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Мақсаты: 

  Білім алушылардың оқу, математика жаратылыстану және Жаһандық құзіреттілік саласындағы білім жетістіктерін 
анықтау, бағалау, қоғамда толыққанды жұмыс істеуі үшін қажетті білімі мен іскерлігін жетілдіру; 

 Облыс көлеміндегі пән мұғалімдеріне  оқу, математика жаратылыстану және Жаһандық құзіреттілік бағытында 

әдістемелік көмек көрсету; 

 Білім беру ұйымдарының пән мұғалімдеріне шебер-кластар, семинарлар, практикумдар ұйымдастыру және 

тәжірибе алмасу. 

Міндеті: 

 Оқушылардың (студенттердің) білім жетістіктерін зерттеу негізгі үш бағыт бойынша жүзеге асады: 

«математикалық сауаттылық», «жаратылыстану сауаттылығы» және «оқу сауаттылығы». Оқушылардың  

(студенттердің) оқу барысында меңгерген білімдері мен дағдыларын өмірлік жағдайларда қолдана білуі; 

 Негізгі мектепті бітірушілердің оқуды ары қарай жалғастыруға қаншалықты дайын екендігін анықтау; 

 оқушылардың (студенттердің) математикалық, оқу және ғылыми-жаратылыстану сауаттылығын қалыптастыруды 
одан әрі дамыту. 

 

№ Іс-шаралар Жауаптылар Қорытындысы мерзімі 

1.Ұйымдастыру іс-шаралары 

1 Ақтөбе облысы бойынша білім алушылардың функционалдық 

сауаттылығын арттыру облыстық іс-шаралар жоспарын бекіту 
 

Білім басқармасы Бұйрық 2020 жыл, 

желтоқсан 

2 Ақтөбе облысының білім алушыларының функционалдық 
сауаттылығын арттыру  бойынша тұрақты жұмыс тобын құру  

 

Білім басқармасы Бұйрық 2020 жыл, 
желтоқсан 

3 Аудандық (қалалық) білім бөлімдерінен білім алушыларының 

функционалдық сауаттылығын арттыру  бойынша жауапты 

мамандарды тағайындау 
 

Білім басқармасы Бұйрық 2020 жыл, 

желтоқсан 

4 Білім алушыларының функционалдық сауаттылығын арттыру   Білім басқармасы, Жоспар Үнемі  
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барысында пән мұғалімдері үшін біліктілік арттыру курстарын 
ұйымдастыру және өткізу 

ПШО, «Өрлеу»  
(келісім бойынша), 

Аудандық (қалалық) 

ББ, колледждер 

5 Білім алушыларының функционалдық сауаттылығын арттыру   

аясында мұғалімдердің біліктілігін арттырудың мәліметтер қорын 
құру 

 

АОҒТО  

Аудандық (қалалық) 
ББ, колледждер 

Жинақтау Үнемі 

6 ПШО және «Өрлеу» біліктілікті арттыру институтынан 

оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру бойынша 

курстан өткен пән мұғалімдерінің сапалық және сандық 
құрамының мониторингін жүргізу 

 

АОҒТО 

Аудандық (қалалық) 

ББ, колледждер 

Мониторинг Жыл бойы 

7 Әрбір мектеп, колледждерде білім алушыларының 

функционалдық сауаттылығын арттыру бойынша жауапты мектеп 

(колледж) директорының орынбасарларын бекіту, жұмыс 
жоспарын құру 

 

АОҒТО 

Аудандық (қалалық) 

ББ, колледждер 

Бұйрық 2021, 

қаңтар 

8 Білім алушыларының функционалдық сауаттылығын арттыру   

мақсатында Ақпараттық-талдау орталығымен бірлескен 

Келісімшартқа отыру 
 

Білім басқармасы Келісімшарт 2021, 

қаңтар 

9 Ақпараттық-талдау орталығымен құрылған Келісімшарт негізінде 

оқушылардың (студенттердің) математикалық, оқу және ғылыми-

жаратылыстану сауаттылықтарын қалыптастыру мақсатында 

сынама тесттер өткізуді және талдауды ұйымдастыру  

Білім басқармасы, 

Ақпараттық-талдау 

орталығы, АОҒТО, 

Аудандық (қалалық) 
ББ, колледждер 

Сынама тест, 

талдау 

2021-2022 

жж. 

10 Білім алушыларының функционалдық сауаттылығын арттыру  

барысында пән мұғалімдерінен шығармашылық топ құрылып, 

АОҒТО 

Аудандық (қалалық) 

Тапсырмалар 

қоры 

2021жыл, 

ақпан 
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логикалық тапсырмалар қорын жинақтау 
 

ББ, колледждер 

11 Әрбір мектеп, колледжде білім алушыларының функционалдық 

сауаттылығын арттыру жұмыстары туралы ата-аналарға, мектеп 

оқушыларына және студенттерге арналған ақпараттық стендтер 

дайындау  
 

Аудандық (қалалық) 

ББ, колледждер 

Стенд 2021ж, 

ақпан 

 2. Білім алушыларының функционалдық сауаттылығын арттыру   

аясындағы әдістемелік іс-шаралар 

1 «Жамбыл облысының әдістемелік орталығының халықаралық 

зерттеуге дайындық жұмыстарын тиімді ұйымдастыру 

тәжірибесімен танысу» онлайн-конференция   
 

Білім басқармасы, 

АОҒТО 

Әдістемелік 

ұсынымдар 

2021 жыл, 

қаңтар 

2 Әдістемелік күн «Облыс бойынша халықаралық зерттеулердің  
салыстырмалы нәтижелері»  

 

АОҒТО 
Аудандық (қалалық) 

ББ, колледждер 

Әдістемелік 
ұсынымдар 

2021 жыл, 
қаңтар 

3 Ақпараттық-талдау орталығының  http://iac.kz сайтындағы тест 

материалдарымен жұмыс жүргізу, тапсырмаларды сабақ 
барысында қолдану 

 

Аудандық (қалалық) 

ББ, колледжердің 
жауапты мамандары 

Ұсыныстар 2021-2022 

жж. 

4 Ақтөбе облысы білім басқармасының «Назарбаев Зияткерлік 

мектептері» Педагогикалық шеберлік орталығымен бірлескен іс-

шаралар жоспарын жүзеге асыру: 
- Оқу сауаттылығын арттыру мақсатында мектеп 

кітапханашыларымен вебинарлар, оқыту семинарларын 

ұйымдастыру; 

- Сабақта CLIL әдістемесін қолдану, функционалдық 
сауаттылықты арттыру, эссе жазу әдістемесі бойынша 

вебинарлар, семинар-практикумдар ұйымдастыру; 

НЗМ (келісім 

бойынша), ПШО 

(келісім бойынша), 
АОҒТО 

Әдістемелік 

ұсынымдар 

2021-2022 

жж. 

http://iac.kz/
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- Физика, химия, биология пәндерінен зертханалық 
жұмыстарды жасауда Phywe, GLX, SPARK құрылғыларын 

қолдану әдістемесі бойынша онлайн-семинарлар өткізу; 

- Математикалық сауаттылықты арттыру мақсатында шебер-
кластар, вебинарлар ұйымдастыру 

-  

5 «Ғылыми-жаратылыстану сауаттылық құзіреттіліктерін 

қалыптастыру жолдары» онлайн-семинары 

 

АОҒТО Әдістемелік 

ұсынымдар 

2021 жыл, 

наурыз 

6 «Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында ағылшын тілі 

сабақтарында функционалды сауаттылықты қалыптастыру» 
семинар-практикум 

 

АОҒТО Әдістемелік 

ұсынымдар 

2021 жыл, 

мамыр 

7 8-қыркүйек – халықаралық сауаттылық күніне орай облыстың 

барлық білім беру мекемелерінде «Оқысаңыз балалар, шамнан 

шырақ жағылар» кітап оқу акциясын өткізу 
 

АОҒТО 

 

Әдістемелік 

ұсынымдар 

2021 жыл, 

қыркүйек 

8 «Логикалық тапсырмаларды орындау арқылы оқушылардың 

математикалық сауаттылығын арттыру тәсілдері» облыстық 

семинары 

 

АОҒТО Әдістемелік 

ұсынымдар 

2021 жыл, 

қазан 

9 «Қазіргі қоғамдағы оқырман мәдениеті: қалыптастыру және 
әлеуметтік-педагогикалық қолдау» тақырыбында Ақтөбе қаласы 

ЖОО ғалымдарының қатысуымен дөңгелек үстел ұйымдастыру 

 

АОҒТО Әдістемелік 
ұсынымдар 

2022 жыл, 
қаңтар 

10 Іріктеуден өткен 15 жастағы жасөспірімдердің ата-аналарына 

PISA-2022 халықаралық зерттеуі туралы ақпарат беру, түсіндірме 
жұмыстарын жүргізу 

 

Аудандық (қалалық) 

ББ, колледждер 

Ата-аналар 

жиналысы 

2022 жыл, 

наурыз 
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11 «Математика сабағында белсенді оқыту әдістері SMART 
технологиясын қолдану» облыстық эксперимент алаңының 

жұмысы аясында семинар-практикум 

 

АОҒТО Әдістемелік 
ұсынымдар 

2022 жыл, 
мамыр 

12 Ақтөбе облыстық мамандандырылған дарынды жасөспірімдерге 

арналған «Білім-инновация» лицей-интернатының іс-
тәжірибесінен «Оқушылардың ғылыми-жаратылыстану 

сауаттылығын арттыру» практикалық семинары 

 

АОҒТО Әдістемелік 

ұсынымдар 

2022 жыл, 

қазан 

13 «Оқушылардың оқу сауаттылығын белсенді оқытудың әдіс-

тәсілдері арқылы дамыту»  облыстық семинар-тренингі  
 

АОҒТО Әдістемелік 

ұсынымдар 

2022 жыл, 

желтоқсан 

 


