокол 

экспертной 

комиссии 

Г.К.Нукеева,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі,  

 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования, 

6  Жаңадан тағайындалған жалпы 

білім беретін орта мектеп 

директорларының оқу-тәрбие 

процесіне басшылық жасау 

жағдайын зерделеу, әдістемелік 

көмек көрсету  

 

Изучение состояния организации 

учебно-воспитательного процесса 

вновь назначенных директоров 

общеобразовательных школ, 

оказание методической помощи 

тоқсан 

сайын 

(бекітілге

н кесте 

бойынша

) 

 

по 

квартала

м (по 

утвержде

нному 

графику) 

Анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

 

Справка, 

методические 

рекомендации 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі,  

 

 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

7 Байғанин ауданы шағын жинақты 

мектептерінде біріктірілген 

сабақтардың берілуін зерделеу 

және әдістемелік көмек көрсету 

 

Изучение и оказание 

методической помощи по 

проведению интегрированных 

занятий в малокомплектных 

школах Байганинского района  

наурыз 

 

 

 

 

март 

Анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

Справка, 

методические 

рекомендации 

Б.С Туржанова, 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

8 Алға ауданы мектептерінде 

қоғамдық-гуманитарлық 

бағытындағы пәндердің берілуін 

зерттеу және әдістемелік көмек 

көрсету 

 

Изучение состояния 

преподавания предметов 

гуманитарного цикла с оказанием 

методической помощи в 

общеобразовательных школах 

Алгинского района  

наурыз  

 

 

 

 

 

март 

 

Анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

Справка, 

методические 

рекомендации 

А.М. Наренова,  

Қ.И.Куразова,  

А.А.Искендирова,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі  

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 
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9 Хромтау ауданындағы  бастауыш 

мектептерінің әдістемелік 

бірлестіктерінің жұмысын 

зерделеу, әдістемелік көмек беру. 

 

Изучение работы методических 

объединений учителей  

начального звена  Хромтауского  

района и оказание методической 

помощи. 

сәуір  

 

 

 

 

апрель  

Анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

Справка, 

методические 

рекомендации 

С.О.Жубаева,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования  

10 Ырғыз ауданы мектептерінде 

жаратылыстану-математика 

бағытындағы пәндердің берілуін 

зерттеу және әдістемелік көмек 

көрсету  

 

Изучение состояния 

преподавания предметов 

естественно-математического 

цикла с оказанием методической 

помощи в общеобразовательных 

школах Иргизского района 

мамыр 

 

 

 

 

 

май  

Анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

Справка, 

методические 

рекомендации 

Г.К.Нукеева, 

Г.Ж.Байсейтова, 

Ж.М.Әнеш,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

  

11 Темір ауданының МДҰ дене 

шынықтыру  және жазғы  

сауықтыру жұмыстарын  

ұйымдастыру  жағдайын  зерделеу  

және  әдістемелік көмек  көрсету 

 

Изучение и оказание 

методической  помощи в 

организации летне-

оздоровительной  работы  и 

физического воспитания  детей в 

ДО Темирского района 

маусым  

 

 

 

 

 

 

июнь  

 

 

 

 

Анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

 

Справка, 

методические 

рекомендации 

М.Т.Мурзагулова, 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі,  

 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования,  

12 Мартөк ауданындағы шағын 

жинақты мектептерде оқу-тәрбие 

ерекшеліктері мен нәтижелерін 

зерделеу 

 

Изучение эффективности и 

результативности организации 

учебно-воспитательной работы в 

МКШ Мартукского района 

қазан  

 

 

 

 

октябрь  

Анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

Справка, 

методические 

рекомендации 

Б.С.Туржанова, 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

13 Ойыл  ауданы мектептерінде 

қоғамдық-гуманитарлық 

бағытындағы пәндердің берілуін 

зерттеу және әдістемелік көмек 

көрсету 

 

Изучение состояния 

преподавания предметов 

гуманитарного цикла с оказанием 

қазан  

 

 

 

 

октябрь 

 

Анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

Справка, 

методические 

рекомендации 

А.М. Наренова,  

Қ.И.Куразова,  

А.А.Искендирова,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі  

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 
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методической помощи в 

общеобразовательных школах 

Уилского района  

14 Шалқар ауданының МДҰ-ның  

оқу-тәрбие үрдісі  жағдайын 

зерделеу және әдістемелік көмек  

көрсету 

 

Изучение  состояния  

воспитательно-образовательного  

процесса в ДО  Шалкарского  

района 

қараша 

 

 

ноябрь  

Анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар 

Справка, 

методические 

рекомендации 

М.Т.Мурзагулова,  

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

Отдел дошкольного 

и общего среднего 

образования 

 

 

2. Инклюзивтік білім беру және тәрбие бөлімі 

Отдел инклюзивного образования и воспитания 

 

 Өтілетін шаралар атауы  

Наименования  мероприятия 

 

Мерзімі 

Сроки 

исполне 

ния 

Қорытындыла

у 

Формаза 

вершения 

Жауаптылар 

Ответственные 

 

1. Облыстық және республикалық семинарлар, конференциялар және отырыстар 

Областные и республиканские семинары, конференции и заседания 

1 «Балалар арасындағы 

құқықбұзушылықтың алдын алуда 

тәрбиелеу субъектілерінің 

серіктестігі» атты онлайн 

тәртібіндегі облыстық семинар  

  

Областной семинар в on-lain 

режиме «Взаимодействие 

субъектов воспитания в 

профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних» 

қаңтар 

 

 

 

 

 

    январь 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

Информация на 

сайт 

А.М.Наренова,  

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

 

2 «Кемел адам» жобасы аясында: 

«Жеке тұлғаның психикалық 

денсаулығы мен өзін-өзі тану» 

педагог-психологтарға арналған  

семинар-практикум 

 

Семинар-практикум для педагогов- 

психологов: «Самораскрытие и 

психическое здоровье личности» 

қаңтар 

 

 

 

 

 

январь 

Ұсыныстар 

Қатысушы 

сертификаты 

сайтқа ақпарат 

 

Рекомендации 

Сертификат 

участника 

Информация на 

сайт 

А.А.Тоқсанбаева, 

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

3 Инклюзивті білім беретін 

педагогтарға арналған тұрақты 

жұмыс істейтін ғылыми-

практикалық семинар «Инклюзивті 

жағдайда мүмкіндігі шектеулі 

балаларды  психологиялық-

педагогикалық  сүйемелдеуді 

ұйымдастыру»  

квартал 

сайын 

 

 

 

 

 

 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

 

П.А.Жайлыбаева,  

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 
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Постоянно-действующий научно-

практический  семинар  

«Организация психолого-

педагогического  сопровождения  

детей с ООП в условиях 

инклюзива» 

ежекварт

ально 

 

Сертификат 

участника 

Информ.  на 

сайт 

Рекомендации 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

 

4 «Ойдың матрицасы – балалар 

қызметінің әр алуан түрлерін 

ұйымдастырудағы озық 

педагогикалық технологияларды 

қолдану» облыстық семинар – 

практикум(ПДТ балаларға арналған 

облыстық арнайы түзету мектеп – 

балабақшасының базасында) 

 

«Матрица идей – использование 

инновационных педагогических 

технологий в организации 

различных видов детской 

деятельности» (на базе областной 

специальной коррекционной 

школы-сад для детей с ЗПР) 

қаңтар  

 

 

 

 

 

 

 

январь 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

 

Сертификат 

участника 

Информ.  на 

сайт 

Рекомендации 

П.А Жайлыбаева,  

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

 

 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

 

5 ZOOM арқылы вебинар, 

Ақтөбе облысында Окелер Одағы 

қызметінің презентациясы 

 

Вебинар -презентация 

деятельности ӘкелерОдағы в 

Актюбинской области 

(посредством платформы ZOOM) 

қаңтар  

 

 

 

январь  

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

Информация на 

сайт 

А.М.Наренова,  

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

6 «Дебаттар: теориядан тәжірибеге» 

облыстық дөңгелек үстел 

 

 

Областной круглый стол «Дебаты: 

от теории к практике» 

қаңтар 

 

 

 

январь 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

Рекомендации 

Информация на 

сайт 

А.М.Наренова,  

Инклюзивті білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

7 «Дебат: сындарлы диалог 

арқылытұрақты даму» 

облыстықоқыту семинары 

 

Областной обучающий семинар 

«Дебаты: устойчивое развитие 

посредством конструктивного 

диалога» 

 

қаңтар 

 

 

 

январь 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

Информация на 

сайт 

Рекомендации 

А.М.Наренова,  

Инклюзивті білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

8 Жаңадан тағайындалған мектеп 

директорының ТІЖО «Білім беру 

мекемелеріндегі тәрбие жұмысын  

қаңтар 

қыркүйек 

 

Қатысушы 

сертификаты. 

Сайтқа ақпарат 

А.М.Наренова,  



43 
 

жоспарлау пәрменділігі» облыстық 

семинар-кеңесі (шаруашылық есеп) 

 

Областной семинар - консультация 

«Эффективное планирование 

воспитательной работы в 

образовательной организации» для 

вновь назначенных заместителей 

директора по воспитательной 

работе  

(хозрасчетный) 

 

 

 

январь 

сентябрь 

Ұсыныстар 

 

 

 

Сертификат 

участника 

Информация на 

Рекомендации 

сайт 

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

 

9 On-line тәртібіндегі облыстық 

конференция «Балаларға қосымша 

білім беру аймақтық дамудың 

инновациялық ресурсы ретінде: 

дәстүрлер, тәжірибе, жаңару» 

(шаруашылық есеп) 

 

Областная конференция в режиме 

on-line«Дополнительное 

образование детей как 

инновационный ресурс 

регионального развития: традиции, 

опыт, обновление» (хозрасчетный) 

ақпан 

наурыз  

 

 

 

 

февраль 

март 

 

Сертификат.  

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

Рекомендации 

Сертификат.  

Информация на 

сайт 

А.М.Нарегеева,  

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

 

 

Отдел 

инклюзивногообраз

ования и 

воспитания 

 

10 Облыстық оку семинар «Тәрбие 

жұмыстарының белсенді әдіс-

тәсілдерін шағын жинақты 

мектептерде 

 қолдану» (шаруашылық есеп) 

 

Областной обучающий семинар 

«Использование  активных методов 

и приемов в воспитательном 

процессе малокомплектных школ» 

(хозрасчетный) 

ақпан 

 

 

 

 

февраль 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

Сертификат 

участника. 

Информ.  на 

сайт 

Рекомендации. 

А.М. Наренова, 

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

11 «Класс жетекшілер мен интернат 

тәрбиешілер жұмысын 

ұйымдастырудың әдістемелік 

негіздері» облыстық семинар 

(шаруашылық есеп) 

 

Областной семинар "Методические 

основы организации работы 

классных руководителей и 

воспитателей 

интернатов"(хозрасчетный) 

ақпан 

 

 

 

 

 

февраль 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

Сертификат 

участника 

Информ.  на 

сайт 

Рекомендации 

Н.Жалғас, 

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

12 «Жалпы білім беру ұйымдарындағы 

инклюзивті білім беруді жүзеге 

асырудағы  психологтің қызметі» 

облыстық семинары (шаруашылық 

есеп) 
 

ақпан 

 

 

 

 

февраль 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

П.А. Жайлыбаева,  

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 
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Роль психолога в реализации 

инклюзивного образования в 

общеобразовательных учреждениях 

(хозрасчетный) 

Сертификат 

участника 

Информ.  на 

сайт 

Рекомендации 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

 

13  «Моббинг және Буллинг» олармен 

күресу жолдары» атты оқыту 

семинары(шаруашылық есеп) 

 

Обучающий семинар«Моббинг и 

Буллинг»способы борьбы с ними» 

(хозрасчетный) 

ақпан 

 

 

 

 

февраль 

 

Ұсыныстар 

Қатысушы 

сертификаты 

 

Рекомендации 

Сертификат 

участника 

А.А.Тоқсанбаева, 

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

14 «Заманауи логопедия: теориядан 

практикаға» семинар – практикум 

(шаруашылық есеп) 

 

Семинар – практикум 

«Современная логопедия: от 

теории к практике» (хозрасчетный) 

  наурыз 

 

 

 

март 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

Сертификат 

участника 

Информ.  на 

сайт 

рекомендации 

П.А. Жайлыбаева,  

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

 

15 «Кемел адам» жобасы аясында: 

 «Мектептегі әлеуметтік 

педагогқызметінің түрлері мен 

әдістері» тақырыбындағы 

әлеуметтік педагогтарға арналған 

семинар-практикум. 

 

Семинар-практикум для 

социальных педагогов: «Формы и 

методы работы социального 

педагога в школе»  

 

   наурыз 

 

 

 

 

 

 

март 

Ұсыныстар 

Қатысушы 

сертификаты 

сайтқа ақпарат 

 

 

Рекомендации 

Сертификат 

участника 

информ.на сайт 

А.А.Тоқсанбаева, 

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

16 Ақтөбе облысы мектептерінде 

«Саналы Әке», «Әке тәрбиесі» 

тренингтерін өткізу 

 

Проведение тренингов «Саналы 

Әке»,  «Әкетәрбиесі»  школах 

Актюбинской области 

 

наурыз, 

мамыр, 

қыркүйек

желтоқса

н 

 

март, 

май, 

сентябрь,

- декабрь  

 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

Информация на 

сайт 

Рекомендации 

А.М.Наренова,  

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

17 Білім бөлімінің қосымша білім 

беру ұйымдарымен жұмыс 

жүргізетін әдіскерлері мен 

Балаларға қосымша білім беру 

ұйымдары директорының  оқу ісі 

жөніндегі орынбасарларына 

арналған «Қосымша білім беруде 

сәуір 

 

 

 

 

 

 

Сертификат.  

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

 

А.М.Нарегеева  

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 
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әдістемелік қызметті ұйымдастыру: 

жаңа бағыт, ізденіс, нәтиже» атты 

облыстық оқыту семинар 

 

Областной обучающий семинар 

«Организация методической 

деятельности в дополнительном 

образовании: новое направление, 

поиск, результат» для методистов 

отдела образования и заместителей 

директоров по учебной работе 

организаций дополнительного 

образования  

 

 

 

апрель  

 

 

 

Сертификат.  

Информация 

 на сайт 

Рекомендации 

 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

 

18 «Инклюзивті білім берудің ерекше 

білім беру қажеттіліктері бар 

балалардың білім алу құқығын 

жүзеге асырудың аспектілері» 

семинар-кеңес  

 

Семинар-совещание «Аспекты 

инклюзивного образования как 

реализация прав детей с особыми 

образовательными потребностями 

на образование»  

сәуір 

 

 

 

 

апрель 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

Сертификат 

участника 

Информ.  на 

сайт 

Рекомендации 

П.А Жайлыбаева,  

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

19 «Мұғалімнің педагогикалық әдіс -

тәсілдері мен шығармашылық 

шеберлігі» облыстық  сырттай 

конференция (шаруашылық есеп) 

 

Областная конференция (заочная) 

«Педагогические приемы и 

творческое мастерство 

учителя»(хозрасчетный) 

сәуір 

 

 

 

 

апрель 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

 

Сертификат 

участника 

Информ.  на 

сайт 

Н.Жалғас, 

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

20 «Ата-аналарға психологиялық 

тәуелділігі бар жасөспірімдердің 

«Мен бейнесі»» атты педагог-

психологтар мен әлеуметтік 

педагогтарға арналған семинар – 

практикум (шаруашылық есеп) 

 

Семинар-практикум для педагогов-

психологов и социальных 

педагогов: «Образ Я» подростков, 

психологически зависимых от 

родителей»(хозрасчетный) 

сәуір 

 

 

 

 

 

 

апрель 

Ұсыныстар 

Қатысушы 

сертификаты 

 

 

 

 

Рекомендации 

Сертификат 

участника 

А.А.Тоқсанбаева, 

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

21 «Адам өміріндегі эмоцияның рөлі 

мен түрлері» атты педагог-

психологтарға арналған семинар-

тренинг.  

 

мамыр  

 

 

 

 

май  

 

Ұсыныстар 

Қатысушы 

сертификаты 

 

Рекомендации 

Сертификат 

участника 

А.А.Тоқсанбаева, 

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

Отдел 

инклюзивного 
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Семинар-тренинг для педагогов-

психологов: «Виды и роль эмоций в 

жизни человека» 

образования и 

воспитания 

22  «Жалпы білім беру ұйымдарында 

инклюзивті білім беруді 

ұйымдастыруды әдістемелік 

бағыттау» семинар-практикум) 
 

«Методическое сопровождение 

организации инклюзивного 

образования в 

общеобразовательных школах» 

семинар-практикум  

мамыр 

  

 

 

 

май 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

Сертификат 

участника 

Информ.  на 

сайт 

Рекомендации 

П.А.Жайлыбаева,  

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

 

23 «Ерекше білім  беру қажеттілігі бар 

балалар мен жасөспірімдерге 

кешенді психологиялық-

медициналық-педагогикалық көмек 

көрсетуді ұйымдастыру» семинар-

практикумы (Ақтөбе облыстық 

арнайы (оңалту) орталығы) 

 

Семинар-практикум «Организация 

комплексной психолого-медико-

педагогической помощи детям и 

подросткам с особыми 

образовательными потребностями» 

( на базе  Актюбинского 

областного специального 

(реабилитационного) центра 

 

мамыр 

 

 

 

 

 

 

 май 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

 

Сертификат 

участника 

Информ.  на 

сайт 

Рекомендации 

П.А. Жайлыбаева,  

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

 

 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

 

24 Тамыз педагогикалық  кенесіне 

дайындық жұмыстары,  секциялар 

ұйымдастыру 

 

Подготовка и проведение 

августовского педагогического 

совещания и  секций 

тамыз 

 

 

 

август 

Бағдарлама, 

ұсыныстар 

 

 

Программа, 

рекомендации 

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

25 «Ерекше білім беру қажеттілігі 

балаларға арналған жаңартылған 

мазмұндағы оқу бағдарламаларын 

енгізу» білім бөлімінің әдіскерлері, 

директордың орынбасарлары, 

жалпы білім беретін мектептердің 

мұғалімдері семинар-кеңесі 

 

Семинар-консультация «Внедрение  

обновленных учебных программ 

для детей с особыми 

образовательными потребностями» 

для специалистов, методистов 

отделов  образования, заместителей 

тамыз  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

август 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

 

 

Сертификат 

участника 

Информ.  на 

сайт 

Рекомендации 

П.А Жайлыбаева,  

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

 

 

 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 
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директоров, учителей 

общеобразовательных школ   

26 «Класс жетекшілердің кәсіби 

шеберлігі – тәрбие жұмысының 

сапасын көтеру негізі»  дөңгелек 

үстел 

 

Круглый стол «Профессиональное 

мастерство классных 

руководителей – важнейшее 

условие повышения качество 

воспитательной работы» 

тамыз 

 

 

 

август 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

Сертификат 

участника 

Информ.  на 

сайт 

Рекомендации 

Н.Жалғас, 

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

27 «Оқушының әлеуметтенуіндегі  

отбасының ықпалы» атты педагог-

психологтар мен әлеуметтік 

педагогтарға арналған семинар-

практикум.(шаруашылық есеп) 

 

Семинар-практикум «Влияние 

семьи на социализацию 

школьника» 

(для педагогов-психологов и 

социальных педагогов, 

хозрасчетный) 

қыркүйек 

 

 

 

 

сентябрь  

Ұсыныстар 

Қатысушы 

сертификаты 

 

 

 

Рекомендации 

Сертификат 

участника 

А.А.Тоқсанбаева, 

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

28  «Диагноз - БЦС:  себебі, түзету – 

дамыту жұмыстары, алдын – алу 

шаралары» атты облыстық семинар 

- практикум 

 

Областной семинар-практикум 

«Диагноз - ДЦП:  причины, 

коррекционно – развивающая  

работа, профилактика» 

қыркүйек 

 

 

 

 

сентябрь 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

Сертификат 

участника 

Информ.  на 

сайт 

Рекомендации 

П.А. Жайлыбаева  

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі  

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

 

29 Қосымша білім беру ұйымының 

педагогтарына арналған «Қосымша 

білім беру ұйымының жүйелілігі – 

балалардың щығармашылық 

қабілеттерін дамыту» атты 

облыстық семинар-практикум   

 

Областной семинар – практикум 

для педагогов дополнительного 

образования «Система 

дополнительного образования, как 

одно из условий развития 

творческих способностей 

учащихся»  

қазан 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

Ұсыныстар 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

Сертификат 

участника 

Информация на 

сайт 

Рекомендации 

А.М.Нарегеева,  

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

 

 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

 

30 «Инклюзивті білім беруге заманауи 

көзқарас» конференциясы 

(шаруашылық есеп) 

 

 қазан 

 

 

 

Қатысушы 

сертификаты 

Жинақ 

 

П.А. Жайлыбаева, 

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 
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Конференция «Современный 

взгляд на инклюзивное 

образование» (хозрасчетный) 

 

октябрь 

Сертификат 

участника 

сборник 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

31 «Сендіру өнері»диалог алаңы  

 

 

Диалоговая площадка «Искусство 

убеждать» 

 

қазан  

 

 

октябрь 

Сайтқа ақпарат 

 

 

Информация на 

сайт 

А.М.Наренова,  

Инклюзивті білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

32 «Кемел адам» жобасы аясында: 

 «Дарынды балалардың 

психологиялық ерекшеліктері» 

атты педагог-психологтарға 

арналған семинар-практикум. 

 

Семинар-практикум для педагог-

психологов: «Психологические 

особенности одаренных детей» 

қазан  

 

 

 

 

 

октябрь  

Ұсыныстар 

Қатысушы 

сертификаты 

 

 

 

Рекомендации 

Сертификат 

участника 

А.А.Тоқсанбаева, 

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

33 Облыстық әкелер слеті 

 

 

Областной слет отцов 

 

қазан  

 

 

октябрь 

 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

Информация на 

сайт 

Рекомендации 

А.М.Наренова,  

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

34 «Жеке тұлғаға бағытталған тәрбие 

жағдайында класс сағатын мен 

сыныптан тыс шараларды дайындау 

және өткізу технологиясы» 

облыстық семинар 

 

Областной семинар «Технология 

подготовки и проведения классных 

часов и внеклассных мероприятий в 

условиях личностно-

ориентированного воспитания»  

қараша 

 

 

 

 

 

ноябрь 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

Рекомендации 

Сертификат 

участника 

Информ.  на 

сайт 

Н.Жалғас, 

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

35 
Арнайы (коррекциялық) 

мекемелерінің  аттестатталушы 

педагог қызметкерлеріне арналған 

облыстық семинар-практикумы 

 

Областной семинар – практикум   

для аттестуемых педагогических 

работников   специальных 

(коррекционных) организаций 

образования 

қараша 

 

 

 

 

ноябрь 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

Сертификат 

участника 

Информ.  на 

сайт 

Рекомендации 

П.А Жайлыбаева,  

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 
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36 «Кемел адам» жобасы аясында: 

 «Жасөспірімдердің психологиялық 

мәселелері және құрдастарымен 

эмоционалдық қарым-қатынасы» 

атты педагог-психологтарға 

арналған семинар-практикум. 

 

Семинар-практикум для педагог-

психологов: «Эмоциональные 

отношения со сверстниками и 

психологические проблемы 

подростков» 

қараша 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь  

Ұсыныстар 

Қатысушы 

сертификаты 

 

 

 

 

Рекомендации 

Сертификат 

участника 

А.А.Тоқсанбаева, 

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

37 Ақтөбе облысы білім беру 

ұйымдарындағы «Бірыңғай ата-ана 

сағаты» жиналысына әдістемелік 

сүймелдеу.   

Методическое сопровождение  «Час 

родителей» в образовательных 

учреждениях Актюбинской области 

жыл 

бойы 

 

 

 

 

в течение 

года 

      Ұсыныстар 

 

 

 

 

Рекомендации 

 

А.А.Тоқсанбаева, 

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

38 «Оқушылардың 

психологиясындағы жасерекшелік 

дағдарысы» атты педагог-

психологтар мен әлеуметтік 

педагогтарға арналған семинар-

практикум.(шаруашылық есеп) 

 

Семинар-практикум «Возрастные 

психологические кризисы 

школьников» (для педагогов-

психологов и социальных 

педагогов: хозрасчетный) 

желтоқса

н 

 

 

 

 

 

декабрь  

Ұсыныстар 

Қатысушы 

сертификаты 

 

 

 

Рекомендации 

Сертификат 

участника 

А.А.Тоқсанбаева, 

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

2. Облыстық жоспарлардың (жобалар) жүзеге асырылуы 

Реализация  областных планов (проектов) 

1 «Тәлімгерлер жолымен» облыстық 

шығармашылық жоба 

(педагогикалық- психологиялық -

медициналық жоба) 

 

Областной проект «Тәлімгерлер 

жолымен» (педагогико-психолого-

медицинский проект) 

жыл 

бойы 

 

 

 

в течение 

года 

Хаттама 

Сайтқа ақпарат 

 

Протокол 

заседания 

Информ.  на 

сайт 

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

 

2 «Жас Ұлан» біріңғай балалар мен 

жасөспірімдер ұйымының 

тәлімгерлеріне арналған «Тәлімі мол 

тәлімгер» жобасы 

 

Областной проект «Тәлімі мол 

тәлімгер» (спецпроект для вожатых 

организации «Жас Улан») 

жыл 

бойы 

 

 

в течение 

года 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

Информ.  на 

сайт 

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

 

 

Отдел 

инклюзивного 
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образования и 

воспитания 

3 «Кемел адам» облыстық 

шығармашылық жоба 

 

 

 

Областной проект«Кемел адам» 

жыл 

бойы 

 

 

в течение 

года 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

Информ.  на 

сайт 

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

4 Жас дефектолог мектебі (ЖДМ) 

 

 

 

Школа молодого дефектолога 

(ШМД) 

тоқсан 

сайын 

 

ежекварт

ально 

Хаттама 

Сайтқа ақпарат 

 

Протокол 

заседания 

Информ.  на 

сайт 

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

 

5 «Ақтөбе облысы бойынша жастар 

мен балаларға  қашықтан  оқыту 

мен тәрбие беру» жобасынын 

аясында: 

-Қашықтан оқыту тәртібінде 

ұйымдастырылатын ата-аналар 

жиналыстары; 

- Ақтөбе облысы бойынша 

қашықтан оқыту форматында 

оқушы-класс жетекші- ата-анамен 

өткізілетін психологиялық қызмет 

жұмысы жоспарының орындалуы. 

 

Проект«Дистанционное обучение и 

воспитание учащихся Актюбинской 

области»: 

- подпроект «Родительский час»; 

-Психологическое сопровождение 

работы «ученик – классный 

руководитель - родители»   

жыл 

бойы 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информ.  на 

сайт 

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

6 «Рухани жаңғыру» бағдарламасы 

аясында «Қоғам құндылығы» 

арнайы жобасы аясында: 

- «Дәстүр мен ғұрып» арнайы 

жобасы; 

-«Құқықтық мәдениет» арнайы 

жобасы; 

-«Үнем – қоғам қуаты» арнайы 

жобасы; 

- «Еңбек – елдің мұраты» арнайы 

жобасы 

 

жыл 

бойы 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информ.  на 

сайт 

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

 

 

 

 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 
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Областной спецпроект «Қоғам 

құндылығы»в рамках программы 

«Рухани жаңғыру»: 

- спецпроект «Дәстүр мен ғұрып»; 

-спецпроект «Құқықтық мәдениет»; 

-спецпроект«Үнем – қоғам қуаты»; 

- спецпроект«Еңбек – елдің 

мұраты» 

7 «Мектеп – оқушы- ата-ана» 

тәрбиенің әдістемелік навигатор 

 

 

Методический навигатор 

воспитания «Школа- ученик - 

родители» 

 

жыл 

бойы 

 

 

 

в течение 

года 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

Информ.  на 

сайт 

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

8 «Педагог зерттеуші», «Педагог-

шебер» біліктілік санаттарына 

аттестатталушы педагогтердің оқу-

әдістемелік құралдары мен 

авторлық  бағдарламаларына 

сараптама жүргізу  

 

Экспертиза авторских программ, 

учебно-методических пособий, 

претендентов  на 

квалификационные категории 

«Педагог-исследователь», 

«Педагог-мастер» 

Кесте 

бойынша 

 

 

 

 

по 

отдельно

му 

графику 

Сараптамалық 

отырыстың  

хаттамасы 

 

 

 

Протокол 

заседания 

экспертной 

группы  

 

 

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

3.Аудандарға және білім беру ұйымдарына шығып өткізілетін педагогикалық өзекті 

мәселелерге арналған облыстық шаралар 

Мероприятия по проблемам образования, проводимых с выездом в районы и в 

организации образования 

1  Қосымша білім беру ұйымдаының 

педагогтарына және жалпы білім 

беретін мектептердің музыка пәні 

мұғалімдеріне арналған  

«Жаңартылған білім беру 

жағдайында қосымша білім беруді 

дамыту» атты облыстық оқыту 

семинар (Байғанин ауданы)    

 

Областной обучающий семинар для 

педагогов организаций 

дополнительного образования и 

учителей музыки 

общеобразовательных школ 

«Развитие дополнительного 

образования в условиях 

обновленного содержания 

образования» (Байганинского 

район)  

ақпан 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

  Сертификат, 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

 

 

 

Сертификат, 

Информация на 

сайт 

Рекомендации 

   А.М.Нарегеева,  

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

 

 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

 



52 
 

2 «Күйзелістік қысым. Күйзелісті 

төмендету тәсілдері» педагог-

психологтарға, класс жетекшілерге, 

әлеуметтік педагогтарға арналған 

облыстық семинар-практикум»  

( Шалқар ауданы) (шаруашылық 

есеп) 

 

Областное семинар практикум для 

педагог-психологов, классных 

руководителей, социальных 

педагогов «Стрессовое напряжение. 

Способы снятия 

стресса»(Шалкарский район) 

(хозрасчетный) 

наурыз 

 

 

 

 

 

 

март 

Қатысушы 

сертификаты  

Ұсыныстар 

 

 

 

 

 

Сертификат 

участника 

Рекомендации 

А.А.Тоқсанбаева,  

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

3 «Тәрбие жұмысының нәтижелілігін 

талдау әдістемесі» тақырыбында 

Әйтеке би ауданында класс 

жетекшілер, тәрбиешілер мен аға 

тәлімгерлерге арналған   семинар-

практикум (шаруашылық есеп) 

 

Семинар-практикум для классных 

руководителей, воспитателей и 

старших вожатых Айтекебийского 

района на тему «Методика 

проведения анализа результатов 

воспитательной 

работы"(хозрасчетный) 

сәуір 

 

 

 

 

 

 

апрель 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

Сертификат 

участника 

Информация на 

сайт 

Рекомендации 

Н.Жалғас,  

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

4 «Білім беру ұйымдарындағы 

патриоттық тәрбие: әдіс-тәсілдері, 

даму болашағы» тақырыбында 

оқыту семинары (Әйтеке би 

ауданы)  

 

Обучающий семинар 

«Патриотическое воспитание в 

организациях образования: формы, 

методы, перспективы» 

(Айтекебийский район)  

сәуір 

 

 

 

 

 

апрель  

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

Сертификат 

участника 

Информация на 

сайт 

Рекомендации 

А.М. Наренова, 

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

5 Оқыту семинары: Ерекше білім 

беру  қажеттіліктері бар балаларды 

инклюзивті оқытуды 

ұйымдастыру» (Қобда ауданы, 

шаруашылық есеп негізінде)  

 

 

 

 

Обучающий семинар « 

Организация обучения  детей с 

особыми образовательными 

сәуір 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

Қатысушы 

сертификаты 

Сертификат 

участника  

Білім беру 

мекемелерінің 

педагогтарымен 

мамандарына 

кеңес беру 

 

Оказание 

консультативно

П.А Жайлыбаева,  

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі  

 

 

 

 

 

 

Отдел 

инклюзивного 
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потребностями в 

общеобразовательных школах, 

реализующих инклюзивное 

образование» (Кобдинский район, 

на хозрасчетной основе) 

й помощи 

педагогам и 

специалистам  

образования и 

воспитания 

 

6 Қосымша білім беру ұйымдаының 

педагогтарына және жалпы білім 

беретін мектептердің музыка пәні 

мұғалімдеріне арналған  

«Жаңартылған білім беру 

жағдайында қосымша білім беруді 

дамыту» атты облыстық оқыту 

семинар (Әйтеке би  ауданы ) 

(шаруашылық есеп) 

 

Областной обучающий семинар 

для педагогов организаций 

дополнительного образования и 

учителей музыки 

общеобразовательных школ 

«Развитие дополнительного 

образования в условиях 

обновленного содержания 

образования» (Айтекебийский 

район) (хозрасчетный) 

   сәуір 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

  Сертификат, 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

 

 

 

Сертификат, 

Информация на 

сайт 

Рекомендации 

 А.М.Нарегеева,  

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

 

 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

 

7 Оқыту семинары: Ерекше білім 

беру  қажеттіліктері бар балаларды 

инклюзивті оқытуды 

ұйымдастыру» ( Ойыл ауданы, 

шаруашылық есеп негізінде)  

 

 

Обучающий семинар « 

Особенности обучения  детей с 

особыми образовательными 

потребностями в 

общеобразовательных школах, 

реализующих инклюзивное 

образование» ( Уилский  район, на 

хозрасчетной основе) 

мамыр 

 

 

 

 

 

 

май 

Қатысушы 

сертификаты 

Білім беру 

мекемелерінің 

педагогтарымен 

мамандарына 

кеңес беру 

Сертификат 

участника  

Оказание 

консультативно

й помощи 

педагогам, 

специалистам  

П.А. Жайлыбаева,  

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі  

 

 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

 

8 Ырғыз ауданында класс 

жетекшілерімен  өткізілетін 

семинар-практикумы «Отбасына 

бала тәрбиесіне көмек ретінде ата-

аналарға психологиялық-

педагогикалық көмек және қолдау 

көрсету жолдары»  

 

Семинар-практикум для классных 

руководителей  Иргизского района 

«Организация образовательного 

родительского всеобуча на базе 

мамыр  

 

 

 

 

 

 

май 

 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

 

Сертификат 

участника 

А.М.Наренова,  

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 
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образовательных организаций по 

оказанию помощи семье в 

воспитании детей» 

Информация на 

сайт 

Рекомендации 

9 «Мектеп оқушыларының 

жасөспірімдік психологиялық 

дағдарыстары» педагог-

психологтарға, класс жетекшілерге, 

әлеуметтік педагогтарға арналған 

облыстық семинар-практикум  

(Байғанин ауданы)  

 

Областное семинар практикум для 

педагогов-психологов, классных 

руководителей, социальных 

педагогов «Возрастные 

психологические кризисы у 

школьников» (Байганинский район) 

мамыр 

 

 

 

 

 

 

май 

Қатысушы 

сертификаты  

 

 

 

 

 

Сертификат 

участника  

А.А.Тоқсанбаева,  

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

10 Ойыл ауданында класс 

жетекшілері, интернат 

тәрбиешілері мен  балалар 

ұйымының аға тәлімгерлеріне 

арналған семинар-практикумы 

«Білім берудің заманауи моделін 

іске асыру жағдайында тәрбие 

үдерісін ұйымдастырып, жүргізу 

ерекшеліктері»  

 

Семинар-практикум «Особенности 

организации и проведения 

воспитательного процесса в 

условиях реализации современной 

модели образования» для классных 

руководителей, воспитателей 

интернатов и старших вожатых 

детских организаций Уилского 

района  

қыркүйек 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

 

Сертификат 

участника 

Информация на 

сайт 

Рекомендации 

Н.Жалғас,  

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

 

 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

11 Мәртөк ауданында класс 

жетекшілері, интернат 

тәрбиешілері мен  балалар 

ұйымының аға тәлімгерлеріне 

арналған семинар «Тәрбие 

жұмысын ұйымдастыру формалары 

тәрбие беруде мақсатқа жету жолы 

ретінде» 

 

Семинар для классных 

руководителей, воспитателей 

интернатов и старших вожатых 

детских организаций Мартукского 

района «Формы организации 

воспитательной работы как 

қазан 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

Сертификат 

участника 

Информация на 

сайт 

Рекомендации 

Н.Жалғас,  

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 
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средство достижения 

воспитательной цели» 

12 «Балаларға қосымша білім беру 

ұйымдарының және жалпы білім 

беретін музыка пәні 

педагогтарының шығармашылығын 

дамытудағы заманауи әдіс-

тәсілдер» атты облыстық оқыту 

семинар (Темір  ауданы )   

 

Областной обучающий семинар 

«Современные методы и приемы  

развития творчества учителей 

музыки общеобразовательных 

школ и организаций 

дополнительного образования " 

(Темирского района)  

қазан 

 

 

 

 

 

 

октябрь  

Ұсыныстар 

  Сертификат, 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

Сертификат, 

Информация на 

сайт 

Рекомендации 

А.М.Нарегеева,  

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

 

13 «Балалардың вербалды және 

вербалды емес қарым-қатынас 

түрлері» 

педагог-психологтарға, класс 

жетекшілерге, әлеуметтік 

педагогтарға арналған облыстық 

семинар-практикум  (Ойыл ауданы) 

 

Областной семинар практикум для 

педагогов-психологов, классных 

руководителей, социальных 

педагогов 

«Вербальная и невербальная формы 

общения детей» (Уилский район) 

 

қазан 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

Қатысушы 

сертификаты  

Ұсыныстар 

 

 

 

 

 

Сертификат 

участника 

Рекомендации 

А.А.Тоқсанбаева,  

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

14 «Балаларға қосымша білім беру 

ұйымдарының және жалпы білім 

беретін музыка пәні 

педагогтарының шығарма- 

шылығын дамытудағы заманауи 

әдіс-тәсілдер» атты облыстық 

оқыту семинар (Ойыл  ауданы )   

 

Областной обучающий семинар 

«Современные методы и приемы  

развития творчества учителей 

музыки общеобразовательных 

школ и организаций 

дополнительного образования " 

(Уилский района) 

қараша 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

Ұсыныстар 

Сертификат, 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

Сертификат, 

Информация на 

сайт 

Рекомендации 

А.М.Нарегеева,  

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

 

15 Облыстық мектеп интернат 

тәрбиешілері мен  балалар 

ұйымының аға тәлімгерлеріне 

арналған «Заманауи 

технологияларды тәрбие 

желтоқса

н 

 

 

 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

Н.Жалғас,  

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 
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процесінде тиімді қолдану» атты 

облыстық семинар  

 

Областной семинар "Эффективное 

использование современных 

технологий в воспитательном 

процессе"для воспитателей 

областных школ-интернатов и 

старших вожатых детских 

организаций  

 

 

декабрь 

 

 

Сертификат 

участника 

Информация на 

сайт 

Рекомендации 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

4.Облыстық, республикалық, халықаралық деңгейдегі байқаулар, шебер-кластар, 

сабақтар, көрмелер, дөңгелек үстелдер, форумдар, слеттер 

Конкурсы, мастер-классы, уроки, выставки, круглые столы, форумы, слеты, 

областного, республиканского, международного уровней 

1 «Балаларға қосымша білім беру 

ұйымдарының педагогтарының 

шығармашылығын дамытудағы 

заманауи әдіс-тәсілдер» 

тақырыбында шеберлік-сынып 

сағаттары 

 

Мастер-класс на тему: 

«Современные методы и приемы в 

развитии творчества педагогов 

организаций дополнительного 

образования» 

 қаңтар-

желтоқса

н 

 

 

 

 

январь- 

декабрь 

Сертификат, 

Сайтқа ақпарат 

 

       

 

 

Сертификат, 

информация на 

сайт 

А.М.Нарегеева,  

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

 

2 «Мектептегі құқықбұзушылықтың 

алдын алу Кеңесі 

құқықбұзушылықтың алдын алу 

үдерісінің  пәрменділігін  

қамтамасыз етуші орган ретінде.  Іс-

тәжірибе. Мәселелер, шешу 

жолдары» атты облыстық дөңгелек 

үстел 

 

Областной круглый стол 

«Школьный Совет как орган 

обеспечения эффективности 

процесса профилактики 

правонарушений. Из опыта работы. 

Проблемы, пути решения»  

 

наурыз 

 

 

 

 

 

 

март 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

 

 

Информация на 

сайт 

А.М.Наренова,  

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

 

 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

 

3  Тәуелсіздіктің 30 жылдығына 

арналған «Менің үздік класс 

сағатым» облыстық байқау 

 

Областной конкурс «Мой лучший 

классный час", посвященный 30-

летию Независимости РК 

 

наурыз 

 

 

 

март 

Дипломдар  

Сайтқа ақпарат 

 

 

Дипломы 

Информация на 

сайт 

Н.Жалғас, 

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

4 «Үздік дефектолог- 2021»  наурыз 

 

Қатысушы 

сертификаты 

П.А Жайлыбаева,  
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облыстық сайысы 

(шаруашылықесеп негізінде)  

 

Областной конкурс «Лучший 

дефектолог -  2021» 

(хозрасчетный) 

 

 

март 

 

 

Диплом,  

сертификатучас

тника 

 

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі  

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

 

5 Балаларға қосымша білім беру 

ұйымдарының педагогтарына және  

жалпы білім беретін мектептердің 

музыка пәні мұғалімдеріне 

арналған  «Ең үздік әдістемелік 

құрал-2021» облыстық қашықтан 

байқауы   (шаруашылық есеп) 

 

Областной дистанционный конкурс 

«Лучшее методическое пособие -

2021» для учителей 

дополнительного образования 

детей и учителей музыки 

общеобразовательных школ. 

(хозрасчетный) 

наурыз  

 

 

 

 

 

 

 

март  

Сертификат, 

      Дипломдар  

Сайтқа ақпарат 

 

       

 

 

 

Дипломы 

Информация на 

сайт 

 А.М.Нарегеева,  

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

 

6 Арнайы білім беру педагогтарына 

арналған облыстық олимпиада 

(Ақтөбе облыстық есту және көру 

қабілетінде бұзылыстары бар 

балаларға арналған облыстық 

арнайы «мектеп-интернат-

колледж» кешені) 

(шаруашылықесеп негізінде)  

 

Областная  олимпиада для 

педагогов специального 

образования  

(Актюбинский областной 

специальной комплекс «школа-

интернат-колледж» для детей с 

нарушениями слуха и зрения) 

(хозрасчетный)  

наурыз 

 

 

 

 

 

 

 

март 

Қатысушы 

сертификаты 

 

 

 

 

 

 

Диплом,  

сертификат 

участника 

П.А.Жайлыбаева,  

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі  

 

 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

 

7 Қосымша білім беру ұйымдары 

педагогтарына арналған  облыстық 

олимпиада (шаруашылықесеп 

негізінде) 

 

 

Областная олимпиада для 

педагогов дополнительного 

образования (хозрасчетный) 

наурыз 

 

 

 

 

март 

Қатысушы 

сертификаты 

 

 

 

Диплом,  

сертификат 

участника 

А.М.Нарегеева,  

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

 

8 Психологтар мен әлеуметтік 

педагогтарға арналған облыстық 

наурыз 

 

Қатысушы 

сертификаты 

А.А.Тоқсанбаева, 

Инклюзивтік білім 
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олимпиада (шаруашылық есеп 

негізінде) 

 

 

Областная олимпиада для 

психологов, социальных педагогов 

(хозрасчетный) 

 

 

 

 

  март 

 

 

 

Диплом,  

сертификат 

участника 

беру және тәрбие 

бөлімі 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

9 «Педагог-психолог портфолиосы» 

жас психологтардың кәсіби 

шеберлігінің сырттай облыстық 

байқауы (шаруашылықесеп 

негізінде) 

 

Конкурс профессионального 

мастерства «Портфолио молодого 

педагога-психолога» (заочный) 

(хозрасчетный) 

мамыр 

 

 

 

 

май 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

 

Сертификат 

участника 

Информ.на сайт 

А.А.Тоқсанбаева,  

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

10 «Жас Ұланның жаңа жобасы» 

облыстық үздік жобалар мен 

идеялар байқауы  

 

 

Областной конкурс лучших 

проектов и идей «Новый проект 

«Жас Улан»  

мамыр 

 

 

 

май 

Дипломдар  

Сайтқа ақпарат 

 

 

Дипломы 

Информация на 

сайт 

Н.Жалғас, 

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

 Балаларға қосымша білім беру 

ұйымдарының жас педагогтарына 

арналған «Үздік жас маман -2021» 

облыстық байқауы  

 

Областной конкурс среди молодых 

педагогов организаций 

дополнительного образования 

детей «Лучший молодой педагог 

дополнительного образования -

2021» 

мамыр  

 

 

 

 

май   

 

Сертификат, 

      Дипломдар  

Сайтқа ақпарат 

 

 

Дипломы 

Информация на 

сайт 

А.М.Нарегеева,  

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

 

11 «Менің үздік сабақ жоспарым» 

облыстық презентациялар байқауы 

(шаруашылық есеп) 

 

Областной конкурс презентаций 

«Мой лучший план урока» 

(хозрасчетный) 

маусым 

 

 

 

июнь 

Дипломдар  

Сайтқа ақпарат 

 

 

Дипломы 

Информация на 

сайт 

Н.Жалғас, 

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

12 «Балаларға қосымша  білім беру 

мекемесінде әдістемелік жұмысты 

жандандыру арқылы қосымша білім 

беру ұйымдарының жас  

педагогтардың кәсіби 

шеберліктерін арттыру» атты  

облыстық семинар  

маусым  

 

 

 

 

 

 

Сертификат, 

Сайтқа ақпарат 

 

       

 

 

 

А.М.Нарегеева,  

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 
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(шаруашылық есеп) 

 

Областной обучающий семинар 

"Повышение профессионального 

мастерства молодых педагогов 

путем активизации методической 

работы организаций 

дополнительного образования. 

(хозрасчетный) 

 

июнь  

 

Сертификат, 

Информация на 

сайт 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

 

13 «Директордың тәрбие жұмысы 

бойынша үздік орынбасары - 2021» 

атты облыстық байқау  

 

Областной конкурс «Лучший 

заместитель директора по 

воспитательной работе -2021» 

қазан 

 

 

 

октябрь 

Дипломдар  

Сайтқа ақпарат 

 

 

Дипломы 

Информация на 

сайт 

А.М.Наренова,  

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

14 «Шеберлер қаласы:ата-бабамыздың 

мұрасын сақтаймыз және 

дамытамыз» өлкетану сәндік-

қолданбалы шығармашылығы 

көрмесі сырттай байқау  

 

Заочный конкурс -выставка 

краеведческого декоративно-

прикладного творчества «Город     

мастеров:сохраним и развиваем 

наследие предков»  

 

қыркүйік 

қазан  

 

 

 

 

сентябрь 

октябрь 

Дипломдар  

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

Дипломы 

Информация на 

сайт 

А.М.Нарегеева,  

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

 

15 «Әлеуметтік педагог - 2021» 

әлеуметтік педагогтарға арналған 

облыстық байқауы 

 

 

Конкурс профессионального 

мастерства «Социального педагог - 

2021» для соцпедагогов 

қазан 

 

 

 

 

октябрь 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

 

 

Сертификат 

участника 

Информ.на сайт 

А.А.Тоқсанбаева,  

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

16 «Білім беру ұйымдарындағы тәрбие 

жұмысы: теория және тәжірибе» 

облыстық класс жетекшілер слеті 

 

Областной слет классных 

руководителей «Воспитательная 

работа в организациях 

образования: теория и практика" 

 

 

қараша 

 

 

 

ноябрь 

Дипломдар  

Сайтқа ақпарат 

 

 

Дипломы 

Информация на 

сайт 

Н.Жалғас, 

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

17 «Жас психолог-2021» облыстық 

байқауы  

 

 

қараша 

 

 

 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

 

А.А.Тоқсанбаева,  

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

https://translate.yandex.kz/translator/Kazakh-Russian
https://translate.yandex.kz/translator/Kazakh-Russian
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Областной конкурс «Молодой 

психолог – 2021»  

 

ноябрь 

Сертификат 

участника 

Информ.на сайт  

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

18 Облыстық дөңгелек үстел 

«Мұражай – білім алушылардың 

тарихи-танымдық мәдениетін 

қалыптастыру ортасы» 

 

Областной круглый стол " Музей-

среда формирования историко-

познавательной культуры 

учающихся» 

қараша  

 

 

 

 

   ноябрь 

 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

Информация на 

сайт 

А.М.Нарегеева  

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

19 «Заманауи әлемдегі педагог» атты 

облыстық дистанциондық эссе 

байқауы (шаруашылық есеп) 

 

Областной дистанционный конкурс   

«Педагог в современном мире" 

конкурс эссе (хозрасчетный) 

қараша  

 

 

 

 

ноябрь 

Дипломдар  

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

Дипломы 

Информация на 

сайт 

А.М.Нарегеева,  

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

 

20 «Жыл логопеді- 2021» сөйлеу 

тілінде бұзылыстары бар 

балалармен жұмыс жүргізетін 

мамандар, мұғалім-логопедтерге 

арналған облыстық сайысы.  

 

Областной конкурс учителей-

логопедов, специалистов, 

работающих с детьми с 

нарушениями речи  

«Логопед года-2021»    

қараша 

 

 

 

 

 

ноябрь  

Қатысушы 

сертификаты 

 

 

 

Диплом, 

сертификатучас

тника 

 

П.А Жайлыбаева,  

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі  

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

 

21 Облыстық байқау «Үздік қосымша 

білім беру ұйымы - 2021» 

 

 

Областной конкурс «Лучшая 

организация дополнительного 

образования - 2021» 

қараша  

 

 

 

ноябрь 

 

Дипломдар  

Сайтқа ақпарат 

 

 

Дипломы 

Информация на 

сайт 

А.М.Нарегеева,  

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

22 «Ең ұздіқ көшбасшы!» 

жаттықтырушылар арасындағы 

облыстық пікірсайыс турнирі 

 

Областной дебатный турнир 

среди тренеров «Лидер – значит 

лучший!» 

 

желтоқса

н  

 

 

 

декабрь 

 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

Информация на 

сайт 

А.М.Наренова,  

Инклюзивті білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 
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5.Тақырыптық және кешенді зерделеу,  әдістемелік көмек беру 

Тематические и комплексные изучения, оказание методической помощи 

1 Ақтөбе облыстық арнайы білім 

беру ұйымдарында ерекше білімді 

қажет ететін балаларды  оқыту мен 

тәрбиелеуді ұйымдастыру процесін 

зерделеу және әдістемелік көмек 

көрсету  

 

Изучение организации учебно-

воспитательного процесса  

учащихся  с особыми 

образовательными потребностями  

и оказание методической помощи  

специальным организациям 

области 

ақпан 

  

 

 

 

 

 

 февраль 

Әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

 

 

Аналитическая 

справка, 

методические 

рекомендации

  

П.А Жайлыбаева,  

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

 

 

 

 Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

 

2 Байғанин ауданының қосымша 

білім беру ұйымдарындағы және 

музыка пәні мұғалімдерінің  оқу-

тәрбие үдерісінің жағдайын 

зерттеу, зерделеу, әдістемелік 

көмек көрсету 

 

Изучение  состояния организации 

учебно-воспитательного процесса 

в организациях дополнительного 

образования;  состояния 

преподавания предмета музыка в 

организациях образования 

Байганинского  района 

ақпан  

 

 

 

 

 

февраль 

 

Аналитикалық 

анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

Аналитическая 

справка, 

методические 

рекомендации 

А.М.Нарегеева,  

Инклюзивті білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

3 Шалқар ауданының білім беру 

ұйымдарында психологиялық 

қызмет және әлеуметтік 

педагогтардың жұмыстарын 

зерделеу және әдістемелік көмек 

беру(Шалқар аграрлық – 

техникалық колледжі) 

 

Изучение психологической службы 

и работы социального педагога в 

организациях образования 

Шалкарского района, оказание 

методической помощи(Шалкарский 

аграрно-технический колледж) 

наурыз 

 

 

 

 

 

 

март  

Анықтама, 

Әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

 

Справка по 

итогам 

изучения, 

методические 

рекомендации 

А.А.Тоқсанбаева,  

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

4 Әйтеке би ауданының білім беру 

ұйымдарындағы тәрбие 

жұмысының  жағдайын зерделеу 

және әдістемелік көмек беру 

 

Изучение состояния 

воспитательной работы и оказание 

методической помощи  

сәуір 

 

 

 

 

апрель 

Анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

Справка по 

итогам 

изучения, 

А.М.Наренова,  

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

 

Отдел 

инклюзивного 
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организациям образования  

Айтекебийского района 

методические 

рекомендации 

образования и 

воспитания 

5 Әйтеке би  ауданының қосымша 

білім беру ұйымдарындағы және 

музыка пәні мұғалімдерінің  оқу-

тәрбие үдерісінің жағдайын 

зерттеу, зерделеу, әдістемелік 

көмек көрсету 

 

Изучение  состояния организации 

учебно-воспитательного процесса в 

организациях дополнительного 

образования;  состояния 

преподавания предмета музыка в 

организациях образования  

Айтекебиского района 

сәуір 

 

 

 

 

 

апрель 

Аналитикалық 

анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

Аналитическая 

справка, 

методические 

рекомендации 

А.М.Нарегеева,  

Инклюзивті білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

6 Әйтеке би ауданының білім беру 

ұйымдарындағы класс жетекшілер, 

интернат тәрбиешілері мен балалар 

ұйымының аға тәлімгерлеріне 

әдістемелік көмек көрсету. 

 

Оказание методической помощи 

классным руководителям,  

воспитателям пришкольных 

интернатов и вожатым детских 

организаций образования 

Айтекебийского района 

 

сәуір 

 

 

 

 

 

апрель 

анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

Справка по 

итогам 

изучения, 

методические 

рекомендации 

Н.Жалғас, 

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

7 Байғанин ауданының жалпы білім 

беру ұйымдары мен Техникалық 

колледжінің психологиялық 

қызметін және әлеуметтік 

педагогтардың жұмыстарын 

зерделеу, әдістемелік көмек беру 

 

Оказание методической помощи и 

изучение психологической службы, 

работы социальных педагогов 

общеобразовательных школ и  

Технического колледжа 

Байганинского района.  

мамыр 

 

 

 

 

 

май 

Анықтама, 

Әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

Справка по 

итогам 

изучения, 

методические 

рекомендации 

А.А.Тоқсанбаева,  

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

8 Ырғыз ауданының жалпы орта 

білім беру ұйымдарында тәрбие 

үдерісінің жүйелену жағдайын 

зерделеу 

 

Изучение состояния 

систематизации воспитательного  

процесса в организациях 

образования Иргизского района 

мамыр 

 

 

 

май 

Анықтама. 

Әдістемелік 

ұсыныстар 

 

Справка. 

Методические 

рекомендации 

А.М.Наренова,  

Инклюзивті білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 
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9 Ойыл ауданы жалпы білім беретін 

мектептердегі ерекше білімді қажет 

ететін балаларды  оқыту мен 

тәрбиелеуді ұйымдастыру процесін 

зерделеу және әдістемелік көмек 

көрсету  

 

Изучение организации учебно-

воспитательного процесса  

учащихся  с особыми 

образовательными потребностями  

и оказание методической помощи  

организациям образования    

Уилкого района 

мамыр 

 

 

 

 

 

 

май 

Әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

 

Аналитическая 

справка, 

методические 

рекомендации

  

П.А Жайлыбаева,  

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі  

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

 

10 Хромтау ауданының білім беру 

ұйымдарындағы тәрбие 

жұмысының  жағдайын зерделеу 

және әдістемелік көмек беру 

 

Изучение состояния 

воспитательной работы и оказание 

методической помощи  

организациям образования  

Хромтауского района 

қыркүйек  

 

 

 

 

сентябрь 

 

Анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

Справка по 

итогам 

изучения, 

методические 

рекомендации 

А.М.Наренова,  

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

11 Мәртөк ауданының білім беру 

ұйымдарындағы класс жетекшілер, 

интернат тәрбиешілері мен балалар 

ұйымының аға тәлімгерлеріне 

әдістемелік көмек көрсету 

 

Оказание методической помощи 

классным руководителям, 

воспитателям интернатов и 

старшим вожатым детских 

организаций образования 

Мартукского района 

қазан 

 

 

 

 

 

октябрь 

анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

Справка по 

итогам 

изучения, 

методические 

рекомендации 

Н.Жалғас, 

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

12 Ойыл ауданының жалпы  білім беру 

ұйымдары мен Ойыл аграрлық 

колледжінің психологиялық 

қызметін және әлеуметтік 

педагогтардың жұмыстарын 

зерделеу және әдістемелік көмек 

беру 

 

Изучение психологической службы 

и работы социальных педагогов 

общеобразовательных школ,    

Аграрного колледжа Уилского 

района и  оказание им методической 

помощи.  

 

қазан  

 

 

 

 

 

 

октябрь 

Анықтама, 

Әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

Справка по 

итогам 

изучения, 

методические 

рекомендации 

А.А.Тоқсанбаева,  

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 
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13 Темір  ауданының қосымша білім 

беру ұйымдарындағы және музыка 

пәні мұғалімдерінің  оқу-тәрбие 

үдерісінің жағдайын зерттеу, 

зерделеу, әдістемелік көмек көрсету 

 

Изучение состояния организации 

учебно-воспитательного процесса в 

организациях дополнительного 

образования  в организациях 

образования  Темирского района 

қазан  

 

 

 

 

 

октябрь 

Аналитикалық 

анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

Аналитическая 

справка, 

методические 

рекомендации 

А.М.Нарегеева,  

Инклюзивті білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

14 Ойыл ауданының қосымша білім 

беру ұйымдарындағы және музыка 

пәні мұғалімдерінің  оқу-тәрбие 

үдерісінің жағдайын зерттеу, 

зерделеу, әдістемелік көмек көрсету 

 

Изучение состояния организации 

учебно-воспитательного процесса в 

организациях дополнительного 

образования  в организациях 

образования  Уилского   района 

қараша   

 

 

 

 

 

ноябрь  

Аналитикалық 

анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

Аналитическая 

справка, 

методические 

рекомендации 

А.М.Нарегеева,  

Инклюзивті білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

 

 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

15 Облыстық білім беру 

ұйымдарындағы интернат 

тәрбиешілері мен балалар 

ұйымының аға тәлімгерлеріне 

әдістемелік көмек көрсету 

 

Оказание методической помощи 

воспитателям интернатов и 

старшим вожатым детских 

организаций образования 

областных школ 

желтоқса

н 

 

 

 

 

декабрь 

анықтама, 

әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

Справка по 

итогам 

изучения, 

методические 

рекомендации 

Н.Жалғас, 

Инклюзивтік білім 

беру және тәрбие 

бөлімі 

 

Отдел 

инклюзивного 

образования и 

воспитания 

 

3. Техникалық және кәсіптік білім және кәсіби бағдар беру бөлімі 

Отдел технического и профессионального образования  и профориентации 

 

 Өтілетін шаралар атауы 

Название  мероприятия 

Мерзімі 

Сроки 

исполнен

ия 

Форма 

завершения 

Жауаптылар 

Ответственные 

1.Облыстық және республикалық семинарлар, конференциялар және отырыстар 

Областные  и республиканские  семинары, конференции и заседания 

1 Халықаралық ғылыми- 

тәжірибелік конференция  

«Қашықтан білім беру: Жаһандық 

ауқымдағы міндеттер»  

Еуропалық экономика, бизнес 

және құқық жоғары колледжімен 

бірлесе 

 

қаңтар  

 

 

  

  

 

 

январь 

Сайтқа ақпарат 

жинақ 

 

 

 

 

 

Информация   

на сайт 

М.К.Жұбандықов

а,Техникалық 

және кәсіптік білім  

және кәсіби бағдар 

беру бөлімі 

Отдел 

технического и 

профессионально
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Международная научно-

практическая онлайн конференция 

«Дистанционное образование: 

Новые вызовы глобального 

масштаба» совместно с 

Европейским  высшим колледжом 

экономики, бизнеса и права 

Сборник 

статей 

го образования и 

профориентации 

2 «Қоғам құндылығы» жобасы 

аясында: 

Облыстық семинар: «Колледждегі 

тәрбие жұмыстарын 

ұйымдастырудың өзекті 

мәселелері». Тәрбие 

орынбасарларымен, Ақтөбе көлік, 

коммуникация және жаңа 

технология колледжімен бірлесіп  

 

Областной семинар: в рамках 

проекта «Қоғам құндылығы»  

«Актуальные вопросы 

организации воспитательной 

работы в колледже».  

Воспитательными заместителями, 

с Актюбинским колледжам 

транспорта, коммуникаций и 

новых технологий   

ақпан 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

«Ақтөбе 

ұстазы» 

газетіне мақала 

 

 

 

 

Информ.  на 

сайт 

Рекомендации 

информация в 

газету 

«Ақтөбе 

ұстазы» 

Б.Ж.Нурмолдина, 

Техникалық және 

кәсіптік білім  

және кәсіби бағдар 

беру бөлімі 

 

 

Отдел 

технического и 

профессионально

го образования и 

профориентации 

3 Облыстық семинар-практикум  

«Заманауи құрылғыларды қолдану 

білім сапасын көтерудің құралы 

ретінде» Ақтөбе автожол 

колледжімен бірлесе  

 

Областной семинар – практикум 

«Использование современного 

оборудования как средство 

повышения качества образования» 

совместно с Актюбинским 

автодорожным колледжем 

ақпан 

 

 

 

 

 

февраль 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

 

Информ.  на 

сайт 

Рекомендации 

 

М.К.Жұбандықов

а, 

Техникалық және 

кәсіптік білім  

және кәсіби бағдар 

беру бөлімі 

 

Отдел 

технического и 

профессионально

го образования и 

профориентации 

4 Облыстық сырттай байқау: 

колледж кураторларына арналған 

«Тәрбие жұмысында IT – 

технологияны қолданудың үздік 

идеясы» (шаруашылық есеп) 

Областной заочный конкурс: 

колледж кураторларына арналған 

«Лучшая идея использования IT-

технологий в воспитательной 

работе»  (хозрасчетный) 

наурыз 

 

 

 

 

март 

 

Қатысушы 

сертификаты 

Ұсыныстар 

 

 

Сертификат 

участника 

информ.на 

сайт 

рекомендации 

Б.Ж.Нурмолдина,  

Техникалық және 

кәсіптік білім  

және кәсіби бағдар 

беру бөлімі 

 

Отдел 

технического и 

профессиональног

о образования и 

профориентации 
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5 Халықаралық конференция 

Ақтөбе гуманитарлық 

колледжімен бірлесе  онлайн, 

офлайн тәртібінде 

 «Студенттің ғылыми ізденіс 

нәтижелері: талдау және 

мәселелер» колледж 

студенттерінің ІІ халықаралық 

ғылыми-тәжірибелік 

конференциясы  

(шаруашылық есеп) 

 

ІІ Международная студенческая 

научно-практическая конференция  

«Результаты студенческих 

исследований: анализ и 

проблемы» совместно с  

Актюбинским гуманитарным  

колледжом в онлайн, офлайн 

режиме (хозрасчетный) 

наурыз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

қатысушы 

сертификаты 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

участника 

информ.на 

сайт 

М.К. 

Жұбандықова,  

Техникалық және 

кәсіптік білім  

және кәсіби бағдар 

беру бөлімі 

 

 

 

 

Отдел 

технического и 

профессиональног

о образования и 

профориентации 

6 Оқу әдістемелік семинар:  

«Студенттердің оқу жетістіктерін 

бағалау үшін балдық-рейтингтік 

әріптік жүйені қолдану 

ерекшеліктері»  

 

Обучающий методический 

семинар: «Особенности 

применения балльно-рейтинговой 

буквенной системы оценки 

учебных достижений 

обучающихся» 

наурыз 

 

 

 

 

                

март 

 

Ұсыныстар 

Қатысушы 

сертификаты 

 

 

 

Рекомендации 

Сертификат 

участника 

информ.на 

сайт 

 

Е.Б.Утеулиев,  

Техникалық және 

кәсіптік білім  

және кәсіби бағдар 

беру бөлімі 

 

Отдел 

технического и 

профессиональног

о образования и 

профориентации 

7 Облыстық семинар 

 «Қашықтықтан оқыту және 

электрондық оқыту  саласындағы 

арнайы пәндер оқытушысының 

ақпараттық құзыреттілігі» Ақтөбе 

көлік, коммуникация және жаңа 

технология колледжімен бірлесе  

 

 

Областной семинар  

«Информационная 

компетентность преподавателя 

специальных дисциплин в области 

дистанционного обучения и 

электронного обучения» 

совместно с Актюбинского 

колледжа транспорта, 

коммуникаций и новых 

технологий 

наурыз 

 

 

 

 

                

 

 

 

март 

 

Ұсыныстар 

Қатысушы 

сертификаты 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации 

Сертификат 

участника 

информ.на 

сайт 

 

М.Т.Абенова, 

Техникалық және 

кәсіптік білім  

және кәсіби бағдар 

беру бөлімі 

 

 

 

 

Отдел 

технического и 

профессиональног

о образования и 

профориентации 
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8 «Education. Science. Innovation» 

жобасы аясында облыстық 

семинар/вебинар: 

 «Техникалық және кәсіптік білім 

беру ұйымдарында оқу-

әдістемелік жұмыстарын 

ұйымдастыру ерекшеліктері»  

(шаруашылық есеп) 

 

Областной семинар/вебинар: 

в рамках проекта» «Education. 

Science. Innovation»  "Особенности 

организации учебно-методической 

работы в организациях 

технического и 

профессионального образования» 

(хозрасчетный) 

сәуір 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

Әдістемелік 

ұсыныстар, 

қатысушы 

сертификаты 

 

 

 

 

 

 

Методические  

рекомендации, 

сертификат 

участника 

М.Т.Абенова, 

Г.А.Кулсейтова,  

Техникалық және 

кәсіптік білім  

және кәсіби бағдар 

беру бөлімі 

 

 

 

Отдел 

технического и 

профессиональног

о образования и 

профориентации   

9 Техникалық және кәсіптік білім 

беру  оқытушылары арасында 

пәндік олимпиада (шаруашылық 

есеп)  

 

 

Предметная олимпиада 

преподавателей ТиПО 

(хозрасчетный) 

сәуір 

 

 

 

 

апрель 

Қатысушы 

сертификаты 

 

 

 

Сертификат 

участника 

Техникалық және 

кәсіптік білім  

және кәсіби бағдар 

беру бөлімі 

 

Отдел 

технического и 

профессиональног

о образования и 

профориентации  

10 Облыстық семинар  

«Жас маман» жобасы аясында 

«Білім беру үрдісінде  заманауи 

технологияларды пайдалану» 

Ақтөбе көлік,коммуникация және 

жаңа технология колледжімен 

бірлесе  

 

Областной семинар 

 «Использование современных 

технологий в образовательном 

процессе в рамках проекта «Жас 

маман» совместно с 

Актюбинского колледжа 

транспорта, коммуникаций и 

новых технологий 

сәуір 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

Қатысушы 

сертификаты 

Ұсыныстар 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

участника 

Техникалық және 

кәсіптік білім  

және кәсіби бағдар 

беру бөлімі 

 

 

 

 

Отдел 

технического и 

профессиональног

о образования и 

профориентации 

11 Облыстық семинар: 

«Заманауи автоматтандырылған 

құрылғыларын өндірісте 

пайдалану жолдарын үйрету» 

Ақтөбе жоғары политехникалық 

колледжімен бірлесе 

 

Областной семинар: 

«Обучение методам  

сәуір 

 

 

 

 

 

 

апрель 

Қатысушы 

сертификаты 

Ұсыныстар 

 

 

 

Сертификат 

участника 

Е.Б.Утеулиев, 

Техникалық және 

кәсіптік білім  

және кәсіби бағдар 

беру бөлімі 

 

Отдел 

технического и 
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использования современных 

автоматизированных установок на 

производстве» 

профессиональног

о образования и 

профориентации 

12 «Арнайы пәндерді (модульдерді) 

CLIL, TBLT әдістемелері және 

BOPPPS моделін қолдана отырып 

ағылшын тілінде оқыту» ТжКББ 

ұйымдарының арнайы пән 

оқытушылары және өндірістік 

оқыту шеберлеріне арналған 

облыстық семинар-практикум 

 (шаруашылық есеп) 

 

Областной семинар-практикум 

для преподавателей 

спецдисциплин и  мастеров 

производственного обучения  

системы  ТиПО «Преподавание 

специальных дисциплин 

(модулей) на английском языке с 

применением методик CLIL, 

TBLT и модели BOPPPS»  

(хозрасчетный) 

мамыр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

Қатысушы 

сертификаты 

Ұсыныстар 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

участника 

Е.Б.Утеулиев, 

Техникалық және 

кәсіптік білім беру 

бөлімі, 

 

 

 

 

 

Отдел 

технического и 

профессиональног

о образования 

13 Облыстық конференция: «Жаңа 

формациядағы жаңашыл кәсіби-

құзыретті педагог бейнесі» 

техникалық және кәсіптік білім 

беру ұйымдарының жас 

мамандары үшін (шаруашылық 

есеп) 

 

Областная конференция  «Образ 

современного профессионально-

компетентного педагога новой 

формации» для молодых 

специалистов технического  и  

профессионального  образования: 

(хозрасчетный) 

маусым 

 

 

 

 

 

 

июнь  

Сайтқа ақпарат 

Қатысушы 

сертификаты, 

диплом 

 

 

 

Информация  

на сайт 

Сертификат  

участника, 

диплом 

Е.Б.Утеулиев, 

Техникалық және 

кәсіптік білім беру 

бөлімі, 

 

 

 

Отдел 

технического и 

профессиональног

о образования 

14 Облыстық дөңгелек үстел 

(отырыс): 

«Education. Science. Innovation» 

жобасы аясында «Техникалық 

және кәсіптік білім беру 

ұйымдарында әдістемелік 

қызметті жетілдірудің жаңа 

бағыттары» 
 

Областной круглый стол 

(заседание): 

қыркүйек 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

Әдістемелік 

ұсыныстар, 

қатысушы 

сертификаты 

 

 

 

Методические  
рекомендации, 

сертификат 

участника 

М.Т.Абенова, 

Г.А.Кулсейтова,  

Техникалық және 

кәсіптік білім  

және кәсіби бағдар 

беру бөлімі 

 

Отдел 
технического и 

профессиональног

о образования и 

профориентации   
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"Новые направления 

совершенствования методической 

деятельности в организациях 

технического и 

профессионального образования» 

15 Әдістемелік семинар: тәрбие 

орынбасарлары, топ жетекшілер, 

жатақхана тәрбиешілеріне 

арналған 

«Тәрбие процесінің сапасы мен 

мазмұнын жүйелі жүзеге асыру» 

 

Методический семинар для 

заместителей по  воспитательной 

работе, кураторов, воспитателей 

общежитий  « Реализация 

воспитательного процесса через  

качество и  содержание» 

қыркүйек 

 

 

 

 

 

сентябрь 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

«Ақтөбе 

ұстазы» 

газетіне мақала 

 

 

Информ.  на 

сайт 

Рекомендации 

информация в 

газету 

«Ақтөбе 

ұстазы» 

Б.Ж.Нурмолдина,  

Техникалық және 

кәсіптік білім  

және кәсіби бағдар 

беру бөлімі 

 

Отдел 

технического и 

профессиональног

о образования и 

профориентации 

16 Облыстық практикалық семинар  

«ТжКБ ұйымдарында өндірістік 

оқыту бойынша панорамалық 

сабақтың берілу тәсілі мен әдісі»  

 

Областной практический семинар 

 «Методы и формы  проведения 

панорамных уроков в процессе  

производственного обучения в 

ТиПО» 

қазан 

 

 

 

 

октябрь 

 

қатысушы 

сертификаты 

сайтқа ақпарат 

 

 

сертификат 

участника 

информ.на 

сайт 

Е.Б.Утеулиев, 

Техникалық және 

кәсіптік білім беру 

бөлімі, 

 

Отдел 

технического и 

профессиональног

о образования  

17 Облыстық семинар  

«Педагогтің озық тәжірибесін 

жинақтау» семинар- практикум, 

«педагог-зерттеуші», «педагог-

шебер» біліктілік санатына 

үміткер оқытушылары 

(шаруашылық негізде) 

 

Областной семинар «Обобщение 

опыта работы  педагогов 

технического и 

профессионального образования», 

претендующих на 

квалификационную категорию  

«учитель-исследователь», 

«педагог-мастер» 

(на хозрасчетный основе) 

қазан 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

қатысушы 

сертификаты 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

сертификат 

участника 

информ.на 

сайт 

Техникалық және 

кәсіптік білім беру 

бөлімі, 

 

 

 

Отдел 

технического и 

профессиональног

о образования 

18 ТжКББ бойынша әдістемелік 

құралдар мен ұсыныстар әзірлеу  

 

 

 

жыл бойы 

 

 

 

 

Әдістемелік 

құралдар 

 

 

 

Техникалық және 

кәсіптік білім  

және кәсіби бағдар 

беру бөлімі 
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Разработка методических пособий 

и рекомендации ТиПО 

в течение 

года 

Методические 

пособий 

Отдел 

технического и 

профессиональног

о образования и 

профориентации 

19 Облыстық түсіндірме семинары 

«Техникалық және 

кәсіптік, орта білімнен кейінгі,  

білім беру бағдарламаларын іске 

асыратын білім беру ұйымдарында 

лауазымдарды атқаратын 

педагогтерді  

аттестаттаудан өткізу қағидалары 

мен 

шарттары» колледж директорлары 

және орынбасарларына арналған 

 

Областной семинар по 

разьяснению «Правил и условии 

проведения аттестации педагогов, 

занимающих должности в 

организациях образования, 

реализующих образовательные 

программы технического и 

профессионального, 

послесреднего образования» для 

директоров и заместителей 

колледжей 

ақпан 

қазан 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

октябрь 

 

қатысушы 

сертификаты 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

участника 

информ.на 

сайт 

Техникалық және 

кәсіптік білім беру 

бөлімі, 

 

 

 

 

 

 

Отдел 

технического и 

профессиональног

о образования 

2. Облыстық жоспарлардың (жобалар) жүзеге асырылуы 

Реализация областных планов (проектов) 

1 «Education. Science. Innovation» 

жобасын іске асыру  

 

 

 

 

 

Реализация проекта «Education. 

Science. Innovation» 

 

жыл 

бойы 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

Қатысушы 

сертификаты 

 

 

 

 

 

Сертификат 

участника 

М.Т.Абенова, 

Г.А.Кулсейтова, 

Техникалық және 

кәсіптік білім  

және кәсіби бағдар 

беру бөлімі 

 

Отдел 

технического и 

профессиональног

о образования и 

профориентации 

2 «Creative teacher» орталығы 

жобасын іске асыру 

 

 

 

 

 

Реализация проекта Центра 

«Creative teacher» 

жыл 

бойы 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

Қатысушы 

сертификаты 

 

 

 

 

 

Сертификат 

участника 

М.Т.Абенова, 

Г.А.Кулсейтова, 

Техникалық және 

кәсіптік білім  

және кәсіби бағдар 

беру бөлімі 

 

Отдел 

технического и 
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профессиональног

о образования и 

профориентации 

3 Оқушыларға кәсіби бағдар беру 

жұмысының пилоттық жобасы 

«Болашақ бүгіннен басталады!» 

 

 

Пилотный проект 

профориентационной работы 

учащихся "Будущее начинается 

сегодня!» 

сәуір 

 

 

 

 

апрель 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

Информ.на 

сайт 

М.К.Жұбандықова 

Техникалық және 

кәсіптік білім  

және кәсіби бағдар 

беру бөлімі 

 

Отдел 

технического и 

профессиональног

о образования и 

профориентации 

4 «Қоғам құндылығы» жобасын 

іске асыру 

Мақсаты:рухани байлықты,  

моральдық тазалықты,дене 

бітімін жетілдіруді, бәсекеге 

қабілеттілікті, прагматизмді,  

ұлттық сәйкестікті,  білімнің 

табынуын,  эволюциясы мен сана-

сезімінің ашықтығын, әлеуметтік 

рөлдердің жүйесін толықтай 

орындауға қабілетті, XXI 

ғасырдың лайықты өмірін 

қалыптастыруға қабілетті жан-

жақты және үйлесімді дамыған 

тұлғаны тәрбиелеу. 

 

Реализация проекта «Қоғам 

құндылығы» 

Цель проекта:воспитание 

всесторонне и гармонично 

развитой личности, сочетающей в 

себе духовное богатство, 

моральную чистоту, физическое 

совершенство, 

конкурентоспособность, 

прагматизм, национальную 

идентичность, культ знания, 

эволюционность и открытось 

сознания, готовой и способной 

полноценно выполнять систему 

социальных ролей, строить свою 

жизнь достойную человека XXI 

века. 

 

жыл 

бойы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

Қатысушы 

сертификаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

участника 

Б.Ж.Нурмолдина, 

Техникалық және 

кәсіптік білім  

және кәсіби бағдар 

беру бөлімі 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел 

технического и 

профессиональног

о образования и 

профориентации 

5 «ТОП 101 студент» жобасының 

тұсіндірме жұмыстары 

педагогтарға арналған 

 

қараша 

 

 

 

Ұсыныстар 

 

 

 

Техникалық және 

кәсіптік білім  

және кәсіби бағдар 

беру бөлімі 
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Разьяснителья работа по проекту  

«ТОП 101 студент» среди 

педагогов технического и 

профессионального образования  

 

ноябрь  

 

рекомендации 

 

Отдел 

технического и 

профессиональног

о образования и 

профориентации 

3. Облыстық, республикалық, халықаралық  деңгейдегі  байқаулар, шебер-кластар,  

сабақтар, көрмелер, дөңгелек  үстелдер, форумдар,  слеттер 

Конкурсы,  мастер-классы, уроки, выставки, круглые  столы, форумы, слеты 

областного,  республиканского, международного  уровней 

1 Шебер – класс Республикалық 

«Үздік педагог – 2020» атағының 

иегері,  Ж.М.Адилова 

 

 

Мастер – класс победителя 

республиканского конкурса     

«Лучший педагог – 2020»  

Адиловой Ж.М. 

қаңтар 

 

 

 

 

январь 

сайтқа ақпарат 

 «Ақтөбе 

ұстазы» 

газетіне мақала 

 

 

информация в 

газету 

«Ақтөбе 

ұстазы» 

информ.на 

сайт 

Техникалық және 

кәсіптік білім  

және кәсіби бағдар 

беру бөлімі 

 

Отдел 

технического и 

профессиональног

о образования и 

профориентации 

2 «Электротехника негіздері» және 

«Электр тізбектер теориясы» 

пәндерінен облыстық олимпиада 

Ақтөбе көлік, коммуникация және 

жаңа технология колледжінің 

базасында 

 

Предметная олимпиада  «Основы 

электротехники» и «Теория 

электрических цепей» на базе 

Актюбинского  колледжа  

транспорта, коммуникаций и 

новых технологий 

ақпан 

 

 

 

 

 

 

февраль 

қатысушы 

сертификаты 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

сертификат 

участника 

информ.на 

сайт 

Е.Б.Утеулиев, 

Техникалық және 

кәсіптік білім  

және кәсіби бағдар 

беру бөлімі 

 

Отдел 

технического и 

профессиональног

о образования и 

профориентации 

3 Шебер – класс: 

«Creative teacher» орталығы 

жобасы аясында техникалық және 

кәсіптік білім беру ұйымындағы 

жалпы білім беретін, әлеуметік-

қоғамдық және арнайы пәндерінің 

білім беру ерекшелігіне шебер 

класс. 

 

Мастер – класс:  

Мастер-класс по специфике 

образования 

общеобразовательных, социально-

общественных и специальных 

дисциплин в организации 

технического и 

профессионального образования в 

ақпан 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

Қатысушы 

сертификаты  

сайтқа ақпарат 

«Ақтөбе 

ұстазы» 

газетіне мақала 

 

 

 

Сертификат 

участника 

информ.на 

сайт 

информация в 

газету 

«Ақтөбе 

ұстазы» 

М.Т.Абенова, 

Техникалық және 

кәсіптік білім  

және кәсіби бағдар 

беру бөлімі 

 

 

 

Отдел 

технического и 

профессиональног

о образования и 

профориентации 
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рамках проекта центра «Creative 

teacher» 

4 Шебер – класс: «Creative teacher» 

орталығы жобасы аясында 

техникалық және кәсіптік білім 

беру ұйымындағы 

шығармашылық мамандықтар мен 

жұмысшы мамандықтарының 

білім беру ерекшелігі.  

 

Мастер – класс: в рамках проекта 

центра «Creative teacher» по 

специфике творческих и рабочих 

специальностей в организациях 

технического и 

профессионального образования. 

наурыз 

 

 

 

 

 

 

март 

Қатысушы 

сертификаты  

сайтқа ақпарат 

«Ақтөбе 

ұстазы» 

газетіне мақала 

 

 

Сертификат 

участника 

информ.на 

сайт 

информация в 

газету 

«Ақтөбе 

ұстазы» 

Г.А.Кулсейтова, 

Техникалық және 

кәсіптік білім  

және кәсіби бағдар 

беру бөлімі 

 

 

Отдел 

технического и 

профессиональног

о образования и 

профориентации 

5 Дөңгелек үстел: «Аграрлық 

саланың мамандарын 

дайындаудағы бүгінгі күннің 

өзекті мәселелері» Ақтөбе Жоғары 

ауылшаруашылығымен бірлесе  

 

Областной круглый стол: 

«Актуальные проблемы 

сегодняшнего дня -подготовка 

специалистов аграрной сферы» 

совместно с  Актюбинским 

высшим сельскохозяйственным 

колледжем 

наурыз 

 

 

 

 

 

 

март 

қатысушы 

сертификаты 

сайтқа 

материал 

 

 

 

Сертификат 

участника  

Информ.на 

сайт 

Б.Ж.Нурмолдина, 

Техникалық және 

кәсіптік білім  

және кәсіби бағдар 

беру бөлімі 

 

 

Отдел 

технического и 

профессиональног

о образования и 

профориентации 

6 Облыстық байқауы 

«WorldSkills Қазақстан  Ақтөбе -

2021»  

 

 

 

 

Областной конкурс «WorldSkills 

Қазақстан Ақтөбе-2021» 

 

 

 

сәуір 

 

 

 

 

 

апрель 

қатысушы 

сертификаты 

сайтқа 

материал 

«Ақтөбе 

ұстазы» 

газетіне мақала 

Сертификат 

участника 

Информ.на 

сайт 

Информация в 

газету «Ақтөбе 

ұстазы» 

Г.А.Кулсейтова,  

Техникалық және 

кәсіптік білім  

және кәсіби бағдар 

беру бөлімі 

Отдел 

технического и 

профессиональног

о образования и 

профориентации 

7 Облыстық сырттай байқауы: «Ең 

үздік сабақ жоспары» және «Ең 

үздік тәрбие сағаты» 

Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына 

орай «Тәуелсіздікке тағзым»  

 

сәуір 

 

 

 

 

 

апрель   

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

 «Ақтөбе 

ұстазы» 

газетіне мақала 

 

Б.Ж.Нурмолдина,  

Техникалық және 

кәсіптік білім  

және кәсіби бағдар 

беру бөлімі 
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Областной дистанционный 

конкурс «Лучший план урока» и 

«Лучший воспитательный час», 

приуроченный к 30-летию 

Независимости Казахстана 

«Тәуелсіздікке тағзым» 

Информ.  на 

сайт 

информация в 

газету 

«Ақтөбе 

ұстазы» 

Сертификат 

участника  

Отдел 

технического и 

профессиональног

о образования и 

профориентации 

8 Дөңгелек үстел: тәрбие 

орынбасарлары, топ 

жетекшілермен, «Дүние» 

колледжімен бірлесіп,  «Кәмелетке 

толмағандар арасындағы құқық 

бұзушылықтың алдын-алу және 

олардың психологиялық 

ерекшеліктері»  

 

Круглый стол «Профилактика 

правонарушений подростков и их 

психологические особенности» с  

заместителями по воспитательной 

работе, кураторы, совместно с 

колледжем «Дүние»  

сәуір 

 

 

 

 

 

 

апрель 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

«Ақтөбе 

ұстазы» 

газетіне мақала 

 

информация в 

газету 

«Ақтөбе 

ұстазы» 

Сертификат 

участника 

Информ.на 

сайт 

Б.Ж.Нурмолдина, 

Техникалық және 

кәсіптік білім  

және кәсіби бағдар 

беру бөлімі 

 

Отдел 

технического и 

профессиональног

о образования и 

профориентации 

9 Облыстық дөңгелек үстел 

«Студенттік кәсіпкерлікті дамыту» 

Ақтөбе жоғары политехникалық 

колледжімен бірлесе  

 

Областной круглый стол 

«Развитие студенческого 

предпринимательства» 

Совместно с Актюбинским 

высшим политехническим 

колледжем 

 

сәуір 

 

 

 

 

апрель 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

Сертификат 

участника 

Информ.на 

сайт 

М.Т.Абенова,  

Техникалық және 

кәсіптік білім  

және кәсіби бағдар 

беру бөлімі 

 

Отдел 

технического и 

профессиональног

о образования и 

профориентации 

10 Экскурсия – кездесу өндірістегі 

мамандармен «Өндірістегі бір күн»  

 

 

 

Экскурсия – встреча со 

специалистами производства 

"Один день на производстве» 

сәуір 

 

 

 

 

апрель 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

Информ.на 

сайт 

М.К.Жұбандықова

, 

Техникалық және 

кәсіптік білім  

және кәсіби бағдар 

беру бөлімі 

 

Отдел 

технического и 

профессиональног

о образования и 

профориентации 

11 Дөңгелек үстел: тәрбие 

орынбасарларымен, топ 

жетекшілерімен Ақтөбе 

гуманитарлық колледжімен 

мамыр  

 

 

 

 

Сайтқа ақпарат 

«Ақтөбе 

ұстазы» 

газетіне мақала 

 

Б.Ж.Нурмолдина,  

Техникалық және 

кәсіптік білім  

және кәсіби бағдар 

беру бөлімі 
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бірлесіп,  «Діни сауаттылық — 

қоғамдағы тұрақтылық факторы»  

 

Круглый стол «Религиозная 

грамотность-фактор стабильности 

в обществе» с  заместителями по 

ВР, кураторавми групп совместно 

с Актюбинским гуманитарным 

колледжем  

 

 

май 

 

 

 

информация в 

газету 

«Ақтөбе 

ұстазы» 

Сертификат 

участника 

Информ.на 

сайт 

 

Отдел 

технического и 

профессиональног

о образования и 

профориентации 

12 Облыстық байқау: 

«Шынайы жобалар қорғау» 

колледж студенттері арасында 

«Техникалық жоба», 

«Шығармашылық жоба» 

бағыттары бойынша 

 

Областной конкурс:  

«Защита реальных проектов» 

среди студентов колледжей по 

направлениям «Технический 

проект», «Творческий проект» 

мамыр 

 

 

 

 

май 

қатысушы 

сертификаты 

сайтқа ақпарат 

 

 

сертификат 

участника 

информ.на 

сайт 

М.Т.Абенова, 

Техникалық және 

кәсіптік білім беру 

бөлімі 

 

Отдел 

технического и 

профессиональног

о образования 

13 «Арнайы пән және өндірістік 

оқыту  шеберлерінің 

портфолиосы» ТжКББ 

ұйымдарының арнайы пән 

оқытушылары және өндірістік 

оқыту шеберлеріне арналған 

кәсіби шеберлігінің сырттай 

облыстық байқауы (шаруашылық 

есеп) 

 

Конкурс профессионального 

мастерства (заочный) 

преподавателей спецдисциплин и  

мастеров производственного 

обучения  системы ТиПО 

«Портфолио преподавателей 

специальных дисциплин и  

мастеров производственного 

обучения» (хозрасчетный) 

мамыр 

 

 

 

 

 

 

 

 

май  

«Ақтөбе 

ұстазы» 

газетіне 

мақала, сайтқа 

ақпарат 

 

 

 

 

 

информация в 

газету «Ақтөбе 

ұстазы» 

Е.Б.Утеулиев  

Техникалық және 

кәсіптік білім  

және кәсіби бағдар 

беру бөлімі 

 

 

 

 

Отдел 

технического и 

профессиональног

о образования и 

профориентации 

14 Облыстық Шебер класы 

«Қазіргі заманғы педагог имиджі 

мен стилі» Ақтөбе Жоғары 

ауылшаруашылығымен бірлесе 

 

Областной мастер класс 

Актюбинского высшего 

сельскохозяйственного колледжа 

«Имидж и стиль современного 

педагога» 

мамыр 

 

 

 

 

 

май 

қатысушы 

сертификаты 

сайтқа ақпарат 

 

 

сертификат 

участника 

информ.на 

сайт 

М.К.Жұбандықова

, Техникалық және 

кәсіптік білім  

және кәсіби бағдар 

беру бөлімі 

 

Отдел 

технического и 

профессиональног
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 о образования и 

профориентации 

15 Ашық  есік күндері 

«Болашақ бүгіннен басталады!» 

 

 

 

 

 

Дни открытых дверей 

"Будущее начинается сегодня! 

мамыр 

 

 

 

 

 

 

май 

Әдістемелік 

нұсқау 

сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

методические 

рекомендации 

информ.на 

сайт 

М.К.Жұбандықова

, 

Техникалық және 

кәсіптік білім  

және кәсіби бағдар 

беру бөлімі 

 

 

Отдел 

технического и 

профессиональног

о образования и 

профориентации 

16 ҚР Конституциясы күніне орай 

облыстық байқау  «Ата заң – 

еркіндіктің кепілі»  ең үздік сабақ 

жоспары (шаруашылық есеп) 

 

Конкурс  педагогов ТиПО на  

лучший план урока  «Конституция 

– символ свободы», посвященого 

Дню Конституции РК  среди  

(хозрасчетный) 

тамыз 

 

 

 

 

август 

 

Қатысушы 

сертификаты, 

диплом 

 

 

Сертификат  

участника, 

диплом 

Е.Б.Утеулиев,  

Техникалық және 

кәсіптік білім беру 

бөлімі 

 

Отдел 

технического и 

профессиональног

о образования 

17 Облыстық байқау: «Үздік 

автомеханик – 2021» техникалық 

және кәсіптік білім беру 

ұйымдарының студенттері 

арасында  

 

 

Областной конкурс «Лучший 

автомеханик – 2021» среди 

студентов учебных заведений 

ТиПО  

қыркүйек 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

«Ақтөбе 

ұстазы» 

газетіне 

мақала, сайтқа 

ақпарат 

 

 

 

информация в 

газету «Ақтөбе 

ұстазы» 

Е.Б.Утеулиев,  

Техникалық және 

кәсіптік білім  

және кәсіби бағдар 

беру бөлімі 

 

Отдел 

технического и 

профессиональног

о образования и 

профориентации 

18 Облыстық сырттай эссе байқауы:  

техникалық және кәсіптік білім 

беру ұйымдарының студенттері 

арасында  «Ұстаздық ұлағатты іс»  

 

Областной дистанционный 

конкурс эссе среди студентов 

учебных заведений ТиПО 

«Ұстаздық ұлағатты іс»   

қыркүйек 

 

 

 

 

сентябрь 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

Сертификат 

участника 

Информ.на 

сайт 

Б.Ж.Нурмолдина,  

Техникалық және 

кәсіптік білім  

және кәсіби бағдар 

беру бөлімі 

 

Отдел 

технического и 

профессиональног

о образования и 

профориентации 

19 «Ата-анамның мамандықтары» 

ата-анасының жұмыс орнында 

кездесу  

 

 

қазан  

 

 

 

 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

М.К.Жұбандықова

, 

Техникалық және 

кәсіптік білім  
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Посещение рабочего места 

родителей 

"Профессия моих родителей» 

октябрь Информ.на 

сайт 

 

және кәсіби бағдар 

беру бөлімі 

 

Отдел 

технического и 

профессиональног

о образования и 

профориентации 

20 Облыстық вебинар: «Қоғам 

құндылығы» жобасы аясында топ 

жетекшілерімен бірлесіп 

студенттер мен ата-аналарға 

арналған «Жасөспірімдер 

арасындағы құқықбұзушылықтың 

алдын алуда колледж бен отбасы 

серіктестер» 

 

В рамках проекта «Қоғам 

құндылығы» областной вебинар с 

кураторами групп, студентами и 

родителями «Колледж и семья - 

партнеры в профилактике 

правонарушений среди 

подростков» 

қазан  

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

Сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

 

 

Информ.  на 

сайт 

Рекомендации 

Б.Ж.Нурмолдина  

Техникалық және 

кәсіптік білім  

және кәсіби бағдар 

беру бөлімі 

 

 

Отдел 

технического и 

профессиональног

о образования и 

профориентации 

21 Облыстық интеллектуалды 

байқауы 

«Ақыл – ой империясы» Ақтөбе 

жоғары ауылшаруашылық 

колледжімен бірлесе  

 

 

Областной интеллектуальный 

конкурс 

«Империя мудрости» совместно с 

Актюбинским высшим 

селскохозяйственным колледжем 

қазан  

 

 

 

 

октябрь 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

 

 

Сертификат 

участника 

Информ.на 

сайт 

Техникалық және 

кәсіптік білім  

және кәсіби бағдар 

беру бөлімі 

 

Отдел 

технического и 

профессиональног

о образования и 

профориентации 

22 Жалпыға білім беру мектеп 

түлектеріне арналған көрме 

«Мамандықтар әлемінде» 

 

 

Выставка "В мире профессий» для 

учащихся выпускных классов 

общеобразовательных школ 

 

қараша 

 

 

 

 

ноябрь 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

 

 

Сертификат 

участника 

Информ.на 

сайт 

М.К.Жұбандықова

, Техникалық және 

кәсіптік білім  

және кәсіби бағдар 

беру бөлімі 

 

Отдел 

технического и 

профессиональног

о образования и 

профориентации 

23 Облыстық сырттай байқау: «Қоғам 

құндылығы» жобасы аясында  

Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына 

орай  колледж кураторларына 

қараша 

 

 

 

 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

 

 

Б.Ж.Нурмолдина  

Техникалық және 

кәсіптік білім  

және кәсіби бағдар 

беру бөлімі 
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арналған «Шығармашыл  жетекші 

- 2021» (шаруашылық есеп) 

 

В рамках проекта «Қоғам 

құндылығы»: 

 Областной дистанционный 

конкурс «Творческий 

руководитель - 2021», 

посвященный    30-летию 

Независимости Казахстана среди  

кураторов групп колледжей  

(хозрасчетный) 

 

 

ноябрь 

 

Сертификат 

участника 

Информ.на 

сайт 

 

Отдел 

технического и 

профессиональног

о образования и 

профориентации 

24 Кәсіби байқау: 

«Creative teacher» орталығы 

жобасы аясында техникалық және 

кәсіптік білім беру ұйымындағы 

жас мамандарға арналған 

«Жаңашыл жас маман - 2021» 

кәсіби байқауы. 

 

В рамках проекта центра «Creative 

teacher»: 

Профессиональный конкурс 

«Молодой педагог-новатор-2021»  

для молодых специалистов 

организаций технического и 

профессионального образования  

қараша 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

Сертификат 

участника 

Информ.на 

сайт 

М.Т.Абенова, 

Техникалық және 

кәсіптік білім  

және кәсіби бағдар 

беру бөлімі 

 

 

Отдел 

технического и 

профессиональног

о образования и 

профориентации 

25 Облыстық байқау 

«Үздік кәсіби бағдар беруші» 

байқауы 

 

 

 

 

Областной конкурс 

" Лучший Профориентатор» 

 

қараша 

 

 

 

 

 

ноябрь 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

Сертификат 

участника 

Информ.на 

сайт 

М.К.Жұбандықова

, Техникалық және 

кәсіптік білім  

және кәсіби бағдар 

беру бөлімі 

 

Отдел 

технического и 

профессиональног

о образования и 

профориентации 

26 Облыстық байқау  

«Үздік жас арнайы пән 

оқытушысы - 2021» техникалық 

және кәсіптік білім беру 

ұйымдарының оқытушылары 

арасында 

 

Областной конкурс 

преподавателей учебных 

заведений ТиПО 

 «Лучший преподаватель 

специальных дисциплин - 2021»  

қараша 

 

 

 

 

 

ноябрь 

Қатысушы 

дипломдары, 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

Сертификат 

участника 

Информ.на 

сайт 

Е.Б.Утеулиев,  

Техникалық және 

кәсіптік білім беру 

бөлімі 

 

 

Отдел 

технического и 

профессиональног

о образования 



79 
 

27 Облыстық ғылыми-тәжірибелік 

конференция: 

ҚР Тәуелсіздігінің 30 жылдығына 

арналған «Education. Science. 

Innovation» жобасы аясындағы 

«Жас ғалым-2021» студенттердің  

облыстық ғылыми-тәжірибелік  

конференциясы.  

(шаруашылық есеп)  

 

В рамках проекта «Education. 

Science". Innovation»: 

 Областная студенческая научно-

практическая конференция 

"Молодой ученый-2021" 

посвященная 30-летию 

Независимости РК.  

(хозрасчетный) 

желтоқса

н 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа ақпарат 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

участника 

Информ.на 

сайт 

Г.А.Кулсейтова 

Техникалық және 

кәсіптік білім  

және кәсіби бағдар 

беру бөлімі 

 

 

 

 

Отдел 

технического и 

профессиональног

о образования и 

профориентации 

4.Аудандарға  және  білім  беру  ұйымдарына  шығып  өткізілетін  өзекті  мәселелерге 

арналған  облыстық  шаралар 

Мероприятия  по  проблемам  образования,  проводимых с выездом в районы и в 

организации  образования 

1 Облыстық семинар-практикум: 

«Техникалық және кәсіптік білім 

беру ұйымдарының оқу 

процесінде білім беруді 

ұйымдастырудың ерекшеліктері»  

(Алға индустриялық-техникалық 

колледжі, 

Байғанин техникалық колледжі, 

Қандыағаш өнеркәсіптік-

экономикалық колледжінің 

базасында) 

 

Областной  семинар-практикум: 

"Особенности организации 

учебного процесса в  

организациях технического и 

профессионального образования» 

на базе Алгинского 

индустриально-технического 

колледжа, Байганинского 

технического колледжа и 

Кандыагашского промышленно-

экономического колледжа 

қаңтар 

наурыз 

сәуір 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

март 

апрель 

сертификат 

сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

участника 

информ.на 

сайт 

М.Т.Абенова, 

Техникалық және 

кәсіптік білім  

және кәсіби бағдар 

беру бөлімі 

 

 

 

 

 

 

Отдел 

технического и 

профессиональног

о образования и 

профориентации 

2 Облыстық семинар-практикум 

 «Тиімді басқару және сапалы 

білім» Шалқар аграрлық – 

техникалық колледжінің 

базасында 

 

мамыр 

 

 

 

 

май 

сертификат 

сайтқа ақпарат 

Ұсыныстар 

 

 

сертификат 

участника 

Б.Ж.Нурмолдина, 

Техникалық және 

кәсіптік білім  

және кәсіби бағдар 

беру бөлімі 

Отдел 

технического и 
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Областной  семинар-практикум 

«Эффективное управление и 

качественное образование»  на 

базе Шалкарского аграрно-

технического  колледжа 

информ.на 

сайт 

профессиональног

о образования и 

профориентации 

3 Облыстық семинар-практикум: 

«Техникалық және кәсіптік білім 

беру ұйымдарының оқу 

процесінде білім беруді 

ұйымдастырудың ерекшеліктері» 

Ойыл аграрлық колледжінің 

базасында 

 

Областной  семинар-практикум " 

Особенности организации 

учебного процесса в  

организациях технического и 

профессионального образования» 

на базе Уилского аграрного 

колледжа 

қазан 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

сертификат 

сайтқа ақпарат 

ұсыныстар 

 

 

 

 

сертификат 

участника 

информ.на 

сайт 

Г.А.Кулсейтова 

Техникалық және 

кәсіптік білім  

және кәсіби бағдар 

беру бөлімі 

 

Отдел 

технического и 

профессиональног

о образования и 

профориентации 

 5.Тақырыптық және кешенді зерделеу, әдістемелік көмек беру 

Тематические  и комплексныве  изучения,  оказание  методической  помощи 

1 Рауан көпсалалы колледжі, 

Болашақ жоғары көпсалалы 

колледжі, Ақтөбе құрылыс-

монтаж колледждеріндегі оқу-

тәрбие үдерісін зерделеу және 

әдістемелік көмек беру 

 

Изучение состояния учебно-

воспитательго процесса  и 

оказание  методической помощи 

многопрофильному колледжу 

Рауан, высшему 

многопрофильному колледжу 

Болашак и Актюбинскому 

строительно-монтажному 

колледжу 

сәуір 

 

 

 

 

 

 

      

апрель 

 

Анықтама, 

Әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

 

 

Справка по 

итогам 

изучения, 

методические 

рекомендации 

М.К 

Жұбандықова,  

Г.А.Кулсейтова, 

Техникалық және 

кәсіптік білім  

және кәсіби бағдар 

беру бөлімі 

 

 

Отдел 

технического и 

профессиональног

о образования и 

профориентации 

2 Техникалық және кәсіптік білім 

беру ұйымдарының оқу-тәрбие 

жұмыстарын ұйымдастыруда 

әдістемелік көмек көрсету (Ойыл 

аграрлық колледжі) 

 

 

Оказание методической помощи в 

организации учебно-

воспитательного процесса в 

организациях технического и 

профессионального образования 

(Уилский аграрный колледж) 

қазан 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

Анықтама, 

Әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

 

Справка по 

итогам 

изучения, 

методические 

рекомендации 

М.К 

Жұбандықова,  

Г.А.Кулсейтова, 

Техникалық және 

кәсіптік білім  

және кәсіби бағдар 

беру бөлімі 

 

Отдел 

технического и 

профессиональног

о образования и 

профориентации 
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3 Техникалық және кәсіптік білім 

беру ұйымдарының оқу-тәрбие 

жұмыстарын ұйымдастыруда 

әдістемелік көмек көрсету (Алға 

индустриялық-техникалық 

колледжі, 

Байғанин техникалық колледжі, 

Қандыағаш өнеркәсіптік-

экономикалық колледжі) 

 

Оказание методической помощи в 

организации учебно-

воспитательного процесса в 

организациях технического и 

профессионального образования 

(Алгинский индустриально-

технический колледж, 

Байганинский технический 

колледж, Кандыагашский 

промышленно-экономический 

колледж) 

қаңтар 

наурыз 

сәуір 

 

 

 

 

 

 

январь 

март 

апрель 

Анықтама, 

Әдістемелік 

ұсыныстар 

 

 

 

 

 

Справка по 

итогам 

изучения, 

методические 

рекомендации 

М.К 

Жұбандықова,  

М.Т.Абенова, 

Техникалық және 

кәсіптік білім  

және кәсіби бағдар 

беру бөлімі 

 

 

Отдел 

технического и 

профессиональног

о образования и 

профориентации 

 

4.ІТ технология бөлімі 

Отдел ІТ технологии 

№ 
Өткізілетін шаралар атауы 

Название мероприятия 

Мерзімі 

Сроки 

исполнени

я 

Қорытынды

лау 

Форма 

завершения 

Жауаптылар 

Ответсвенные 

1. Облыстық және республикалық семинарлар, конференциялар және отырыстар 

Областные и республиканские семинары, конференции и заседания 

1 Онлайн режимінде облыстық 

семинарлардың өткізілуін қолдау   

 

Сопровождение проводимых 

семинаров в режиме онлайн  

ай сайын 

 

 

ежемесячн

о 

ұсыныстар 

 

рекомендаци

и 

Н.Сражадинов, 

ІТ технология 

бөлімі  

, 

Отдел ІТ 

технологии 

2 «Онлайн-мектеп» білім беру 

ресурсын оқу үрдесінде 

пайдаланудың тиімділігі» 

тақырыбында педагогтарыға 

арналған облыстық семинар  

 

Областной семинар 

«Эффективность использования 

ресурсов  онлайн-мектеп в 

учебном процессе» для педагогов 

области 

ай сайын  

 

 

 

 

ежемесячн

о 

ұсыныстар 

 

 

 

рекомендаци

и 

Ж.Б.Скакова, 

ІТ технология 

бөлімі  

 

 

 

Отдел ІТ 

технологии 

3 «Күнделік» электронды 

журналының жүргізілуі бойынша 

онлайн семинарлар  

жыл бойы 

 

 

Ұсыныстар 

сайтқа 

ақпарат 

Н.Сражадинов, 

ІТ технология 

бөлімі  
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Областной онлайн-семинары по 

электронному журналу «Күнделік» 

 

в течение 

года 

 

 

информация  

на сайт 

рекомендаци

и 

 

 

Отдел ІТ 

технологии 

4 «Онлайн-мектеп» білім беру 

ресурсын оқу үрдесінде 

пайдаланудың тиімділігі» 

тақырыбында облыс 

педагогтарына арналған ашық 

сабақ  

 

Открытый урок «Эффективность 

использования ресурсов  

Bilimland.kz в учебном процессе» 

для педагогов  области 

жыл бойы 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

ұсыныстар 

сайтқа 

ақпарат 

 

 

 

рекомендаци

и  

 

информация 

на сайт 

Ж.Б.Скакова 

ІТ технология 

бөлімі  

 

 

Ж.Б.Скакова 

Отдел ІТ 

технологии 

5 Робототехника мамандарына 

арналған онлайн оқыту семинары 

(«Казинтерсервис» 

компаниясының өкілдерімен) 

 

Онлайн обучающий семинар для 

специалистов по робототехнике (с 

представителями 

«Казинтерсервиса») 

қараша  

 

 

 

ноябрь  

ұсыныстар 

сайтқа 

ақпарат 

 

 

рекомендаци

и  

информация 

на сайт 

Ж.Б.Скакова, 

ІТ технология 

бөлімі  

 

 

Отдел ІТ 

технологии 

2. Облыстық жоспарлардың (жобалардың) жүзеге асырылуы 

Реализация областных планов (проектов) 

1 

Ақтөбе облысының «Цифрлық 

Қазақстан» мемлекеттік 

бағдарламасын  

жүзеге асырудың жол картасы 

 

Дорожная карта реализации 

государственной программы 

«Цифровой Казахстан» 

 Актюбинской области 

жыл бойы 

 

 

 

в течение 

года 

ақпарат ББ  

 

 

 

информация 

в УО 

 

ІТ технология 

бөлімі 

 

 

Отдел  ІТ 

технологии 

3. Аудандарға және білім беру ұйымдарына шығып өткізілетін педагогикалық өзекті 

мәселелерге арналған облыстық шаралар 

Мероприятия по проблемам образования, проводимых с выездом в районы и в 

организации образования 

1 

Информатика пәні мұғалімдеріне 

арналған  «ІТ-құзіреттілік 

арттыру» тақырыбындағы 

облыстық семинар-практикум  

 

Областной семинар для учителей 

информатики на тему «Развитие 

IT-компетенций» 

наурыз 

 

 

 

март  

ұсыныстар 

сайтқа 

ақпарат 

 

 

рекомендаци

и 

информация 

на сайт 

Ж.Б.Скакова 

ІТ технология 

бөлімі 

 

Отдел ІТ 

технологии 
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2 

 «Білім берудегі Smart-

технологияны қолдану» 

тақырыбындағы  колледж  

информатика пәнінің 

оқытушыларына арналған 

семинар-практикум.  

Ақтөбе құрылыс-монтаж 

колледжінің информатика пәнінің 

оқытушысы М. Е. Курманованың 

тәжрибесінен   

  

Семинар-практикум 

«Использование Smart- технологий 

в образовании» для 

преподавателей  информатики  

колледжей. 

Из опыта работы Курмановой 

М.Е., преподавателя информатики 

и специальных дисциплин 

Актюбинского строительно-

монтажного колледжа 

сәуір 

 

 

 

 

 

 

 

апрель  

 

анықтама, 

сайтқа 

ақпарат 

 

 

 

 

 

 

справка, 

информация 

на сайт 

Ж.Б.Скакова 

ІТ технология 

бөлімі 

 

 

 

 

 

Отдел ІТ 

технологии 

3 

Облыстық "Робофутбол-2021" 

роботтар сайысы 

 

Областные соревнования роботов 

«Робофутбол-2021» 

маусым 

 

 

июнь  

ұсыныстар 

сайтқа 

ақпарат 

 

рекомендаци

и 

информация 

на сайт 

Н.Сражадинов 

ІТ технология 

бөлімі  

 

Отдел ІТ 

технологии 

4. Облыстық, республикалық, халықаралық деңгейдегі шебер-кластар, сабақтар, 

көрмелер, дөңгелек үстелдер, форумдар, слеттер, байқаулар 

Мастер-класы, уроки, выставки, круглые столы, форумы, слеты, конкурсы 

областного, республиканского, международного уровней 

1 №72 ЖББО ІТ мектеп-лицейінің 

информатика пәні мұғалімі 

Н.А.Жумагулованың  «Online 

режимінде  модельдермен жобалар 

жасауды тиімді және аз уақыт 

ішінде үйрету» тақырыбындағы 

облыстық шебер-класы   

 

Областной мастер-класс 

Жумагуловой Н.А.,  учителя 

информатики СОО IT школы-

лицея №72 «Эффективное 

обучение разработки проектов 3D 

моделей в режиме Online. 

ақпан 

 

 

 

 

 

 

 

февраль   

анықтама, 

сайтқа 

ақпарат 

 

 

 

 

 

справка, 

информация 

на сайт 

Ж.Б.Скакова 

ІТ технология 

бөлімі  

 

 

 

 

Отдел ІТ 

технологии 

2 Облыстық семинар «CLIL 

әдістемесі: ағылшын тілінде 

информатика пәнін оқыту 

наурыз 

 

 

 

ұсыныстар 

сайтқа 

ақпарат 

 

Ж.Б.Скакова 

ІТ технология 

бөлімі  
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үдерісінде пәндік –тілдік жүйеде 

интегралды оқыту»  

(№60 ЖББОМ информатика пәні 

мұғалімі Т.Абен тәжірибесі) 

 

Областной семинар «Методика 

CLIL предметно – языковое 

интегрированное обучение в 

процессе преподавания предмета 

информатики на английском 

языке» (опыт работы учителя 

информатики ОСШ №60 Абен Т.)   

 

 

 

 

март  

 

 

 

 

 

 

рекомендаци

и 

информация 

на сайт 

 

 

 

 

 

Отдел ІТ 

технологии 

3 №6 Хромтау гимназиясының 

информатика пәні мұғалімі 

Ж.К.Жаржанованың 

«Информатика сабағында оқыту 

үшін бағалаудың әдіс-тәсілдерін 

тиімді пайдалану» тақырыбындағы 

облыстық шебер – класы 

 

Областной мастер-класс 

Жаржановой Ж.К, учителя 

информатики Хромтауской 

гимназии №6 «Эффективное 

использование методов оценки при 

обучении на уроке информатики» 

сәуір 

 

 

 

 

 

 

 

 апрель  

анықтама, 

сайтқа 

ақпарат 

 

 

 

 

 

справка, 

информация 

на сайт 

Ж.Б.Скакова 

ІТ технология 

бөлімі  

 

 

 

 

 

Отдел ІТ 

технологии 

4 «Жаңашыл мұғалім-2021» 

облыстық сырттай байқауы 

(Bilimland платформасын тиімді 

пайдалану бойынша) (шаруашылық 

есеп негізінде) 

 

Областной заочный конкурс 

«Жаңашыл мұғалім-2021» (по 

использованию платформы 

Bilimland) (хозрасчетный) 

мамыр  

 

 

 

 

май  

сайтқа 

ақпарат 

 

 

 

 

информация 

на сайт  

Ж.Б.Скакова 

ІТ технология 

бөлімі  

 

 

Отдел ІТ 

технологии 

5 «Үздік мұғалім –информатик, 

2021» жас мамандар арасындағы 

облыстық байқау  

 

Областной конкурс среди молодых 

учителей информатики «Лучший 

учитель – информатик, 2021»  

қыркүйек 

 

 

   

сентябрь 

сайтқа 

ақпарат 

 

 

 

информация 

на сайт  

Н.К.Сражадинов  

ІТ технология 

бөлімі  

 

Отдел ІТ 

технологии 

6 «Үздік мектеп-сайты» облыстық 

байқауы (шаруашылық есеп 

негізінде) 

 

Областной конкурс «Лучший 

школьный сайт» (хозрасчетный)  

 қазан 

 

 

 

октябрь  

Диплом 

сайтқа 

ақпарат 

 

диплом 

информация 

на сайт  

 Д. Урынбасаров 

ІТ технология 

бөлімі  

 

Отдел ІТ 

технологии 
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7 «Жаңа технология – білім берудің 

жаңа мазмұны» облыстық үздік 

бейнероликтер байқауы  

 

Областной конкурс лучший 

видеоролик «Новые технологии в 

обновленном содержании 

образовании»  

қазан     

 

 

 

октябрь 

сайтқа 

ақпарат 

 

 

 

информация 

на сайт  

Ж.А. Отарбаев 

ІТ технология 

бөлімі  

 

Отдел ІТ 

технологии 

8 Информатика пәні мұғалімдері 

арасында облыстық олимпиада 

(шаруашылық есеп негізінде) 

 

 

Областная олимпиада среди 

учителей информатики  

(хозрасчетный) 

қараша  

 

 

 

 

ноябрь  

анықтама, 

сайтқа 

ақпарат 

 

 

 

информация 

на сайт  

Ж.Б.Скакова 

Н.К. Сражадинов  

ІТ технология 

бөлімі  

 

Отдел ІТ 

технологии 

5. Тақырыптық және кешенді зерделеу, әдістемелік көмек беру 

Тематические и комплексные изучения, оказания методической помощи 

1 Алға, Мұғалжар, Темір, Байғанин  

аудан мектептерінің «Күнделік.kz» 

ақпараттық жүйесіне қосылған 

жағдайын зерделеу және 

әдістемелік көмек көрсету 

 

Изучение состояния использования 

информационной системы 

«Күнделік.kz» в школах 

Алгинского,Мугалжарского, 

Темирского и Байганинского 

районов  и оказания методической 

помощи 

ай сайын 

 

 

 

 

 

ежемесячн

о 

кеңес беру 

 

 

 

 

 

консультации 

Ж.Б.Скакова 

ІТ технология 

бөлімі 

 

 

 

Отдел ІТ 

технологии 

2 Алға, Мұғалжар, Темір, Байғанин  

аудан мектептеріндегі 

компьютерлік парк жағдайын 

зерделеу  

 

 

Изучение состояние 

компьютерного парка в  школах 

Алгинского, Мугалжарского, 

Темирского и Байганинского  

районов. 

 

ақпан-

наурыз   

 

 

 

февраль-

март   

аналитикалы

қ анықтама 

 

 

 

аналитическа

я справка  

Ж.Б.Скакова 

 Н.К. Сражадинов  

ІТ технология 

бөлімі  

 

 

Отдел ІТ 

технологии 

3 Мәртөк, Қарғалы, Қобда, Ойыл  

аудан мектептеріндегі 

компьютерлік парк жағдайын 

зерделеу  

 

 

Изучение состояние 

компьютерного парка в  школах 

сәуір-

мамыр   

 

 

 

 

аперль-май  

 

аналитикалы

қ анықтама 

 

 

 

аналитическа

я справка  

Ж.Б.Скакова 

Н.К. Сражадинов  

ІТ технология 

бөлімі  

 

 

Отдел ІТ 

технологии 
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Мартукского, Каргалинского, 

Кобдинского и Уилского  районов. 

 

 

4 Тамыз педагогикалық  кеңесіне 

дайындық жұмыстары және 

техникалық көмек корсету 

 

 

Подготовка и проведение 

августовского педагогического 

совещания, техническое 

сопровождение 

тамыз 

 

 

 

 

август 

слайд, видео 

акпарат 

техникалық 

көмек 

корсету 

 

слайд, 

видеоматериа

л, 

техническое 

сопровожден

ие 

Ж.Б.Скакова,  

Н.К. Сражадинов  

ІТ технология 

бөлімі 

 

 

Отдел  ІТ 

технологии 

5 Әйтеке би, Ырғыз, Хромтау, 

Шалқар  аудан мектептеріндегі 

компьютерлік парк жағдайын 

зерделеу  

 

 

Изучение состояние 

компьютерного парка в  школах 

Айтекебийского, Иргизского, 

Хромтауского и Шалкарского  

районов. 

қыркүйек-

қазан 

 

 

 

сентябрь-

октябрь  

аналитикалы

қ анықтама 

 

 

 

аналитическа

я справка  

Ж.Б.Скакова 

Н.К. Сражадинов  

ІТ технология 

бөлімі  

 

  

Отдел ІТ 

технологии 

6 Электронды журналдар мен 

күнделіктер жүйесін енгізу 

бойынша техникалық 

мүмкіндіктердің мониторингі 

  

Проведение мониторинга 

технической возможности для 

внедрения системы электронных 

журналов и дневников 

ай сайын 

 

 

 

ежемесячн

о 

аналитикалы

қ анықтама 

 

 

аналитическа

я справка  

Ж.Б.Скакова  

ІТ технология 

бөлімі  

 

 

Отдел ІТ 

технологии 

7 Компьютерлік және 

мультимедиялық жабдықтардың  

деректер базасын жаңартылуын 

мониторинг жүргізу  

 

Проведение мониторинга по 

обновлению базы данных  

компьтерного парка, оснащение 

компьютерной и мультимединой 

техникой  

ай сайын 

 

 

 

 

ежемесячн

о 

аналитикалы

қ анықтама 

 

 

аналитическа

я справка  

Н.К. Сражадинов  

ІТ технология 

бөлімі  

 

 

 

Отдел ІТ 

технологии 

8 Облыс мектептерінің кең жолақты 

интернет, Wi-Fi желісіне қосылуын 

мониторинг өткізу  

 

Мониторинг по оснащению школ 

области Wi-Fi сетью и 

подключения к широкополосному  

доступу интернет   

ай сайын 

 

 

 

ежемесячн

о 

аналитикалы

қ анықтама 

 

 

аналитическа

я справка  

Н.К. Сражадинов  

ІТ технология 

бөлімі  

 

 

Отдел ІТ 

технологии 
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9 Кәсіптік және техникалық білім 

беру ұйымдарының оқу процесін 

автоматтандыру (техникалық 

қолдау) 

 

Внедрение системы автоматизации 

процесса обучения в ТИПО 

(техническое сопровождение) 

жыл бойы 

 

 

 

в течение 

года 

кеңес беру 

 

 

 

консультации 

ІТ технология 

бөлімі 

 

 

Отдел  ІТ 

технологии 

1

0 

Статистикалық мәліметтерді 

электрондық режимде толтыру 

бойынша кеңес беру 

 

Консультация по заполнению 

статистических данных в 

электронном режиме 

жыл бойы 

 

 

 

в течение 

года 

кеңес беру 

 

 

 

консультации 

ІТ технология 

бөлімі 

 

 

Отдел  ІТ 

технологии 

1

1 

Білім беру саласындағы өткізілетін 

іс-шараларды фото-видео 

түсірілімін сүйемелдеу   

 

Фото и видео сопровождение 

мероприятиях проведенных в 

системе образования 

жыл бойы 

 

 

в течение 

года 

кеңес беру 

 

 

консультации 

ІТ технология 

бөлімі 

 

 

Отдел  ІТ 

технологии 

1

2 

bilimaktobe.kz сайтында 

материалдарды орналастыру және 

мониторинг жасау 

 

Проведение мониторинга и 

размещение материалов на сайте 

bilimaktobe.kz  

жыл бойы 

 

 

в течение 

года 

кеңес беру 

 

 

консультации 

ІТ технология 

бөлімі 

 

 

Отдел  ІТ 

технологии 

1

3 

Компьютерлік- техникалық қызмет 

көрсету  

 

Техническое обслуживание 

компьютеров  

жыл бойы 

 

 

в течение 

года 

кеңес беру 

 

 

консультации 

ІТ технология 

бөлімі 

 

Отдел  ІТ 

технологии 

 

Әдістемелік күндер өткізудің 

 кестесі 
Айына 2 рет, жұма сайын 

№ Тақырыбы 

 

Қатысушылар Жауаптылар 

 қантар 

1 ҚР Білім және ғылым министрінің 

13.08.2020 жылғы № 345 бұйрығына 

өзгерістер енгізу бойынша 

Коронавирустық инфекцияның 

таралуына байланысты шектеу шаралары 

кезеңінде  білім беру  ұйымдарында оқу 

процесін іске асыру жөніндегі 

әдістемелік  ұсынымдарды түсіндірме 

жұмыстары, талқылау  

Білім бөлімдерінің 

әдістемелік кабинет 

меңгерушілері, мектеп 

директорлары 

Ж.А.Исатаева, 

Ақтөбе облыстық 

ғылыми-

тәжірибелік 

орталығы 

директорының 

орынбасары   
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2 ҚР Білім және ғылым министрінің 

28.12.2020 жылғы № 548 бұйрығы 

негізінде 9,11 кластарда аралас форматта 

оқыту процесінің оқу-жұмыс жоспары 

мен сабақ кестесін жасақтау бойынша 

түсіндірме жұмыстары 

Білім бөлімдерінің 

әдістемелік кабинет 

меңгерушілері, мектеп 

директорлары 

Ж.А.Исатаева, 

Ақтөбе облыстық 

ғылыми-

тәжірибелік 

орталығы 

директорының 

орынбасары   

3 PISA-2022 халықаралық зерттеуіне 

дайындық жұмыстарын жүргізудің 

облыстық іс-шаралар жоспары аясында 

халықаралық зерттеулерді өткізудің 

ұйымдастыру шаралары  

 

Білім бөлімдерінің 

әдістемелік кабинет 

меңгерушілері, 

халықаралық 

зерттеулерге жауапты 

қызметкерлер 

Г.К.Нукеева, 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

4 Оқуға құштар мектеп» жобасы аясында 

мектеп кітапханашыларымен кешенді іс-

шаралар жоспарының орындалуы 

барысында «Білім-инновация» лицей-

интернатының іс-тәжірибесі 

Әдістемелік кабинет 

меңгерушілері, ББ 

кітапханаға жауапты 

әдіскерлер 

Н.Е.Танирберген

ов, Мектепке 

дейінгі және 

жалпы орта білім 

беру бөлімі 

 

ақпан 

1 Тарих пәні ассоциациясының  озық іс-

тәжірибесінен «Дарынды оқушыға 

қолайлы жағдай жасау – құзыретті  

мұғалімнің міндеті 

Тарих пәні бойынша 

ББ әдіскерлері, тарих 

пәні мұғалімдері 

А.Искендирова, 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

2 Жалпы білім беру мектептерінде 

«Күнделік» электронды журналының 

жүргізілуі мониторингі  

 

Білім бөлімдерінің 

әдістемелік кабинет 

меңгерушілері 

Ж.Б.Скакова, ІТ 

технология 

бөлімі 

 

3 Жасөспірімдер арасындағы ерте жүктілік 

және жыныстық қол сұғылмаушылық – 

қоғам мәселесі 

Білім бөлімдерінің 

әдістемелік кабинет 

меңгерушілері, 

жауапты 

қызметкерлер 

А.М.Наренова, 

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

  

4 Жалпы білім беру ұйымдарындағы 

ерекше қажеттілігі бар балаларды оқыту 

мен тәрбиелеу жұмыстары 

Білім бөлімдерінің 

әдістемелік кабинет 

меңгерушілері, 

жауапты 

қызметкерлер 

П.А.Жайлыбаева, 

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

  

наурыз 

1 Математика сабақтарында PISA 

тапсырмаларын қолдану арқылы 

оқушылардың математикалық 

сауаттылығын қалыптастыру 

Математика пәні 

бойынша ББ 

әдіскерлері, 

математика пәні 

мұғалімдері 

Г.Ж.Байсейтова, 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

2 «Бастауыш сынып пәндерінің  бағалау 

тапсырмаларын құрастыру, сараптау» 

онлайн семинар 

 

Бастауыш класс 

бойынша ББ 

әдіскерлері, 

бастауышкласс 

мұғалімдері 

С.О.Жубаева, 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 
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3 Білім беру ұйымдарындағы 

психологиялық қызмет жұмысын 

ұйымдастырудың тиімді жолдары 

Жауапты әдіскерлер, 

психолог-педагогтар 

А.А.Тоқсанбаева, 

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

  

4 Оқушыларға кәсіби бағдар беруді жүзеге 

асыру жолдары  

Білім бөлімдерінің 

әдістемелік кабинет 

меңгерушілері, 

жауапты 

қызметкерлер 

Н.Ж.Жалғас, 

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

  

сәуір 

1 2020-2021 оқу жылында 9,11-кластарда 

қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру. 

Қорытынды аттестаттауды бағалау 

спецификацияларымен таныстыру 

Білім бөлімдерінің 

әдістемелік кабинет 

меңгерушілері, 

қорытынды 

аттестаттауға жауапты 

мамандар 

Ж.М.Әнеш, 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

2 Қосымша білім беру ұйымдарында 

оқушылардың жазғы демалысын тиімді 

ұйымдастыру 

Жауапты әдіскерлер А.М.Нарегеева, 

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі 

  

3 Қорытынды аттестаттауға дайындық 

барысында қазақ тілі мен әдебиеті пәні 

бойынша эссе жазу дағдылары және оған 

қойылатын талаптар 

Қазақ тілі мен 

әдебиеті пәні 

бойынша ББ 

әдіскерлері, пән 

мұғалімдері 

К.И.Куразова, 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

4 Аудан мектептерінің оқушылары 

арасында өтетін дебат турнирлерін тиімді 

ұйымдастыру 

Білім бөлімдерінің 

әдістемелік кабинет 

меңгерушілері, 

жауапты 

қызметкерлер 

А.М.Наренова, 

Инклюзивтік 

білім беру және 

тәрбие бөлімі  

мамыр 

1 «Педагогтерге мобильдік көмек» 

жобасының іске асыру барысы, тәжірибе 

алмасу 

 

 

Білім бөлімдерінің 

әдістемелік кабинет 

меңгерушілері, 

ШЖМ-ға жауапты 

мамандар 

Б.С.Туржанова, 

Мектепке дейінгі 

және жалпы орта 

білім беру бөлімі 

 

2 Мектепке дейінгі ұйымдарда жазғы 

сауықтыру жұмыстарын ұйымдастыру 

  

МДҰ бойынша 

аудандық (қалалық) 

ББ әдіскерлері, 

балабақша 

меңгерушілері мен 

әдіскерлері 

 

М.Т.Мурзагулова

, Мектепке 

дейінгі және 

жалпы орта білім 

беру бөлімі 

 

3 «Онлайн-мектеп» білім беру ресурсын 

оқу үрдесінде пайдаланудың мониторингі 

Білім бөлімдерінің 

әдістемелік кабинет 

меңгерушілері 

 

Ж.Б.Скакова, ІТ 

технология 

бөлімі 
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Ашық онлайн сабақтар өткізу кестесі 

 

№ Педагогтің аты-жөні Жұмыс орны,  Пәні, класы Уақыты 

1 Бисенбаева Салтанат 

Бибитовна 

М.Құсайынов 

атындағы 

АОДБАММИ 

Математика, (қазақ 

тілінде) 

14.01.21ж. 

2 Конкабаева Гүлсім 

Каратаевна 

Ақтөбе қаласы №15 

ОМ 

Қазақ әдебиеті, 6-

кл. 

20.01.21ж. 

3 Айтмагамбетова Адеми 

Алиповна 

Ақтөбе қаласы №56 

ЖББОМ 

Физика, 10 кл. 

(қазақ тілінде) 

28.01.21ж. 

4 Қабыланов Арман 

Хусайынович 

М.Құсайынов 

атындағы 

АОДБАММИ 

Қазақстан тарихы, 

7 кл. (қазақ тілінде) 

4.02.2021ж. 

5 Албаева Тамара 

Габитовна 

Ақтөбе қаласы №23 

ОМЛ 

Қазақ тілі мен 

әдебиеті, 10 кл. 

11.02.21ж. 

6 Алейникова Ольга 

Александровна 

СШГ №11 г.Актобе 

 

Русский язык в 

классах с русским 

языком обучения 

18.02.21ж. 

7 Жолмағанбетов Мерей 

Көпжасарұлы 

М.Құсайынов 

атындағы 

АОДБАММИ 

География, 8 кл. 

(қазақ тілінде) 

25.02.21ж. 

8 Каржауова Динара 

Хамитовна 

Мәртөк №1 ОМ Биология, 10 кл. 

(орыс тілінде) 

4.03.21ж. 

9 Нуранова Гулжан 

Суйгалиевна 

СШЛ № 41 

г.Актобе 

 

Русский язык и 

литература в 

классах с казахским 

языком обучения 

11.03.21ж. 

10 Жумагулова Нургуль 

Айтугановна 

Ақтөбе қаласы №72 

IT-лицейі 

Информатика, 7-кл 

(қазақ тілінде) 

08.04.21ж. 

11 Чигимбаева Айгуль 

Тимуровна 

Алға мектеп-

гимназиясы 

Химия, 10 кл. 

(қазақ тілінде) 

15.04.21ж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


